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MADDE 1 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “olanlara,” ibaresi
“olanlar ile dost ve müttefik ülkelerle imzalanan askeri anlaşmalar ve protokoller kapsamında
tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık eğitimini yapmakta olan yabancı uyruklulara hizmette bulundukları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1111 sayılı Askerlik Kanununun 89 uncu maddesi” ibaresi
“25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 24 üncü maddesi” şeklinde ve “kabul
edilecek bir özrü olmadan,” ibaresi “söz konusu Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen mazeretlerden birisi bulunmaksızın,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin (ç) fıkrasının (I) işaretli bendinde yer alan “Subay ve askeri memur
ve gedikliler” ibaresi “Subay, askeri memur, gedikliler ve uzman erbaşlar” şeklinde değiştirilmiş, bende aşağıdaki (16) numaralı alt bent ve (e) fıkrasına (II) işaretli bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki (III) işaretli bent eklenmiştir.
“16- Uzman erbaşlar
55”
“III- Uzman erbaşlardan;
1- 60 yaşını geçmemek kaydıyla,”
MADDE 4 – 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“uzman jandarma ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde
19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereğince Devlet memuru olarak
istihdam edilip emekliliğe hak kazananlar dâhil” ibaresi eklenmiştir.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 184. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

5 Mart 2021 – Sayı : 31414

MADDE 5 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 104 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askerî
kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri genel bütçeden karşılanır.”
MADDE 6 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına “subaylığa engel hali görülenler” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, deneme süresinin sona ermesinden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar
veya bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – 926 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci, üçüncü
ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya dördüncü cümlesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri
ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.”
“Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur.”
MADDE 8 – 926 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasının (d) bendinde
yer alan “birinci hukuk müşaviri” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent, dördüncü fıkrasının ikinci
cümlesine “dış kaynaktan alınanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla” ibaresi eklenmiş, beşinci
fıkrasında yer alan “23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu” ibaresi
“ilgili mevzuat” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “disiplin amirleri değildirler.” ibaresi
“disiplin amiridir.” şeklinde değiştirilmiştir.
“f) Üst yönetici veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yetki verilmesi halinde avukat ya da hukuk müşavirleri yerine 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında idareyi temsilen oluşturulan komisyonda üyelik
görevini yerine getirmek,”
MADDE 9 – 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesine “hali görülenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya deneme süresinin bitiminden
önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ya da bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiş,
beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya yedinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri
ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.”
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“Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur.”
MADDE 10 – 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzman jandarma,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 11 – 926 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden” ibaresi “bütçesinden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – 926 sayılı Kanunun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının altıncı paragrafında yer alan “Sağlık hizmetleri” ibaresi “Sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 14 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 38 – Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde; 9/11/2016 tarihli ve
6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri
personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekâtına öncelikle sağlık hizmet
desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek subay olarak
görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilir.”
MADDE 15 – 926 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 43 – 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar olmak kaydıyla, bu Kanunun 150 nci ve ek 4 üncü maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında, sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik
okulu, mükemmeliyet merkezi komutanlıkları, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim
ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar
ile Devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı
ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanlarına (varsa akademik unvanları da göz önünde
bulundurularak) ve diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına
(Milli Savunma Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere; ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda; ders vermek
üzere görevlendirilecek personel sayısı 1.000’i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli
Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir.”
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MADDE 16 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.
“EK GEÇİCİ MADDE 99 – 1993 (dâhil)-2007 yılları arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 109 uncu madde kapsamında astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilenlerin
nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının
30 Ağustos tarihine götürülür. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı
geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu madde hükümleri uygulanır.”
MADDE 17 – 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında
Kanunun adı “Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp
Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun” şeklinde, 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların”
ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanların” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “Türkiye Emekli Astsubaylar,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 18 – 2847 sayılı Kanunun mükerrer 1 inci maddesinin birinci fıkrasının “Muharip Gazi” ve “Malûl Gazi” tanımlarında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibarelerinden
sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 19 – 2847 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Türk Silahlı
Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman
jandarma çavuşlar,” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığından emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar,” şeklinde
değiştirilmiş ve fıkraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ayrılan veya sözleşmesini yenilemeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az on yıl görev yapmış
olanlar,”
MADDE 20 – 2847 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri ilgili mülki amire verilir. Mülki amir
İçişleri Bakanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının görüşünü alarak tüzüğü inceler. Bu Kanuna ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa aykırılık ve noksanlık bulunmaz
ise dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilir ve kayıt tarihinde tüzel kişilik kazanır.
Tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara, İçişleri Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına tebliğ edilir.”
MADDE 21 – 2847 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri,”
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MADDE 22 – 2847 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk
Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik” ibaresi “2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü
saklı kalmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığından emeklilik” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya “ayırma işlemine tabi tutulanlar,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeleri feshedilenler ile kamu görevinden çıkarılanlar”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 23 – 2847 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yayımı tarihini müteakip;
a) Milli Savunma ve İçişleri Bakanları ilk genel kurul toplantısını gerçekleştiren uzman
erbaş derneklerinin yönetim kurullarından bir ay içinde, yeni kurulacak derneğin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde dernekler, kurucu heyette görev
alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler gerekli nitelikleri haiz olmaz yahut sayısı yediden
az olursa, yetkili Bakanlar kurucu heyetleri doğrudan oluşturur.
b) Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, Dernekler Kanunu ve bu Kanunda öngörülen
esasları dikkate alarak yeni kurulacak derneğin tüzüğünü hazırlayıp iki ay içinde ilgili mülki
amire vermek zorundadır. Mülki amir İçişleri Bakanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının görüşünü alarak tüzüğü inceler ve 3 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis eder.
Mevcut dernekler, birinci fıkra hükümlerine göre yeni derneğin kurulma işlemlerinin
tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayıp üyelerinin yeni kurulan derneğe
intibak ve mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulacak derneğe intikali veya tüzüklerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirme hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen
sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. Bu derneklerin mal
varlıkları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarınca bu Kanuna göre kurulan derneğe intikal ettirilir.
Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından ikinci fıkra hükümlerine göre iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen
amaç ve kullandıkları isimler bakımından bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan dernekler,
bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımını izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Dernekler bu bildirimden itibaren altı ay içinde gerekli
değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki Kanuna aykırılıkları gidermek zorundadır. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Dernekler
Kanununa göre tasfiye edilir.”
MADDE 24 – 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun
7 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi
“Milli Savunma Bakanının” şeklinde, birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “ile
ilgili hazırlıklarını, bakanlıklarla koordineli olarak yapmak ve geliştirmek,” ibaresi “hazırlıkları
ile ilgili faaliyetlerini diğer bakanlıklarla koordine etmek” şeklinde, (4) numaralı bendinde yer
alan “öneride” ibaresi “teklifte” şeklinde, (5) numaralı bendinde yer alan “personeli” ibaresi
“personelin” şeklinde, “muvafakatiyle” ibaresi “oluruyla” şeklinde, “silah altına almak.” ibaresi
“silah altına alınmasını sağlamak,” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

5 Mart 2021 – Sayı : 31414

MADDE 25 – 2941 sayılı Kanuna 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları:
MADDE 7/A – Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara
ilişkin Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak,
2. Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini sağlamak.”
MADDE 26 – 2941 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “Diğer Bakanların görev,
yetki ve sorumlulukları:” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 27 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “elliiki yaşına girdikleri yıla” ibaresi
“8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde düzenlenen yaş haddine” şeklinde ve üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “bu Kanunda” ibaresi “5434 sayılı Kanunda” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Uzman erbaşlar yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilirler.”
“Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde; 5434 sayılı Kanunun
40 ıncı maddesinin (e) fıkrasında düzenlenen yaş sınırına kadar sağlık durumlarının elverişli
olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler.”
“Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip 5434 sayılı Kanunda belirtilen
yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilir.”
MADDE 28 – 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından” ibaresi “ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar
dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.
“Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanırlar. Atama işlemi
40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanır. Bunlardan; istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her
iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilirler.”
MADDE 29 – 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 5 inci maddede 19/6/2010
tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında emekli oluncaya kadar Devlet
memuru olarak istihdam edilmiş olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları yazılı başvuru üzerine, Devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son
öğrenim durumları ve ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre başvuru tarihini
takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge ve ek gösterge uygulanır.
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Ayrıca 5 inci maddede 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında halen Devlet
memuru olarak çalışanların emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilmelerine
devam edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde talepleri halinde
aylıkları ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden belirlenir ve bunlara
bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge ve ek 4 üncü madde hükümleri
uygulanır.
Bunlardan lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olup ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden aylıkları belirleneceklerin uzman erbaş olarak görev
yaptıkları dönemde aldıkları son altı yıllık sicil notu ortalaması esas alınır.
Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.
Yukarıdaki fıkralar kapsamında aylıkları yeniden belirlenenlerin Devlet memuru olarak
görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak, gecikme cezası, gecikme
zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin aylıklarından yirmi dört eşit taksitle kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.”
MADDE 30 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek
6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine “bir ayı aşmamak üzere” ibaresinden sonra
gelmek üzere “veya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik
Komutanlığının harekât, salgınla mücadele vb. ihtiyaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışında
iki aya kadar resen” ibaresi, fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilir.”
“Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atananlar, sağlık hizmeti
vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı olduğu yer dışında icra edilecek
yurt içi veya yurt dışı eğitim, atış, spor, tatbikat ve harekât faaliyetlerine görevlendirilebilir.
Kesintisiz 30 gün ve daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekât kapsamında birliklerin; tertiplendiği, harekât için hazırlık yaptığı, harekâtın icrasına başladığı ve
harekâtı bilfiil icra ettiği, harekâtın muharebe hizmet desteği için gerekli askeri unsurların tertiplendiği veya harekât muharebe hizmet desteğinin sağlandığı Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev yapan personelin Devlet hizmeti
yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda geçirilen fiili sürelerin bir buçuk (1,5) katı
alınır.”
MADDE 31 – 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, Bakan onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak
yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslar dâhilinde
Bakanlıkça tespit edilir.”
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MADDE 32 – 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp
İstihkakına İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı dâhil)” ibaresi “, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile bunları istihdam
eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 33 – 5143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Kanun kapsamına giren personele ilk nasıplarında, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi ile yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir.
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü
maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere bir yıllık deneme süresini ve
uzman erbaşlara ise ilk beş aylık intibak dönemini tamamlamalarını müteakip yerli üretim ordu
tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.
Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve ilgili kıyafet yönetmeliğine göre
malî imkânlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı
veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 34 – 5143 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)” ibaresi “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 35 – 5143 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – Bu maddenin yayımı tarihinde uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve
bir kutu mermi verilir.”
MADDE 36 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin onikinci fıkrasının birinci cümlesine “yemin ettikleri
tarih arasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, devre kaybeden askerî öğrenciler ve Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri devre kaybettikleri sürelerde” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 37 – 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin sekizinci fıkrasına “başlangıç
eğitimine başladıkları tarih” ibaresinden sonra gelmek üzere “, devre kaybeden askerî öğrenciler
ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin genel sağlık sigortası bildirimi devre
kaybının başladığı tarih” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 38 – 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş
ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve
erler için birinci fıkradaki meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.”
MADDE 39 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun
4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptıkları sınıf,
branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılır.”
MADDE 40 – 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesine
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altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut yedinci fıkra sekizinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(7) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin askerlikleri üyelik sıfatlarının sona erdiği
tarihe kadar ertelenir.”
MADDE 41 – 7179 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“her yılın ilk mesai günü” ibaresi “döviz miktarının yatırılacağı gün” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 42 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun;
a) 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Genelkurmay
Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan
“Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “diğer hususlar” ibaresi “diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan”
şeklinde değiştirilmiştir.
b) 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibareleri
“Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi
“Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi
“Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi
“Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
e) 102 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi
“Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
f) 108 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi
“Milli Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir.
g) 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ile Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve bentte yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi
“Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun;
a) 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından”
şeklinde, ikinci fıkrasının (II) numaralı alt bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca
onaylı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 89 uncu maddesinde yer alan “kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay
Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık dallarında ve
ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere ve bu Kanun kapsamına giren diğer personele Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla
öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları
dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.”
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d) 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “personelinden general ve amirallere
Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara” ibaresi “personeline” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
e) 196 ncı maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma
Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
f) 200 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma
Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
g) Ek 35 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İtibari rütbe; yurt dışı sürekli göreve atananlara Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışı
geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından verilebilir.”
(3) 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun;
a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tespit edilir” ibaresi “belirlenir” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Belirlenen bu kadro ve teşkilat Milli Savunma Bakanlığınca onaylanır.”
b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “Genelkurmay
Başkanının görüşlerini de dikkate alarak” ibaresi “Millî Savunma Bakanının görüşlerini de alarak” şeklinde ve (6) numaralı bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine”
ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Millî Savunma Bakanlığı koordinesinde”
şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin
beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca müştereken tespit edilen” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ve Millî
Savunma Bakanlığınca onaylanan” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı tarafından” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(6) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun;
a) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi
“ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(7) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı maddesinin
dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 43 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 44 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
4/3/2021
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YÖNETMELİKLER
Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER ENERJİ VE İYONLAŞTIRICI RADYASYONA
İLİŞKİN DENETİMLER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile
ilgili yetkilendirme gerektiren faaliyetler için Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yapılan
denetimler ile denetçinin vasıfları, denetimin şekli ve kapsamı hakkında usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon ile ilgili tesis,
cihaz, madde ve faaliyetler için yetkilendirilen kişiler ile bu kişilerin yüklenici, alt yüklenici,
tedarikçi ve alt tedarikçilerine yapılacak denetimleri kapsar.
(2) Nükleer güvence denetimleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası ile 15/7/2018 tarihli ve 30479
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
785 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bulgu: İlgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına ve teknik gereklere ilişkin yerinde inceleme, denetim veya değerlendirme faaliyetleri
sürecinde tespit edilen eksiklik, uyumsuzluk ve yetersizlikleri,
b) Denetim: Yetkilendirilen kişiler ve bu kişilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve
alt tedarikçileri tarafından yetkilendirme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına ve teknik gereklere uygun bir
şekilde yerine getirildiğinin, güvenlik ve/veya emniyetin sağlandığının tespitine yönelik olarak
yapılan izleme, ölçüm, analiz, muayene, test, inceleme, kontrol ve benzeri faaliyetleri,
c) Denetim görevlisi: Kurum denetçisi, denetçi adayı veya diğer denetim personelini,
ç) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
e) Kurum denetçisi: Kurum personeli veya Kurumda görevli personel arasından denetim
faaliyetlerini Kurum adına yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen kişiyi,
f) Programlı denetim: Yıllık denetim programında yer alan ve yetkilendirilen kişinin
güvenliğe, emniyete ve/veya radyasyondan korunmaya ilişkin faaliyetlerinin incelenmesine
olanak sağlayan denetimleri,
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g) Programsız denetim: Yıllık denetim programında yer almayan, ilgili planlardaki değişiklikler ve gelişen yeni durumlar nedeniyle ihtiyaç duyulan veya önceki denetimlerde elde
edilen bulguların takip edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimleri ve tepkisel denetimleri,
ğ) Tepkisel denetim: Meydana gelen olağan dışı bir olay nedeniyle; olayın etkilerine
ve varsa olay nedeniyle yürütülen düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin yeterliğine veya şikâyetlere, ihbarlara ya da kişisel doz değerlerine ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucu gerçekleştirilen denetimleri,
h) Tesis: Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atık tesislerini,
ı) Uygunsuzluk: Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre hakkında
idari yaptırım süreci başlatılabilecek bulguları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hususlar, Denetimin Kapsamı, Denetimin Şekli
ve Denetlenenin Yükümlülükleri
Genel hususlar
MADDE 5 – (1) Kurum yetkilendirmeye konu faaliyetlerin; ilgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına ve teknik gereklere uygunluğunu denetimlerle kontrol eder.
(2) Denetimler, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili tesis, cihaz, madde,
faaliyetler ile faaliyetin yürütüldüğü yerlere ilişkin olarak düzenleyici kontrolden çıkarılmaya
kadar tüm aşamalarda gerçekleştirilir.
(3) Denetimler; gerçek veya tüzel kişilerin genel denetimini içerebileceği gibi belirlenen
konular özelinde de gerçekleştirilebilir.
(4) Denetimler, yetkilendirilen kişinin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerinin ilgili faaliyetleri yürüttükleri yerleşkelerinde de gerçekleştirilebilir.
(5) Denetimlerin sıklığı ve kapsamı, dereceli yaklaşım ilkesi göz önünde bulundurularak
Kurum tarafından belirlenir. Tesis denetimleri her takvim yılında en az bir kez gerçekleştirilir.
(6) Kurum, gerek görmesi halinde, tesislerde veya faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde
yerleşik olarak denetim görevlisi görevlendirir.
(7) Kurum, gerek görmesi halinde, yaptığı denetimlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alır.
(8) Kurum tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesi veya yetkilendirilen kişinin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirme yapması ya da hizmet alması yetkilendirilen kişinin sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.
Denetimin kapsamı
MADDE 6 – (1) Denetimler uygulanabilirliğine göre;
a) Yetkilendirme kapsamında yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetler ile ilgili belgeleri,
b) Yetkilendirme kapsamında Kurum tarafından talep edilen plan, program, rapor ve
talimatların yeterliğini ve güncelliğini,
c) Güvenlik ve emniyetin sağlanmasına ilişkin alınan tedbirleri ve düzenlemeleri,
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ç) Güvenlik kültürünü,
d) Emniyet kültürünü,
e) Yönetim sistemlerini,
f) Personelin yetkinliğini ve sayıca yeterliğini,
g) Güvenlik ve emniyet açısından önemli yapı, sistem, bileşenler ve malzemeler ile gerek görülmesi halinde diğer yapı, sistem, bileşen ve malzemelere ilişkin imalat, saha, inşa, işletmeye alma, işletme ve işletmeden çıkarma da dâhil tüm süreçlerde yürütülen faaliyetleri,
ğ) Yetkilendirme kapsamında; tedarikçilerin, alt tedarikçilerin, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin yürüttüğü faaliyetleri,
h) Güvenlik ve emniyete ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli görülen diğer hususları,
kapsar.
Denetimin şekli ve yöntemi
MADDE 7 – (1) Denetimler, Kurum tarafından programlı veya programsız olarak sınıflandırılır.
(2) Denetimler resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere yılın herhangi bir günü ve günün
herhangi bir saatinde haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilebilir.
(3) Haberli denetimler, ilgili belgelerin ve personelin denetim sırasında hazır bulundurulmasını ve denetimin planlandığı şekilde uygulanabilmesini sağlamak için önceden bildirilerek gerçekleştirilir.
(4) Habersiz denetimler, tesislerin veya yürütülen faaliyetlerin hâlihazırdaki durumunun
denetimi için önceden bildirilmeksizin gerçekleştirilir.
(5) Denetimlerin gerçekleştirilmesinde;
a) Gerekli kayıtların ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi,
b) Gözetim, izleme ve gerekli hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapılması,
c) Gerektiğinde test, muayene ve ölçüm yapılması veya yaptırılması, analiz ettirmek
üzere numune alınması,
ç) Gerekli görülen kişilerle görüşme yapılması,
yöntemleri kullanılır.
Denetlenenin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilen kişiler;
a) Kurum denetimlerinin ve Kurum tarafından yetkilendirilen nükleer denetim kuruluşları tarafından yapılacak denetimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için gerekli olan
bilgi ve belgeleri Kuruma ve ilgili nükleer denetim kuruluşlarına sunmakla,
b) Denetimler sırasında radyasyondan korunma ile iş sağlığı ve güvenliği gerekleri kapsamında ihtiyaç duyulan çalışma ortamını, malzeme ve koruyucu donanımı uygun bir şekilde
sağlamakla,
c) Yüklenici ve tedarikçilerden sağlananlar da dâhil olmak üzere güvenlikle ve emniyetle ilgili kayıtlar ile her türlü bilgi ve belgeyi istenilen zamanda sağlamakla,
ç) Denetim konularına ilişkin yapı, sistem, bileşen ve cihazlara erişimi sağlamakla,
d) Talep edilmesi durumunda Kurum denetçilerinin denetim konularına ilişkin yazılım
ve donanıma erişimini sağlamakla,
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e) Denetim sırasında güvenliğe ve emniyete ilişkin mevzuat uyarınca verilen talimatları
eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirmekle,
f) Yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerinin yürüttüğü faaliyetlerin programlı ya da programsız denetimlerinin zamanında, eksiksiz ve planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli koşulları sağlamakla,
g) Denetim kapsamı ile ilgili belgelerin Türkçe veya İngilizce bir kopyasının ilgili denetim yerinde hazır bulundurulmasını sağlamakla,
ğ) Denetim sırasında gerekli iletişimin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulması halinde
Türkçe veya İngilizce çeviri yapabilen tercüman veya personeli sağlamakla,
h) Denetim görevlilerinin denetlenenin ilgili yerleşkelerine girişi için gerekli düzenlemeleri yapmakla,
ı) Haberli denetimlerde ilgili personelin hazır bulundurulmasını sağlamakla,
yükümlüdür.
(2) Kurum tarafından gerçekleştirilen denetimler, yetkilendirilen kişi tarafından veya
onun adına yürütülen kontrol, denetim ve doğrulama faaliyetlerinin yerine geçmez.
(3) Denetlenen, denetimlerde tespit edilen bulgularla ve/veya bu bulgulara dayanan uygunsuzluklarla ilgili gerekli önlemleri almakla, bunların verilen süre içerisinde giderilmesini
sağlamakla, tekrarlanmasını veya bunlara bağlı başka uygunsuzlukların ortaya çıkmasını önlemek için tedbir almakla, güvenliğin ve emniyetin sağlandığının doğrulanması için gerekli
teknik kontrol, inceleme veya testleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Söz konusu bulgular ve/veya bu bulgulara dayanan uygunsuzluklarla ilgili olarak Kurum tarafından bir yaptırım uygulanmış olup olmaması denetlenenin bu yükümlülüğünü azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Denetçilerinin Vasıfları, Yetkilendirilmesi ile Yetkileri ve Sorumlulukları
Kurum denetçilerinin vasıfları ve yetkilendirilmesi
MADDE 9 – (1) Kurumun denetimle görevlendirilen hizmet birimlerinde görev yapan
personelden aşağıdaki vasıflara sahip olanlar Kurum denetçisi olarak yetkilendirilir:
a) Mühendislik veya fen bilimlerinin ilgili alanlarında en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Görevin gerektirdiği mental ve fiziksel yeterliğe sahip olmak.
c) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda Kurum bünyesinde en az iki yıl çalışmış olmak.
ç) Görev yapacağı denetim alanına göre içeriği, süresi ve başarı ölçütleri Kurum tarafından belirlenen eğitim programını ve denetimlere katılımı da içeren en az bir yıllık denetçi
adayı programını başarıyla tamamlamış olmak.
d) İlgili mevzuat ile belirlenen mesleki etik davranış ilkeleri çerçevesinde görevin yerine
getirilmesinde sakınca doğuracak herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
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(2) Birinci fıkrada belirlenen vasıfları taşıyan denetçi adayları, tamamladıkları eğitimin
ve denetim katılım programının kapsamına göre Kurul tarafından beş yıl süre ile Kurum denetçisi olarak yetkilendirilir.
(3) Kurum denetçilerine, Kurum tarafından denetim yetkisini gösteren ayrı bir kimlik
kartı verilir.
(4) Birinci fıkrada belirlenen vasıflardan en az birini kaybeden Kurum denetçilerinin
yetkileri kendiliğinden sona erer.
(5) Denetimin konusuna ilişkin bilgi ve tecrübesinden faydalanmak üzere Kurum tarafından görevlendirilen diğer denetim personelinde, en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile
bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ve görevin gerektirdiği mental ve fiziksel yeterliğe sahip olmak vasıfları
aranır.
Kurum denetçilerinin yetkileri ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Kurum denetçileri; denetim amacıyla ilgili yerlere veya tesislere girme, faaliyetleri yerinde denetleme, gerekli gördükleri kişilerle görüşme ve gerekli gördükleri
hususlarda inceleme, araştırma ve soruşturma yapma, talimat verme, her türlü belge ve kayıtları
isteme, inceleme veya inceletme, alıkoyma, herhangi bir malzeme veya numuneyi alma, aldırma, alıkoyma, usulüne uygun olarak bertaraf etme veya ettirme, herhangi bir cihazı kullanarak
ölçüm, analiz, muayene ve test yapma veya yaptırma, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutma
yetkilerine sahiptir.
(2) Denetimlerde Kurum denetçilerine eşlik eden Kurum tarafından görevlendirilen diğer denetim personeli; ilgili yerlere veya tesislere girme, yerinde denetime eşlik etme, Kurum
denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşme, her türlü belge ve kayıtları inceleme, herhangi
bir malzeme veya numuneyi alma, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve
test yapma, görsel, işitsel veya yazılı kayıt tutma yetkilerine sahiptir.
(3) Denetim faaliyetleri Kurum adına yapılır. Kurum denetçileri denetim görevlerini
ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki etik davranış ilkelerine uygun olarak gerçekleştirirler.
(4) Denetimlerde temin edilen tüm bilgi ve belgeler gizlilik derecesine riayet edilerek
muhafaza edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Süreci
Yıllık denetim programının oluşturulması
MADDE 11 – (1) Yıllık denetim programı, Kurum tarafından yıllık olarak gerçekleştirilecek programlı denetimleri belirlemek amacıyla; önceki dönemde yapılan denetimlerin sonuçları, denetlenen faaliyetin özellikleri ile denetlenenlerin ilgili plan, program ve iş takvimleri
dikkate alınarak hazırlanır.
(2) Yıllık denetim programı, Kurul tarafından onaylanır ve gerektiğinde güncellenir.
Denetimlerin gerçekleştirilmesi
MADDE 12 – (1) Denetimler, Kurum tarafından tesis veya faaliyetin türüne göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.
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(2) Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi, yapılacak denetimin konularına ve kapsamına göre denetim görevlileri arasından görevlendirilir. Denetim ekibi, en az biri Kurum denetçisi olmak üzere en az iki kişiden oluşur.
(3) Her bir denetim için denetim ekibine başkanlık yapmak üzere bir Kurum denetçisi,
denetim ekibi sorumlusu olarak görevlendirilir.
(4) Gerçekleştirilecek her bir denetim için denetim planı oluşturulur. Haberli yapılması
planlanan denetimler, denetimlerin kapsamı ve tesis ve faaliyetlerin türü dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenen süre öncesinde denetlenene bildirilir.
Denetimin raporlanması ve sonuçlarının bildirilmesi
MADDE 13 – (1) Yapılan denetim sonunda denetim ekibi tarafından denetime ilişkin
rapor düzenlenerek denetim sonuçları ve ilgili bilgi ve belgeler kayıt altına alınır.
(2) Denetim sonrasında düzenlenen rapor ile birlikte varsa tespit edilen bulgular denetlenene bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bulgu ve Uygunsuzluk Yönetimi ve Müdahale Gerektiren Haller
Bulgu yönetimi
MADDE 14 – (1) Denetlenen, kendisine bildirilen bulguların giderilmesine ve tekrarının önlenmesine yönelik olarak düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri gerçekleştirmekle yükümlüdür. Denetlenen, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetler ile birlikte bu faaliyetlerin uygulanmasına ilişkin süreleri içeren planlamayı, Kurumun bildirimini takip eden en geç on beş iş
günü içerisinde Kuruma sunar. Kurum tarafından, düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin ve
planlamanın uygunluğu değerlendirilir ve değerlendirme sonucu denetlenene bildirilir.
(2) Radyasyon tesisleri, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon uygulamalarının denetimlerinde tespit edilen bulguların giderilmesi için dereceli yaklaşım esas alınarak en fazla üç
ay süre verilir. Denetlenen tarafından bu süre zarfında gerekçeli olarak ek süre talep edilmesi
ve talebin Kurum tarafından uygun bulunması durumunda, bu süre bulgunun güvenlik veya
emniyet açısından önemine göre değerlendirilerek uzatılabilir.
(3) Tespit edilen bulgular nedeniyle güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya
düşebileceğinin saptandığı durumlarda, durumun aciliyeti ve ciddiyeti dikkate alınarak söz konusu bulguya ilişkin düzeltici ve/veya önleyici faaliyetin tamamlanmasına kadar bulguya konu
faaliyet durdurulabilir.
(4) Bulgular, Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre sınıflandırılır. Bulgulara ilişkin
işlemler bu sınıflandırmaya göre yürütülür.
Uygunsuzluk yönetimi
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen bulgular hakkında uygunsuzluk süreci başlatılabilir:
a) İlgili mevzuat hükümlerine, yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına
uyulmaması.
b) Müdahale gerektiren haller.
c) Denetim görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemek.
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ç) Denetimde talep edilen belgelerin kısmen veya tamamen sunulmaması.
d) Gerçeğe aykırı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi.
e) Tekrar edilen bulgular ve giderilmeyen bulgular.
(2) Tespit edilen uygunsuzluğa ilişkin olarak Kurum tarafından yapılacak değerlendirme
sonucuna göre gerek görülmesi halinde idari yaptırım süreci başlatılır.
Müdahale gerektiren haller
MADDE 16 – (1) Denetimlerde güvenlik veya emniyetin tehlikeye düştüğü veya düşebileceği ve müdahalenin gecikmesinde sakınca bulunduğunun tespit edildiği hallerde durum
Kurum denetçisi tarafından Kuruma ve yetkilendirilen kişiye derhal bildirilir. Bu durumda,
Kurum Başkanı yetki verilen faaliyetin durdurulması veya sınırlaması da dâhil olmak üzere
gerekli tedbirleri aldırabilir.
(2) Kurum denetçisi, denetim sırasında gerekli hallerde mülki idare amirlerinden kolluk
kuvveti talebinde bulunabilir; talepte bulunulması halinde mülki idare amirleri ve kolluk kuvvetleri Kurum denetçilerine gereken desteği gecikmeksizin sağlar.
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet Alımı
Hizmet alımı
MADDE 17 – (1) Kurum, denetim yetkisi ve sorumlulukları ile ilgili olarak, sonuçları
itibarıyla Kurum açısından bağlayıcı olmayacak şekilde inceleme, araştırma, tespit ve raporlama yapmak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları, yetkilendirilmiş özel hukuk tüzel
kişileri ve gerçek kişilerden hizmet satın alabilir.
(2) Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlar; hizmetleri süresince, alınan hizmet kapsamında denetlenen ile doğrudan veya dolaylı olarak ticari bir faaliyete giremezler.
(3) Bu madde uyarınca alınan hizmetler kapsamında Kurum tarafından görevlendirilen
kişi veya kişiler inceleme, araştırma, tespit ve raporlama yapmak üzere; ilgili yerlere veya tesislere girme, yerinde denetime eşlik etme, Kurum denetçisinin gerekli gördüğü kişilerle görüşme, her türlü belge ve kayıtları inceleme, herhangi bir malzeme veya numuneyi alma, herhangi bir cihazı kullanarak ölçüm, analiz, muayene ve test yapma, görsel, işitsel veya yazılı
kayıt tutma yetkilerine sahiptir.
(4) Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlar, bu hizmetleri kapsamında Kurumdan
veya denetlenenlerden temin ettikleri hiçbir bilgi ve belgeyi sözlü veya yazılı olarak üçüncü
kişilere açıklayamaz, bu bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanamaz, paylaşamaz ve çoğaltamazlar. Hizmetleri kapsamında temin ettikleri tüm bilgi ve belgeleri gizlilik derecesine riayet
ederek muhafaza ederler.
(5) Hizmet alınan kişi, kurum veya kuruluşlar bu madde uyarınca alınan hizmetler kapsamında elde ettikleri bilgi ve belgeler ile tespitlerini Kuruma sunar. Kurum tarafından, alınan
hizmetler vasıtasıyla elde edilen bilgi ve belgelere dayanarak kararlar alınabilir, gerekiyorsa
bu bilgi ve belgelere dayanarak ayrıca Kurum denetimleri başlatılabilir. Hizmet alınan kuruluşlar tarafından yapılan tespitler; Kurumun izniyle, denetlenen tarafa bildirilerek, denetlenenden gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri gerçekleştirmesi istenebilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yaptırım
MADDE 18 – (1) Yaptırımlar; yetkinin askıya alınmasını, kısıtlanmasını, iptalini ve
702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak idari para cezalarını içerir.
(2) Yaptırımlara ilişkin hususlarda 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler
uygulanır.
Diğer hususlar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; denetlenen tarafından sunulacak bilgi ve belgelere ilişkin hususlar, denetimin sıklığı, planlanması, bildirilmesi, uygulanması, raporlanması, denetim sonuçlarının bildirilmesi, bulguların sınıflandırılması, bulgu
ve uygunsuzlukların yönetimi, Kurum denetçisinin vasıflandırılması, yetkilendirilmesi ve yetkisinin sonlandırılmasına ilişkin hususlar ile diğer hususlar Kurum tarafından ayrıca düzenlenir.
Atıflar
MADDE 20 – (1) Mevzuatta 22 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere
yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 702 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 22 – (1) 13/9/2007 tarihli ve 26642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği ile 31/7/2010 tarihli ve 27658 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Kurumda görev yapmakta olan denetim personeli, bu Yönetmelik kapsamında
Kurum denetçilerinin yetkilendirilmesine kadar denetime ilişkin görevlerine devam eder.
(2) 9 uncu madde kapsamında Kurum denetçilerinin yetkilendirilmesine kadar geçecek
olan sürede, Kurumda görevli personelin 9 uncu maddenin birinci fıkrasında aranan vasıflardan
(ç) bendi dışındakileri taşımaları kaydıyla bir defaya mahsus Kurum denetçisi olarak yetkilendirilmeleri hususunda Kurul yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
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İller Bankası Anonim Şirketinden:
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İller Bankası Anonim Şirketinin insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet
şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına,
pozisyon ve sayılarıyla diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, İller Bankası Anonim Şirketinin personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim
Şirketi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Banka: İller Bankası Anonim Şirketini,
b) Genel Müdür: İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
c) Kanun: İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu,
ç) Personel: İller Bankası Anonim Şirketinde çalışan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine
tabi olmayan sözleşmeli personeli,
d) Yönetici: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk
Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı,
Müdür ve müstakil birim amirini,
e) Yönetim Kurulu: İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Görevin yerine getirilmesi
MADDE 4 – (1) Personel görevini, mevzuat çerçevesinde, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin
gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir
üstüne karşı sorumludur.
(2) Yöneticiler, yönetimine verilmiş olan birimlerin düzenli işlemesinden, personelin
çalışmasından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından sorumludur.
Emirlerin yerine getirilmesi ve kanunsuz emir
MADDE 5 – (1) Personel, üstünün verdiği emri yerine getirmekle görevlidir.
(2) Personel, aldığı emrin Anayasa ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu tespit ederse veya emre uymanın Banka için zararlı bulunduğunu görürse emri yerine getirmeyerek durumu gerekçesiyle birlikte emri verene derhal bildirir. Üst direnerek, yazılı emir verirse personel
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emri yerine getirir. Bu takdirde sorumluluk, emri verene ait olur. Ancak, konusu suç olan emri,
personel hiçbir suretle yerine getiremez; getirirse, üstün emrine uyduğu gerekçesi ile sorumluluktan kurtulamaz.
(3) Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.
(4) Personel, üstünden aldığı emri, yanlış takdir ederek suç sayar ve emri yerine getirmez ise üst, işin başka bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya işi kendisi yapar ve derhal
durumu Genel Müdüre bildirir.
Banka yararını gözetme
MADDE 6 – (1) Personel, görevini yaparken gereken çaba ve basireti göstermek, kârlılık ve verimlilik ilkelerini göz önünde bulundurmak, Banka yararlarını ön planda tutmakla
yükümlü olup, mevzuata aykırı davranışlardan, Bankaya zarar verecek her türlü işlem ve eylemlerden kaçınmak zorundadır.
Devam zorunluluğu
MADDE 7 – (1) Personel, çalışma saatleri içinde görevinin başında bulunur ve çalışmasının tümünü işine hasreder. Özürsüz veya izinsiz göreve gelmeyenlere 71 inci ve 101 inci
madde hükümleri uygulanır.
Devir ve teslim zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Sürekli veya geçici olarak görevinden ayrılan personel, saklamakla
zorunlu olduğu para ve para hükmündeki değerler ile evrak ve belgeleri, demirbaşları, yönetici
ise kendi yerine gelene veya vekiline, yönetici değil ise birim yöneticisinin uygun göreceği
personele devir ve teslim etmekle yükümlüdür. Görev devir ve tesliminin yerine getirilmemesinden dolayı Bankanın uğrayacağı her türlü zarardan, buna neden olan personel sorumludur.
Davranış ve iş ilişkileri
MADDE 9 – (1) Personel, Banka içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde
kamu görevlisi olmanın bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene
layık olduğunu göstermek zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haklar
Güvence
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, personelin sözleşmesine
son verilemez.
Dernek kurma
MADDE 11 – (1) Personel, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.
Müracaat, şikâyet ve dava açma
MADDE 12 – (1) Banka personeli, Bankayla ilgili veya şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya birimleri tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı
şikâyet ve idari yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir.
(2) Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu
ile şikâyet edilen amirler atlanarak yapılır.
(3) Müracaat ve şikâyetler incelenerek sonucu en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yasaklar
Siyasi faaliyet yasağı
MADDE 13 – (1) Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.
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Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hakkında kamu görevlilerinin tabi olduğu genel hükümler uygulanır.
Ticaret, başka iş ve hizmet yasağı
MADDE 14 – (1) Personel, başka bir kurum veya kuruluşta görev alamaz, serbest meslek icra edemez, ticaretle uğraşamaz ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa
göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunamaz.
(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler, birinci fıkra kapsamı dışındadır:
a) Sermaye şirketlerine, yönetici ortak olmamak kaydıyla ortak olunması.
b) Esas görevlerin yapılmasına engel oluşturmayacağının Genel Müdür Onayı ile belirlenip karara bağlanması şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması.
c) Banka iştiraklerinde, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları veya sosyal, mesleki ve benzeri kuruluşlar ile Bankanın diğer şirketlerle, kurmuş olduğu adi ortaklık veya konsorsiyumların, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı
ile yönetim ve denetim organlarında görev alınması.
ç) Bilirkişilik ve hakemlik gibi mevzuattan doğan görevlerin yapılması.
d) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım
sandıklarının yönetim ve denetim kurullarına üye olunması ve ilgili mevzuatında belirtilen görevlerin yapılması.
Toplu eylem yasağı
MADDE 15 – (1) Personel toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,
hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.
Hediye alma ve çıkar sağlama yasağı
MADDE 16 – (1) Personel, Bankanın açtığı ihalelere doğrudan veya dolaylı olarak katılamaz. Doğrudan veya aracı eliyle hediye isteyemez, görevleri sırasında olmasa dahi, çıkar
sağlama amacıyla hediye kabul edemez, iş sahiplerinden borç para isteyemez, alamaz ve bunların kefaletini kabul edemez.
(2) Bu maddede belirtilen yasaklar personelin eş ve çocukları için de geçerlidir.
Sır açıklama yasağı
MADDE 17 – (1) Personel, yetkili makamların izni olmaksızın, konumu ve görevlerinden dolayı öğrenmiş olduğu, Bankaya, Bankanın müşterilerine ve ilişkili kuruluşlara ait sırları ve açığa vurulması sakıncalı bilgileri, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve ilgili mevzuatına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya
başkalarının yararına kullanamaz.
Bankayla ilgili yayın ve açıklama yasağı
MADDE 18 – (1) Personel, Banka ile ilgili konularda, Genel Müdürün izni olmadıkça,
basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına bilgi, haber ve demeç veremez.
İKİNCİ KISIM
İnsan Kaynakları Politikası ve Personel Alımı
BİRİNCİ BÖLÜM
İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulaması
İnsan kaynakları politikası
MADDE 19 – (1) Kanun ve ilgili mevzuat gereği Bankaya verilen görevleri yerine getirmek, çağdaş bankacılık ve teknik mühendislik hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulacak
Banka insan kaynakları politikası Yönetim Kurulunca tespit edilir.
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Personel ihtiyacının belirlenmesi
MADDE 20 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı; Bankanın Genel Müdürlük ve
yurt içi hizmet birimleri ile yurt dışı hizmet birimlerinin pozisyon ihtiyaçlarını, çeşitli nedenlerle
boşalması muhtemel pozisyonları göz önünde tutarak ilgili birimlerle işbirliği yapmak suretiyle
hazırlanan plan gereğince devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.
(2) Bankanın personel ihtiyacı insan kaynakları politikasına göre, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Banka personelinin pozisyon ve sayıları EK-1’de yer alan cetvelde gösterilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Personel Alımı
İşe alınmada aranacak genel şartlar
MADDE 21 – (1) İşe alınmada adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını doldurmuş olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en alt öğrenimi tamamlamış olmak.
ğ) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
h) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.
İşe alınmada aranacak özel şartlar
MADDE 22 – (1) Bankaya atanacak personelin 21 inci maddede sayılan genel şartlar
dışında, öğrenim düzeyi, yabancı dil bilgisi, deneyim ve yaş sınırı gibi pozisyonların özellikleri
dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özel şartları da taşımaları gereklidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav
Sınav
MADDE 23 – (1) İşe alım sınavlarının ne şekilde yapılacağı, nasıl duyurulacağı, nerede
yapılacağı, öğrenim dallarına göre aranılacak Kamu Personel Seçme Sınavı taban puanları ve
sınava ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü sınava tabi tutulmak suretiyle işe alınır.
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(2) Bankanın faaliyet alanlarında ihtiyaç duyacağı özel bilgi, ihtisas veya tecrübe gerektiren işlerde çalıştırılmak üzere; Bankanın toplam pozisyon sayısının yüzde üçünü geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulunca belirlenecek şartlara ilave olarak en az dört yıllık fakülte
veya yüksekokullardan mezun olup, üç yıl ve daha fazla süreli mesleki deneyime sahip olanlardan uygun görülenler Yönetim Kurulu kararı ile Kamu Personel Seçme Sınavı puan şartı
aranmaksızın mülakat yapılmak suretiyle istihdam edilebilir. Bu hükme göre atanan personel
hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Duyuru
MADDE 24 – (1) Bankanın Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerine alınacak
personel için yapılacak sınavlar, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Bankanın
ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun resmi internet sitesi ile Resmî Gazete’de ilan edilir.
Başvurma ve iş talep formlarının incelenmesi
MADDE 25 – (1) Sınava girmek isteyenler, Bankadan alacakları iş talep formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup en son başvuru tarihi mesai bitimine kadar son altı ay içerisinde
çekilmiş vesikalık bir adet fotoğraf ve istenilecek diğer belgelerle birlikte ilgili birime teslim
ederler.
(2) İş talep formları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartları uygun olmayanlar sınava alınmazlar.
Sınav kurulu
MADDE 26 – (1) Sınav kurulu, bir başkan ile dört üye olmak üzere Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından üye sayısı kadar yedek üye belirlenir.
Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, asıl
üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(2) Kurul üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
(3) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 27 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sınavların özelliklerine göre soruları hazırlamak veya hazırlatmak.
b) Sınavı gözetmek, esenlik içinde geçmesini sağlamak.
c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Sınav sonuç listesi hazırlamak ve sınav sonuçlarını duyurmak.
d) İtirazları inceleyip sonuca bağlamak.
Sınav sonuçları
MADDE 28 – (1) Adaylar sınav kurulunca en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak sınav sonuç listesi hazırlanır. Hazırlanan bu liste, kurul üyeleri ve başkan tarafından imzalanır.
(2) Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından ilan edilir.
(3) Sınav sonucunda her bir alan için, puan sırasına göre, alınacak personel sayısının
yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde
bir üst tam sayı esas alınır.
(4) Sınav sonucunda başarılı olanlardan sınav duyurusunda belirtilen sayı kadarının
ataması yapılır.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.
İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgeler, Deneme Süresi ve Atama
Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 30 – (1) Ataması yapılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
b) Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Öğrenim belgesinin aslı ya da Bankaca onaylı örneği.
ç) Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyanı.
d) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.
e) Başka kurum veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi.
f) Pozisyonun özelliklerine uygun olarak Bankaca istenilen diğer belgeler.
Atamada işe başlama süresi
MADDE 31 – (1) Bir göreve atanan personelden, aynı ildeki göreve atananlar atama
onayının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden iş günü, başka bir ildeki göreve atananlar
ise atama onayının tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde atandıkları göreve başlamak
zorundadır. Mücbir sebeplere bağlı durumlar hariç bu süreler içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu süre hiçbir halde altı ayı geçemez.
Deneme süresi
MADDE 32 – (1) Ataması yapılan personel, bir yıllık deneme süreli ve geçici olarak
atanır. İlgili birim yöneticisi, adayın hizmete devamında yarar görüp görmediğini, deneme süresi sona ermeden en geç onbeş gün önce yazılı olarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına
bildirir.
(2) Deneme süresi içinde hal ve hareketlerinde kamu görevlisi sıfatıyla bağdaşmayacak
durumları ile özürsüz ve izinsiz olarak göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ve hizmete devamında yarar görülmeyenlerin durumları kendilerine bildirilerek atamaya yetkili makamın
onayıyla Banka ile ilişikleri kesilir.
Atamaya ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler ve sözleşme süreleri
MADDE 33 – (1) Banka personelinden 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ataması yapılanlar hariç
diğer personelin atanmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel
Müdüre devredebilir.
(2) Atamalarda Bankacılık Kanununda ve ilgili mevzuatında aranan şartlar saklı kalmak
üzere bu Yönetmelikteki usul ve esaslar dikkate alınır.
(3) Personel ile hizmet sözleşmesi imzalamaya Genel Müdür yetkilidir.
(4) Personelle imzalanacak sözleşmeler, takvim yılı itibarıyla yıllık olarak düzenlenir.
Banka ile ilişiği sona eren personel hariç olmak üzere, sözleşme süreleri sona eren personelin
hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlanmak
suretiyle bir yıl süreyle yenilenmiş sayılır.
(5) Deneme süresine tabi tutulan personelin müteakip sözleşmeleri bir kereye mahsus
olmak üzere cari yıl sonuna kadar yenilenmiş sayılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İhtisas ve Denetim Personeli
Müşavir
MADDE 34 – (1) Müşavirliğe, Bankada Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlığı ya da Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olanlar atanabilir.
Kıdemli uzman
MADDE 35 – (1) Kıdemli uzmanlığa, Bankada müdür olarak veya daha üst pozisyonlarda görev yapmış olanlar ile Bankada en az on (10) yıl süreyle Uzman veya Teknik Uzman
olarak görev yapanlar atanabilir.
Uzman ve uzman yardımcıları
MADDE 36 – (1) Bankaya ihtisas hizmetlerini yerine getirmek üzere, yazılı ve sözlü
aşamalardan oluşan giriş sınavları sonucunda uzman yardımcısı ve teknik uzman yardımcısı
alınır.
(2) Uzman yardımcılığı ve teknik uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için 21 inci
maddede belirtilen genel şartların yanı sıra hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu
yönetimi ile dengi dallarda en az lisans düzeyinde veya Bankanın faaliyet alanı ile ilgili mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlaması dallarında öğrenim görmüş olmak veya bu alanlarda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
birini bitirmiş olmak şartı aranır.
(3) Uzman yardımcıları ve teknik uzman yardımcıları üç yıllık yetiştirilme programları
sonunda yapılacak yeterlik sınavı sonucunda başarılı olmaları halinde uzmanlığa veya teknik
uzmanlığa atanırlar.
(4) Uzman yardımcılığı ve teknik uzman yardımcılığı döneminde, mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit edilenler ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar durumlarına uygun başka pozisyonlara atanırlar.
(5) Uzman yardımcıları ve teknik uzman yardımcılarında yaş, yabancı dil bilgisi ve
benzeri özel şartlar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları ve diğer hususlar Yönetim
Kurulu tarafından düzenlenir.
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları
MADDE 37 – (1) Bankaya, Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere, yazılı ve
sözlü aşamalardan oluşan giriş sınavları sonucunda müfettiş yardımcısı alınır.
(2) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için 21 inci maddede belirtilen
genel şartların yanı sıra hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ile dengi
dallarda en az lisans düzeyinde veya Bankanın faaliyet alanı ile ilgili mühendislik, mimarlık
ile şehir ve bölge planlaması dallarında öğrenim görmüş olmak veya bu alanlarda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak
şartı aranır.
(3) Müfettiş yardımcısı olarak atananlar, üç yıllık yetiştirilme programları sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde müfettişliğe atanırlar.
(4) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve
davranışları tespit edilenler ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar Teftiş Kurulu dışında
durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar.
(5) Müfettiş yardımcılarında yaş, yabancı dil bilgisi ve benzeri aranabilecek özel şartlar
ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflandırma ve diğer hususlar
Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
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(6) Bankada Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve daha üst pozisyonlarda asaleten en az
üç yıl görev yapanlardan, ücretten kesme cezası ve daha üst cezalardan birisi ile cezalandırılmamış olanlar, Başmüfettiş ve Müfettiş pozisyon sayısının yüzde 20’sini geçmemek kaydıyla
Başmüfettiş veya Müfettiş pozisyonuna atanabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Hizmet İçi Eğitim ve Görevde Yükselme
Hizmet içi eğitim
MADDE 38 – (1) Hizmet içi eğitim, personelin Bankanın stratejik hedeflerini ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirici yönde eğitiminin sağlanması, görevleriyle ilgili pratik ve teorik
bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde
geliştirilmesi için yapılan ve bu suretle hizmette verim, tasarruf ve etkinlik sağlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalar kapsamında Banka, eğitim programları düzenler veya başka kurumlarca
açılacak benzeri programlara personelin katılmasını sağlar. Sözleşmeli personel en fazla bir
yıl süre ile aynı amaçla yurt dışına da gönderilebilir. Hizmet içi eğitime ilişkin usul ve esaslar
Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
Görevde yükselme ve şartları
MADDE 39 – (1) Yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından üst göreve
atanmasıdır.
(2) Personelin yükselebilmesi için EK-2’deki yükselme tablosunda yer alan hususların
yanı sıra aşağıda belirtilen şartları da sağlaması gerekir:
a) Boş bir pozisyon bulunması.
b) Üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olunması.
(3) Yükselme tablosundaki pozisyonlara yapılacak atamalarda atanacak kişinin atama
yapılacak pozisyon için aranan toplam hizmet süresi hesaplanırken, kamu kurum ve kuruluşlarında, yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen süreler ile yükseköğrenim gördükten
sonra kendi ihtisas alanında olmak kaydıyla; özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları
sürenin 6 yılı geçmemek üzere tamamı dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yer Değiştirme, Görevlendirme ve Vekâlet
BİRİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme
Yer değiştirme esasları
MADDE 40 – (1) Yer değiştirme, personelin isteği üzerine veya hizmet gereği olarak
aynı veya başka bir yerdeki pozisyona atanmasıdır.
(2) Yer değiştirme;
a) İş gücü ihtiyacındaki değişimlerin karşılanması,
b) Personelin nitelik ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılması,
c) Farklı hizmetlerde görevlendirilmek suretiyle personelin üst görevlere hazırlanması,
ç) Teftiş ve soruşturmanın güvenle yürütülmesi,
d) İnceleme ve soruşturma raporları üzerine, disiplin kurulu kararı neticesinde veya acil
hallerde sonradan düzenlenecek raporlar gereği işlem yapılmak üzere, atamaya yetkili makamca
gerek görülmesi,
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e) Eş durumu, sağlık ve benzeri zorunlu nedenlerle personelin bulunduğu yerden başka
bir yerde görev talep etmesi ve orada mevcut görevine uygun pozisyon bulunması,
hallerinde yapılır.
(3) Çalıştığı birim ya da bölgede çalışma ahengini bozucu ya da verimliliği düşürücü
tutum ve davranışları somut bilgi ve belgeye dayalı olarak tespit edilen Banka personeli, birim
amirince yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı tutum ve davranışlarını tekrarlaması halinde,
birim amiri, Genel Müdürden söz konusu personelin başka bir birim veya bölgeye naklini talep
edebilir. Genel Müdür gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görürse söz konusu
personeli başka bir bölge veya birime atayabilir.
Yer değiştirmede göreve başlama süresi
MADDE 41 – (1) Yer değiştirme suretiyle yeni bir göreve atananlar, görev yeri aynı il
sınırları içinde ise atama onayının tebliğini izleyen iş günü, başka il sınırları içinde ise tebliğ
tarihinden itibaren onbeş gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadır.
(2) Personelin geçici görevli, izinli veya raporlu olması tebligata engel değildir. Ancak
bu durumda yer değiştirme süreleri geçici görev, izin veya rapor süresinin bitiminde başlar.
(3) Devir ve teslim zorunluluğunda bulunan personel için bu süreler devir ve teslimin
sona erdiği tarihte başlar. Bu durumda bulunan personel, çalıştığı birim tarafından tarih belirlenerek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Bu süre hiçbir halde otuz
günü geçemez.
Süresinde göreve başlamama
MADDE 42 – (1) Belirlenen süreler içinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler
olmaksızın göreve başlamayanların Banka ile ilişikleri kesilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevlendirme ve Vekâlet
Geçici görevlendirme
MADDE 43 – (1) Görevi ile ilgili olarak personel yurt içi veya yurt dışına görevli gönderilebilir. Geçici görevli personele, ilgili mevzuatta belirtilen miktarı geçmemek üzere harcırah
ödenir.
(2) Personel, ihtiyaç durumları ile Banka yararı ve hizmet gereği de dikkate alınarak
başka bir birimde geçici olarak görevlendirilebilir.
(3) Yurt içi geçici görevlendirmeler Genel Müdür onayıyla, yurt dışı geçici görevlendirmeler ise Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.
Vekâlet görevi
MADDE 44 – (1) Genel Müdür, kanuni izin ve geçici görev nedenleriyle görevinden
ayrılması hallerinde, ilgili mevzuata uygun olarak Genel Müdür Yardımcılarından birini vekâleten görevlendirir.
(2) Yönetici pozisyonlarına vekâletin eşit veya bir ast pozisyonda görev yapan personel
tarafından yürütülmesi esastır. Boş bulunan yönetici pozisyonlarına veya bu pozisyonlarda görev yapanların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle görevde bulunmadıkları sürelerde vekâlet verilecek personel, Genel Müdür onayı
ile belirlenir.
(3) Yönetici pozisyonlarına vekâlet eden personele, asaleten atanmada aranan şartları taşımaları kaydıyla vekâlet ettiği pozisyon için öngörülen ücret ve ikramiye tutarının, asli pozisyonu
karşılığında aldığı ücret ve ikramiye tutarından fazla olması halinde aradaki fark vekâlet ücreti
olarak ödenir. Bu pozisyonlarda görev yapanların, eğitim, kurs, seminer veya toplantı gibi
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nedenlerle ya da belirli bir süre ile sınırlı olarak geçici görevlendirilmeleri ile kanuni izin, disiplin
cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedeniyle görevde bulunmadıkları sürelerde yerlerine vekâlet edenlere vekâlet ücreti ödenmez.
Başka yerde vekâlet
MADDE 45 – (1) Asıl görevinin bulunduğu il dışındaki bir görev için vekâlet verilenlere, vekâleti süresince esas görevine ilişkin ücretine ek olarak, geçici görevlendirme esasları
çerçevesinde ödeme yapılır. Ayrıca bu şekilde vekâlet görevi verilenlere, 44 üncü maddenin
üçüncü fıkrası çerçevesinde vekâlet ücreti ödenir.
Vekâletin fiilen yapılması zorunluluğu
MADDE 46 – (1) Vekâletin fiilen yapılması esastır. Vekâlet görevi nedeniyle geçici
görev yolluğu ve ücret ödenen personele, vekâlet ettiği görevin gerektirdiği geçici görevler dışında, izinli olduğu ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmadığı süreler için ödeme yapılmaz.
Pozisyon değişikliği
MADDE 47 – (1) Personel, en az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin pozisyonlara; bunu belgelendirmeleri, ihtiyaç olması, durumlarına uygun boş pozisyon bulunması ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları
kaydıyla atanabilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Takdirname, Ödül ve Özlük Dosyaları
BİRİNCİ BÖLÜM
Çalışmanın ve Başarının Değerlendirilmesi
Performans ölçütü
MADDE 48 – (1) Bankanın hizmet özelliklerini göz önünde bulundurarak personelin
başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere performans ölçütü belirlemeye Yönetim Kurulu
yetkilidir.
Takdirname
MADDE 49 – (1) Görevlerinde emsallerine göre olağanüstü gayret ve başarıları görülen
personele atamaya yetkili makam tarafından takdirname verilebilir. Takdirnamede veriliş nedeni
belirtilir ve ilgili personelin özlük dosyasına işlenir.
(2) Yükselmelerde takdirname dikkate alınır. Kıdemde ve diğer şartlarda eşitlik halinde
takdirname üstünlük nedeni kabul edilir.
(3) Emekliye ayrılan personele, Bankaya yapmış olduğu hizmetler karşılığında hizmet
plaketi verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Dosya, Belge ve Kayıtlar
Özlük dosyaları
MADDE 50 – (1) Personel için bir özlük dosyası açılır. Bu dosyada görev istek formu
ve 30 uncu maddede belirtilen belgelerle, atama, yükselme, yer değiştirme, izin ve benzeri özlük işlemlerine ilişkin her türlü onay ve yazışmalar bulunur.
(2) Bankadan ayrılan personele ait özlük dosyaları arşive kaldırılır.
Özlük dosyalarının önem ve özelliği
MADDE 51 – (1) Personelin, atama, yükselme, yer değiştirme veya disiplin işlemlerinde,
hizmet gereklerinin yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Bu dosyalara yalnızca
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söze dayanılarak hiçbir kayıt ya da belge konulamaz. Dosyalarda kazıntı ve silinti yapılmaz. Yanlışlar, kelime ve cümleler okunacak şekilde çizilip, doğrusu üzerine ya da kenarına yazılarak yetkili tarafından imza edilir.
Özlük dosyalarının gizliliği
MADDE 52 – (1) Özlük dosyalarının gizliliği esastır. Disiplin kurulları, soruşturma
komisyonu, disiplin amirleri ve müfettişler, haklarında soruşturma yapılanların özlük dosyalarını inceleyebilirler.
Sicil numarası
MADDE 53 – (1) Personele sicil numarası verilir. Bankadan ayrılanların sicil numaraları başkasına verilmez. Bankada yeniden görev alan personele eski sicil numarası verilir, eski
ve yeni özlük dosyaları birleştirilir.
Kimlik kartı
MADDE 54 – (1) Personele, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca fotoğraflı ve
onaylı kimlik kartı verilir. Pozisyon ve yer değişikliğinde kimlik kartı yenilenir. Kimlik kartlarında silinti ya da kazıntı yapılmaz. Kimlik kartını kaybeden personel, durumu derhal İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir. Bankadan ayrılanların kimlik kartları iptal edilir.
Hizmet belgesi
MADDE 55 – (1) Bankadan ayrılanlara, istekleri üzerine, görev pozisyonlarını ve sürelerini, tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarını, işe başlama ve ayrılma tarihlerini, ücretlerini ve ayrılma nedenlerini gösteren onaylı hizmet belgesi verilir.
Adres ve aile durumu
MADDE 56 – (1) Personel, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerini, çocuklarının
öğrenim durumlarını ve sürekli oturma adresleri ile istenilen diğer bilgileri, Bankaya atanmalarında, bu iş için düzenlenen aile durumu formuyla beyan eder. Adresinde ve medeni durumunda değişiklik olan personel, durumu bir ay içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına
bildirir. Bu bildirim sırasında değişikliğe ilişkin belgeler de eklenir.
BEŞİNCİ KISIM
Çalışma Saatleri, İzinler, Mali ve Sosyal Haklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve İzinler
Çalışma saatleri
MADDE 57 – (1) Haftalık çalışma süresi genel olarak kırk saattir. Bu süre cumartesi
ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
(2) Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süreleri Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
İzin çeşitleri
MADDE 58 – (1) Personele; yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, sosyal
izin, ücretsiz izin ve doğum izni verilir.
Yıllık izin
MADDE 59 – (1) Yıllık izin, bir yıllık çalışma döneminde personelin hak kazandığı
ücretli dinlenme süresidir.
(2) Personele, Bankada bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra;
a) Bir yıldan beş (dâhil) yıla kadar hizmeti olanlara yirmi gün,
b) Beş yıldan fazla on (dâhil) yıla kadar hizmeti olanlara yirmibeş gün,
c) On yıldan fazla hizmeti olanlara otuz gün,
ücretli yıllık izin verilir.
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(3) Hizmet sürelerinin tespitinde, adaylık dönemi de dâhil olmak üzere, belgelenmek
şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetler toplamı ile muvazzaf askerlik hizmetinde geçen süreler esas alınır.
(4) Bankaya ilk defa atananların bir yıllık süreyi tamamlamadan izin kullanmamaları
esastır. Ancak, zorunlu durumlarda, bu kişilere hak edecekleri izinden düşülmek şartıyla, izin
kullandırılabilir.
Yıllık izinlerin kullanılış esasları
MADDE 60 – (1) Yıllık izinler iş durumu ve personelin isteği dikkate alınarak, izin
vermeye yetkili amirin uygun gördüğü zamanlarda, bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda
kullanılır.
(2) Yıllık izinlerin kazanılan yıl içinde ve bölünmeden kullanılması esastır. Ancak, yetkili makam tarafından uygun görüldüğü takdirde bölünerek kullanılabilir. Yıllık izinlerin tamamının veya bir kısmının ait olduğu yıl içinde kullanılamaması durumunda, kullanılamayan
yıllık izin, bir sonraki yılın izniyle birlikte toptan veya kısım kısım kullandırılabilir. Cari yıl
ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
(3) Yıllık izin istekleri, izin formu doldurularak yapılır, izin formlarını kimlerin onaylayacağı Genel Müdür tarafından belirlenir.
(4) Yıllık izin istekleri, izin başlangıç tarihinden itibaren, zorunlu nedenler hariç, en az
bir hafta önce yapılır ve personel, izin onaylanmadan iş yerinden ayrılamaz.
(5) Yıllık izinler yurt dışında da geçirilebilir. İzin, formda belirtilen adres dışında bir
yerde geçirildiğinde durum bildirilir.
(6) Çalıştırılmasında zorunluluk duyulan personele, talep etmesine rağmen kullandırılmayan izni takip eden yıl içinde kullandırılır.
(7) İzin sırasında teftiş, soruşturma veya başka nedenlerle birim yöneticileri tarafından
göreve çağrılan personel, kalan iznini daha sonra kullanmak üzere dönmek zorundadır. İznini
asıl yerleşim yeri dışında geçirmekte olan personel, göreve çağrıldığı takdirde dönüş ve görev
bitiminde iznine devam etmeyi istemesi durumunda gidişle ilgili yol giderleri ve yolda geçen
süreye ilişkin geçici görev yolluğu kendisine ödenir ve bu günler iznine eklenir.
(8) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personelin yıllık izni rapor tarihinden itibaren kesilir. Bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık
izni işlemeye başlar. Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personel;
a) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden önce ise yıllık izin
bitim tarihinden sonra,
b) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden sonra ise hastalık
izni bitim tarihinden sonra,
göreve başlar.
(9) Personelin hastalanması sebebiyle kullanamadığı yıllık izin süresi bu madde hükümleri dâhilinde kullandırılır.
İzinden zamanında dönmeyenler
MADDE 61 – (1) Personelin izin süresinin bitiminde görevine başlaması zorunludur.
Özürleri nedeniyle izinlerinin bitiminde görevlerine başlayamayanlar durumu derhal birim yöneticisine bildirmek ve dönüşlerinde gecikme nedenlerini belgelemek zorundadırlar. Üç güne
kadar olan gecikmelerde, özür Genel Müdür tarafından uygun görüldüğü takdirde gecikilen
günler izin hakkından düşülür. Geçerli özrü olmaksızın görevlerine dönmeyen personele disiplin hükümleri uygulanır.
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Mazeret izni
MADDE 62 – (1) Personele, geçerli özrünün varlığı halinde izin vermeye yetkili amir
tarafından mazeret izni verilebilir. Bu izin hiçbir şekilde bir yıl içinde on günü geçemez. Zorunlu durumlarda aynı usulle on gün izin daha verilebilir. Bu takdirde ikinci defa alınan bu izin
ertesi yıla ait yıllık izinden düşülür. Bu izinler sırasında personelin ücret ve özlük hakları korunur.
Hastalık ve refakat izni
MADDE 63 – (1) Hastalık izni, ilgililerin tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatının
öngördüğü kanuni çerçeve içerisinde kullandırılır. Hastalık izni nedeniyle görevine gelemeyecek personel, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilmek üzere, durumu derhal birim
yöneticisine bildirir. Asıl görev yerinde çalışmakta iken istirahat verilen personel, hastalık raporunda aksi belirtilmedikçe bu süreyi aynı yerde geçirmek zorundadır.
(2) Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayatı
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi
veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporu
ile belgelendirilmesi şartıyla, ücret ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.
(3) Hastalık izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik
ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.
Sosyal izin
MADDE 64 – (1) Personele, isteği üzerine belgelenmesi şartıyla aşağıdaki hallerde ve
sürelerde ücretli sosyal izin verilir:
a) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün.
b) Eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde
yedi gün.
c) Eşinin doğum yapması halinde on gün.
Doğum ve süt izinleri
MADDE 65 – (1) Doğum yapacak personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve
doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta süre
eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası
doğum izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi sekiz
haftalık doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası doğum izni süresine ilave
edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği
üzerine Banka personeli olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Doğum izni
sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden
düşülür.
(2) Doğum yapan personele, çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası ücretli doğum
izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir
buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı
hususunda personelin tercihi esastır.
Ücretsiz izin
MADDE 66 – (1) Personele, belgelenmesi şartıyla aşağıdaki hallerde ücretsiz izin verilebilir:
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a) Personele, 63 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren,
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, isteği üzerine onsekiz aya kadar ücretsiz
izin verilebilir.
b) Doğum yapan personele, isteği halinde, doğum sonrası ücretli doğum izni süresinin
bitiminden; eşi doğum yapan personele ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört
aya kadar ücretsiz izin verilir.
c) Banka hizmeti süresince bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışında kendi imkânları
ile mesleki öğrenim yapacaklara dört yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.
ç) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine ücretsiz izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin Banka personeli olan eşlerine toplamı sekiz yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde ücretsiz izin verilebilir.
d) Hizmeti en az beş yıl olanlara isteği halinde ve en fazla iki defada kullanılmak üzere,
toplam bir yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.
e) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen
Banka personeline çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar ücretsiz izin verilir.
Evlat edinen her iki eşin Banka personeli olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine
yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
f) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince görev yeri ve pozisyonu saklı
kalarak ücretsiz izinli sayılır.
(2) Ücretsiz izinler Genel Müdür onayı ile verilir.
(3) Ücretsiz izin süresi fiili hizmet süresinden sayılmaz.
(4) Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Ücretsiz izin süresinin bitiminde
veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenlerin Banka ile
ilişiği kesilir. Süresi içinde görevine dönen personel, eski görev pozisyonları ile ayrıldığı tarihteki kıdeme ilişkin hakları dikkate alınarak ayrıldıkları hizmet biriminde göreve başlatılırlar.
Belirtilen sürede dönmeyenler görevden çekilmiş sayılır.
İzinli sayılma
MADDE 67 – (1) Barışta ve seferde muvazzaf askerlik görevi dışında silahaltına alınan
personel, silahaltında bulunduğu sürece ücretli izinli sayılır.
(2) Muvazzaf askerlik hizmeti dışında silahaltına alınan personel, terhis tarihinden sonra, aynı il sınırları içinde ise iki iş günü, görev mahallinin dışındaki bir il sınırı içinde ise üç iş
günü içinde göreve başlamak zorundadır. Görevine bu sürelerde başlamayan personel, olağanüstü özrünü kanıtlayamaması halinde görevden çekilmiş sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Ücret, Mali ve Sosyal Haklar
Ücret, mali ve sosyal haklar
MADDE 68 – (1) Personelin, ücret, ikramiye ile diğer mali ve sosyal hakları Yönetim
Kurulu kararıyla belirlenen sözleşme esasları çerçevesinde uygulanır. Ancak, aylık ücret, her
türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin
aylık ortalaması, Cumhurbaşkanı Kararı ile Banka için tespit edilecek üst sınırı aşamaz.
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Ödeme zamanı
MADDE 69 – (1) Ücret aybaşlarında, ikramiye ise ait olduğu dönem başında peşin
olarak ödenir. Ay içinde ilk defa göreve başlayan personelin ücret ve ikramiyesi göreve başlayış
tarihinde, ücret için ay sonuna, ikramiye için ise ait olduğu dönem sonuna kadar olan süre ile
orantılı olarak ödenir.
(2) Pozisyon değişikliği suretiyle yapılan atamalarda personel, yeni göreve başlayış tarihi itibarıyla atandığı pozisyona ilişkin her türlü ödemeyi hak eder.
(3) Bankadan ölüm ve emeklilik halleri dışında ayrılan personelden çalışmadıkları süreye ait peşin olarak yapılan her türlü ödeme geri alınır.
ALTINCI KISIM
Ceza, Disiplin ve Görevden Uzaklaştırma
BİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları
Cezai sorumluluk
MADDE 70 – (1) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri Banka personeli hakkında uygulanmaz.
Disiplin cezaları
MADDE 71 – (1) Banka personeline verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Uyarma cezası; personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.
2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek.
3) Bankaca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.
4) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.
5) Banka personeli vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
6) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
7) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.
8) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Kınama cezası; personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde Bankaca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili Bankaya ait belge, araç
ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.
2) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede Bankaya bildirmemek.
3) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
4) Hizmet dışında Banka personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak.
5) Bankaya ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.
6) Bankaya ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
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7) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
8) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak.
9) Görev mahallinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak.
10) Verilen emirlere itiraz etmek.
11) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak.
12) Bankanın huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
13) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
c) Ücretten kesme cezası; personelin, brüt ücretinden 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Ücretten kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Bankaca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve
gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.
2) Özürsüz olarak bir veya iki iş günü göreve gelmemek.
3) Bankaya ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak.
4) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak.
5) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
6) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.
7) Hizmet içinde Banka personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
ç) Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası; personelin bir yıl süre ile sınırlı olmak üzere ücret artışlarından yararlandırılmayarak ücretinin dondurulmasıdır. Cezanın bitimini
müteakip yapılacak artışlar, ücretin dondurulmamış tutarı üzerinden yapılır. Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.
2) Özürsüz ve kesintisiz üç-dört iş günü göreve gelmemek.
3) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.
4) Amirlerine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak.
5) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
6) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
7) Ticaret yapmak veya personele yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.
8) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
9) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.
10) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
11) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak
veya bunları tehdit etmek.
12) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.
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13) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
d) İşten çıkarma cezası; personelin bir daha Bankada çalıştırılmamak üzere işten çıkarılmasıdır. İşten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Bankanın huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,
boykot, işgal, Banka hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.
2) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart,
bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Bankanın herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek.
3) Siyasi partiye girmek.
4) Özürsüz ve kesintisiz beş iş günü, bir yılda toplam dokuz iş günü göreve gelmemek.
5) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev
veya emirleri yapmamak.
6) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak.
7) Banka personeli sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç
verici hareketlerde bulunmak.
8) Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak.
9) Siyasi veya ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
10) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum
ve davranışlarda bulunmak.
11) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna
aykırı fiilleri işlemek.
12) Bir yıl içinde toplam iki defa yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası ile
tecziye edilmiş olmak.
Hafifleştirici ve ağırlaştırıcı nedenler ile benzer eylemler
MADDE 72 – (1) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya takdirname alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
(2) Disiplin cezası verilmesine sebep olan bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından
çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekrarı halinde bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede
cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının, cezaların
özlük dosyalarından çıkarılmasına ilişkin süre içinde, üçüncü kez uygulanmasında bir derece
ağır ceza verilir.
(3) 71 inci maddede belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere
nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları
verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Amir ve Kurulları ile Disiplin Cezalarının Uygulanması
Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar
MADDE 73 – (1) Uyarma, kınama ve ücretten kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.
(2) Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası, Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili makam tarafından verilir.
(3) İşten çıkarma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu
kararı alındıktan sonra Yönetim Kurulu tarafından verilir.
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(4) Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur,
cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili makam otuz gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir.
(5) Banka personelinin disiplin amirleri cetveli Yönetim Kurulunca belirlenir.
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları
MADDE 74 – (1) Bankada disiplin ve soruşturma görevleri; disiplin amirleri, Disiplin
Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunca yürütülür. Genel Müdür, kendisine doğrudan bağlı birimlerde görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.
(2) Disiplin Kurulları bir başkan ve dört üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Disiplin
Kurullarının başkan ve üyeleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Disiplin Kurulu; bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli bir Başmüfettiş veya Müfettiş, Genel Müdür tarafından belirlenen Hukuk
Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında görevli bir müdür ve diğer daire başkanlıklarında görevli bir müdürden oluşur.
b) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, bir Genel Müdür Yardımcısı,
Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.
(3) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında yer alır. Her bir Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden
bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.
Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar
MADDE 75 – (1) Kurulların başkan ve üyeleri; kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri veya
disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.
Kurulların görüşme usulü
MADDE 76 – (1) Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterli olduğu sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oy ile karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu
üstün sayılır. Karar Başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir
tutanakla tespit edilir.
Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar
MADDE 77 – (1) Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının
belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.
(2) Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür.
(3) Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç yedi gün içinde inceler.
Toplantı yeter sayısı
MADDE 78 – (1) Kurullar salt çoğunlukla toplanır. Kurulların başkan ve üyelerinin
görev başında bulunmamaları halinde kurula vekilleri katılır. Kurulların başkanlarının 75 inci
madde hükmü nedeniyle toplantılara katılmamaları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye
tarafından yürütülür.
(2) Birinci fıkra uyarınca toplantılara katılmayan üyeler toplantı yeter sayısının tespitinde göz önünde bulundurulmaz.
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Disiplin Kurulunun karar süresi ve usulü
MADDE 79 – (1) Disiplin Kurulu, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası ile
ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren; uyarma, kınama ve ücretten kesme
cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendisine intikalinden itibaren, otuz gün içinde kararını verir. Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası ile ilgili karar, soruşturma dosyasına göre verilir.
Yüksek Disiplin Kurulunun karar süresi ve usulü
MADDE 80 – (1) Amirlerin işten çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç altı ay içinde karara bağlanır.
(2) Yüksek Disiplin Kurulu, Kurula intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya
veya yaptırmaya yetkilidir.
Kararın yazılması
MADDE 81 – (1) Karar; karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belirtilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır. Başkan
ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.
Kararın tebliği
MADDE 82 – (1) Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, yıllık ücret
artışından yararlandırılmama cezası ve işten çıkarma cezası ise İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgililere tebliğ
edilir.
Disiplin amirlerinin yetkileri
MADDE 83 – (1) Disiplin amirleri;
a) Banka hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatın emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, disiplin cezalarından
yetkisi dâhilinde bulunanları vermeye,
b) İlgili mevzuatın disiplin işleri ile ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,
yetkilidir.
Disiplin amirlerinin sorumlulukları
MADDE 84 – (1) Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine verilen yetkileri, Banka hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; personele mevzuatta tanınan
hakları göz önünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan tutum ve davranış içinde kullanmak
ile yükümlüdürler.
(2) Disiplin amirleri; personelin uyarma, kınama, ücretten kesme, yıllık ücret artışından
yararlandırılmama ve işten çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 85 inci maddede öngörülen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak, gerekli cezaları uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin
zamanaşımına uğramasını önlemek zorundadırlar.
Zamanaşımı
MADDE 85 – (1) 71 inci maddede sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve
hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma ve kınama cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
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b) Ücretten kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarında üç ay içinde
disiplin soruşturmasına,
c) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(2) Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Personelin inceleme ve savunma hakkı
MADDE 86 – (1) Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel, özlük dosyası hariç,
soruşturma dosyasını inceleme, tanık dinletme, Yüksek Disiplin Kurulunda sözlü veya yazılı
olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
(2) Personele savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
(3) Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Ceza kovuşturması ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi
MADDE 87 – (1) Disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde personel hakkında ayrıca ceza kovuşturmasına engel olmaz.
(2) Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza kovuşturmasına başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.
(3) Personelin, yapılan ceza kovuşturması neticesinde mahkûm olması veya olmaması
halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.
Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 88 – (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal
uygulanır.
(2) Ücretten kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
(3) Kendilerine disiplin cezası olarak ücretten kesme cezası verilenler beş yıl, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası verilenler ise on yıl süreyle yönetici olarak atanamazlar.
Disiplin cezalarına itiraz
MADDE 89 – (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve ücretten kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasına karşı
Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. İşten çıkarma cezalarına karşı doğrudan idari yargı
yoluna başvurulabilir.
İtiraz süresi ve yapılacak işlem
MADDE 90 – (1) Disiplin amirleri ve kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına
karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.
(2) Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarına ilişkin kararlar kesinleşir.
(3) İtirazın kabulü halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen
kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.
(4) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
(5) Kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır.
Disiplin cezalarının özlük dosyasından çıkarılması
MADDE 91 – (1) Disiplin cezaları personelin özlük dosyasına işlenir. İtiraz üzerine
veya mahkeme kararı ile kaldırılan cezalar özlük dosyasından çıkarılır.
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(2) İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilmiş olan personel; uyarma
ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, diğer cezaların uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili makama başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından çıkarılmasını isteyebilir.
(3) Personelin ikinci fıkrada belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı
kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
(4) Yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında Disiplin Kurulunun mütalaası alındıktan sonra üçüncü fıkra hükmü uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevden Uzaklaştırma
Görevden uzaklaştırma tedbiri
MADDE 92 – (1) Görevden uzaklaştırma, Banka hizmetlerinin gerektirdiği hallerde,
görevi başında kalmasında sakınca görülecek personel hakkında alınan geçici bir tedbirdir.
(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.
Görevden uzaklaştırmaya yetkililer
MADDE 93 – (1) Görevden uzaklaştırma tedbirini almaya ve uygulamaya atamaya
yetkili makamlar ve müfettişler yetkilidir.
Görevden uzaklaştıran yetkililerin sorumluluğu
MADDE 94 – (1) Görevinden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
(2) Personeli görevden uzaklaştırdıktan sonra personel hakkında süresi içinde soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.
(3) Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Banka personeli de atamaya
yetkili makam tarafından görevden uzaklaştırılabilir.
Görevden uzaklaştırmada usul ve süre
MADDE 95 – (1) Görevden uzaklaştırma kararı, gerekçesi ile birlikte yazılı olarak personele bildirilir.
(2) Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması nedeniyle olduğu takdirde en çok
üç ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde personel görevine
başlatılır.
(3) Görevden uzaklaştırma; bir ceza kovuşturması nedeniyle olduğu takdirde görevden
uzaklaştırmaya yetkililer, ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.
Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan personelin hak ve yükümlülüğü
MADDE 96 – (1) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içinde aylık ücretlerinin
üçte ikisi ödenir. Ayrıca bu personel, Banka mevzuatında öngörülen sosyal hak ve yardımlardan
faydalanmaya devam eder.
(2) Personelin göreve tekrar başlatılması zorunlu olan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylık ücretlerinden kesilmiş olan üçte bir tutarlar kendilerine ödenir.
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Tedbirin kaldırılması
MADDE 97 – (1) Soruşturma sonunda disiplin hükümleri uyarınca işten çıkarma veya
cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili makam tarafından derhal kaldırılır.
Personelin göreve tekrar başlatılması zorunlu olan haller
MADDE 98 – (1) Soruşturma ve yargılama sonunda;
a) Haklarında işten çıkarma cezası dışında bir disiplin cezası verilenler,
b) Kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilenler,
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,
ç) Görevlerine ve işlerine ilişkin olsun veya olmasın çalışmasına engel olmayacak bir
ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler,
bu kararların kesinleşmesi üzerine, haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri yetkili
mercilerce kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında amirin takdiri
MADDE 99 – (1) Görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin kovuşturmaya konu olan
fiilleri, hizmetlerinin devamına engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.
Soruşturma yetkisi
MADDE 100 – (1) Personel hakkındaki soruşturmayı;
a) Yönetim Kurulu,
b) Genel Müdür,
c) Disiplin amirleri,
ç) Disiplin Kurulu,
d) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
e) Soruşturma komisyonu,
yapabilir.
(2) Yönetim Kurulu veya Genel Müdür belirli konularda soruşturma yapmak üzere
konu ile ilgili soruşturma komisyonu kurabilir.
YEDİNCİ KISIM
Banka ile İlişiğin Sona Ermesi, Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Banka ile İlişiğin Sona Ermesi
İlişiğin sona ermesine yol açan durumlar
MADDE 101 – (1) Aşağıdaki durumlarda personelin Banka ile ilişiği sona erer:
a) İsteği ile görevden ayrılma.
b) Emeklilik, malullük ve ölüm.
c) Yaş sınırına erişme.
ç) Disiplin cezası sonucu işten çıkarılma.
d) İşe alınma şartlarından birinin kaybı veya bu şartlardan birinden yoksun bulunduğunun sonradan anlaşılması.
e) 32 nci ve 42 nci maddelerde belirtilen hususların gerçekleşmesi.
f) 66 ncı ve 67 nci maddelerde belirtilen şekilde çekilmiş sayılma halinin gerçekleşmesi.
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Fesih bildirimi
MADDE 102 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan ilişiği sona erdiren sebeplerin gerçekleştiğinin tespitinden itibaren onbeş gün içinde, Banka fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve
fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.
Çekilme
MADDE 103 – (1) Personel, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle, görevinden çekilme isteğinde bulunabilir. Mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on
gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş
sayılır.
Emeklilik, malullük ve ölüm
MADDE 104 – (1) Personelin, ilgili mevzuat ile belirlenen şartların oluşması durumunda, emeklilik veya malullük aylığı almak amacıyla Bankadan ayrılması ya da ölümü halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre kanuni hakları verilerek Banka ile ilişiği kesilir.
Yaş sınırı
MADDE 105 – (1) 65 yaşını tamamlayan personelin tabi olduğu mevzuat hükümleri
uyarınca kanuni hakları verilmek suretiyle Banka ile ilişiği kesilir.
Yeniden göreve alınma
MADDE 106 – (1) 101 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar Bankada yeniden göreve alınmazlar.
(2) 101 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentlerinde sayılanlardan tekrar Bankada çalışmak isteyenler, niteliklerine uygun boş pozisyon ile ihtiyaç bulunması ve ilişiklerini
kestikleri tarihten itibaren altı ay geçmiş olması kaydıyla atamaya yetkili makamın takdiriyle
yeniden atanabilirler.
İş sonu tazminatı
MADDE 107 – (1) Personele, Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan iş sonu tazminatı ödenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bildirim
MADDE 108 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesindeki “Kamu E-Uygulama” modülünün ilgili alanına kaydedilir.
Tamamlayıcı hükümler
MADDE 109 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 110 – (1) 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller
Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 111 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 112 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İller Bankası Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Bitki ve Bitkisel Ürünler
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Bitki ve Bitkisel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Kalite Sorumlusu: Görev aldığı kurumun hedef ve politikaları ile yasal mevzuat doğrultusunda kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmekle sorumlu kişiyi,
c) Merkez: İstanbul Üniversitesi Bitki ve Bitkisel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Öğretim elemanlarının veya kamu kurumlarının ve özel kuruluşların bilimsel araştırmalarına destek vermek.
b) Uluslararası standart (ISO, AOAC) metotları kullanarak Merkez bünyesinde valide
edilmiş gıda analizlerinde akreditasyon başvurusu yapılması ve kalite yöneticisi atanarak sürecin geliştirilmesi.
c) Bitki kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve
ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; mikrobiyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak.
ç) Uluslararası standart yöntemleri ile gıda ürünlerinin içerik açısından raporlandırmak,
yapılacak bu raporlandırma sonucunda izlenebilirlik ve etiketlendirme çalışmalarıyla Üniversiteye ve ülkemize katkı sağlamak.
d) Bitki ve bitkisel ürünlerin fizikokimyasal, fitokimyasal, moleküler ve mikrobiyolojik
analizleri konusunda yetkilendirilmek üzere İlgili Bakanlıktan kuruluş ve çalışma izni almak.
e) Uzun vadede uluslararası düzeyde bir AR-GE merkezi olabilmek.
f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre
bilimsel görüş bildirmek, rapor hazırlamak ve işbirliği yapmak.

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

5 Mart 2021 – Sayı : 31414

g) İletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye erişimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları sunmak.
ğ) Tarımsal üretim yapan firmalara, gıda laboratuvarlarına, gıda üretim tesislerine ve
diğer üniversitelerin ilgili alanda çalışan birimlerine bilimsel danışmanlık hizmeti vermek.
h) Ülkemizde bitki ve bitkisel ürünlerle moleküler biyoloji, fitokimya, mikrobiyoloji,
fitopatoloji ve biyoinformatik alanlarında çalışmak isteyen araştırmacıların yetiştirilmesine
yardımcı olmak.
ı) Üniversitenin yetkili organ ve kurullarınca Merkeze verilecek diğer görevleri yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İnovasyon, ticarileştirme, eğitim ve iş büyümesi yoluyla bitki bilimleri teknolojisine
dayalı ekonomik gelişimin hızlandırılmasına katkıda bulunmak.
b) İhracatı ya da ithalatı yapılan bitki ve bitkisel ürünlerde fizikokimyasal özelliklerin
belirlenmesi, fitokimyasalların miktarsal tespiti, mikrobiyolojik ve moleküler analizleri gerçekleştirmek.
c) Ülkemizde olası gıda ve yem amaçlı işlenmiş ve işlenmemiş ürünlerin fizikokimyasal, fitokimyasal, mikrobiyolojik ve moleküler analizlerini gerçekleştirmek.
ç) Tüketilen gıdalarda insan sağlığına olası zararları olabilecek pestisit ve fitalatları taramak ve miktarını tayin etmek.
d) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak.
e) Fitokimya, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Fitopatoloji ve Biyoinformatik konularında yeni gelişmeleri izleyerek araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, kurslar, seminerler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.
f) Belirlenen konularda yayınlar yapmak ve gerektiğinde patent almak.
g) Uygulamalı ve temel bilimlerin ortaklaşa yararlanabileceği, kullanımı özel uzmanlık
gerektiren cihazları araştırmacıların hizmetine sunmak.
ğ) Bitki kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve
ürünlerini geliştirmek, formülasyonu, kalite kontrolleri; mikrobiyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmalarını yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden aynı
usulle görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun süre ile görevi başında bulunmaması
hâlinde görevi kendiliğinden sona erer.
(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri
yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde,
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.
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c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idarî işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
f) Kalite sorumlusu atamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri ve/veya öğretim elemanları arasından Müdür
tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam dört üyeden
oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok 10 öğretim üyesinden oluşur.
(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek,
tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü
alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/2000 tarihli ve 23989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1 – Bu Yönetmelik İstanbul Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma
ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 4/11/1981 tarihli
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli
ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yönetim Organları ve Harcama Yetkilisi
Madde 3 – Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim üyesi (dekan ve yüksekokul
müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya
anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına
veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 106,48 TL’dir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE
BİYOTEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 68)
(DENETİM ELEMANLARININ YOLLUK VE DİĞER ÖDEMELERİ)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel
bütçeli idarelerin merkez kadrolarında bulunan denetim elemanları ile bölge veya il düzeyinde
görev yapan denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin olarak denetim elemanları, harcama birimleri ve muhasebe birimlerince yapılacak işlemler ile uygulanacak usul
ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Denetim elemanınca düzenlenecek belgeler ve yapılacak işlemler
MADDE 3 – (1) Denetim elemanı avans talebini, görev onayına istinaden harcama birimince oluşturulan sürece bağlı olarak elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden harcama
birimine iletir. Harcama birimince, denetim elemanından avans talebine ilişkin belge istenmez.
(2) Denetim elemanınca talep edilecek tutar, görev süresiyle sınırlı olmak ve göreve
başlanılan ayda ayın kalan gün sayısını geçmemek üzere, en fazla birer aylık süreler için hesaplanacak gündelik tutarı ile yapılması muhtemel yol, konaklama gibi diğer zorunlu giderler
toplamını aşamaz.
(3) Denetim elemanınca, alınan avanslara ilişkin harcama belgeleri takip eden ayın
onuncu gününe kadar bağlı bulundukları harcama birimine ulaştırılır, varsa bu döneme ilişkin
avans artığı aynı süre içerisinde iade edilir.
Harcama birimince yapılacak işlemler
MADDE 4 – (1) Denetim elemanınca düzenlenen ve harcama birimine elektronik ortamda iletilen avans talebi harcama yetkilisi tarafından onaylandığında ödeme emri belgesi
oluşur ve elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilir.
(2) Denetim elemanından gelen harcama belgeleri, harcama birimince ödeme emri belgesine bağlanarak ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar muhasebe birimine verilir,
denetim elemanının üzerinde kalan artıkların süresi içinde yatırılması ve mahsup işleminin yapılması sağlanır. Hakediş tutarının avanstan fazla olması halinde farkın denetim elemanının
banka hesabına aktarılması sağlanır.
(3) Mali yılın son ayına ait harcama belgeleri, Ocak ayının yirminci gününe kadar muhasebe birimine ulaştırılır.
Muhasebe birimince yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) Harcama birimince, ödeme emri belgesi muhasebe birimine elektronik
ortamda iletilir ve söz konusu tutar denetim elemanının banka hesabına aktarılır.
(2) Harcama birimi tarafından ödeme emri belgesi ve eki belgeler muhasebe birimine
iletildiğinde avansa ilişkin mahsup işlemi gerçekleştirilir.
Diğer hususlar
MADDE 6 – (1) Denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin damga
vergisi kesintisi avansın ödenmesi sırasında yapılır. Mahsupta ise hakediş tutarının verilen
avanstan fazla olması halinde yapılacak ödeme tutarı üzerinden damga vergisi kesilir.
(2) Bu Tebliğ kapsamında, denetim elemanlarının yolluk ve diğer ödemelerine ilişkin
işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca
belirlenir. Bakanlık, konuyla ilgili farklı uygulamalar belirlemeye yetkilidir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 7/3/2015 tarihli ve 29288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 44) Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer
Ödemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2019/1)’in 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Konaklama tesislerinin konaklama birimleri (standart oda, süit oda, apart oda, aile
odası, villa gibi müşteriye konaklama hizmeti verilen her türlü birimi) üzerinde kat
mülkiyeti/kat irtifakı, devremülk gibi şerhe konu haklar kurulamaz. Tahsisli kamu arazilerinde
yer alan konaklama tesisleri hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışında kalan üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilebilir. Bu durumda, belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki
tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/11/2019

30961

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/2/2021

31401

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ
ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:V, NO:65)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V N0:137)
MADDE 1 – 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında
Tebliğ (Seri:V, No:65)’in 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda,
belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonu sermaye piyasası aracı veya pazar bazında
Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili düzenlemeleri ile belirlenir. Kurul, sermaye piyasası aracı veya
pazar bazında açık takas pozisyonu oranını belirleme ve değiştirme yetkisini haizdir. Aracı kurum daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir.”
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“Müşterinin net varlığı Tebliğin 12 nci maddesinde sayılan kıymetlerden oluşur. Net
varlığın hesaplanmasında müşterinin takas günü itibarıyla yükümlülüğünü yerine getirmediği
kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.
“Brüt takasa tabi payların takası
Madde 9/A – Takasbank mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, yetkili kuruluşlar tarafından
bir müşterinin brüt takasa tabi olmayan bir pay satışından gelen nakit kullanılarak aynı gün
içerisinde gerçekleşen brüt takasa tabi olan paylara ilişkin nakit yükümlülüğü karşılanabilir.
Takasbank mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, yetkili kuruluşlar tarafından bir müşterinin
brüt takasa tabi olan bir payın satışından gelecek nakit dikkate alınarak aynı gün içerisinde
gerçekleşen brüt takasa tabi olmayan payların nakit yükümlülüğü karşılanabilir.
Yetkili kuruluşlar tarafından bir müşterinin brüt takasa tabi olan bir payın satışından
gelecek nakdi dikkate alınarak aynı gün ilgili müşterinin yine brüt takasa tabi başka bir paydaki
nakit yükümlülüğü karşılanamaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl
döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları
listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları ile Borsada işlem
görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, borsa yatırım fonu katılma payları, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmekte olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış işlemlerinde özkaynak oranının
hesaplanmasında;
a) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmekte olan ve
Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler
ve/veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde
bu kıymetlerin %100’ü,
b) Payların Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili düzenlemelerinde belirlendiği oranlarda,
c) Borsa yatırım fonu katılma paylarının % 90’ı,
ç) Hisse senedi şemsiye fonlara bağlı yatırım fonu katılma payları ile serbest şemsiye
fonlara bağlı yatırım fonu katılma paylarının % 75’i,
d) (ç) bendi dışında kalan yatırım fonu katılma paylarının % 90’ı,
özkaynak olarak kabul edilir.”
“Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış işlemlerinde Kurul, özkaynak
oranını genel olarak veya aracı kurumlar itibarıyla artırıp azaltmaya yetkilidir. Kurul özkaynak
oranını genel olarak değiştirirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alır. Ayrıca, Kurul sermaye piyasası aracı veya pazar bazında özkaynak oranını belirleme ve bu oranı
değiştirme yetkisini haizdir.”
“Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili düzenlemelerinde özkaynak oranı yüzde sıfır olarak belirlenen paylar ve brüt takasa tabi paylar da dahil olmak üzere payların satıldığı andan itibaren
satıma konu tutar, nakit değeri üzerinden özkaynak tutarına dahil edilebilir. 9/A maddesinin
üçüncü fıkrası hükmü kapsamında takas gününde müşterinin hesabında yeterli nakit bulundurulması sorumluluğu yetkili kuruluş ve müşteriye aittir.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden yedi gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 03/03/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-35
Konu
: Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
Tarih
: 03/03/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-36
Konu
: Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 03/03/2021
Karar No : 2021/ÖİB-K-37
Konu
: Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Tekirdağ 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1816

—— • ——

Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1801
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1789

—— • ——

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1793
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İmranlı Asliye Ceza Mahkemesinden:

1784

—— • ——

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1794
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden:

1795
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Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1802

—— • ——
Bozüyük 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1800
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1- Müdürlüğümüz tarafından 13.500.000 kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye Hizmet Alım İşi
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin
edilebilir.
Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğü – Kalkandere/Rize
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19 Mart 2021 günü saat 14.00’e kadar Kalkandere Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Kalkandere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler, yükleme işine de teklif vermek
zorundadır.
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ( opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9- İhale Kalkandere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1748/1-1

—— • ——

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1- Müdürlüğümüz tarafından 42.200 Ton yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20
artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık
ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin
edilebilir.
Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ardeşen/RİZE
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.03.2021 günü saat 14.00’e kadar Ardeşen Çay Fabrikası
Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta
ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- İhale yükleme ve nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır.
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9- İhale Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1774/1-1
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11 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı "11 kalem 5 kısım laboratuvar cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine uygun şekilde, ihale
ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, malzeme listesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek
şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2.
maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 16.03.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup ayrıca posta yolu ile teklifler kabul
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve
malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler
komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.

1836/1-1
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TEMİZLEME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızda mevcut tephir ve ısıtıcı aparatları boru temizleme işi ile difüzyon kulesi
süzgeçleri,1.kireçleme tekneleri temizlemesi işi
İhale kayıt numarası

:2021/119300

1 - İdarenin
a) Adı ve adresi

:Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus
Emre Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR

b) telefon ve faks numarası

:0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

c) elektronik posta adresi (varsa)

: burdurticaret@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı
TEMİZLİĞİ YAPILACAK BORULARIN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ
APARAT
Adı

BORU
Miktar

Evsafı

Sulu Şerbet

3

Ø 35x1,5x4000 mm

Karbon Çelik

2352

II. Karbonatlama

2

Ø 35x2x4000 mm

Karbon Çelik

1480

Kireçli Ham Şerbet

6

Ø 35x2x4000 mm

Karbon Çelik

3752

Vakum Brüde

2

Ø 34x1,5x4000 mm

Paslanmaz çelik

1136

Prese Suyu

1

Ø 35x1,5x4000 mm

Paslanmaz çelik

384

Sirkülasyon Şerbeti

2

Ø 35x1,5x3510 mm

Paslanmaz çelik

768

Sıcak Su

2

Ø 35x1,5x3510 mm

Karbon Çelik

768

Kalorifer Suyu Isıtıcısı

2

Ø 30x2x3510 mm

Paslanmaz çelik

768

Tephir 1

1

Ø 35x2x4000 mm

Paslanmaz çelik

6400

Tephir 2A

1

Ø 35x2x3200 mm

Karbon Çelik

6400

Tephir 2B

1

Ø 35x2x3005 mm

Paslanmaz çelik

5270

Tephir 3A

1

Ø 35x2x3200 mm

Paslanmaz çelik

6400

Tephir 3B

1

Ø 35x2x3005 mm

Karbon çelik

5270

Tephir 4A

1

Ø 35x2x3005 mm

Karbon çelik

5270

Tephir 4B

1

Ø 30x2x2750 mm

Paslanmaz çelik

3418

Tephir 5

1

Ø 35x2x3005 mm

Paslanmaz çelik

3440

Malzeme

Miktarı (adet)

TOPLAM: 53276
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TEMİZLİĞİ YAPILACAK DİFÜZYON SÜZGEÇLERİNİN VE KİREÇLEME
TEKNELERİNİN MİKTARI VE ÖZELLİKLERİ
APARAT

MİKTAR (Ad.)

YÜZEY ALANI
(m²)

3000t/g Difüzyon yan süzgeci

12

8

3000t/g Difüzyon taban süzgeci

20

8

1800t/g Difüzyon yan süzgeci

8

5

1800t/g Difüzyon taban süzgeci

16

4

1800t/g I.Kireçleme Teknesi

1

60

3000t/g I.Kireçleme Teknesi

1

90

TOPLAM: 175

b) İhale konusu hizmetin yeri

: Burdur Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren 42 Takvim
günüdür

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 16/03/2021 Salı Günü Saat 10:00

4 - İhale dokümanının görüleceği yer

: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

a) İhale dokümanı satış bedeli(KDV dahil) : 100,00 TL
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 16/03/2021 Salı Günü Saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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 ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
1798/1-1
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SERGİ ÜNİTELERİNİN YAPIMI VE 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1- İHALENİN KONUSU:
a. İlimiz Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi Sahil dolgu alanında bulunan, mevcut
1/1000 ölçekli planda dolgu düzenleme alanında kalan 7126,52 m2 yüzölçümlü yer üzerinde;
Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama projesi ve teknik şartnamelere uygun olarak
yapılması planlanan sergi üniteleri yüklenici tarafından inşa edilmesi ve 10 (on) yıl süre ile
kiralanması, kira süresi sonunda üzerindeki bütün yapılar ve demirbaşlar ile birlikte sağlam olarak
kullanılabilir vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devredilmesi şartıyla 10 (on) yıl süreli
kira ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile
artırma suretiyle ihale edilecektir.
2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE HANGİ USULLE
YAPILACAĞI:
a. İhalenin yapılacağı Yer :Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Belediye Encümen Salonu
(Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No: 201 Ortahisar/Trabzon)
b. İhale Tarih ve Saati : İhale 17.03.2021 tarihinde, saat 13:00’da yapılacaktır.
c. İhale usulü : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi gereğince kapalı
teklif usulü ile aylık kira bedelinden artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.
3- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER
a. İhaleye teklif verecekler : İhale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş
Caddesi No:201 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri
ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 17.03.2021 tarih ve saat 12:30’a kadar,
sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret
Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan
17.03.2021 tarih ve saat 12:30’a kadar (idari şartnamenin 13. Maddesine uygun olarak) Komisyon
Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon
Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf,
Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.
4- İHALEYE KONU İŞİN SÜRELERİ TAHMİNİ BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT
MİKTARI
a. İnşaat Süresi : 12 (oniki) aydır (ruhsat alınmasından itibaren)
b. Kira Süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 10 (on)yıl
c. Yaklaşık maliyet (yapım işi) bedeli: 25.142.714,58 TL’dir. + KDV
d. Geçici Teminat : İhale konusu yapım işinin yaklaşık maliyetinin % 3'ü olan geçici
Teminat Bedeli 754.281,44-TL
e. İşin artırıma esas tahmin edilen aylık kira bedeli: 32.000,00-TL + KDV
f. Geçici Teminat : İhale konusu işin on yıllık kira bedelinin % 3'ü olan geçici Teminat
Bedeli 115.200,00-TL
5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
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GERÇEK KİŞİLER
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi
b. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sânatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c. Kanuni ikametgah belgesi
d. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
e. Noter tasdikli imza beyannamesi
f. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
g. Şartname alındı makbuzu
h. İdaremize borcu yoktur belgesi
i. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif
vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
j. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
k. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi
l. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her
biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
TÜZEL KİŞİLER
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler
Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c. Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi
belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza
beyannamesi)
d. Şartname alındı makbuzu.
e. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuzların aslı veya teminat mektupları.
f. İdaremize borcu yoktur belgesi.
g. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
h. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
i. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
j. İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
k. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her
biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)
Tüm bu belgeler, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl
olarak dosya halinde hazırlanacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir
Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından 1.000,00 TL bedel karşılığında temin
edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılanların şartname satın almaları mecburidir.
1638/1-1
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi, Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi
Riskli Alan sınırları içerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemize ait 269 ada 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 292, 293,294 parsellerin tevhid, ifraz, yola terk, parka terk
işlemlerinden sonra oluşacak parsel üzerine yapılacak olan kat karşılığı iş için Yeşilyurt Belediye
Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine
verilmiştir.16.02.2021 tarih ve 99 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir
Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin
edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 37. maddesi gereği ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.
ÇEVRE VE
BLOK İSMİ -

İNŞAAT

PARSEL

ŞEHİRCİLİK

ARSA m2

MUHAMMEN

BİNA SINIFI

ALANI

ALANI

BİRİM FİYAT

FİYATI

BEDEL

(2020)

I. ETAP

B BLOK 4A

5.488,00

C BLOK 4A

6.303,00

E BLOK 4A

5.930,00

I. ETAP TOPLAM

Sıra

Kat Karşılığı

No

Yapılacak Yer

1

T.ÖZAL
MAHALLESİ

1.550,00
5.045,25

8.506.400,00 ₺

1.550,00

2.100,00 ₺

1.550,00

9.191.500,00 ₺

17.721,00

Muhammen Bedel

38.062.577,10 TL

9.769.650,00 ₺

38.062.577,10 ₺

Geçici Teminat
Tutarı
1.141.877,31 TL

Doküman Bedeli

750,00 TL

İhale Tarih ve
Saati
23.03.2021
11:00

1. Bu işin tahmini keşif bedeli 38.062.577,10- TL ‘dir. İhaleye katılacaklar Muhammen
bedelin %3’ü oranında 1.141.877,31 TL geçici teminat vereceklerdir.
2. İhale 23.03.2021 Salı günü saat 11:00’da Karakavak Mahallesi, T. Özal Bulvarı No: 127
adresindeki, Malatya Yeşilyurt Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda,
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3. İhale Şartnamesi ile ilgili diğer evraklar Karakavak Mahallesi, T. Özal Bulvarı No: 127
Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde 10:00-16:00 saatleri
arasında ücretsiz görülebilir.
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4. İhaleye sunulacak teklifler emsal alan üzerinden yüzde oran olarak verilecektir.
Teklifler %40 oran üzerinden başlayacak olup bu oran üzerinden arttırılacaktır. İhaleyi kazanan
firma isteklilerin teklif edecekleri oran üzerinden değerlendirme yapılarak belirlenecektir.
5. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında
sunmaları zorunludur.
5.1. Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda
telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
5.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş
sureti)
5.3. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.4. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
5.6. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini,
5.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza
beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
5.9. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Belediye veznesine nakit
olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına
hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve
teyit yazılı)
5.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,
5.11. Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,
5.12. Yer görme belgesi,
5.13. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.1, 6.2, 6,3. 6.4, 6.11, 6.12,
6.17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
5.14. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik
şartnameler,
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5.15. İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,
5.16. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5.17. Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından,
belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.
5.18. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekâleten
sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5.19. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon
başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
5.20. İş deneyim belgeleri;
5.20.1. Muhammen bedelin %40 ından az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli
olan en az IV A sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi
5.20.2. İsteklinin özel sektörde hizmet vermişse; Son 7 yıl içerisinde en az 10.000 m2
konut (mesken) işi yapmış olması (birden fazla işin toplamı kabul edilecektir) iş deneyim olarak
kabul edilecektir. En az bu miktarın %80’ini ilgili kuruma teslim etmiş olması veya son 15 yılda
21.000.000,00 TL’lik ( yirmi bir milyon Türk lirası) konut yapım işi bitirme şartı aranacaktır. İşe
ortaklık girişim ile teklif verilmesi hususunda ortak firmaların toplamının %80’i geçerlidir. İlgili
Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar
müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli
sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur
5.21. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,
İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
5.22. İhale dokümanları 750,00 TL bedel karşılığında, Karakavak Mahallesi, T. Özal
Bulvarı No: 127 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünden
temin edilebilecektir.
5.23. İhaleye ilişkin teklifler 23.03.2021 Salı Günü Saat: 10:59’a kadar Karakavak
Mahallesi, T. Özal Bulvarı No: 127 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.
5.24. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.

1652/1-1
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem
cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası/İhale kayıt
numaraları

:

2021/112276

1-İdarenin
a) Adresi

: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

b) Telefon ve faks numarası

: Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7090

c) Elektronik posta adresi

:

pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

:

---

Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN
Faks: 0 (362) 457 60 21

internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Dijital Panoramik-Sefalometrik
Cihazı;

Röntgen

1 Adet (Komple Sistem)
b) Teslim yeri/yerleri

: Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene
Radyolojisi Anabilim Dalı

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90
(doksan) takvim günü

3-Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer

: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri

:

Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN
Tarih: 16/03/2021 Saat : 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki
faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale
üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun
olarak sunması gerekmektedir.
4.1.2.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum ya da kuruluşta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen
belgeler.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .
4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir;
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00Türk Lirası karşılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığının Merkez Bankası nezdinde bulunan TR16 0000 1001 0000 0350 1600 88
no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge; )
8- Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici
teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
1725/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1839/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1840/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1845/1/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1845/2/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1849/2/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1849/3/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1849/4/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1849/5/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1849/6/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1849/7/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1849/8/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1910/1-1
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Sağlık Bakanlığından:
2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında
kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi
uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine
sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.
• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel
alımı’ yapılacaktır.
A- GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı
kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk Soylu Yabancıların resmi kurumlardan
alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
6) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için
tercih yapabilecek olup en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir. Genel kura ile
yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere
genel kura ile yerleştirilecektir.
Eczacı Unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar
1. yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak yabancı dil yeterliliğine sahip
eczacı unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1.
yerleştirme ve/veya 2. yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan
1.yerleştirmede yerleşenler 2. yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede
yerleşemeyenler ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların
2. yerleştirmeye ait tercihleri mevcut ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan
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münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir (1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet
tercihte bulunabilecektir. 2. yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar,
tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
1.yerleştirmede genel kura seçeneği bulunmayacaktır.
7) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 16 Mart 2021 Salı –
01 Nisan 2021 Perşembe saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu
iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve
neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
9) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış
olanların başvuruları kabul edilecektir.
10) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
11) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
12) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
B- KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti
yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve ve en geç 15 Mart 2021 Pazartesi
günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık
tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık
Bakanlığının
diploma
tescilleri
ile
ilgili
hizmet
veren
bilgi
bankasında
(http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair
kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya
diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı
diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri
gerekmektedir.)
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7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş
kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip
ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış
müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
C- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İÇİN AÇILAN MÜNHAL
YERLERE BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN YABANCI DİL YETERLİLİK
BELGESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.
Bu adayların ayrıca;
1) Eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
2) Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul
edilen sınavlardan herhangi birinden ) en az 60 puan alındığını gösterir belgeyi, başvuru sistemi
üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
3) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden bu
madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri
dikkate alınarak kuraya alınacaktır.
Ç-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımayanların,
3) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,
5) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların,
6) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmî
Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanların (PBS üzerinden başvuru yapmış
olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
Başvuruları kabul edilmeyecektir.
D- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
1) Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların
atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya
olanların atamaları yapılmayacaktır)
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c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden
imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış
olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde
çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
ATAMAYA ESAS
EDECEKLERDİR.

BELGELERİNİ

AŞAĞIDA

BELİRTİLEN

ADRESE

TESLİM

DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM

İSE

EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No: 9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 218 30 00
2021 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ
SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

08 Mart 2021 Pazartesi– 15 Mart 2021
Pazartesi Saat 18:00’e kadar

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

29 Mart 2021 Pazartesi

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının
PBS üzerinden ilanı

29 Mart 2021 Pazartesi – 30 Mart 2021 Salı

İnceleme sonrası başvuruları ret

Saat 18:00’e kadar

olanların itirazlarının PBS üzerinden
alınması

4

02 Nisan 2021 Cuma

İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

5

05 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Yeri ve saati
(https://yhgm.saglik.gov.tr) internet

KURA TARİHİ

adresinden ilan edilecektir.

3

6

05 Mayıs 2021 Çarşamba

Atamaya esas evrakların son geliş
tarihi Saat:18:00
1736/1-1
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
“25 ARALIK 2021, GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN 100. YILINDA,
KAHRAMANLARIMIZIN ANILMASI İÇİN ANIT VE ÇEVRE
DÜZENLEMESİ PROJE YARIŞMASI”
1. YARIŞMANIN ADI, KONUSU, YERİ VE AMACI
Yarışmanın konusu, yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının
anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık),
hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin
temsil edildiği) “25 ARALIK 2021, GAZİANTEP’İN KURTULUŞUNUN 100. YILINDA
KAHRAMANLARIMIZIN ANILMASI İÇİN ANIT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJE
YARIŞMASI” dır. Yapılacak anıtta isimleri dahi maalesef o günün koşulları altında kayıt altına
alınamamış binlerce şehit ile direnişe katılarak kolunu, gözünü ya da bacağını kaybetmiş,
vücudunun bir yerinde savaşın o günkü koşullarında kurşun ve/veya şarapnel parçasıyla yaşamış
ve bugün ebediyete intikal etmiş gazilerimizi anmak öngörülmektedir.
Gaziantep'teki savunma öylesine eşsiz ve öylesine muhteşemdir ki; tüm dünyada
bağımsızlık ve özgürlük savaşlarına örnek olmuştur, Türk Kurtuluş savaşına ışık ve meşale
olmuştur. Yapılacak olan anıtın bunu hissettirecek mesajları verebilmesi hedeflenmektedir.
Savaşta yıkılan Çınarlı Camisi'nin yerine 1935 yılında yapılan Şehitler Abidesi uzun yıllar
boyu savaş Kahramanlarımızın anıldığı önemli bir anıt olarak Gazianteplileri gururlandırmıştır.
Gaziantepliler için çağımız koşullarına, imkânlarına ve o muhteşem kahramanlara, atalarımıza
yakışır bir tasarım olması beklenen anıt sembolik nitelikte olup, çevresiyle birlikte yukarda bahse
konu alanda yapılması temel amacımızdır. Yaşanan savunmada binlerce şehit vermiş, binlerce
gazi yer almıştır. Neredeyse kent halkının tamamı yaşlı-çocuk, kadın-erkek (sivil insanlar),
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının yönlendirdiği kurmay heyeti yönetiminde eşsiz bir
destan yazarak vatanı savunmuşlardır. İşgal komutanları dahi Gazianteplilerin bu muhteşem
direnişini anlatırken büyük saygı ve özen göstermişlerdir. Sonuçta yarışmanın amacı, bu eşsiz
destanı yazan kahramanları anlatacak sembolik nitelikte tasarlanacak bir anıt ve çevre
düzenlemesi için gerekli projenin elde edilmesidir. Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında o
günkü şehir nüfusunun üçte birinin şehit olduğu ve isimleri bilinen ve bilinmeyen kahraman
şehitlerimizin anısını temsil edecek ve şehrin simgelerinden olacak anıt, tasarım yarışmasının ana
unsurudur. Bu anıt ve çevre düzenlemesi yapılacak olan proje alanında otopark olarak ayrılmış
alana, Panorama 25 Aralık ziyaretçilerinin, özel misafirlerin, engelli bireylerin ve acil durum
parklanması için 15 araçlık açık otopark tasarım bu alan içerisinde çözümlenecektir. Yer altı
otopark çözümü kabul edilmeyecektir.
Etkileşim alanı; 25 Aralık Panorama alanının çevresinde yapılacak millet bahçesi,
demokrasi meydanındaki kütüphane, şehitler abidesi, imarlı bölge ve eski kent dokusu arasında
geçiş bölgesidir.
2. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı
: 05 Mart 2021
Soru sormak için son gün
: 26 Mart 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Yanıt vermek için son gün
: 02 Nisan 2021
Teslim için son gün
: 10 Mayıs 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Jüri değerlendirme çalışması : 20-22 Mayıs 2021
Sonuçların ilan edilmesi
: 24 Mayıs 2021
Ödül Töreni ve Kolokyum
: Yeri ve tarihi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin resmi
sayfasından ilan edilecektir.
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3. JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK) VE RAPORTÖRLER
Danışman Jüri Üyeleri
1.Sezer CİHAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri - Harita Mühendisi
2.Prof.Dr. Hilmi BAYRAKTAR - Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı - Tarihçi
3.Prof. Dr. Rahmi AKSUNGUR - Heykeltraş
4.Doç.Dr. Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP - Hasan Kalyoncu Üniversitesi- Mimar
5.F.Aslı TEZEL - Gaziantep Mimarlar Odası Bşk. - Mimar
6. Zafer OKUDUCU - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı– Mimar
7.F.İrem ELBEYLİ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şeh. Dai.Bşk. - Şehir Plancısı
Asli Jüri Üyeleri
1.Prof.Dr. Jale N. ERZEN – Uluslararası Estetik Derneği Başkanı
2.Seyhun TOPUZ – Heykeltraş
3.Prof. Dr. Celal Abdi Güzer – Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Mimar
4. Prof. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU – İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi- Mimar
5.Murat TABANLIOĞLU - Tabanlıoğlu Mimarlık - Mimar
6.Y.Erdem GÜZELBEY - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili - Mimar
7.Bekir Sıtkı SEVEROĞLU - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarih Kurulu Başkanı - Mimar
Yedek Jüri Üyeleri
1.Doç. Dr. Ozan Önder ÖZENER – İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimar
2.Öğr.Gör. Suat DÜNDAR - Gaziantep Üniversitesi - Heykeltraş
3.Hasan Özgür GİRİŞKEN - Mimar
4.Emre TORBAOĞLU – Mimar
5. S. Ersin ÖZBADEM – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Peyzaj Mimarı
Raportörler
1.Serdar Murat GÜRSEL - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müd.– İnşaat Müh.
2.Zeynep AKKAYA TEMEL - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Uzm. Arkeolog
3.Taner YÜREKLİ - Mimarlar Odası- Mimar
4.İrem DONÇ - Mimarlar Odası - Mimar
4. ÖDÜLLER
Yarışmada; 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü verilecektir. Jüri tarafından uygun
görülmesi halinde, sayısı ve tutarı Jüri tarafından belirlenecek Satın alma Ödülü verilecektir.
Başarı Ödülü;
Birinci için net

: 100.000,00 TL

İkinci için net

: 60.000,00 TL

Üçüncü için net

: 40.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Mansiyon Ödülü için net

: 20.000,00 TL (5 adet) olarak belirlenmiştir.

Yarışma şartnamesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi www.gaziantep.bel.tr/tr ve
Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi www.gaziantepmimod.org.tr internet sitesinde yayınlanacak ve
görülebilecektir.
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Antalya İli Akseki Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre; Aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü,
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama
yoluyla memur alınacaktır.
Sıra

Kadro

Hizmet

Kadro

Kadro

No

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

KPSS
Niteliği

Cinsiyeti

Puan
Türü

KPSS
Puanı

* Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun olmak.
* İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
1

Mühendis

T.H.

8

2

* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı

Kadın

Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına

Erkek

En az
P3

70
Puan

sahip olmak veya mezun olduğu
okulda bilgisayar dersi gördüğünü
belgelemek.
* En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.
* Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Mimarlık bölümünden
mezun olmak.
* İngilizce YDS’de En Az (D)
düzeyinde puan almış olmak,
2

Mimar

T.H.

8

2

* Milli Eğitim Bakanlığı onaylı

Kadın

Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına

Erkek

sahip olmak veya mezun olduğu

En az
P3

70
Puan

okulda bilgisayar dersi gördüğünü
belgelemek.
* En az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Belediyemizin boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel
ve özel şartlar aşağıdadır.
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan Edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türk Vatandaşı Olmak,
2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
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5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
d) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar, www.akseki.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri
BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
7. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir),
9. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
10. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
11. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.
4 - BAŞVURUNUN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
a) Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 15.04.2021 tarihinden
22.04.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 - 12:30 / 13:00 - 16:00)
müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Aday başvuru belgelerini;
Elektronik ortamda belediyemiz yaziisleri@akseki.bel.tr adresine şahsen veya iadeli
taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih
Kaplan Cad. No: 39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan
Belediyemiz Sorumlu olmayacaktır.)
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye
alınmayacaktır.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
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5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN

1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek
suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
çağırılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 26.04.2021 tarihinde
belediyemiz web sayfası www.akseki.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan
edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “SINAV GİRİŞ BELGESİ”
gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres
bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav Akseki Belediyesi Hizmet Binasında 03.05.2021 tarihinde saat 09:00’ dan
itibaren yapılacaktır.
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava
katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.
Sınav Konuları:
Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7 - SINAVIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya
esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanını aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit esilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.
1778/1-1
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 24. ve 23.
maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe
4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat
başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul
tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik
kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha
halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dile Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasının (ç) bendi
uyarınca yabancı dille eğitim yapan bölümlerde yabancı dil şartı aranmaktadır.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

Kadro
Unvanı

Adet

Doçent

1

Bilgisayar
Mühendisliği

Aranan Şartlar
- Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği bilim
alanında Doçent unvanı almış olmak.
- Başvuracak adayların doktoralarını, Bilgisayar

Dr. Öğr.
Üyesi

3

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Elektrik ve
Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden birinde
yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44
1788/1-1
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği
Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde
görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık
Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.
UNVANI

KADRO
ADEDİ
KODU

ARANAN NİTELİKLER

Eczacı /Lisans

01

1

Eczacılık fakültesi lisans mezunu olmak,
(Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan
şartı aranmamaktadır. Başvuran aday sayısının ilan edilen
kadro sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav
yapılacaktır. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adayların
listesi ve sözlü sınav bilgileri ilan edilecektir.)(Veteriner
Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir)

Hemşire/Lisans

02

46

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık
Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
Ortaöğretim

Kurumlarının

Hemşirelik-Ebelik-Sağlık

Memurluğu Alanı Ebelik-Hemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanı Hemşirelik Dalının veya
Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı Sağlık
Memurluğu Dalların birinden mezun olmak.

Hemşire/Lise

03

45

Sağlık Teknikeri /Fizik
Tedavi/ Önlisans

04

1

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak,
3. basamak kamu hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri
/Odyometri /Önlisans

05

1

Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden
mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinde en az 3 yıl
çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri
/Diyaliz/Önlisans

06

7

Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

Sağlık Teknikeri
/Veteriner Sağlık /
Önlisans

07

1

Sağlık Teknikeri
/Radyoloji/ Önlisans

Sağlık Teknikeri
/Radyoloji/ Önlisans

Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği

08

09

önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Deneysel
Araştırmalar Merkezinde istihdam edilecektir.)

1

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak, Uygulamalı
Bilgisayarlı Tomografi Eğitimi kurs belgesine sahip olmak.
(Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

1

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak, Kamu hastanelerinde
en az 5 yıl mesleki tecrübesi olmak. (Diş Hekimliği
Fakültesinde istihdam edilecektir)
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi

Sağlık Teknikeri /Diş
Protez/ Önlisans

10

2

önlisans
programlarının
birinden
mezun
olmak,
belgelendirmek kaydıyla en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)
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Laborant /Tıbbi
Laboratuvar/ Önlisans
Röntgen Teknisyeni
/Radyoloji/ Önlisans
Diğer Sağlık Personeli
/Dil ve Konuşma
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11

2

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

12

3

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
programlarının birinden mezun olmak.

13

1

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmak.

önlisans

112

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
3- Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından,
göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden
yapılacaktır.
Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri
pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini
tamamlaması gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz
sayılacaktır.
2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday
olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
pozisyona başvuru yapamayacaktır.
4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile
alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
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5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran
adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak
Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya
Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme yükleyecektir.
7- Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde
yapılabilecektir.
8- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları
geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları
için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme
yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman,
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan
edilecektir.
Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan
adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının
tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten
çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web
sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (email/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği saklayarak ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna
atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit
edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak
talebinde bulunamayacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların
onaylı sureti)
2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)
3-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran
adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerinin
Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün
imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)
4-Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran
adaylardan istenmektedir.
1768/1-1
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim
Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 ve 23. maddelerine ve Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı
statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO
UNVANI

Tıp Fakültesi

Acil Tıp Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim
Üyesi

KADRO
SAYISI

Nitelik

1

Acil Tıp Uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Tıp Fakültesi Lisans öğrencilerini de içerecek
şekilde seminer ders ve sunumlar yapmış
olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü /
İngilizce
Öğretmenliği

Doçent

1

İngilizce Dilbilim veya İngiliz Dilbilimi alanında
lisans derecesine sahip olmak
Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini dilbilim
alanında tamamlamış olmak
Doktora sonrası ulusal veya uluslararası en az
bir projeyi yürütücü olarak tamamlamış olmak
Alanıyla ilgili en az iki yıl yurtdışında çalışma
deneyimine sahip olmak

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Doçent

1

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçent
unvanı almış olmak ve liderlik konusunda
çalışmaları bulunmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi
: 05.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 19.03.2021
Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,
* 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
* Bilimsel yayınlarını,
* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy 3 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze
teslim etmeleri gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
* 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim
dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
* Fotoğraflı özgeçmişlerini,
* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,
* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
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* Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
* Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 3 adet
CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması
gerekmektedir. )
İlan olunur.
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.
34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00
Dr. Öğr. Üyesi başvuruları ilgili Fakülte Dekanlıklarına yapılmaktadır.
1690/1-1

—— • ——
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
01.03.2021 tarih ve 31410 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
öğretim elemanı alımı ilanında yer alan ve “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Rektörlüğünden” başlığından sonra gelmek üzere:
1- Birinci paragraf: “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam
zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.” şeklinde düzeltilmiştir.
2- “İstenilen Belgeler” başlığı altında yer alan 7 nci madde aşağıdaki şekilde
düzeltilmiştir.
“7- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan lisans ve yükseklisans not döküm
belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti, ALES Belgesi, Meslek Yüksekokulu
programlarına başvuracak adaylar hariç YDS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliği kabul edilen sınav
sonuç belgesi”
3- İstenilen Belgeler başlığı altında yer alan 12 nci maddeden sonra gelmek üzere:
“ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU İLAN TARİHİ: 22 Mart 2021
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ: 29 Mart 2021
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI AÇIKLAMA TARİHİ: 31 Mart 2021
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV YERİ: Yenişehir Mah. Demokrasi Cad. No: 37
İzmit/KOCAELİ” eklenmiştir.
1844/1-1
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
Sayfa
KANUN
7281 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun

1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında
Türkiye’ye Ait Arkeolojik ve Etnolojik Kategorideki Eserlere Yönelik İthalat Kısıtlaması
Getirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3588)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar (Karar Sayısı: 3589)
–– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3590)
YÖNETMELİKLER
–– Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliği
–– İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Bitki ve Bitkisel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 68) (Denetim Elemanlarının Yolluk
ve Diğer Ödemeleri)
–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
(Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
–– Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme
İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri:V, No:65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:V
No:137)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/03/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-35, 36 ve 37
Sayılı Kararları
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18
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20
28
53
56
56

57
58

58
60

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 3/11/2020 Tarihli ve 2016/3675 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/1/2021 Tarihli ve 2017/38317 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

62
88

103
108
125
169

