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ÖNSÖZ

Hak edenin hak ettiği görev ve unvana kavuşması, kamu hizmetlerinin 
verimliliği ve sürdürebilirliği açısından hayati önemdedir.

Kamu hizmetine bu bilinçle başlayan pek çok çalışan; emeğinin, üstün 
gayretinin ve fedakarlığının bir gün görevde yükselerek ve unvanını 
değiştirerek maddi ve manevi açılardan takdir edileceğini bilir.

Kamu idaresi ise bu nedenle görevde yükselme ve unvan değişikliği 
imtihanları düzenler.

Geçmiş yıllarda bu imtihanların düzenli periyotlarla yapılmaması birçok 
sorunu ve hak gaspını beraberinde getirmişti. Öyle ki 6-7 yıl boyunca görevde 
yükselme ve unvan değişikliği imtihanlarının yapılmadığı dönemler olmuştu.

Sorumlu sendikacılığımızın gereği olarak, yıllarca bu durumun bir sorun 
olarak gündemden çıkması için mücadele ettik.

Kararlı mücadelemizle, 20’nin üzerinde kazanım elde ettiğimiz 6. Dönem 
Toplu Sözleşme görüşmelerinde çok şükür sonuca ulaştık. Bu görüşmelerde 
kayıt altına aldığımız “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının 2 
yılda bir yapılması” şeklindeki tarihi kazanımımızla, sağlık ve sosyal hizmet 
çalışanlarımızın yüzünü güldürdük.

Elbette bu kazanımımızın bir an önce hayat bulması için çalışmalarımızı çok 
yönlü olarak sürdürdük. Neticede, Sağlık Bakanlığı ile 2022 yılının ilk Kurum 
İdari Kurul (KİK) toplantısında, sınavların 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılması 
hususunda mutabakata vardık. Buna bağlı olarak da Bakanlık, Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav tarihini 25 Mart 2023 olarak açıkladı. 

Her zaman fedakar çalışanlarımızın yanında olmayı vazife edinen Sağlık-Sen, 
erişiminize sunmuş olduğumuz bu dijital kitabı, sınava gireceklere temel 
destek kaynağı olarak hazırladı.

Konusunda uzman kişiler tarafından titizlikle hazırlanan bu kapsamlı eserin, 
Görevde Yükselme Sınavına girecek fedakar çalışanlara önemli katkı sunacağı 
inancındayım.  

Sınava hazırlanan çalışanlara şimdiden kolaylıklar diliyor, üstün emek ve 
gayretlerinin görevlerinde yükselerek taçlanmasını temenni ediyorum. 

Sem"h DURMU#
Sa!lık-Sen Genel Ba$kanı 

 Memur-Sen Genel Sekreteri
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SUNU#

De!erl" Arkada&lar,

Send#kal haklar ve send#kal mücadele, üye çalı$anlarımızın öncel#kle haklarına 
#l#$k#nd#r. Haklardan b#r#s# de e!#t#m ve kar#yer planlama hakkıdır. Sa!lık-Sen e!#-
t#m alanında üyeler#n#n #ht#yaç duydu!u tüm #mkanları te$k#latından aldı!ı güçle 
üyeler#ne sunmu$ ve bundan sonrada sunmaya devam edecekt#r.

Sa!lık-Sen olarak üyeler#m#z#n talep ve beklent#ler#ne #l#$k#n engeller# ortadan 
kaldırırken, hazırladı!ımız kaynaklarla da üyeler#m#z#n gelecek planlarına omuz 
vermek, kar#yer yolculuklarında yararlanab#lecekler# kaynak h#zmet#n# sunmak 
öncel#kl# hedef#m#zd#r.

Bakanlı!ımız merkez, ta$ra ve döner sermaye te$k#latında 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 4/A maddes#ne tab# olarak görev yapmakta olan personel 
#ç#n “Sa!lık Bakanlı!ı Personel# Görevde Yükselme ve Unvan De!#$#kl#!# Yönet-
mel#!#” hükümler# do!rultusunda yapılacak olan görevde yükselme yazılı sına-
vı, 12 #l merkez#nde (Ankara, "stanbul, "zm#r, Antalya, Adana, Bursa, D#yarbakır, 
Van, Trabzon, Erzurum, Samsun ve Kayser#) 25 Mart 2023 tar#h#nde tek oturum 
hal#nde, çoktan seçmel# 5 (be$) seçenekl# 50 (ell#) sorudan olu$an test usulünde 
yapılacaktır. Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzer#nden en az 60 (altmı$) puan 
alan adaylar ba$arılı sayılacaktır. 

K#tabımız, bakanlı!ımızın web s#tes#nde yayınlanmı$ olan konu da!ılımları d#k-
kate alınarak hazırlanmı$ ve h#zmet#n#ze sunulmu$tur. %ef adayları “"ç#ndek#ler” 
bölümünde yer alan 1-22. sıradak# (22. konu dah#l) konulardan, VHK" ve Memur 
Adayları 1-17. sıradak# (17. konu dah#l) konulardan, %oför adayları #se 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 17, 23, 24, 25. sıradak# konulardan sorumlu olacaklardır. 

Sınav tar#h#ne az b#r zamanın kalmı$ olması ve konu kapsamının gen#$ olması g#b# 
hususlar de!erlend#r#lerek, her konu ayrı ayrı özetlenm#$t#r. Özell#kle mevzuat 
konuları, maddelerden arındırılmı$ olup, sınavda çıkma #ht#mal# daha yüksek olab#-
lece!#n# de!erlend#rd#!#m#z bölümler# özetlenm#$t#r. Her konu özet#n#n ardından, 
konu #le #lg#l# b#lg# tarama testler# ver#lm#$t#r. B#lg# anal#z# bölümünde, sınavda soru 
çözümünü kolayla$tıracak anahtar b#lg#lere yer ver#lm#$t#r. 

Sa!lık Sen’#n b#r#k#m#ne, alanında uzman b#r ek#b#n e$l#k etmes#yle kapsamlı b#r 
çalı$ma ortaya çıkmı$tır. K#tabın hazırlanmasında eme!# geçen mevzuat ve #çer#k 
hazırlama kom#syonuna da ayrıca te$ekkür ed#yorum.

Büyük b#r sabırla bu sınavı bekleyen üyeler#m#ze n#tel#kl# b#r kaynak k#tabı sun-
manın mutlulu!unu ya$ıyor, sınavda ba$arılar d#l#yorum.

Yas"n BARUTCU
Genel Ba$kan Yardımcısı
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Sözcükte Anlam
a. Gerçek (Temel) Anlamlı Sözcükler: Sözcükler!n herkes tara-

fından b!l!nen ortak anlamıdır. B!r sözcü"ün söylend!"! anda !lk 
akla gelen anlamı o sözcü"ün gerçek (temel) anlamıdır. Örnek: 
Babam !#te çalı#ıyor.

b. Yan Anlamlı Sözcükler: Sözcükler!n gerçek anlamlarına za-
manla yüklenen yen! anlama den!lmekted!r. Yan anlam, gerçek 
anlamla !lg!l! olmakla b!rl!kte sözcü"ün benzetme yoluyla ka-
zandı"ı yen! anlamdır. Örnek: Sıranın gözü dolu.

c. Mecaz Anlamlı Sözcükler: Sözcükler!n gerçek anlam ve 
yan anlamlarından uzakla#arak yen! b!r anlam kazanmaları-
dır. Benzetme veya yakı#tırma yoluyla meydana gel!r. Örnek: 
Karanlık günler ger!de kaldı.

d. Kar!ıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: $çerd!kler! anlamlar açısından 
tezat !çeren sözcüklerd!r. Örnek: !ler! – ger!, sık – seyrek, !y!mser 
– kötümser

e. E! Anlamlı (Anlamda!) Sözcükler: Yazılı#ları farklı olan, ancak 
aynı anlamı ta#ıyan sözcüklerd!r.

f. E! sesl" (seste!) Sözcükler: Yazılı# ve okunu#ları aynı olan; ama 
anlamları b!rb!r!nden farklı olan sözcüklerd!r. Bunlar yalın hâlde 
olab!ld!kler! g!b! ek almı# hâlde de olab!l!rler. Örnekler: Yüzü 
sana dönüktü.

g. Özel anlamlı sözcükler: Söylen!#te tek!l olmasına ra"men an-
lamca gen!# kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler; 
anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere !se özel anlamlı 
sözcükler den!r. Ç!çek genel, hanımel! özel anlamlı sözcüktür.

h. Somut anlamlı sözcükler: Be# duyu organımızdan en az b!-
r!yle algılayab!ld!"!m!z varlıkları kar#ılayan sözcüklerd!r. Örnek: 
gürültü, aydınlık, mav!, koku, den!z…
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". Soyut anlamlı sözcükler: Be# duyu organımızdan herhang! 
b!r!yle algılayamadı"ımız kavramları !fade eden sözcüklerd!r. 
Örnek: $y!l!k, hayır, özlem, a#k, sevg!, v!cdan, umut, sev!nç, 
keder…

j. N"cel anlamlı sözcükler: Kavramların sayılab!len, ölçüleb!len, 
azalıp ço"alab!len özell!kler!n! gösteren sözcüklerd!r. Örnek: 
Uzun !pler! kes. Yüksek duvarlı bahçe, a"ır çanta.

k. N"tel anlamlı sözcükler: Varlıkların nasıl oldu"unu, n!tel!"!n! 
gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen b!r de"er!, özell!"! !fade 
eden sözcüklerd!r. Örnek: Burada lezzetl! yemekler! bulab!l!rs!n.

 Anlam Aktarmaları
a. Dey"m Aktarması: Aralarında az çok !lg! bulunan !k! #ey arasın-

da, b!r benzetme kurarak bu sözcüklerden b!r!n!n adını d!"er!ne 
vermeye dey!m aktarması den!r. Mecaz anlam veya yan anlam 
da denmekted!r. Dey!m aktarmalarının türler! #unlardır:
 ̦ Organ "s"mler"n"n ve "nsanla "lg"l" sözcükler"n do#aya uy-
gulanması: Mak!ne kolu, yorgun da"lar, yol a"zı, da"ın ete"!, 
da"ın ba#ı...

 ̦ Do#a "le "lg"l" özell"kler"n ve unsurların "nsana uygulan-
ması: Aslan parçası Mehmet- ç!k, p!#k!n adam, “Aslanlar yurda 
döndü.”

 ̦ Somutla!tırma: D!l tutulmak(konu#amamak); Bu olay onu 
ps!koloj!k olarak yıprattı.

 ̦ Duyularla "lg"l" kavramlar arasında aktarmalar: B!r duyuya 
!l!#k!n b!r kavramın ba#ka b!r duyu !ç!n kullanılmasıdır. Tatlı ses, 
acı so"uk, sert sözler, sıcak renkler, acı feryat g!b!.

b. Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel): B!r kavramın kend!s!n! anlatan 
sözcükle de"!l de onunla yakın !lg!s! bulunan ba#ka kel!melerle 
anlatılmasıdır. Bu söyley!#te benzetme amacı güdülmez. Örnek: 
Okuldan sen! aradılar. Okul sözcü"ünde ad aktarması vardır. 
Okuldan memur ya da b!r yönet!c! aramı#tır.

Cümlede Anlam ve Anlatım
1. Anlam $l"!k"ler"ne Göre Cümleler

a. Sebep-Sonuç "l"!k"ler"ne Göre Cümleler: B!r yargının veya 
gerçekle#en b!r !#!n sebeb!n!n veya sebepler!n!n b!ld!r!ld!"! cüm-
lelerd!r. Sebep-sonuç !l!#k!l! cümleler “Neden?, N!ç!n?” soruları-
na cevap ver!r. Cümlede sebep-sonuç !l!#k!s!, çünkü ba"lacıyla; 
edatlarla (!ç!n, dolayı, ötürü,); den ek!yle sa"lanab!l!r.
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b. Ko!ul (%art) Anlamı B"ld"ren Cümleler: Yargının veya !#!n ger-
çekle#mes!n!n b!r #arta ba"lı oldu"unu b!ld!ren cümlelerd!r. 
Ko#ul !l!#k!s! cümlede genell!kle -sa,-se #art k!p!yle; ama, ancak, 
fakat ba"laçlarıyla; -ınca;-!nce;-dıkça;-d!kçe zarf f!!l ekler! ve üzre 
edatı !le sa"lanır.

c. Açıklama Cümles": Neden! b!l!nmeyen b!r durum veya anlamı 
kapalı b!r kavram hakkında b!lg! veren cümlelerd!r.

 2. Anlatım %ek"ller"
a. Nesnel (Objekt"f) Anlatım: K!#!den k!#!ye de"!#meyen, k!#!sel 

görü# ve duyguları !çermeyen, ölçüleb!len gerçekler! d!le get!-
ren cümleler nesnel anlatımlı cümlelerd!r. Örnek: $stanbul 1453 
yılında fethed!lm!#t!r.

b. Öznel (Subjekt"f) Anlatım: Öznel anlatım, k!#!den k!#!ye de"!-
#en, kanıtlanma !mkanı olmayan, söyleyen!n k!#!sel görü#ler!n! 
!çeren cümleler öznel anlatımlardır. Örnek: Bu k!tap benzerle-
r!nden çok farklı b!r eserd!r.

3. $çerd"kler" Duygu, Dü!ünce ve Duruma Göre Cümleler
a. Önyargı $çeren Cümleler: K!#!lere, olaylara, varlıklara da!r ön-

ceden ed!n!lm!# olumlu ya da olumsuz bazı dü#ünceler!n yer 
aldı"ı cümlelerd!r.

b. Varsayım B"ld"ren Cümleler: Gerçekte olmayan, ancak b!r an 
!ç!n olmu# g!b! dü#ünülüp sonuçlarının ne olaca"ı hakkında f!k!r 
ed!nmek amacıyla b!r #ey!n geç!c! olarak var satıldı"ı cümlelerd!r. 
Bu tür cümlelerde tut k!, d!yel!m k!, varsayalım k!, farz edel!m g!b! 
!fadeler yer alır.

c. Olasılık (Tahm"n) B"ld"ren Cümleler: B!r olayın gerçekle#!p 
gerçekle#meyece"! veya sonuçlarını hakkında b!r kanaat !ler! 
sürmeye tahm!n den!r.

d. Öner" $çeren Cümleler: B!r durum kar#ısında yapılması veya 
olması gereken!, b!r eks!kl!"!n g!der!lmes!, b!r problem!n çözümü 
!ç!n ne yapılması gerekt!"!n! !fade eden cümlelerd!r.

e. Üslup B"ld"ren Cümleler: B!r konunun ele alı# #ekl!ne üslup 
den!r. Cümle kurulu#ları, sıfatların kullanılı# sıklı"ı, sanatlı !fa-
deye yer ver!#!, d!l! kullanı# #ekl! g!b! özell!kler!n d!le get!r!ld!"! 
cümleler üslup b!ld!ren cümlelerd!r.

f. $çer"k B"ld"ren Cümleler: $çer!k b!ld!ren cümleler b!r eserde 
yazarın veya #a!r!n ele alıp !#led!"! konu hakkında b!lg! veren 
cümlelerd!r.
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Paragraf Düzey"nde Anlam
1. Paragrafta Ana Dü!ünce: Paragrafın esas yapısını ana dü#ünce 

cümles! meydana get!r!r. Paragrafta yer alan d!"er cümleler bu 
ana dü#üncey! tamamlayıcı, açıklayıcı b!r !#lev ta#ırlar.

2. Paragrafta Yardımcı Dü!ünceler: Paragrafta yer alan ana dü-
#üncey! desteklemek, açıklamak, !ler! sürülen dü#üncey! !nandı-
rıcı kılmak !ç!n yardımcı dü#üncelere önem ver!l!r.

Paragrafta Anlatım B"ç"mler"
a. Öyküley"c" Anlatım: Bu anlatım b!ç!m!nde esas olan b!r olaydır. 

Öyküley!c! anlatım zaman, yer, k!#! kadrosu, olay g!b! unsurlardan 
olu#ur.

b. Bet"mley"c" (Tasv"r) Anlatım: Varlık, nesne ve mekânların özel-
l!kler!n! sözcüklerle res!m yapar g!b! anlatmaktır. Bu anlatım 
b!ç!m!nde öneml! olan gözlemd!r.

c. Açıklayıcı Anlatım: B!r #ey! ö"retmek, b!r konuda b!lg! vermek, 
herhang! b!r konuyu, dü#üncey! açıklamak, ortaya koyma ama-
cını ta#ıyan anlatım b!ç!m!d!r. Bu anlatım b!ç!m!n!n en bel!rg!n 
özell!"! b!lg! verme ve ö"retme oldu"u !ç!n ele alınan konu ay-
rıntılı b!r #ek!lde anlatılır. Nesnel, b!l!msel b!r üslup gerekt!r!r.

d. Tartı!macı Anlatım: Herhang! b!r dü#üncey!, yargıyı ve tekl!f! 
çürütmek ya da b!r olguyla !lg!l! dü#üncey!, kanıyı de"!#t!rmek 
amacıyla kullanılan anlatım b!ç!m!d!r. Bu anlatım b!ç!m!nde 
dü#üncey! gel!#t!rme yollarından kar#ıla#tırma, açıklama, soru 
sorma, tanımlama g!b! unsurlardan yararlanılır. Bu anlatımın 
da temel amacı ö"retmekt!r. Tartı#macı anlatımın en bel!rg!n 
özell!"! konunun tartı#ılarak sonuca ba"lanmasıdır.

Dü!üncey" Gel"!t"rme Yolları
a. Tanımlama
b. Kar!ıla!tırma
c. Örnekleme
d. Tanık Gösterme
e. Benzetme: Aralarında benzer yön bulunan !k! #eyden ortak 

yön bakımından zayıf olanı güçlü olana benzetmekt!r. Bu an-
latım yolu benzeyen, kend!s!ne benzet!len, benzetme yönü ve 
benzetme edatı g!b! unsurlardan olu#ur.

f. K"!"le!t"rme: $nsana özgü n!tel!kler!n !nsan dı#ında kalan canlı 
ve cansız varlıklara ver!lmes!d!r.
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Ses B"lg"s"
1. Türkçede Sesler ve Ses Uyumu

 ̦ Ünlüler: a, e, ı, !, o, ö, u, ü
 ̦ Kalın ünlüler: a, ı, o, u
 ̦ $nce Ünlüler: e, !, ö, ü
 ̦ Ünsüzler: b, c, ç, d, f, g, ", h, j, k, l, m, n, p, r, s, #, t, v, y, z
 ̦ Sert Ünsüzler: f, s, t, k, ç, #, h, p
 ̦ Yumu!ak Ünsüzler: b, c, d, g, ", j, l, m, n, r, v, y, z

a. Büyük Ünlü Uyumu: Türkçede sözcükler!n !lk heces!nde kalın 
ünlü varsa, bunu tak!p eden hecelerdek! ünlüler de kalın olur; 
!lk hecede !nce ünlü varsa sonrak! hecelerdek! ünlülerde !nce 
olur. Buna büyük ünlü(!ncel!k-kalınlık) uyumu den!r.

b. Küçük Ünlü Uyumu: Düzlük-yuvarlaklık uyumudur. Bu uyumun 
!k! yönü vardır. Küçük ünlü uyumuna göre; Düz ünlülerden(a, 
e, ı, !) sonra y!ne düz ünlüler(a, e, ı, !) geleb!l!r. Yuvarlak ünlüler-
den(o, ö, u, ü) sonra ya düz-gen!#(a, e) ya da yuvarlak-dar(u, ü) 
ünlüler! gel!r.

Türkçede Ses Olayları
a. Sert sess"zler"n yumu!aması: Sert ünsüzle b!ten b!r sözcük, ünlü 

!le ba#layan b!r ek aldı"ında sözcü"ün sonundak! sert ünsüz yumu-
#ar.( p, ç, t, k b, c, d, ")

b. Ünsüz sertle!mes"(Benze!me): Türkçede sert ünsüzlerle (f, s, t, 
k, ç, #, h, p) b!ten sözcükler!n sonuna (c, d, g) !le ba#layan b!r ek 
geld!"!nde bu ek!n ba#ındak! ses ç, k, t’ ye dönü#ür. Bu ses olayına 
ünsüz benze#mes!(sertle#mes!) den!r.

c. Ünlü Dü!mes": Bazı !k! hecel! sözcükler ünlüyle ba#layan b!r ek 
aldıklarında, son hecedek! ünlü dü#eb!l!r. Buna ünlü dü#mes! den!r.

d. Ünsüz Dü!mes": Sonu “k” !le b!ten sözcüklere “-c!k” küçültme ek! 
gel!nce “k” ünsüzü dü#er. Bu ses olayına ünsüz dü#mes! den!r.

e. Ünlü Daralması: %!md!k! zamanda çek!mlenm!# fazı f!!l kökler!ne 
–yor ek! get!r!ld!"!nde f!!l!n sonundak! gen!# ünlüde (a, e) daralma 
olu#ur.

Anlatım Bozuklukları
1. Yapıya Dayalı Bozukluklar

a.  Özne-Yüklem Uyumsuzlu"u
b. Nesne-Yüklem uyumsuzlu"u
c. Tümleç eks!kl!"!
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d. Tamlama yanlı#ları
e. Ekler!n yanlı# kullanımı
f. Yardımcı f!!ller!n gereks!z kullanımı

 2. Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
a. E# anlamlı sözcükler!n b!r arada kullanılması
b. Gereks!z sözcükler!n b!r arada kullanılması
c. B!rb!r!yle karı#tırılan sözcükler
d. B!r kel!men!n cümlede yanlı# kullanılması
e. B!rb!r!yle çel!#en sözcükler!n b!r arada kullanılması
f. Kel!meler!n yanlı# yerde kullanılması

g. Kel!meler!n yanlı# yerde kullanılması

Yazım ve Noktalama B"lg"s"

Yazım Kuralları
1. Büyük harfler"n yazımı

a. Cümleler büyük harfle ba#lar.
b. Ba#lıkların her kel!mes!n!n !lk harf! büyük yazılır. Ancak ba#lıktak! 

“ve, !le” g!b! ba"laçlar küçük harfle ba#lar.
c. Bütün özel !s!mler büyük harfle ba#lar.
d. K!#! !s!mler!nden önce ve sonra gelen saygı sözler!, unvanlar ve 

meslek adları büyük harfle ba#lar.
e. Kurum ve kurulu# !s!mler!n!n !lk harf! büyük harfle yazılır.
f. Bell! b!r tar!h! gösteren ay ve gün adları büyük harfle ba#lar. fM!ll! 

ve d!nî bayramların !lk harf! büyük yazılır.
g. Yer ve yön b!ld!ren sözcükler, b!r yer adının önünde kullanılır-

sa bu sözcükler!n ba# harfler! büyük, sonunda kullanılırsa ba# 
harfler! küçük yazılır.

h. Tar!hî k!#!ler!n unvan ve takma adları büyük harfle ba#lar.
". Yıldız ve gezegen adları, güne# ve ay sözcükler! co"rafî ter!m 

ya da gökb!l!m! ter!m! olarak kullanılıyorsa büyük harfle ba#lar. 
Bunun dı#ında küçük harfle ba#lar.

j. Den!z, göl, tepe, da", ırmak... !s!mler! büyük harfle ba#lar.
k. D!n ve mezhep adları !le bunların mensuplarını anlatan sözler 

büyük harfle ba#lar.
l. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, adlarında geçen kel!me-

ler büyük harfle ba#lar.
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 2. k" ba#lacının yazımı
a. Ba"laç olan “k!” ayrı yazılır. K! ba"lacı cümlede söz gruplarını 

b!rb!r!ne ba"lar.
b. B!rkaç örnekte “k!” ba"lacı kalıpla#mı# oldu"u !ç!n b!t!#!k yazılır: 

Belk!, çünkü, mademk!, me"erk!,oysak!, sank!.
 3. –k" a"tl"k ek"n"n yazımı:

 –k! a!tl!k ek! b!t!#!k yazılır. Bu ek ünlü uyumlarına uymaz.
 4. da, de ba#lacının yazımı:

“da, de” ba"lacı kend!nden öncek! sözcükten ayrı yazılır. Bu ba"laç 
h!çb!r zaman ta, te #ekl!nde yazılmaz.

 5. mı, m", mu, mü soru ek"n"n yazımı:

Soru anlamı veren bu ek kend!nden öncek! sözcükten da!ma ayrı 
yazılır. Soru ek!ne b!rtakım ekler geleb!l!yorsa, bu ekler soru ek!yle 
b!t!#!k yazılır. Ben de s!z!nle s!nemaya geleb!l!r m!y!m? O da b!z!mle 
gel!yor mu? Bunları alacak mısınız?

 6. Sayıların Yazılı!ı:

• Met!n !çer!s!nde geçen sayılar yazıyla göster!l!r

• Saat, ölçü b!r!mler!, !stat!st!k ver!lere !l!#k!n sayılarda rakam kullanılır 
– B!rden fazla kel!meden meydana gelen sayılar ayrı yazılır

• Ancak bankacılıkla !lg!l! !#lemlerde ve çek, senet g!b! t!car! belge-
lerde yer alan sayılar b!t!#!k yazılır

• Yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tar!hlerde ayların yazılı#ında, an-
s!kloped!, k!tap, derg! c!ltler!nde ve k!tapların ön söz, g!r!# bölüm-
ler!nde sayfa numaraların göster!lmes!nde kullanılab!l!r

• Be# ve be#ten fazla rakamlı sayılar sondan !t!baren üçlü gruplara 
ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur

• Sayılarda kes!rl! basamaklar v!rgülle ayrılır

• Sıra sayıları hem yazıyla hem de rakamla göster!leb!l!r. – Üle#t!rme 
sayıları yazıyla bel!rt!l!r.

Noktalama $!aretler"
1. Nokta (.)

a. Cümlen!n sonuna konur.
b. Kısaltmaların sonuna konur.
c. Sayılardan sonra sıra b!ld!rmek !ç!n kullanılır.
d. B!r yazıda bölümler!, yazının maddeler!n! gösteren rakam ve 
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harflerden sonra konur. dSaat gösteren sayılarda zaman b!r!m-
ler!n! ayırmak !ç!n kullanılır.

e. Tar!hlerde gün, ay, yıl arasına konur.
 2.  V"rgül (,)

a. B!r cümlede e# görevl! sözcükler! ve sözcük gruplarını ayırmak 
!ç!n kullanılır.

b.  Sıralı cümleler! b!rb!r!nden ayırmak !ç!n kullanılır.
c. Anlama canlılık katmak !ç!n y!nelenen sözler! ayırır. Arasözün 

ba#ına ve sonuna konur.
d. H!taplardan sonra kullanılır.
e. Uzun cümlelerde yüklemden uzak dü#mü# ö"eler! bel!rtmek 

!ç!n kullanılır.
f. $s!mlerden önce gelen !#aret zam!rler! v!rgülle ayrılır. Aks! du-

rumda !#aret zam!r!, !#aret sıfatı sanılab!l!r.
g. Adla#mı# sıfattan sonra v!rgül konur. Adla#mı# sıfat b!r !s!mden 

önce gelm!# ve v!rgülle ayrılmamı#sa, sıfat tamlaması sanılab!l!r 
ve anlam karı#ıklı"ına yol açab!l!r.

h. Ara sözler!n, ara cümleler!n ba#ına ve sonuna konur.
 3.  Noktalı v"rgül (;)

a. Cümle !ç!nde v!rgüllerle ayrılmı# tür veya takımları b!rb!r!nden 
ayırmak !ç!n konur.

b. B!rle#!k cümlelerde !k! ayrı b!rle#!k cümle arasına konur.
c. V!rgülle ayrılmı# örnekler! farklı örneklerden ayırmak !ç!n 

kullanılır.
 4.  $k" nokta (:)

a. Kend!s!nden sonra örnek ver!lecek cümleden sonra konur.
b. Kend!s!nden sonra açıklama yapılacak cümlen!n sonuna konur.
c. “Ded! k!, #öyle k!, der k!, d!yor k!” g!b! !fadelerden sora konur.

 5.  $k" nokta (:)
a. Herhang! b!r sebeple b!t!r!lmem!# cümlelerden sonra konur.
b. Bazı örnekler ver!ld!kten sonra, daha ba#ka örnekler!n de bulu-

nab!lece"!n! göstermek !ç!n konur.
c. Sözün b!r yerde kes!lerek ger! kalan bölümünün okuyucunun 

hayal gücüne bırakıldı"ını göstermek veya !fadey! daha etk!l! 
kılab!lmek !ç!n konur.

 6  Soru "!aret" (?)
a. Soru anlamı ta#ıyan cümle veya sözler!n sonuna konur. Soru 

!#aret!nden sonra gelen cümle büyük harfle ba#lar.
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b. -mı/m! ek! –ınca/!nce anlamında zarf-f!!l !#lev!yle kullanılıyorsa 
bu cümlen!n sonuna soru !#aret! konmaz.

c. Soru anlamı ta#ıyan sıralı ve ba"lı cümlelerde soru !#aret! en 
sona konur.

 7  Ünlem "!aret"(!)
a. Sev!nç, korku, #a#ırma g!b! duyguları anlatan cümleler!n sonuna 

konur. Ünlem !#aret!nden sonra gelen cümle büyük harfle ba#lar.
b. Seslenme, h!tap ve uyarı sözler!nden sonra konur.
c. Cümleye alay, küçümseme anlamı vermek !ç!n konur.

 8. Kesme "!aret" (‘)
a. Özel adlara gelen !yel!k ve hâl ekler! ayırmak !ç!n kullanılır.
b. Kısaltmalardan sonra gelen ekler! ayırmak !ç!n kullanılır.

 9. Tırnak $!aret" (“ “)
a. Alıntı sözler tırnak !ç!ne alınır.
b. K!tapların ve yazıların adları, ba#lıkları tırnak !ç!ne alınır.

 10. Uzun ç"zg" (-)
a. Kar#ılıklı konu#maların ba#ına konur.
b. Oyunlarda uzun ç!zg!, konu#anın adından sonra konab!l!r.
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%��%ú/*ú�7$5$0$6,

1. A!a#ıdak"  b"rle!"k  kel"melerden  hang"s"  b"rle!"k  yazılması  
gerek"rken  ayrı yazılmı!tır?

A) Arz etmek

B) Güler yüz

C) Ana konu

D) bo#u bo#una

E) Ba# ö"retmen

2. “B!lmek” sözcü#ü a!a#ıdak"lerden hang"s"nde  “b!r #ey! 
anlamı# bulunmak”  anlamında kullanılmı!tır?

A) Sözü ed!len romanın k!me a!t oldu"unu b!lemed!.

B) Hang! ça", kend! #a!rler!n!n de"er!n! b!lm!#?

C) Kab!leler arasında kullanılan bu d!l! k!mse b!lm!yordu.

D) Ku#ların c!ns!n! tüyler!n!n reng!nden b!l!rd!.

E) Sorunun cevabını hemen b!ld!.

3. “Çanakkale !ç!nde vurdular ben!.” cümles"n"n öznes" 
a!a#ıdak"lerden hang"s"d"r?

A) $ç!nde

B) Çanakkale

C) G!zl! özne “Onlar”

D) Ben!

E) Özne yoktur.
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Sende derya g!b! ta#kın, da!ma çalkalanan b!r gönlün vardır.

4. Bu cümledek" anlatım bozuklu#u a!a#ıdak"lerden hang"s"yle 
g"der"leb"l"r?

A) ta#kın sözcü"ü atılarak

B) sende sözcü"ündek! “de” atılarak

C) çalkalanan yer!ne çalkalanmı# get!r!lerek

D) gönlün sözcü"ündek! !yel!k ek! atılarak

E) “derya g!b!” !fades! atılarak

5. “Korkma sönmez bu #afaklarda yüzen al sancak;” bu mısrada v"rgül 
"!aret" (,) en uygun hang" kel"men"n sonuna konulmalıdır?

A) Korkma B) sönmez C) bu

D) #afaklarda E) yüzen

6. A!a#ıdak"  d"zeler"n  hang"s"nde  “gün”  kel"mes",  ötek"lerden  
farklı  anlamda kullanılmı!tır?

A) Da" ta# deme, gün batmadan !lerle.

B) B!r gün aslına dönecek bu ten.

C) Gün do"mayab!l!r b!r daha.

D) Gün e"!ld! y!ne da"lara do"ru.

E) Gün ak#am oldu b!z!m !llerde.

I. B!r !nsan bu kadar da p!#k!n olmaz k!.
II. Hava çok karanlıktı, h!çb!r #ey seç!lem!yordu.
III. O g!d!nce yalnızlı"ıma yalnızlık eklend!.
IV. Onun bu davranı#ları bütün #evk!m! kırdı.

7. Yukarıdak" numaralanmı! cümleler"n hang"ler"nde altı 
ç"z"l" sözcükler gerçek anlamı dı!ında (mecaz anlamıyla) 
kullanılmı!tır?

A) I. ve III B) II. ve III.

C) I. ve IV. D) II. ve IV.

E) I ve II
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 “Ele#t!rmen adeta yıkıcı b!r tutumla bu acıları köhne b!r 
s!rk!n göster!ler!ne benzet!yordu.”

8. Bu cümledek" altı ç"z"l" sözcü#ün e! anlamlısı a!a#ıdak"ler"n  
hang"s"nde kullanılmı!tır?

A) Bu vuslat herhalde ba#ka b!r bahara kaldı.

B) Onun bu tavırlarının sebeb!n! orada bulunanlar çözemed!

C) Ak#am yatmadan önce annes!nden b!r masal d!nlemey! alı#kanlık 
hal!ne get!rd!.

D) Sank! b!r aslandı, !lk önce dü#manını süzdü sonra da korkusuzca 
üzer!ne atladı.

E) B!z!m buralardan g!tmem!z lazım.

9. A!a#ıdak" cümleler"n hang"s"nde hece dü!mes"ne u#ramı! 
b"r sözcük vardır?

A) Olayı neden anlatmadın?

B) Annes! pazara g!tm!#.

C) Gönülden gönüle b!r yol var derler.

D) Buradan saat kaçta geçers!n!z?

E) Kullanamadı"ı tek #ey aklıydı.

I.   Onun öngörüler! çok sa"lamdır.

II.  Maçın sonucu hakkında spor otor!teler!n!n tahm!nler! do"ru 
çıkmadı.

III. Bu yıl Antalya çok sıcaktı.

IV. $tfa!yec!ler ve astronotlar ısıya ve basınca dayanaklı elb!seler 
g!yer.

10. Yukarıdak" numaralanmı! cümleler"n hang" "k"s"nde anlamca 
aynı sözcük kullanılmı!tır?

A) I. ve II. B) III. ve IV.

C) I. ve III. D) II. ve IV.

E) II. ve III.
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11. A!a#ıdak" cümlelerden hang"s", kanıtlanab"l"r b"r yargı 
n"tel"#"nded"r?

A) E"er b!r öykü s!z! !lk cümlede yakalıyorsa o öykü de"erl!d!r.

B) Ömrümün otuz yılını köyde geç!rd!m.

C) Onun öyküler!nde bo#u bo#una yazılmı# tek b!r cümle b!le yok.

D) Türk #!!r!nde b!ç!m olarak yen!le#men!n en güzel örnekler!n! o 
verm!#t!r.

E) Kend! çıkarların !ç!n de"!l, ba#kaları !ç!n çalı#an !nsanlar yaptıkları 
!#lerde daha ba#arılıdırlar.

“Bunu gören hasta asker, t!trek el!n! kar#ıya yava#ça uzattı.“

12. Yukarıdak" cümlede yükleme sorulan sorulardan hang"s"n"n 
cevabı yoktur?

A) K!m? B) Nereye C) Nasıl?

D) K!m!? E) Ney!

(I) B!r zamanlar edeb!yat muh!tler!nde h!c!v ve m!zah sözcükler!n!n 
dola#tı"ını b!lmem hatırlayanınız var mı? (II) Kesk!n zekâlı 
!nsanların ta#ı ged!"!ne koyar tarzda söyled!kler! söz, !bare, bey!t 
ve #!!rlerd! onlar. (III) Edeb!yatın edeb sınırını a#madan söylenm!# 
zar!f küfürlerd!. (IV) Yüzyıllar önces!nden bugüne g!tt!kçe azalan 
örnekler!yle bazen b!r elyazmasının sayfa kenarında, bazen 
unutulmu# tar!h sayfalarında kar#ımıza çıkar onlar. (V) Yazıya 
geç!r!lmeye de"med!kler!, sözde kaldıkları !ç!n böyled!r bu.

13. Bu parçadak" numaralanmı! cümleler"n hang"s" kend"nden 
öncek" cümlen"n neden"n" açıklamaktadır?

A) V. B) VI. C) III.

D) II. E) I.
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 Tur!stler genell!kle b!r !k! haftalık ya da b!r !k! aylık süren!n sonunda 
evler!ne dönme- ye can atan k!mselerd!r. Oysa, gezg!n, h!çb!r yere 
a!t olmadı"ı !ç!n, a"ır a"ır hareket eder, yıllar süren dönemler !ç!nde 
yolculuk eder, dünyanın b!r yer!nden b!r yer!ne g!der durur.

14. Bu paragrafta dü!üncey" gel"!t"rme yollarından hang"ler"nden 
yararlanılmı!tır?

A) Tanımlama - kar#ıtlardan yararlanma

B) Sayısal ver!lerden yararlanma - örnekleme

C) Sayısal ver!lerden yararlanma - kar#ıtlardan yararlanma

D) Örnekleme – kar#ıla#tırma

E) Kar#ıla#tırma - tanımlama

15. A!a#ıdak" cümleler"n hang"s"nde büyük ünlü uyumuna 
uymayan kel"me vardır?

A)  Onu görünce sev!nd!.

B) Da"lar kar altında kaldı.

C)  Ben!m !ç!n karde#!m öneml!.

D) Arkada#ım ben! çok üzdü.

E)  Balık adam suya daldı.

CEVAP ANAHTARI

1. E 2. B 3. C 4.D 5.A 6. B 7. C 8. D
9. E 10. A 11. B 12. D 13. A 14. E 15. C
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OSMANLI DEVLET!’N!N S!YAS! DÖNEMLER!
a. Kurulu" Dönem# (1299-1453)

 ̦ Kurulu!undan Fat"h Sultan Mehmed’"n #stanbul’u feth"ne ka-
dark" dönemd"r.

b. Yükselme Dönem# (1453-1579)
 ̦ #stanbul’un fethinden, Vezir Sokullu Mehmed Pa!a’nın ölümü-
ne kadark" dönemd"r.

c. Duraklama Dönem# (1579-1699)
 ̦ Sokullu Mehmed Pa!a’nın ölümünden, Karlofça Antla!masına 
kadark" dönemd"r.

d. Ger#leme Dönem# (1699-1792)
 ̦ Karlofça Antla!masından Ya! Antla!masına kadark" dönemd"r.

e. Da$ılma ve Parçalanma Dönem# (1792-1918)
 ̦ Ya! Antla!masından Mondros Antla!masına kadark" dönemd"r.

f. Duraklama Dönem# (1579-1699)
 ̦ Osmanlı Devlet"’n"n duraklama nedenler" !unlardır:

Merkez# Yönet#m#n Bozulmasının Nedenler#
 ɮ Bu dönemk" !ehzadeler"n sancaklara gönder"lmes"nden dolayı, ye-
terl" tecrübeye sah"p olmadan devlet"n ba!ına geçmeler".

 ɮ Saray kadınlarının yönet"mde etk"n olması,
 ɮ Önemli makamlara rü!vet ve iltimasla yeteneks"z k"!"ler"n get"r"lmes", 
 ɮ Tahta çıkan bazı pad"!ahların devlet "!ler"nde "lg"s"z kalmaları, mer-
kez" yönet"m"n bozulmasına ve sonuçta yen" güç odaklarının ortaya 
çıkmasına neden olmu!tur.
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Mal#yen#n Bozulmasının Nedenler#
 ɮ Co$raf" ke!"fler"n sonucunda yen" yolların bulunmasıyla #pek ve 
Baharat yollarının önem"n" kaybetmes", 

 ɮ Gümrük gelirlerinin azalması.
 ɮ Kap"tülasyonların artması,
 ɮ Verg"ler"n artmasıyla köylerdek" "nsanların verg"ler"n" ödememes" 
ve tarımsal üret"m" bırakması,

 ɮ Ulufe ve Cülus bah!"!ler"n"n artması,
 ɮ Co$raf" ke!"fler"n sonucunda altın ve gümü!ün Osmanlı ülkes"ne çok 
fazla g"rmes" ve Osmanlı parasının de$er kaybetmes"d"r.

Ordu ve Donanmanın Bozulmasının Nedenler#
 ɮ III. Murat dönem"nden "t"baren kapıkulu ocaklarına çok fazla asker 
alınması,

 ɮ Yen"çer"ler"n askerl"k dı!ında "!lerle u$ra!maları ve s"yasalla!an ye-
n"çer"ler"n devlet yönet"m"ne müdahale etmeler",

 ɮ #ltizam sisteminin yaygınla!masıyla Tımar Sisteminin bozulması ve 
eyaletlerdeki asker yeti!tirilmesinin azalması.

 ɮ Avrupadak" harp alanındak" teknoloj"ler" tak"p edememeler".

E$#t#m S#stem#n#n Bozulmasının Nedenler#
 ɮ Osmanlı e$"t"m"n"n temel" olan Medreseler"n Avrupa’da meydana 
gelen yen"l"kler" tak"p edememes",

 ɮ Medreselerdek" poz"t"f b"l"mler"n müfredattan çıkarılması,
 ɮ Be!"k ulemalı$ının ortaya çıkması (Be!"k Ulemalı$ı’na göre «Al"m’"n 
o$lu alimdir».),

 ɮ Medrese e$"t"m" görmem"! pek çok k"!"ye "lm" makamlara "lt"masla 
atamalar yapılması.

• Osmanlının, "ç nedenler"nden ba!ka, Avrupa’da gel"!en b"l"m ve tek-
n"klere ayak uyduramaması da duraklamada öneml" b"r yer te!k"l 
etmekted"r.

d. Ger#leme Dönem# (1699-1792)

• Ger"leme Dönem" s"yas" olayları;
 ɮ Osmanlı-Rus "l"!k"ler"; Prut Antla!ması (1711)
 ɮ Osmanlı-Vened"k ve Avusturya Sava!ları; Pasarofça Antla!ması (1718)
 ɮ Osmanlı-Rusya ve Avusturya Sava!ları; Belgrad Antla!ması (1739)
 ɮ Osmanlı-Rus ve Avusturya Sava!ları; Z"stov" Antla!ması (1791) ve Ya! 
Antla!ması (1792)

 ɮ Osmanlı-Fransa "l"!k"ler" 
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e. Yüzyıl Islahatları

Lale Devr#

• Osmanlı tar"h"nde Pasarofça Antla!masından sonra Patrona Hal"l "sya-
nına kadar k" geçen döneme Lale Devr" (1718-1730) den"lm"!t"r. #sm"n" 
ünlü Lale bahçeler"nden alan bu dönemde yapılan e$lenceler ve "sraflar 
fak"r halkın tepk"s"ne yol açmı!tır. Bu dönemde g"r"!"len #mar ve Kültür 
faal"yetler"nde Avrupa meden"yet"n"n tes"rler" hemen kend"n" göster"r. 
Bu dönemde;

 ɮ Avrupa’nın öneml" merkezler"ne "lk defa geç"c" elç"l"kler kuruldu.
 ɮ #brahim Müteferrika ile Said Çelebi’nin te!ebbüsleriyle #stanbul’da 
ilk defa Türk matbaası kuruldu. Dini kitapların basılmaması !artıyla 
co$rafya ve edebiyata ait kitaplar basılmı!tır. Böylece matbaanın 
kurulması Batı’daki geli!melerin takip edilmesine ve yeniliklerin 
yayılmasına "mkan verm"!t"r.

 ɮ Yen"çer"lerden olu!an "tfa"ye örgütü kurulmu!tur. (Tulumbacılar)
 ɮ Do$u klas"kler"nden bazı eserler Türkçe’ye tercüme ed"lm"!t"r.
 ɮ Kütüphaneler açılmı!tır.
 ɮ Çiçek a!ısı getirildi.
 ɮ Res"m, m"nyatür, edeb"yat ve azda olsa b"l"m alanında gel"!meler 
olmu!tur.

 ɮ Avrupa’nın Rokoko ve Banoda tarzı örnek alınarak m"mar" eserler 
yapıldı.

I. Mahmut
 ɮ Humbaracı ve Topçu Ocaklarının Batı tarzında te!k"latlandırılmasına 
g"r"!"lm"!t"r.

 ɮ Askerl"k sahasındak" yen"le!me hareketler" ba!langıçta mühend"sle-
r"n sonradan Avrupa’lı uzmanların "dares"nde yürütülmü!tür.

 ɮ Aslen Fransız olan Humbaracı Ahmet Pa!a Topçu Oca$ının moder-
nle!t"r"lmes"yle görevlend"r"lm"!t"r.

 ɮ Subay yet"!t"rmek amacıyla Kara Mühend"shanes" kurulmu!tur.

III. Mustafa
 ɮ Mal"yede ıslahat yapılmı! ve "ç borçlanmaya g"d"lm"!t"r.
 ɮ Den"z subayı yet"!t"rmek amacıyla Den"z Mühend"shanes" 
kurulmu!tur. 

 ɮ Sürat topçu oca$ı kurulmu!tur.
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I. Abdülham#t
 ɮ Topçu Oca$ı’na ba$lı Sürat Topçuları te!k"latı gel"!t"r"lerek mevcu-
dunu artırmı!tır.

 ɮ La$ımcı ve Humbaracı Ocaklarının gel"!mes" sa$lanmı!tır.
 ɮ Tımarda düzenlenmeye geç"lm"! ve yen"çer"ler"n sayımı yapılmı!tır.

III. Sel#m
 ɮ Yaptı$ı yen"l"klerle köklü b"r reformcu n"tel"$" ta!ıyan ve bunu kav-
rayan "lk pad"!ahtır.

 ɮ Fransa, #sveç ve #ng"ltere’den de$"!"k dallarda uzman subaylar get"-
r"lm"!t"r. Böylece Yen"çer"ler"n yanında modern e$"t"ml" ve donanımlı 
N"zam-ı Ced"d ordusu kurulmu!tur. (1794) Bu ordunun subay "ht"-
yacını kar!ılamak "ç"n Mühend"shane-" Berr"-" Humayun açılmı!tır. 
Ordunun giderleri için ise #rad-ı Ced"d haz"nes" olu!turuldu.

 ɮ Avrupa’nın bell" merkezler"nde sürekl" elç"l"kler açılmı!tır. 18. yüzyıl 
sonlarında Avrupada’k" gel"!meler" tak"p etmek "ç"n ve d"plomat"k 
"l"!k"ler bakımından elç"ler"n gönder"lmes" zorunlu hale gelm"!t". 
(Par"s, Londra, V"yana ve Berl"n)

 ̦ Ülke parasının de$er"n" korumak "ç"n yerl" malına özen 
göster"ld".

 ̦ Vez"r sayısı sınırlandırıldı.
 ̦ Resm" devlet matbaası kurulmu!tur.

• N"zam-ı Ced"d ordusuna kar!ı Yen"çer"ler Kabakçı Mustafa Pa!a’nın 
önderl"$"nde ayaklanmı!lardır. Bu ayaklanma sonucunda III. Sel"m tah-
tından "nd"r"lm"! ve öldürülmü!tür. III. Sel"m dönem"ndek" yen"l"klere 
II. Mahmut dönem"nde de devam ed"lm"! olması yen"le!me açısından 
öneml" b"r a!ama oldu$unu göster"r.

Islahatlarının Genel Özell#kler#
 ɮ Osmanlı Avrupa’ın ger"s"nde kaldı$ını anlamı! ve artık Batı’nın üs-
tünlü$ünü kabul etm"!t"r.

 ɮ Önceki döneme göre daha önemli ve esaslı ıslahatlar yapılmasına 
ra$men amaçlanan hedefler gerçekle!memi! ve devleti çökü!ten 
kurtaramamı!tır. 

 ɮ Sava!ların yen"lg"yle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam 
etmes" sonucunda ıslahatların asker" alanda yapılmasına neden oldu.

 ɮ Halkın ıslahat konusunda "ste$" olmamı! ve  ıslahatlar pad"!ah ve 
devlet adamlarının "ste$" sonucunda gerçekle!m"!t"r.
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f. Da$ılma Dönem# (1792-1918)

II. Mahmut Dönem# (1808-1839)

•  Tahta geçt"$"nde "k" öneml" mesele vardır. B"r"nc"s" anar!" unsuru hal"ne 
gelen yen"çer"ler, d"$er" "se ayanların "taat altına alınamamasıydı. #lk 
anda Ayanların üzer"ne g"tmey" terc"h ett". Bunun "ç"n "lk olarak Osmanlı 
"le Ayanlar arasında Sened-" #tt"fak antla!ması yapıldı.

Sened-# !tt#fak (1808)

• Alemdar Mustafa Pa!a tarafından hazırlanıp Ayanlar ve pad"!aha onay-
latılan sözle!med"r. Buna göre; Ayanların Pad"!ah’a sadakatler", devlete 
asker ve verg" vermeler" güvence altına alınıyor, buna kar!ın Ayanların 
varlı$ı ve bütün hakları kabul ed"l"yordu. Ayrıca ayanlar halka ad"l dav-
ranacaklar, bulundukları yerlerde devlet adına asker ve verg" toplaya-
b"leceklerd". Bu sözle!meyle;

 ɮ Pad"!ahın yetk"s" sınırlandırılmakta, kend" otor"tes"n"n yanında b"r 
ba!ka gücü kabul etmekted"r. Bu bakımdan bazı tar"hç"lere göre 
Magna Charta’ya benzet"lmekted"r.

 ɮ Bu hakların ayanlara ver"lmes", Osmanlı’nın ayanlara b"le söz geç"-
remeyecek hale geld"$"n"n kanıtı olmu!tur.

Asker# Alanda Yapılan Yen#l#kler
 ɮ II. Mahmut’un sadrazamı olan Alemdar Mustafa Pa!a N"zam-ı Ced"d’"n 
devamı Sekban-ı Ced"d (1808) adıyla yen" b"r ocak kurdu. Yen"çer"ler bu 
orduyu kabul etmed" ve ayaklandılar. Ayaklanmada sadrazam öldürüldü. 

 ɮ Sekban-ı Ced"d oca$ı kaldırıldı.
 ɮ Bundan sonra II.Mahmut, yen"çer" bölükler"nden bell" gruplar alarak 
E!k"nc" oca$ını olu!turdu (1825). Amaç "se yen"çer"ler" d"s"pl"n altına 
almaktı.

• Fakat yen"çer" oca$ı karakter"n" de$"!t"rmed"$"nden pad"!ah bu oca$ı 
kaldırmı!tır.

 ɮ II. Mahmut yen"çer" oca$ına son verm"!t"r. Devlet" zor durumda 
bırakan, "çerde zorbalık yapan, sava!larda ma$lup olan bu oca$ın 
kaldırılması o kadar öneml" ve hayırlı sayılmı!tır k", o yüzden bu olaya 
Vak’a-# Hayr#ye den"lm"!t"r. Bu olayla Merkez" otor"te güçlenm"! 
ve pad"!ahlar yönet"me yen"den egemen olmu!tur. Dönem"n en 
öneml" ıslahatıdır.

 ɮ Yen"çer" oca$ının kaldırılmasından sonra Avrupa usulünce Asak#r-# 
Mansure-# Muhammed#ye (1826) adıyla yen" b"r ordu kurulmu!tur. Yen" 
orduya asker sa$lanması amacıyla #stanbul’da Tıbhane-" Am"re açılmı!tır.
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E$#t#m ve Kültür Alanında Yapılan Yen#l#kler
 ɮ Medreseler"n yanında Batı’nın e$"t"m prens"pler" örnek alınarak 
Avrupa tarzı okullar açıldı.

 ɮ #lkö$retim mecburi hale getirildi. Ayrıca yüksek ö$ret"me ö$renci 
yeti!tirmek için orta dereceli okullar açıldı.

 ɮ Takv"m-" Vekay" adlı resm" gazete çıkarılmı!tır.

Hükümet ve Yönet#m Alanında Yapılan Yen#l#kler
 ɮ D"van örgütü kaldırılarak Bakanlık (Nazırlık) kuruldu.
 ɮ Müsadere kaldırılmı!, halk arasında d"n bakımından fark gözet"lme-
d"$" "fade ed"ld".

 ɮ Postaneler açıldı, pasaport !art ko!uldu. Karant"na serv"sler" açıldı.
 ɮ Tımar ve zeamet kaldırılarak devlet memurları maa!a ba$landı.
 ɮ Yen" mecl"sler ve kom"syonlar kuruldu. D"van örgütü kaldırılarak, 
buradak" görü!ülen devlet "!ler" özell"kler"ne göre bu mecl"slerde 
görü!ülmeye ba!landı. Yen"çer"ler"n kaldırılması üzer"ne asker" "!ler"n 
düzene konulması "ç"n %ura-yı Asker" kuruldu. Bundan ba!ka Mecl"s-" 
Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adl"yye "le Dâr-ı %ûrâ-yı Babıal" kuruldu.

 ɮ Devlet memurları dah"l"ye ve har"c"ye d"ye ayrıldı.
 ɮ Köy ve mahalle muhtarlıkları kuruldu.  

ABDÜLMEC!T DÖNEM! (1839-1861)

Tanz#mat Fermanı

• Esasları II. Mahmut dönem"nde bel"rlenen Tanz"mat Fermanı 3 Kasım 
1839’da Gülhane Parkında Mustafa Re!"t Pa!a tarafından halka okun-
du. Amaç "se Avrupa’nın azınlık meseleler"n" bahane ederek Osmanlı 
Devlet"’n"n "ç "!ler"ne karı!masını önlemekt".

• Bu ferman #nsan ve Yurtta! Beyannames" n"tel"$"ndend"r. Anayasacılı$a 
ve demokras"ye geç"!"n "lk adımı olmu!tur. Askerl"k vatan" görev hal"ne 
get"r"lm"! ve Hır"st"yanlara da askerl"k yapma zorunlulu$u get"r"lm"!t"r. 
Tüm Osmanlı vatanda!ları arasında e!"tl"$"n sa$lanması "stenm"!t"r. 
Bu da Osmanlıcılık f"kr"n"n çıkmasına esas olmu!tur. Mülk"yet hakkı da 
devlet güvences" altına alınmı!tır.

• Avrupa’ya çok sayıda ö$renc" gönder"lm"!t"r. Burada e$"t"m"n" tamam-
layan "lk aydınlar kadrosu “Genç Osmanlılar” ortaya çıkmı!tır. Bu ferman 
dı! müdahaley" önleyemem"!t"r.
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Osmanlı Devlet#’n#n Son Dönem#

• XIX. yüzyılda "ç karı!ıklar ve dı! baskılar neden"yle Osmanlı Devlet" 
büyük m"ktarda toprak kaybetm"!t"r. Örne$"n;

 ɮ 1829’da Yunan"stan’ın ba$ımsızlı$ını kazanması,
 ɮ Fransa’nın1830’da Cezay"r’", 1881’de Tunus’u "!gal etmes",
 ɮ 1882’de #ng"l"zler"n Mısır’ı "!gal etmes",
 ɮ 1878’de Rusya’nın Kars, Ardahan ve Batum’u "!gal etmes", Sırbıstan, 
Karada$ ve Romanya’nın ba$ımsızlı$ını kazanmaları g"b" gel"!meler 
olmu!tur. Ayrıca Balkanlarda m"ll"yetç" n"tel"kl" ba$ımsızlık "syanları 
Osmanlı Devlet"’n" zor durumda bırakmı!tır. 

• Osmanlı Devlet"’n"n çökü!ünü hazırlayan etkenler daha çok 19. yüzyılda 
ortaya çıktı. Bu kötü g"d"!" önlemek "ç"n devlet adamları ve aydınların 
etk"s"yle b"r takım ıslahatlar yapıldı ve bazı f"k"r akımları ortaya çık-
tı. Devlet" kurtarma çabalarını "k" bölümde "ncelemek mümkündür: 
Yen"le!me (Islahat) çabaları ve dü!ünce akımları. 

 I. Islahatlar (Yen#le"me Çabaları) 
 ɮ Osmanlı #mparatorlu$u XVII. yüzyılda, kurumlarında "lk ıslahatları 
yaptı. Bu dönemde II. Osman, IV. Murat, Tarhuncu Ahmet Pa!a ve 
Köprülüler asker" ve malî alanlarda düzenlemeler yaptı. Osmanlı 
#mparatorlu$u "lk defa Lâle Devr"nde (1718 1730) Avrupa’nın etk"-
s"yle ıslahatlara ba!ladı. XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlarda daha çok 
Avrupa’nın asker" yönü etk"l" oldu. Kurumların, "!lev"n" yer"ne get"r"p 
get"rmed"$" fazla d"kkate alınmadı. Toplum ve kurumların "lk defa 
yo$un bir !ekilde ele alınması III. Selim döneminde Nizam-ı Cedit 
ıslahatlarıyla oldu. III. Selim, sava! tekni$i, kurumlarda düzenleme, 
e$"t"m ve ö$ret"m alanlarında Batı’yla entegre çalı!maları yaptı. 
Batıya ekonom"k, t"car", asker" vb. alanlarda açılmayı planlayan pa-
d"!ah b"r yandan da denge pol"t"kası "zleyerek "mparatorlu$u ayakta 
tutmaya çalı!tı. 

 ɮ II. Mahmut, ıslahatlara kar!ı çıkan Yen"çer" Oca$ı’nı kaldırarak gen"! 
b"r ıslahat çalı!masına g"rd". Türk"ye’n"n modernle!mes"nde öneml" 
rol oynayan II. Mahmut devr" ıslahatlarının temel amacı; sarsılan 
devlet otor"tes"n" kurmak ve merkez" otor"tey" güçlend"rmekt". II. 
Mahmut, "mparatorlu$u çöküntüden kurtarab"lmek "ç"n "dar", asker", 
ekonom"k ve kültürel alanlarda ıslahatlar yaptı. Avrupa’dan fayda-
lanmak "ç"n "lk defa Avrupa’ya ö$renc" gönderd". 

 ɮ 3 Kasım 1839’da Abdülmec"t Tanz#mat Fermanı’nı "lan ett". Bu 
ferman b"r Osmanlı #nsan ve Yurtta! Hakları Beyannames" n"tel"-
$"nded"r. Bu ferman de$"!"kl"$"n ba!langıcı olmu!tur. Bu dönemde 
hukuk, ülke yönet"m", askerl"k, e$"t"m ve kültür alanında yen"l"kler 
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ve düzenlemeler yapıldı. Tanz"mat Fermanı’yla batılıla!ma s"stem-
le!t"r"lmeye ba!lanmı!tır. 

 ɮ Osmanlı #mparatorlu$u Avrupalı devletler"n müdahaleler"n" ön-
lemek, azınlıkların "stekler"n" gerçekle!t"rmek amacıyla Islahat 
Fermanı’nı "lan ett" (1856). Ancak ferman Hır"st"yan azınlıklardak" 
m"ll"le!me ve la"kle!me sürec"n" ba!latmak ve Avrupalıların "mpa-
ratorlu$un "ç"!ler"ne karı!malarını kolayla!tırmaktan ba!ka b"r "!e 
yaramadı. 

 ɮ Yen" Osmanlılar (Genç Osmanlılar) den"len aydınlar me!rut"yet dü-
!ünces"n" savunmaya ba!ladılar. Sonuçta, 1876’da "lk anayasa "lan 
ed"lerek Me!rut"yet dönem" ba!ladı. 

 ɮ Osmanlı #mparatorlu$u, Avrupalı devletler"n "ç"!ler"ne karı!masını ve 
Hır"st"yan azınlıkların "mparatorluktan ayrılmasını engellemek "ç"n 
M"that Pa!a’nın hazırladı$ı I. Me"rut#yet’# II. Abdüham#t’#n pad"-
!ahlı$ı dönem"nde "lan ett"(1876) . Böylece Müslüman ve gayr"müs-
l"m halk pad"!ahın yanında "lk defa yönet"me katıldı. Bu dönemde 
"lk anayasa yapıldı ve azınlıkların tems"lc"ler" de mecl"se g"rd". 

 ɮ 1877 -1878 Osmanlı Rus sava!ı ba!ladıktan sonra pad"!ah bu mec-
l"s" kapattı (14 %ubat 1878) . Bu kararın alınmasında Mecl"s"n etn"k 
yapısının Mecl"s çalı!malarını etk"lemes" özell"kle etk"l" olmu!tur. II. 
Abdülham"t yönet"m"ne kar!ı #ttihat ve Terakki Cemiyeti kuruldu. 

 ɮ #ttihat ve Terakki›nin amacı, Kanun-u Esasi›nin (anayasanın) yürürlü$e 
konulmasını, Osmanlı Mebuslar Mecl"s"’n"n açılmasını sa$lamaktı. 
Cem"yet, 1908’de Rumel"’de büyük b"r s"lahlı ayaklanma hareket"ne g"r"!-
t". Ayaklanma bastırılamadı$ı g"b" 23 Temmuz 1908’de Manastır, Selan"k 
ve Rumel"’de hürr"yet "lan ed"lm"!, bunun sonucu olarak II. Abdülham"t, 
Kanun-u Esas"’y" yen"den yürürlü$e koymu!tur. II. Me!rut"yet "lan ed"ld" 
(1908) . II. Me!rut"yet "lan ed"lmes"ne ra$men beklenen faydalar gerçek-
le!med". Çünkü "tt"hatçıların Mecl"s-" Mebusan’ın açılmasından ba!ka 
ciddi bir hazırlı$ı yoktu. Bu nedenle mecliste birçok konuda görü! ve 
karar b"rl"$" sa$lanamadı. 

 II. Me"rut#yet#n #lanının Sonuçları:
1. Me!rut"yet yönet"m"n"n "lk günler"nde "kt"dar bo!lu$u ve geç"! 

dönem"n"n karga!ası ya!andı. 
2. Bu dönemde "lk s"yas" part"ler kurularak faal"yet gösterd"ler. 

Bu part"ler"n ba!lıcaları #tt"hat ve Terakk" Part"s", onun "lk ra-
k"b" Ahrar (Hürler) Part"s" ve "tt"hatçıların amansız dü!manı 
Hürr"yet ve #t"laf Fırkası "d". Bu part"ler sayes"nde tar"h"m"zde 
demokrat"k parlamenter s"stem"n "lk denemeler" yapıldı. 

3. II. Me!rut"yet’"n "lanından sonra yapılan seç"mlerle #tt"hat ve 
Terakk" Part"s" en güçlü s"yas" te!k"lat hal"ne geld". 
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• Komutanlı$ını Mahmut %evket Pa!a’nın, Kurmay Ba!kanlı$ını Mustafa 
Kemal’"n yaptı$ı “Hareket Ordusu” Selan"k’ten #stanbul’a gelerek 31 
Mart #syanı›nı bastırdı. Bu "syanın bastırılmasından sonra pad"!ahın yet-
k"ler" sınırlandırıldı, Kanun-u Esâs"’de de$"!"kl"kler yapıldı. II.Abdülham"t 
tahttan "nd"r"lerek yer"ne V. Mehmet Re!at tahta çıkarıldı (1909) . 31 Mart 
Olayı Türk tar"h"nde rej"me kar!ı yapılan "lk "syan hareket"d"r. 

Dü"ünce Akımları

• Osmanlı Devlet"’n"n çökü! devr"ne g"rmes", çe!"tl" dü!ünceler"n ortaya 
çıkmasına neden olmu!tur. Bu dü!ünceler; Osmanlıcılık, !slamcılık, 
Batıcılık, Türkçülük, Adem-# Merkez#yetç#l#k’d#r. 

a. Osmanlıcılık

• S"yas" anlamda Osmanlı vatanda!larını ortak vatan, ortak çıkar ve 
Osmanlı hanedanı etrafında b"rle!t"rmey" amaçlayan s"yas" f"k"rd"r. 
Azınlık unsurların Osmanlı #mparatorlu$u’ndan ayrılma "stekler" ve bu 
u$urda çıkardıkları "syanlar, Osmanlı aydınlarını yen" çareler aramaya 
sevkett". Böylece Tanz"mat Dönem"’nde (1839 1876) Osmanlıcılık dü-
!ünces" do$du. Genç Osmanlılar adıyla kurulan cem"yet, bu dü!ünce-
n"n savunuculu$unu yaptı. Anayasa yapılması, mecl"s"n açılması g"b" 
görü!ler geçerlilik kazandı. Bu görü!ü savunanlar, Osmanlı ülkesinde 
dil, din ve ırk bakımından hiçbir ayırım yapmadan herkese aynı hak ve 
yetkilerin verilmesini, böylece Osmanlı toplumunda tam bir dayanı!ma 
ve kayna!ma gerçekle!ece$ini ileri sürüyorlardı. Devletin yıkılmasını 
önlemek, azınlıkların isyanlarını sona erdirmek ancak bu !ek"lde ger-
çekle!eb"l"rd". Kanun-u Esas"’n"n "lânı, parlamentonun kurulması ve 
me!rut" "daren"n gerçekle!mes" Genç Osmanlıların zafer"d"r. 

b. !slamcılık

• Bütün Müslümanlar arasında s"yas" b"rl"$"n kurulmasını hedeflem"!t"r. Bu 
dü!ünce, I. Me!rut"yet"n sonlarına do$ru büyük b"r gel"!me gösterm"!t"r, 
"mparatorlu$un parçalanması tehl"kes" kar!ısında Müslüman unsurları 
b"rl"k ve beraberl"k "ç"nde tutmak amaçlanmı!tır. #slâmi kuralların tama-
men uygulanması hal"nde "mparatorlu$un kurtarılaca$ına "nanılmı!tır, 
#slamcılık XIX. yüzyılın sonlarına do$ru devlet"n resm" pol"t"kası olacak 
kadar önem kazandı. II. Abdülham"t, #ng"ltere ve Rusya’nın hak"m"yetler" 
altında ya!ayan Müslümanları bu devletlere kar!ı kullanmaya çalı!tı. 

• M. Ak"f, Sa"d Hal"m Pa!a, Cemaledd"n Afgan", M. %emsedd"n, Musa 
Kâzım g"b" k"!"ler tarafından savunulan bu görü!te, Batının b"l"m ve 
teknoloj"s"n"n alınab"lece$", fakat devlet, hukuk, toplumsal gelenek ve 
e$"t"mde #slâm"yet’"n egemen kılınması savunulmu!tur.
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c. Batıcılık

• Batıcılık II. Me!rut"yet dönem"nde b"r dü!ünce akımı hal"ne geld". Bu 
görü!, devlet"n ancak Batılıla!mak yoluyla kurtulab"lece$ini ve bunun 
için çe!itli alanlarda ıslahatlar yapılması gerekti$ini savunmu!tur. 
Öncülü$ünü Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Süleyman Nazif›in yaptı$ı 
Batıcılar; tek kadınla evlili$i, kadın özgürlü$ünü, meden" kanunun ka-
bulünü, la"k mahkemeler"n kurulmasını, Lât"n harfler"n"n kabulünü, 
tekke ve zav"yeler"n kapatılmasını, modern g"ys"ler g"y"lmes"n" "st"-
yorlardı. Türkçüler"n “Turan” "deal"ne kar!ılık, Batıcılar “"rfan” "deal"n" 
savunmu!lardır. 

d. Türkçülük

• Türkçülük d"l, tar"h, edeb"yat alanlarındak" çalı!malarla kültür hareketler" 
olarak ba!ladı. En öneml" "deologu Z"ya Gökalp’t"r. Ahmet Vef"k Pa!a, 
%emsedd"n Sam", Nec"p Asım, Yusuf Akçura öneml" savunucularıdır. 
Genç Kalemler ve Türk Yurdu derg"ler" çıkarılmı!tır. Avrupa’da Türkler 
aleyh"ne yapılan olumsuz propagandalar, Türk m"llet"n"n "k"nc" sınıf 
görülmes", Türk tar"h ve kültürünün "ncelenmes" "ht"yacını ortaya çı-
kardı. Rus "!gal"ne u$rayan Türk "ller"nden kaçan Türk göçmenler"n 
etk"s"yle Türkçülük g"derek önem kazandı. Özell"kle 1908’den sonra 
Türkçülü$ün etk"s" daha fazla arttı, "tt"hatçılar da bu dü!üncey" sah"p-
lend"ler. Türkçülük akımı Osmanlı #mparatorlu$u sınırları "ç"nde ya!a-
yan Türkler"n d"n, d"l, kültür de$erler"yle b"rb"rler"ne ba$lanmasını, 
dı!arıdak" Türklerle de b"rle!me yolları aranmasını amaçlıyordu, “#slâm 
B"rl"$" kadar güçlü b"r Türk B"rl"$"” olu!turulacak ve bu büyük ülkeye 
“Turan” den"lecekt". 

• M"ll"yetç"l"k f"kr"n"n etk"s"yle ortaya çıkan Türkçülük b"ç"m de$"!t"r-
m"!, Turancılıktan “M"sak-ı M"ll"” esaslarına dönü!erek Türk Kurtulu! 
Sava!ı’nın ve Türk"ye Cumhur"yet"’n"n temel "deoloj"ler"nden olmu!tur. 

e. Adem-# Merkez#yetç#l#k

• Bu akıma göre, merkez" hükümet"n yetk"ler"n"n azaltılması ve "mpara-
torluk "ç"ndek" çe!"tl" unsurların yönet"me katılmasının artırılması "ler" 
sürülüyordu. Bu akımın savunucusu Prens Sebahatt"n’d". Bu akım "le 
l"beral b"r ekonom" model" öner"lm"!t"r. 

• Adem-" Merkez"yetç"l"k devlet pol"t"kası olarak uygulanmı!tır.

Akımların ortak noktası

• Heps" de vatanın mevcut durumundan kurtarılmasını savunmu!tur. 

• Batıdan ve Batıcılık dü!ünces"nden etk"lenm"!lerd"r. 
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#lan ed"lmes"nde Genç 
Osmanlılar Cem"yet" 

etk"l" olmu!tur.

Mebusan Mecl"s"n"n 
#lk Re"s" Ahmet Vef"k 

Efend"’d"r.

Halk "lk defa yönet"me 
katılmı!tır.

I.ME%RUT#YET 
(KANUNU ESAS#) 23 ARALIK 1876

II. Abdülham"d 
tarafından 14 %ubat 

1878’de Osmanlı-Rus 
Sava!ı bahane ed"lerek 

yürürlükten kaldırılmı!tır. 

II.Abdülham"d Dönem"

XIX Yüzyıl Sonları ve XX. Yüzyıl ba"larında Osmanlı Devlet#

#lan ed"lmes"nde #tt"hat 
ve Terakk" Cem"yet" etk"l" 

olmu!tur. 

II.Abdülham"d #slamcılık 
f"kr"n" savunmu!tur.

II. ME%RUT#YET 
23 TEMMUZ 1908

Bu dönemde #slamcılık, 
Osmanlıcılık ve Türkçülük 

g"b" f"k"r akımları etk"l" 
olmu!tur. 

II.Abdülham"d Dönem"

• II. Me!rut"yet’"n demokras" tar"h"m"ze get"rd"$" en öneml" yen"l"klerden 
b"r"s" s"yas" part"ler"n kurulmasıdır. #tt"hat ve Terakk" Fırkasına muhalefet 
olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahal" Fırkası ve Hürr"yet ve #t"laf Fırkası 
g"b" part"ler kuruldu.

• II. Me!rut"yet rej"m"ne ve #tt"hat ve Terakk" Fırkasına kar!ı Osmanlı Ahrar 
Fırkası büyük bir muhalefet ba!lattı. Bu fırkanın çıkarttı$ı Serbest" 
Gazetes"’nde yayımlanan sert yazı ve ele!t"r"ler halkı "kt"dara kar!ı ha-
rekete geç"rd". Bu çalı!malar sonucunda Rum" takv"me göre 31 Mart 
1325’te (M"lad" takv"me göre 13 N"san 1909) #stanbul’da yönet"me 
kar!ı b"r ayaklanma çıktı. Osmanlı tar"h"nde bu olaya 31 Mart Vakası 
den"lm"!t"r.

• Ayaklanmayı bastırmak "ç"n Selan"k’ten #stanbul’a gelen “Hareket 
Ordusu”nu komutanı Mahmut %evket Pa!a, Kurmay Ba!kanı Mustafa 
Kemal’d"r.

• Bu ayaklanma bastırıldıktan sonra II. Abdülham"d tahttan "nd"r"lm"!, 
yer"ne V. Mehmet Re!at pad"!ah yapılmı!tır. 

II. Me"rut#yet#n #lanı sırasında ya"anan karı"ıklıklardan #st#fade eden;
1- Bulgar"stan ba$ımsızlı$ını "lan ett".
2-Yunan"stan G"r"t’" "lhak ett".
3-Avusturya-Macar"stan #mparatorlu$u Bosna-Hersek’" ülkes"ne 

kattı$ını "lan ett". 
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TRABLUSGARP SAVA%I (1911-1912)

OSMANLI DEVLET# #TALYAU%# (OUCHI) 
ANTLA%MASI (1912)

Sava"ın Sebepler# ve Sonuçları:

• #talya’nın gel"!en sanay"s" "ç"n ham madde ve pazar araması,

• Trablusgarp’ın #talya’ya yakın olması,

• Trablusgarp ve B"ngaz"’n"n Osmanlı Devlet" tarafından savunulmasının 
güç olması,

• Trablusgarp’ın #talya tarafından "!gal ed"lmes"n"n #ng"ltere, Fransa ve 
Rusya’nın,

• çıkarlarına uygun olması sebeb"yle bu üç devlet"n "!gale kar!ı sess"z 
kalmaları,

 ɮ Mustafa Kemal (Yüzba!ı), Enver Bey (B"nba!ı), Feth" Bey (B"nba!ı), 
Nur" Bey (B"nba!ı) ve Al" Bey (Yüzba!ı) Trablusgarp’a geçerek bura-
dak" yerl" halkı örgütlem"! ve #talyanlara kar!ı d"ren"! geç"rm"!lerd"r. 
Mustafa Kemal’"n Derne ve Tobruk’ta gösterdi$i ba!arılar #talyanların 
ülke içerisine ilerlemesine "mkan vermem"!t"r. 

 ɮ #talyanlar Trablusgarp’ta ba!arısız olunca Osmanlı Devlet"’n" barı!a 
zorlamak "ç"n Çanakkale Bo$azını ku!attılar.

 ɮ Rodos ve On #k" adayı "!gal ett"ler.
 ɮ Rusların deste$" "le Balkanlarda ortaya çıkan karı!ıklıklar net"ces"nde 
Osmanlı Devlet" barı! yapmak zorunda kaldı.

 ɮ #talyanlarla Osmanlı Devleti arasında U!" Antla!ması "mzalandı.
 ɮ Kuzey Afr"ka’dak" son toprak parçası da Osmanlı Devlet"’n"n el"nden 
çıktı.

 ɮ On #k" ada Balkan Sava!ı sonuçlanan kadar geç"c" olarak #talya’ya 
bırakıldı.

 ɮ Yunan "!gal"ne u$raması tehlikesine kar!ı #talya’ya emanet bırakılan 
On #k" Ada’yı Balkan Sava!ları sonucunda #talya Osmanlı Devlet"’ne 
vermem"!t"r. Lozan Antla!ması "le Rodos ve On #k" Ada #talya’ya 
bırakılmı!tır. #kinci Dünya Sava!ı’nın sonuna kadar adaları el"nde 
bulunduran #talya bu sava!ta yenilince, 10 %ubat 1947’de Par"s’te 
"mzalanan Barı! Antla!ması ile i!gal etti$" On #k" Ada’yı Yunan"stan’a 
verm"!t"r.

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

36 ATATÜRK !LKELER! VE !NKILÂP TAR!H!



I.BALKAN SAVA%I(1912)

OSMANLI DEVLET#

KARADA&
BULGAR#STAN

SIRB#STAN
YUNAN#STAN

LONDRA 
ANTLA%MASI 

30 MAYIS 1913

• Sava"ın Sebepler# ve Sonuçları; m"ll"yetç"l"k akımı "le Avrupa dev-
letler"n"n Balkan devletler"n" kı!kırtmaları ve yardımda bulunmalarıdır. 

 ɮ Balkan devletler"n"n Osmanlı Devlet"’ne kar!ı b"rle!meler"nde en 
fazla Rusya’nın etk"s" olmu!tur.

 ɮ Osmanlı Devlet"’ne kar!ı "lk sava! "lan eden Balkan devlet" Karada$’dır.
(8 Ek"m 1912)

 ɮ Bulgarlar Ed"rne’y" alarak Çatalca önler"ne kadar geld"ler.
 ɮ On "k" Ada dı!ındak" bütün Ege adaları Yunanlıların el"ne geçt".
 ɮ Karı!ıklıktan faydalanan Arnavutluk ba$ımsızlı$ını "lan ett". 
 ɮ Osmanlı Devlet"’nden "lk ba$ımsızlı$ını "lan ederek ayrılan Balkan 
Devlet" Sırb"stan en son ayrılan Balkan devlet" Arnavutluk’tur.

 ɮ Sava!ın sonunda Londra Konferansı toplandı.(17 Aralık 1912)  Bu 
sırada Enver Bey Ba!kanlı$ında b"r grup subay Babıal" Baskınını ger-
çekle!t"rm"! böylece #tt"hat ve Terakk" Part"s" "kt"darı tamamen ele 
geç"rm"!t"r.(23 Ocak 1913)

 ɮ Londra Antla!ması "le Osmanlı Devlet" M"dye-Enez hattının batısın-
dak" bütün topraklardan çek"ld".

 ɮ G"r"t Yunan"stan’a bırakıldı.
 ɮ Bulgar"stan sınırları Ege Den"z"’ne kadar uzandı.

II.BALKAN SAVA%I(1913)

• Sava"ın Sebepler#; I. Balkan Sava!ı’ndan sonra yapılan Londra 
Antla!ması sonucunda Bulgar"stan’ın d"$er Balkan devletler"ne göre 
daha fazla toprak almasıdır.

BULGAR#STAN

YUNAN#STAN 
KARADA&
SIRB#STAN 
ROMANYA

BÜKRE% ANTLA%MASI 
10 A&USTOS 1913

 ɮ Yunanlılar,Karada$lılar, Sırplar ve "lk sava!a katılmayan Romenler 
b"rle!erek Bulgarlara kar!ı sava!tılar.

 ɮ Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devlet" Kırklarel" ve Ed"rne’y" 
Bulgarlardan ger" aldı.

 ɮ  Bu sava! sonucunda Osmanlı Devlet" "le Bulgar"stan arasında 
#stanbul Anla!ması (1913), Yunan"stan arasında At"na Antla!ması 
(1913) "mzalandı.
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I.DÜNYA SAVA%I 
(1914-1918)

• Sava"ın Sebepler# ve Sonuçları;
1. Fransız #ht"lal’ı sonucu ortaya çıkan  m"ll"yetç"l"k, adalet, hürr"yet, 

e!"tl"k g"b" kavramların yayılması,   
2. Avrupalı devletler"n hammadde ve pazar "ht"yacını kar!ılamak 

"ç"n ba!lattıkları sömürge elde etme yarı!ı,
3. Fransa’nın maden bakımından zeng"n olan Alsas Loren Bölges"’n" 

ger" almak "stemes",
4. Balkanlarda Rusya "le Avusturya –Macar"stan arasındak" çıkar 

çatı!ması,
5. Almanya’nın #ng"l"z sömürgeler"n" tehd"t etmes",

SAVA% ÖNCES! BLOKLAR

ÜÇLÜ #T#LAF

#NG#LTERE FRANSA RUSYA

ÜÇLÜ #TT#FAK

AVUSTURYA 
MACAR#STAN

ALMANYA #TALYA

 ɮ #talya kend"s"ne Batı Anadolu’nun vaat ed"lmes" üzer"ne #t"laf guru-
buna geçm"!t"r.

 ɮ Avusturya-Macar"stan #mparatorlu$u vel"ahdı Prens Ferd"nand’ın 
Saray-Bosna’yı z"yaret" sırasında b"r Sırplı tarafından öldürülmes" 
sava!ın ba!lamasına sebep olmu!tur.

 ɮ Osmanlı Devlet" sava! ba!layınca tarafsızlı$ını açıklamı! ve tek taraflı 
olarak kap"tülasyonları kaldırdı$ını "lan etm"!t"r.

 ɮ I. Dünya Sava!ı ba!ladı$ı sırada Pad"!ah V. Mehmet Re!at, Sadrazam 
Sa"t hal"m Pa!aydı. #kt"dar #tt"hat ve Terakk" Part"s"n"n el"ndeyd".

 ɮ Osmanlı Devlet" Akden"z’de #ng"l"z donanmasının önünden kaçan 
Goben ve Breslav adlı Alman gem"ler" Bo$azlar’dan geçerek ken-
d"s"ne sı$ınması üzer"ne bu gem"ler" satın aldı$ını ve "s"mler"n" de 
Yavuz ve M"d"ll" olarak de$"!t"rd"$"n" açıkladı. 

 ɮ Bu gem"ler"n Karaden"z’e geçerek Rus l"manlarını bombalaması üze-
r"ne Osmanlı Devlet" #tt"fak grubunun yanında sava!a g"rm"! oldu 
(Kasım 1914)

 ɮ Mustafa Kemal bu sırada Sofya Asker" Ata!es" görev"ndeyd" ve 
Osmanlı Devlet"’n"n sava!a g"rmes"n"n yanlı! oldu$unu açıklamı!tır.
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OSMANLI DEVLET#N#N SAVA%TI&I CEPHELER

Sınırları #ç"nde

KAFKASYA H#CAZ ve YEMEN

ÇANAKKALE IRAK

KANAL SUR#YE ve F#L#ST#N

Sınırları Dı!ında

GAL#ÇYA 
MAKEDONYA 

ROMANYA

 ɮ Bu cephelerden Kafkas ve Kanal cepheler" taarruz cepheler"n" olu!-
tururken; Çanakkale, H"caz, Yemen, Irak, Sur"ye ve F"l"st"n cepheler" 
savunma cepheler"d"r. Gal"çya, Romanya ve Makedonya cepheler" 
"se yardımcı cepheler" olu!turmu!tur.

Kafkas Cephes#:
 ɮ Ruslarla b"rl"kte bu bölgede ya!ayan Ermen"lerle de sava!ıldı.
 ɮ Enver Bey komutasındak" Osmanlı orduları Sarıkamı! Harekatında 
a$ır kı! !artlarından dolayı ba!arısız oldu.

 ɮ Ruslar Erzurum, Mu!, B"tl"s, Trabzon ve Erz"ncan’ı ele geç"rd".
 ɮ Çanakkale Sava!ı’ndan sonra XVI. Ordu komutanlı$ına atanan 
Mustafa Kemal Mu! ve Bitlis’i Ruslardan kurtardı.

 ɮ 1917 yılında Rusya’da meydana gelen Bol!ev"k #ht"lal" sonucunda 
Rusya I. Dünya Sava!ı’ndan #tt"fak devletler" "le 3 Mart 1918’de yaptı$ı 
Brest-L"towsk Antla!ması "le çek"ld".

 ɮ Osmanlı Devlet" 1878 Berl"n Antla!ması "le kaybett"$" Kars, Ardahan 
ve Batum’u ger" aldı. 

Çanakkale Cephes#:
 ɮ #tilaf Devletleri tarafından Rusya’ya yardım edebilmek amacı ile 
açıldı.

 ɮ #tilaf Devletlerinin Çanakkale’de ma$lup olmaları ve yardım 
götürememeleri sonucunda Rusya’da rejim de$i!ikli$i oldu ve Rusya 
sava!tan çekildi. 

 ɮ I. Dünya Sava!ı uzadı.
 ɮ Mustafa Kemal’"n gösterm"! oldu$u ba!arılar Kurtulu! Sava!ı’nda 
l"der olmasını sa$ladı.

 ɮ Çanakkale Cephesi Bulgaristan’ın #ttifak Devletleri yanında sava!a 
girmesinde etkili oldu.

Kanal Cephes#:
 ɮ #ng"ltere’n"n sömürgeler"ne g"den yolu kesmek "ç"n açıldı.
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 ɮ #ngilizler bu cephede ba!arılı olarak Suriye’ye kadar geldi. Burada 
Alman General Liman Von Sanders komutasındak" Yıldırım 
Ordularına ba$lı VII. Ordu Mustafa Kemal komutasında ba!arılı sa-
vunmalar yaptı.

 ɮ Osmanlı orduları bu bölgede H"caz, Yemen ve F"l"st"n Cepheler"nde 
sava!tı.

Irak Cephes#:
 ɮ #ngilizler tarafından açıldı.
 ɮ Amaç Abadan ve Musul Petroller"n" korumaktı.
 ɮ 1914’te Basra’ya asker çıkaran #ng"l"zler Kutü’l Amera’da Osmanlı 
ordularına yen"ld".

 ɮ Daha sonra tekrar harekete geçen #ng"l"zler zeng"n petrol yataklarına 
sah"p olan Kuzey Irak dah"l bütün Irak’ı ele geçirdi.

I.Dünya Sava"ı Sırasında Yapılan G#zl# Antla"malar:

ALMANYA VERSAY ANLA%MASI
AVUSTURYA SEN JERMEN ANTLA%MASI
MACAR#STAN TR#YANON ANTLA%MASI
BULGAR#STAN NÖYY# ANTLA%MASI
OSMANLI DEVLET# SEVR ANTLA%MASI

• !stanbul Antla"ması: #ngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapıldı. 
#ngiltere ve Fransa Bo$azları Rusya’ya vermeyi kabul ettiler. Buna kar!ılık 
Rusya’da #ngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’nın di$er bölgeleri ile Anadolu 
ve Orta Do$u üzerindeki haklarını tanıyacaktı.

• Londra Antla"ması: #ng"ltere, Fransa, Rusya ve #talya arsında "mzalandı. 
Bu antla!ma "le On #k" Ada, Antalya ve çevres" #talya’ya bırakıldı. Buna 
kar!ılık #talya’da #t"laf Devletler"n"n yanında sava!a g"recekt".

• Sykes-P#cot Antla"ması: #ngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını 
kendi aralarında payla!tıkları antla!madır.

• Petrograd Protokolü: #ng"ltere, Fransa ve Rusya arasında "mzalandı. 
Rusya Sykes-P"cot Antla!masını kabul edecek, buna kar!ılık; Bo$azlar 
bölgesi ile Trabzon ve Do$u Anadolu’nun bazı bölümler" Rusya’ya 
ver"lecekt".

• Sen Jan dö Moren Antla"ması: Sykes-P"cot ve Petrograd Anla!ması "le 
#ng"ltere, Fransa ve Rusya’nın aralarında yapmı! oldukları payla!ımlar, 
#talya’nın tepk"s"n" çekmes" üzer"ne #ng"ltere ve Fransa, #talya’nın "stek-
ler"n" d"kkate alarak aralarında Sen Jan dö Moren Anla!ması’nı yaptılar. 
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Buna göre ; Antalya, Konya, Aydın ve #zm"r #talya’ya ver"ld".
 ɮ Rusya’dak" rej"m de$"!"kl"$"nden sonra Sovyet Rusya yapılan bütün 
g"zl" antla!maları açıklamı! ve bunları tanımadı$ını bel"rtm"!t"r. 

• W#lson !lkeleri: (8 Ocak 1918)
 ɮ ABD Ba!kanı W"lson tarafından I.Dünya Sava!ı sırasında "lan ed"ld".
 ɮ Buna göre:
 ɮ Bütün barı! antla!maları açık olacak, bu antla!malardan ba!ka m"l-
letlerarası gizli antla!malar yapılmayacak.

 ɮ Sava! sonunda, yenenler, yen"lenlerden toprak almayacaklar.
 ɮ Yen"lenler sava! tazm"natı ve ceza" tazm"nat ödemeyecekler.
 ɮ Devletler arasındaki anla!mazlıkları barı! yolu "le çözümleyecek m"l-
letlerarası b"r te!k"lat kurulacak. 

 ɮ  W"lson #lkeler"’nden Osmanlı Devlet"’n" "lg"lend"ren maddes":
 ɮ Osmanlı Devlet"’n"n Türk nüfusunun yo$un oldu$u bölgeler"nde 
Türklere kes"n egemenl"k hakkı tanınmalıdır. Türk egemenli$" al-
tında bulunan di$er m"lletlere de kend" kend"n" yönetme hakkı 
ver"lmel"d"r.

I.Dünya Sava"ı’nın Sonu:

Mondros Ate"kes Antla"ması: (30 Ek"m 1918)

 ɮ Osmanlı Devlet" "le #t"laf devletler" arasında sava! sonunda "mzalanan 
ate!kes antla!masıdır.

 ɮ Pad"!ah V. Mehmet Re!at ölmü! yer"ne VI. Mehmet Vahdett"n geç-
m"!t". #kt"darda Ahmet #zzet Pa!a Hükümet" bulunuyordu.

 ɮ Antla!mayı Osmanlı Devlet" adına Bahr"ye Nazırı Rauf (Orbay) Bey 
ba!kanlı$ındak" b"r heyet, #t"laf Devletler" adına da #ng"l"z Am"ral 
Calthorp "mzalamı!tır. 

 ɮ #tilaf Devletlerinin güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya 
çıkarsa; #tilaf Devletleri herhangi bir stratejik noktayı i!gal etme 
hakkına sahip olacaktı (7. Madde).

 ɮ Bu madde Osmanlı Devlet"n"n her yer"n" "!gale açık hale get"rm"!t"r.
 ɮ Ermen"lere bırakılması dü!ünülen do$udak" altı "lde ( Erzurum, Van, 
B"tl"s, D"yarbakır, Elazı$ ve S"vas) karı!ıklık çıkarsa #t"laf Devletler" bu 
bölgeler" de "!gal edeb"leceklerd" (24. Madde).

 ɮ Bu madde "le do$uda b"r Ermen" Devlet" kurmak amaçlanmı!tır.
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I.Dünya Sava"ı’nı B#t#ren Antla"malar:

ALMANYA VERSAY ANTLA%MASI
AVUSTURYA SEN JERMEN ANTLA%MASI
MACAR#STAN TR#YANON ANTLA%MASI
BULGAR#STAN NÖYY# ANTLA%MASI
OSMANLI DEVLET# SEVR ANTLA%MASI

Par#s Barı" Konferansı(18 Ocak 1919):

• Konferansın gündem" Avrupa’nın durumu ve sınırların ç"z"lmes", sömür-
geler"n ve Osmanlı Devlet"’n"n m"rasının payla!ılması "d".

• Sen Jan dö Moren g"zl" antla!ması "le #talya’ya ver"len Batı Anadolu böl-
ges"nde güçlü b"r devlet "stemeyen #ng"ltere, bu bölgen"n Yunan"stan’a 
ver"lmes"n" sa$ladı.

• Yunan"stan’ın #zm"r’" "!gal etme planı Par"s Barı! Konferansı’nda alındı.

• !zmir’in !"gali: Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da #zm"r’e asker çıkararak i!gale 
ba!ladılar. Karaya çıkan Yunan askerler"ne kar!ı "lk kur!un Hukuk-u Be!er 
(#nsan Hakları) Gazetesi ba!yazarı Hasan Tahs"n (Osman Recep Nevres) 
tarafından sıkıldı.

• Am#ral Br#stol Raporu: Batı Anadolu’da Yunan "!gal"n"n haksız oldu$u-
nu, bu bölgede Türk ço$unlu$un bulundu$unu  ve Yunan askerler"n"n 
ger" çek"lmes" gerekt"$"n" bel"rten ABD deleges" Am"ral Br"stol ba!kan-
lı$ındak" heyet tarafından hazırlandı. Ancak bu rapor özell"kle #ng"ltere 
tarafından d"kkate alınmadı.

KURTULU% SAVA%I

CEM#YETLER

M#LL# VARLI&A DOST CEM#YETLER M#LL# VARLI&A DÜ%MAN CEM#YETLER 

AZINLIKLAR TARAFINDAN 
KURULAN CEM#YETLER

KUVAY-I M#LL#YE’YE 
KAR%I OLANLAR TARAFINDAN 

KURULAN CEM#YETLER

• M#ll# Varlı$a Dü"man Cem#yetler

• Azınlıkların Kurdu$u Cem#yetler

• Rumlar Tarafından Kurulan Cem#yetler:
 ɮ Mavr" M"ra Cem"yet": #stanbul’da Fener Rum Patrikhanesi tarafından 
kuruldu. Bu Cem"yet"n amacı; Trakya, #stanbul, Marmara Bölges" ve 
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Batı Anadolu’yu Yunan"stan’a ba$layarak Mogola #dea’yı yan" B"zans 
#mparatorlu$unu tekrar kurmaktı. 

 ɮ Pontus Rum Cem"yet": Merz"fon Amer"kan Kolej"n"n yardımıyla 
Merz"fon’da kurulmu!tur. Amacı;Do$u Karaden"z Bölges"nde Pontus 
Devlet" kurmaktı.

 ɮ Etn"k-" Eterya Cem"yet": Yunan"stan’ın ba$ımsızlı$ı "ç"n kurulmu!-
tu(1813). Mondros Ate!kes Antla!masından sonra tekrar faal"yet 
geçerek Pontus Rum Cem"yet" ve Mavr" M"ra Cem"yet" "le "!b"rl"$" 
yapmı!tır.

 ɮ Kordos Kom"tes": #stanbul, Trabzon, Marmara kıyıları ve #zmir ve 
civarında düzeni bozma ve buralardaki çalı!maları örgütleme 
görevini üstlenmi!ti. Ba!langıçta Rumlar ve Ermeniler bu dernek 
çatısı altında birlikte hareket etmi!lerdir.

 ɮ Nea Zo" Cem"yet": #stanbul’da kurulan bu cem"yet"n amacı; #stanbul’u 
Yunan"stan’a ba$lanmasını ve B"zans #mparatorlu$unun tekrar ku-
rulmasını sa$lamaktı.

• Ermen#ler Tarafından Kurulan Cem#yetler: 
 ɮ Hınçak Cem"yet: #sv"çre’de kurulmu!tur. Amacı; Do$u Anadolu 
Bölges"n" Ermen"stan’a katmaktı.

 ɮ Ta!nak Cem"yet": Anadolu’nun büyük bölümünü içine alan Büyük 
Ermenistan Devleti kurmak amacıyla kurulmu!tur.

 ɮ Ermen" #nt"kam Alayı: Adana’da Fransızların yardımıyla kurulan bu 
cem"yet Çukurova ve Do$u Anadolu Bölges"nde Ba$ımsız b"r Ermen" 
Devlet" kurmak "ç"n çalı!mı!tır.

• Yahud#ler Tarafından Kurulan Cem#yetler:
 ɮ Alyans #srailit ve Makab" Cem"yetler": #stanbul’da kurulmu!tur. 
Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak amacı ile faaliyette bulunmu!tur.

• Kuvay-ı M#ll#ye’ye Kar"ı Olanlar Tarafından Kurulan Cem#yetler:
 ɮ #ngiliz Muhipler Cemiyeti
 ɮ Sulh ve Selamet" Osman"ye Fırkası
 ɮ Kürt Teal" Cem"yet"
 ɮ Teal" #slam Cem"yet"
 ɮ W"lson Prens"pler" Cem"yet"
 ɮ Hürr"yet ve #t"laf Fırkası

• M#ll# Varlı$a Dost Cem#yetler (Müdafa-# Hukuk Cem#yetler#)
 ɮ Trakya-Pa!ael" Müdafa-" Hukuk Cem"yet"
 ɮ Do$u Anadolu Müdafaa-" Hukuk Cem"yet"
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 ɮ #zmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti
 ɮ #zmir Redd-" #lhak  Cemiyeti
 ɮ K"l"kyalılar Cem"yet"
 ɮ Trabzon Muhafaza-" Hukuk-u M"ll"ye Cem"yet"
 ɮ M"llî Kongre Cem"yet"

• Kuvay-ı M#ll#ye:
 ɮ Mondros Ate!kes Antla!ması’nın 7. Maddes"n" bahane ede-
rek Anadolu’yu "!gale ba!layan #t"laf Devletler"ne kar!ı Osmanlı 
Devlet"’n"n sess"z kalması ve gerekl" tedb"rler" almaması üzer"ne 
Türk M"llet"n"n vatanını koruma ve ba$ımsız ya!ama "ste$"n"n b"r 
sonucu olarak ortaya çıkan te!k"lata, Kuvay-ı M"ll"ye (M"ll" Kuvvetler) 
adı ver"ld".

 ɮ Kuvay-ı M"ll"ye’n"n kurulmasında; Mondros Ate!kes Antla!ması 
gere$"nce Osmanlı ordularının terh"s ed"lerek devlet"n savunmasız 
kalması, Osman Devlet"’n"n "!gallere sess"z kalması ve azınlıkların 
ta!kın hareketlerde bulunması etk"l" oldu.

 ɮ Kuvay-ı M"ll"ye b"rl"kler"; düzenl" ordu kuruluncaya kadar dü!manı 
oyalamı! halk kuvvetler"d"r.

 ɮ Kuvay-ı M"ll"ye kuvvetler" tarafından "!gallere kar!ı "lk s"lahlı direni! 
19 Aralık 1918’de Hatay-Dörtyol’da Fransızlara kar!ı oldu.

• Mustafa Kemal’#n Samsun’a Çıkı"ı-19 Mayıs 1919
 ɮ Mustafa Kemal’"n 9. Ordu Müfett"!" olarak Samsun’a gönder"lm"!t"r. 
Samsun’a  resm" görevle gönder"lmes"n"n sebeb";bölgedek" karı-
!ıklıklara son vermek,s"lahların toplanmasını ve tesl"m"n" sa$lamak, 
sorumluluk alanında m"llî amaçlı g"r"!"mlere "z"n vermemekt"r.

 ɮ Havza Genelges# -29 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Havza Genelges" 
"le halkın "!gallere kar!ı tepk" göstermes"n" ve böylece m"llî b"l"nc"n 
uyanmasını sa$lamak istemi!t"r. 

 ɮ Amasya Genelges#-22 Haz#ran 1919: 
 ɮ Kurtulu! Sava!ı’nın amacı, gerekçes" ve yöntem" bel"rt"lm"!t"r.
 ɮ Kurtulu! Sava!ı’nın mücadele safhası ba!lamı!tır.
 ɮ #lk defa milli bir kurulun olu!turulmasından bahsedilmi!tir.
 ɮ #lk defa “milli egemenl"k”ten bahsed"lm"!t"r.
 ɮ #lk defa #stanbul hükümetinin görevini yerine getiremedi$inden 
bahsedilmi!tir.

 ɮ S"vas Kongres"n"n toplanmasına karar ver"lm"!t"r.
 ɮ Amasya Genelges"n"n hazırlanmasında Mustafa Kemal Pa!a’ya; Al" 
Fuat (Cebesoy) Pa!a, Rauf (Orbay), Refet (Bele) Bey yardımcı olmu!, 
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ayrıca Konya’da bulunan Cemal Pa!a ve Erzurum’da bulunan Kazım 
Karabek"r Pa!a’nın da görü!ler" alınarak yayınlanmı!tır.

Erzurum Kongres#-23 Temmuz-7 A$ustos 1919):

• Erzurum Kongres" önces"nde (8 Temmuz 1919) Mustafa Kemal askerl" 
ve memur"yet görev"nden "st"fa etm"!t"r.

 ɮ Do$u Anadolu Müdafa-" Hukuk Cem"yet" g"r"!"mler" "le toplandı.
 ɮ Mustafa Kemal Kongre Ba!kanı seç"ld".
 ɮ Toplanı!ı bakımından bölgesel ancak alınan kararlar bakımından 
m"ll" b"r kongred"r.

 ɮ #lk defa milli sınırlardan bahsedildi.
 ɮ #lk defa manda ve himaye reddedildi.
 ɮ #lk kez yeni bir devlet kurma dü!üncesi ortaya çıkmı!tır.

• S#vas Kongres#-4-11 Eylül 1919:
 ɮ M"ll" b"r kongred"r.
 ɮ Erzurum Kongres"’nde alınan kararlar aynen kabul ed"ld".
 ɮ #stanbul Hükümeti kongrenin toplanmasını önlemek için Mustafa 
Kemal’i tutuklanması emrini verdi.

 ɮ Müdafa-" Hukuk Cem"yetler" Anadolu ve Rumel" Müdafa-" Hukuk 
Cem"yet" adı altında b"rle!t"r"ld".

 ɮ Manda ve h"maye kes"n olarak redded"ld".
 ɮ Kamuoyu olu!turmak ve m"ll" mücadelen"n ses"n" duyurab"lmek "ç"n 
#rade-" M"ll"ye adıyla gazete çıkartılmaya ba!landı.

 ɮ Tems"l Heyet" Al" Fuat Cebesoy’u Batı Anadolu Kuvay-ı M"ll"ye ko-
mutanlı$ına atadı.

• Amasya Görü"meler#-20-22 Ek#m 1919: 
 ɮ Al" Rıza Pa!a Hükümet" Bahr"ye Nazırı Sal"h Pa!a "le Tems"l Heyet" 
arasında yapıldı.

 ɮ #stanbul Hükümeti bu görü!me ile Temsil Heyetini resmen tanımı! 
oldu.

• Tems#l Heyet#n#n Ankara’ya Gel#"#-27 Aralık 1919:
 ɮ M"ll" Mücadelen"n merkez"n"n Ankara’ya ta!ınması; Ankara’nın mer-
kez" ve güvenl"kl" olması, Anadolu’nun d"$er bölgeler"yle haberle!-
me "mkanının uygun olması, Batı Anadolu’da Yunanlılarla yapılacak 
mücadele "ç"n daha uygun b"r yer olmasından dolayıdır.

• Son Osmanlı Mebusan Mecl#s# ve M#sak-ı M#ll#-28 Ocak 1920: 
 ɮ 12 Ocak 1920’de #stanbul’da toplandı.
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 ɮ Tems" Heyet" taraftarı mebuslar tarafından Felah-ı Vatan grubu 
kuruldu.

 ɮ 28 Ocak 1920’de M"sak-ı M"ll" "lan ed"ld".
 ɮ M"sak-ı M"ll" kararları "le Erzurum ve S"vas Kongres" kararlarında be-
l"rt"len vatanın sınırları bel"rlend".

 ɮ M"sak-ı M"ll" kararlarının yayınlanmasının ardından #t"laf Devletler" 
16 Mart 1920’de #stanbul’u resmen "!gal etm"!ler ve Mebusan 
Mecl"s"n" basarak tutukladıkları mecl"s üyeler"n" Malta’ya sürgüne 
gönderm"!lerd"r.

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#’n#n Açılması-23 N#san 1920: 
 ɮ #stanbul’un i!gal edilmesi ve Mebuslar Meclisi’nin da$ıtılması 
üzerine yeniden seçim yapıldı. #stanbul’dan kaçan ve yeni seçilen 
milletvekilleri birlikte Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

 ɮ #lk meclis güçler birli$i ilkesine göre kuruldu. (yasama-yürütme-yargı)
 ɮ Mecl"s"n ba!kanı hükümet"nde ba!kanıdır.
 ɮ Egemenl"$"n kayıtsız !artsız m"llet"n oldu$u ve mecl"s"n üstünde b"r 
gücün olmadı$ı bel"rt"lm"!t"r.

 ɮ Kurucu mecl"st"r.
 ɮ Mecl"s hükümet" s"stem" vardır.
 ɮ #lk ba!kanı Mustafa Kemal’dir.

TBMM’YE KAR%I AYAKLANMALAR

#stanbul 
Hükümet"n"n 

Çıkarttı$ı 
Ayaklanmalar

#stanbul Hükümet" 
ve #t"laf Devletler"n"n 

B"rl"kte Çıkardı$ı 
Ayaklanmalar

Azınlıkların 
Çıkarttı$ı 

Ayaklanmalar

Kuvay-ı M"ll"ye Taraftarı 
Olup Sonradan 

Ayaklananlar

 ɮ #stanbul Hükümetinin çıkarttı$ı ayaklanmalar; Anzavur ve Kuvay-ı 
#nz"bat"ye (Hal"fe Ordusu) Ayaklanması.

 ɮ #stanbul Hükümeti ve #tilaf Devletlerinin birlikte çıkardı$ı 
ayaklanmalar; Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanması, Konya 
Ayaklanması (Del"ba! Mehmet), Afyon Ayaklanması (Çopur Musa), 
M"ll" A!"ret" Ayaklanması, Yozgat Ayaklanması.

 ɮ Azınlıkların çıkarttı$ı ayaklanmalar; Pontus Rum ve Ermen" 
ayaklanması.

 ɮ Kuvay-ı M"ll"ye yanlısı olup sonradan ayaklananlar; Çerkes Ethem ve 
Dem"rc" Mehmet Efe ayaklanması.
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TBMM’n#n Ayaklanmaları Önlemek !ç#n Aldı$ı Tedb#rler:
 ɮ Hıyanet-" Vatan"ye Kanunu çıkartıldı.
 ɮ #stiklal Mahkemeleri kuruldu.
 ɮ #stanbul Hükümeti ile haberle!melere son verildi.
 ɮ #stanbul Hükümeti’nin fetvalarına kar!ı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi 
ve di$er din adamlarının fetvaları Anadolu’ya da$ıtıldı.

Sevr Antla"ması-10 A$ustos 1920:
 ɮ Sevr antla!masının esasları #talya’nın San-Remo kent"nde bel"rlend".
 ɮ Osmanlı Saltanat %urası tarafından onaylandı.
 ɮ Damat Fer"t Pa!a tarafından "mzalandı.
 ɮ TBMM tarafından tanınmadı$ı "ç"n yürürlü$e g"rmed".

Do$u Cephes#:
 ɮ Ermen"lerle mücadele ed"ld".
 ɮ Mondros Ate!kes Anla!masına uymayarak ordusunu da$ıtmayan 
Kazım Karabek"r Pa!a Do$u Anadolu bölges"nde Ermen"ler" yen"lg"-
ye u$ratmı! ve 3 Aralık 1920 tar"h"nde Ermen"stan "le TBMM arasında 
Gümrü Anla!ması "mzalanmı!tır.

 ɮ Gümrü Antla!ması TBMM’n"n uluslar arası alanda kazandı$ı "lk s"yas" 
ba!arıdır.

Güney Cephes#:
 ɮ Bu cephede Fransızlar ve Ermen"lere kar!ı Kuvay-ı M"ll"ye b"rl"kler" 
tarafından ba!arılı mücadeleler ver"ld".

 ɮ Bu cephe Sakarya Sava!ı sonrasında Fransızlarla yapılan Ankara 
Antla!ması (20 Ek"m 1921) sonucunda kapandı.

 ɮ Ankara Antla!ması "le Hatay dı!ındak" bugünkü Sur"ye sınırımız 
ç"z"lm"!t"r.

 ɮ Ankara Antla!ması "le #t"laf Devletler" arasında ayrılık meydana gel-
m"! ve yen" Türk devlet"n" tanıyan "lk #t"laf Devlet" Fransa olmu!tur.  

Batı Cephes#:

I. !nönü Sava"ı- 6-10 Ocak 1921:
 ɮ Yunanlılara kar!ı kazanılan I. #nönü Sava!ından sonra;
 ɮ Sovyet Rusya "le Moskova Anla!ması yapıldı (16 Mart 1921).
 ɮ TBMM Hükümet" Londra Konferansı’na davet ed"ld" (21 %ubat-12 
Mart 1921). 
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 ɮ Londra Konferansı’na davet ed"len TBMM Hükümet" #t"laf devletler" 
tarafından tanınmı! oluyordu.

 ɮ Londra Konferansında #stanbul Hükümet"n" Tevf"k Pa!a, TBMM hü-
kümet"n" Bek"r Sam" Bey tems"l etm"!t"r.

 ɮ Düzenl" ordunun "lk zafer"d"r.
 ɮ Afgan"stan "le dostluk antla!ması yapıldı.
 ɮ 20 Ocak 1921’de #lk Anayasa (Te!k"lat-ı Esas"ye) "lan ed"ld".
 ɮ 12 Mart 1921’de #st"klal Mar!ı kabul ed"ld".

II. !nönü Sava"ı-26 Mart- 1 N#san 1921
 ɮ Yunanlılara kar!ı kazanılan II. #nönü Sava!ı’ndan sonra halkın orduya 
olan güven" daha da arttı.

 ɮ Bu zaferden sonra #talya "!gal ett"$" yerlerden çek"lmeye ba!ladı.

Esk#"eh#r-Kütahya Sava"ları 10-24 Temmuz 1921
 ɮ Esk"!eh"r, Kütahya ve Afyon Yunanlıların el"ne geçt".
 ɮ Türk ordusu Sakarya Nehr"’n"n do$usuna çek"ld".
 ɮ Mecl"ste huzursuzluklar ya!andı. Mecl"s"n Kayser"’ye ta!ınması b"le 
gündeme geld".

 ɮ 5 A$ustos 1921 tar"h"nde Mustafa Kemal mecl"s"n tüm yetk"ler"n" üç 
aylı$ına alarak Ba!komutan olarak "lk defa ordunun ba!ına geçt".

 ɮ Sakarya Sava!ı öncesi  8 A$ustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye 
Emirleri yayınlandı.

Sakarya Sava"ı 23 A$ustos-12 Eylül 1921 
 ɮ Yunalılara kar!ı kazanılan Sakarya Sava!ı sonunda;
 ɮ Mustafa Kemal’e “Gaz"l"k” unvanı ve “Mare!all"k” rütbes" ver"ld".
 ɮ Savunmadan taarruza geç"ld".
 ɮ Gürc"stan ve Azerbaycan "le Kars Anla!ması yapıldı (13 Ek"m 1921). 
 ɮ Fransa "le Ankara Antla!ması "mzalandı (20 Ek"m 1921).

Büyük Taarruz ve Ba"komutanlık Meydan Muharebes#-26-30 A$ustos 
1922

 ɮ Muharebey" Ba!komutan Mustafa Kemal yönett".
 ɮ Yunan ordusu yok ed"ld".
 ɮ Yunan Ba!kumandanı Tr"kop"s es"r ed"ld".
 ɮ Türk Ordusu 9 Eylül 1922 tar"h"nde #zm"r’e g"rd".
 ɮ 15 Mayıs 1919 tar"h"nde ba!layan Yunan "!gal" sona erd".
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 ɮ Bu zafer sonucunda #t"laf Devletler" "le Mudanya Ate!kes Antla!ması 
yapıldı.

Mudanya Ate"kes Antla"ması-11 Ek#m 1922
 ɮ Bo$azlar, #stanbul ve Do$u Trakya sava!madan kurtarıldı.
 ɮ Mondros Ate!kes Antla!ması hükümsüz hale geld".
 ɮ M"ll" Mücadele’n"n sava! dönem" sona erd".

Lozan Barı" Antla"ması-24 Temmuz 1923
 ɮ Konferansa katılan devletler; Türk"ye, #ng"ltere, Fransa, #talya, 
Yunan"stan, Japonya, Romanya, Yugoslavya.

 ɮ Sovyet Rusya ve Bulgar"stan Bo$azlar sorunu görü!ülürken katıldı.
 ɮ ABD gözlemc" olarak katıldı.
 ɮ Türk heyet" ba!kanı #smet #nönü’dür.
 ɮ Mustafa Kemal Pa!a’nın kes"nl"kle tav"z ver"lmemes"n" "sted"$" 
Kap"tülasyonlar ve M"sak-ı M"ll"’d"r.

 ɮ Görü!ülen konular; Sınırlar(Sur"ye,Irak,Yunan,Adalar), Azınlıklar, 
Kap"tülasyonlar, Osmanlı Borçları, Bo$azlar, Sava! Tazm"natı, Rum 
Patr"khanes" konuları görü!üldü.

 ɮ Do$u sınırı; Moskova ve Kars Anla!malarıyla bel"rlend"$" !ek"lde 
kaldı.

 ɮ Sur"ye; Hatay M"sak-ı M"ll" dı!ında kaldı.
 ɮ Irak; Türk"ye "le #ng"ltere arasında çözülmes"ne karar ver"ld".
 ɮ Yunan"stan; Karaa$aç Türk"ye’ ver"ld".
 ɮ Adalar; Bozcaada ve Gökçeada Türk"ye’ye ver"ld". Ege Den"z"’ndek" 
d"$er adalar Yunan"stan’a bırakıldı. Ancak Yunan"stan bu adalarda 
asker bulundurmayacaktı

 ɮ On #k" Ada #talya’ya bırakıldı.
 ɮ Bo$azlar; Her "k" yakası askerden arındırılacak, ba!kanı Türk olan 
uluslar arası b"r kom"syon tarafından yönet"lecekt". (Bu durum ba-
$ımsızlı$ımıza ve egemenl"$"m"ze gölge dü!ürmü!tür.)

 ɮ Dı! Borçlar; Osmanlı Devlet"’nden ayrılan devletler arasında 
payla!tırıldı.

 ɮ Kap"tülasyonlar ve Düyun-u Umum"ye kaldırıldı.
 ɮ Yabancı Okullar; Türk Devlet"’n"n kanunlarına tab" olacaktı.
 ɮ Sava! Tazm"natı; Yunan"stan Karaa$aç’ı sava! tazm"natı olarak 
Türk"ye’ye verd".

 ɮ Patr"khane; #dar" ve hukuk" yetk"ler" el"nden alındı.
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 ɮ Musul, Hatay, Ege Adaları ve Bo$azlar Türk"ye leh"ne çözülemed".
 ɮ #zm"r #kt"sat Kongres"-17 %ubat 1923:
 ɮ M"sak-ı #kt"sad" (ekonom"k ant) kabul ed"ld".
 ɮ Devletç"l"k "lkes" ben"msenm"!t"r.

Cumhur#yet#n !lanı 29 Ek#m 1923:
 ɮ Mecl"s hükümet" s"stem"nden, kab"ne s"stem"ne geç"ld".
 ɮ #lk Cumhurba!kanlı$ına Mustafa Kemal seçildi.
 ɮ Türk"ye Cumhur"yet"n"n "lk Ba!bakanı #smet #nönü, #lk Mecl"s Ba!kanı 
da Feth" Okyar oldu.

S#yas# Alanda Yapılan !nkılaplar:
 ɮ TBMM’n"n açılı!ı-23 N"san 1920
 ɮ Saltanatın kaldırılması-1 Kasım 1922 
 ɮ Cumhur"yet"n "lanı-29 Ek"m 1923
 ɮ Ankara’nın ba!kent yapılması-13 Ek"m 1923
 ɮ Hal"fel"$"n kaldırılması-3 Mart 1924
 ɮ Çok partili rejim denemeleri
 ɮ Kadınlara s"yas" hakların ver"lmes"(seçme ve seç"lme)

Hukuk Alanında Yapılan !nkılaplar:
 ɮ Meden" Kanun’un kabulü-17 %ubat 1926 (#sv"çre meden" kanunu 
esas alınarak hazırlandı).

 ɮ Ceza Kanunu (#talya’dan alındı) yürürlü$e g"rmes".
 ɮ Borçlar Kanunu’nun yürürlü$e g"rmes".
 ɮ T"caret Kanunu’nun yürürlü$e g"rmes".

E$#t#m Alanında Yapılan !nkılaplar:
 ɮ Tevh"d-" Tedr"sat Kanunu-3 Mart 1924
 ɮ Lat"n harfler"n"n kabulü-1 Kasım 1928
 ɮ Türk Tar"h Kurumu’nun kurulması-15 N"san 1931
 ɮ Türk D"l Kurumu’nun kurulması-12 Temmuz 1932
 ɮ Ankara Hukuk Mekteb"n"n açılması-1925
 ɮ #stanbul Üniversitesinin kurulması-1933
 ɮ D"l ve Tar"h Co$rafya Fakültes"’n"n kurulması-1935
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Sosyal Alanda Yapılan !nkılaplar:
 ɮ %apka Kanunu-25 Kasım 1925 (Mustafa Kemal Kastamonu 
seyahatinde !apka giymi!tir.) 

 ɮ Tekke ve Zav"yeler"n kapatılması-30 Kasım 1925
 ɮ Takv"m, saat, ölçüler ve rakamlarda de$"!"kl"k("lk olarak m"lad" takv"m 
1 Ocak 1926 tar"h"nde kullanılmaya ba!landı.) 

 ɮ Soyadı Kanunu’nu kabulü-1934
 ɮ Kadın Hakları-(1930 beled"ye seç"mler"ne katılma, 1933 muhtarlık 
seç"mler"ne katılma, 1934 m"lletvek"l" seçme ve seç"lme).

Ekonom#k Alanda Yapılan !nkılaplar:
 ɮ #zmir #ktisat Kongresinin toplanması.
 ɮ M"sak-ı #ktisadi’nin kabulü.

Tarım Alanında Yapılan !nkılaplar:
 ɮ A!ar verg"s"n"n kaldırılması-17 %ubat 1925
 ɮ Tarım Kred" Kooperat"fler"’n"n açılması.
 ɮ Z"raat Bankası’nın ç"ftç"lere kred" deste$"n" artırması.

T#caret Alanında Yapılan !nkılaplar:
 ɮ #! Bankası’nı kurulması.
 ɮ Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması.

Sanay# Alanında Yapılan yen#l#kler:
 ɮ Te!v"k-" Sanay" Kanunu’nun çıkarılması.
 ɮ Planlı ekonom"ye geç"lmes".
 ɮ Be! yıllık kalkınma planının yapılması.
 ɮ Et"bank ve MTA’nın kurulması.
 ɮ Sümerbank’ın kurulması.

 

ATATÜRK #LKELER#

Cumhur"yetç"l"k 
M"ll"yetç"l"k 

Halkçılık 

BÜTÜNLEY#C# #LKELER

M"ll" Egemenl"k 
M"ll" Ba$ımsızlık 

M"ll" B"rl"k ve Beraberl"k 
B"l"msell"k ve Akılcılık 

Ça$da!la!ma ve Batılıla!ma 
#nsan ve #nsanlık Sevg"s"

La"kl"k 
Devletç"l"k 
#nkılapçılık
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a. Cumhur#yetç#l#k

• Egemenl"$"n b"r k"!"ye veya a"leye de$il, millete ait olması dü!üncesini 
esas alır. Milli ba$ımsızlı$a ve milli egemenli$e büyük önem verir. 
Yöneticiler halkın oyu ile seçilir. Cumhuriyetçilik; demokrasiye, herkese 
kanun önünde e!itlik prensibine, seçme seçilme hakkına, temel hak 
ve özgürlüklere yer verir. Cumhur"yet"n "lan ed"lmes"; Hal"fel"$"n kal-
dırılması; 1924 Anayasası’nın hazırlanması; Hukukta la"kl"$e geç"lmes"; 
Kadınlara seçme ve seç"lme hakkı tanınması; Çok part"l" hayata geç"l-
mes", Cumhur"yetç"l"k "lkes" kapsamında yapılan yen"l"klerdend"r.

b. M#ll#yetç#l#k

• Yurt b"rl"$" ve ülke bütünlü$ü esasına dayanır. Bu ulusçu ba$ın en özlü 
dey"!" “M"ll" B"rl"k Duygusu”dur. Türk Tar"h Kurumu’nun ve Türk D"l 
Kurumu’nun kurulması; M"ll" ekonom"ye geç"lerek, yabancı "!letmeler"n 
m"ll"le!t"r"lmes", M"ll"yetç"l"k "lkes" kapsamında yapılan yen"l"klerdend"r.

c. Halkçılık

• Kanun önünde herkes"n e!"t olmasını öngörür. “Halkın, halk tarafından 
halk "ç"n yönet"m"” halkçılı$ın özünü olu!turur. Devlet"n halkına kar!ı 
görevler"n" ortaya koyan b"r "lked"r. Halkçılık; halkın kend" kend"n" yönet-
mes" özell"$" "le Cumhur"yetç"l"$"n, vatanda!ın refahı ve mutlulu$u "ç"n 
çalı!ma prens"b"yle M"ll"yetç"l"$"n do$al b"r sonucudur. Soyadı Yasası’nın 
kabulü; Kadınlara, yönet"me katılma hakkı tanınması; A!ar verg"s"n"n 
kaldırılması; Devlet yatırımlarının ve sosyal h"zmetler"n yaygınla!tırıl-
ması; Vatanda!ların tüm devlet h"zmetler"nden faydalanmasında e!"tl"k 
sa$lanması, Halkçılık "lkes" kapsamında yapılan yen"l"klerdend"r.

d. Devletç#l#k

• Atatürk tarafından uygulamaya konulan Ekonom" pol"t"kasıdır. 
Devletç"l"k, küçük sermayen"n yapamayaca$ı ve devlet"n güvenl"$" "le 
"lg"l" yatırımların devlet el"yle yapılıp "!let"lmes"d"r. Özel mülk"yet ve 
g"r"!"m" engellemez. Planlı Ekonom"ye geç"lmes"; büyük fabr"kalar, ban-
kalar ve üretme ç"ftl"kler"n"n kurulması,  Devletç"l"k "lkes" kapsamında 
yapılan yen"l"klerdend"r.

e. La#kl#k

• La"kl"k, d"n ve devlet "!ler"n"n b"rb"r"nden ayrı olarak yürütülmes"d"r. 
Atatürk:”La"kl"k, yalnız d"n ve dünya "!ler"n"n ayrılması demek de$"ld"r. 
Bütün yurtta!ların v"cdan, "badet ve d"n hürr"yet" demekt"r”. Hal"fel"$"n 
kaldırılması; Tevh"d-" Tedr"sat Kanunu’nun kabulü; Medreseler"n kapa-
tılması; Evkaf ve ùHU¶L\\H Vekalet"’n"n kaldırılması; Meden" Kanun’un 
kabulü; Maar"f Te!k"latı Hakkında Kanun’un kabulü; Kıyafet de$"!"kl"$"; 
Tekke ve zav"yeler"n kapatılması; Yen" alfaben"n kabulü; Anayasa’dak" 
“Devlet"n resm" d"n" #slam’dır” maddes"n"n kaldırılması; La"kl"$"n 
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Anayasal hüv"yete kavu!turulması, La"kl"k "lkes" kapsamında yapılan 
yen"l"klerdend"r.

f. !nkılapçılık (Devr#mc#l#k) 

• #nkılap bir toplumun eskiyen düzene son vererek yeni ve demokrat"k 
düzen" get"rmes"d"r. Bu "lke "le amaçlanan; modernle!mek ve ça$da! 
uygarlık düzey"n"n üstüne çıkmak "ç"n etk"l", yaygın, köklü ve hızlı re-
formları gerçekle!t"rmekt"r. 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI
 ɮ 1881 yılında Selanik’te do$du. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali 
Rıza Efendidir.

 ɮ Karde!ler"; Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule ve Nac"ye’d"r.
 ɮ Okudu$u okullar; 1-Mahalle Mekteb" 2-%ems" Efend" Okulu 3Selan"k 
Mülk"ye Rü!t"yes", 4-Selan"k Asker" Rü!t"yes" (Kemal adını aldı) 
5-Manastır Asker" #dad"s" 6-#stanbul Harp Okulu 7-Harp Akadem"s".

 ɮ 1905’te Harp Akadem"s"’nden kurmay yüzba!ı olarak mezun oldu.
 ɮ #lk görev yeri %am’dır.
 ɮ %am’da Vatan ve Hürriyet örgütünü kurdu. Daha sonra bu örgüt 
#ttihat ve Terakki ile birle!ti.

 ɮ 31 Mart Olayı’nda Hareket Ordusu’nda Kurmay Ba!kanı olarak görev 
yaptı.

 ɮ Atatürk; Fransız akımı "le Z"ya Gökalp ve Namık Kemal’"n eserler"nden 
etk"lenm"!t"r.

 ɮ Görev yaptı$ı yerler ve bazı görevler"; %am (5.Ordu), Hareket 
Ordusu, Trablusgarp Sava!ı, Balkan Sava!ları, Sofya Asker" Ata!el"$", 
Çanakkale Sava!ı, Kafkas Cephes", Sur"ye Cephes" (Yıldırım Orduları), 
9. Ordu Müfett"!l"$", Tems"l Heyet" Ba!kanlı$ı, Sakarya Sava!ı (Ba! 
Komutan), Büyük Taarruz ve Ba!komutanlık Meydan Muharebes", 
#lk TBMM Ba!kanı, #lk Cumhurba!kanı (1923-1938)

 ɮ Eserler"; 1919-1927 yılları arasındak" olayları anlattı$ı Nutuk,  Vatanda! 
#ç"n Meden" B"lg"ler, Geometr" K"tabı, Cumalı Ordugahı, Zab"t ve 
Kumandan "le Hasbıhal.
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 ɮ Atatürk’ün sava!larda söyled"$" tar"he geçm"! sözler; 

Sava" Söyled#$# Söz

I II. !nönü Sava"ı
S"z orada yalnız dü!manı de$"l, M"llet"n 
makus tal"h"n" de yend"n"z. (#smet #nönü’ye 
çekt"$" telgraf )

II Sakarya Sava"ı

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. 
O satıh bütün vatandır. Vatanın her karı! 
topra$ı vatanda!ın kanıyla sulanmadıkça 
terk ed"lemez.

III
Çanakkale 
Sava"ı (Arıburnu 
Muharebeler#)

Ben, s"ze taarruz emretm"yorum, ölmey" 
emred"yorum. B"z ölünceye kadar geçecek 
zaman zarfında yer"m"ze ba!ka kuvvetler ve 
kumandanlar geçeb"l"r.

IV Ba" Komutanlık 
Meydan Muharebes# Ordular! #lk hedef"n"z Akden"z’d"r, "ler".
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

1. A"a$ıdak#lerden hang#s# Mondros Ate"kes Antla"ması’ndan 
sonra Anadolu’yu #"gal eden devletlerden b#r# de$#ld#r?

A) Fransa B) #ng"ltere C) Rusya

D) #talya E) Ermen"stan

2. I. Dünya Sava"ı’ndan sonra dünya barı"ını korumak amacıyla 
M#lletler Cem#yet#n#n kurulması f#kr# a"a$ıdak#lerden hang#s#nde 
yer almı"tır?

A) Par"s Konferansı’nda

B) W"lson #lkeler"’nde

C) Mondros Ate!kes Antla!ması’nda

D) Sykes-P"cot Antla!ması’nda

E) Ankara antla!ması’nda

3. A"a$ıdak#lerden hang#s# azınlıklar tarafından kurulan 
cem#yetlerden b#r# de$#ld#r?

A) Mavr" M"ra Cem"yet" B) Ta!nak Cem"yet"

C) Nea Zo" Cem"yet"  D) Etn"k-" Eterya Cem"yet"

E) K"l"kyalılar Cem"yet"

4. A"a$ıdak#lerden hang#s# Osmanlı Devlet#’n# payla"mak amacıyla 
yapılmı" g#zl# antla"malardan b#r#d#r?

A) Moskova Antla!ması B) Sykes-P"cot Antla!ması

C) Yalta Konferansı D) Sevr Antla!ması

E) Selan"k antla!ması
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5. M#ll# Cem#yetler, a"a$ıdak#lerden hang#s#nde b#r yönet#m altında 
toplanmı"tır?

A) Erzurum Kongres" B) Amasya Genelges"

C) S"vas Kongres" D) Son Osmanlı Mebusan Mecl"s"

E) Havza b"ld"rges"

6. A"a$ıdak#lerden hang#s#yle Türk vatanının sınırları ç#z#lm#"t#r?

A) Erzurum Kongres" B) S"vas Kongres"

C) Amasya Genelges" D) M"sak-ı M"ll" 

E) Lozan Antla!ması

7. Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# Hükümet# Gümrü Antla"ması’nı 
a"a$ıdak# devletlerden hang#s#yle #mzalamı"tır?

A) Rusya B) Ermen"stan

C) Gürc"stan D) Azerbaycan

E) Yunan"stan

8. Londra Konferansı’nın TBMM hükümet#n#n ça$rılmasında 
a"a$ıdak#lerden hang#s#n#n etk#s# olmu"tur?

A) I. #nönü Sava!ı B) II. #nönü Sava!ı

C) Sakarya Sava!ı D) Büyük Taarruz

E) II. Balkan Sava!ı
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- Takr"r-" Sükun Kanunun çıkarıldı.

- #st"klal Mahkemeler" tekrar kuruldu.

- Terakk"perver Cumhur"yet Fırkası kapatıldı.

9. Yukarıdak# gel#"meler a"a$ıda ver#lenlerden hang#s#n#n b#r 
sonucudur?

A) Menemen Olayı B) #zm"r Su"kastı G"r"!"m" 

C) Sakarya Sava!ı D) Anzavur Ayaklanması

E) %eyh Sa"t #syanı

-Tevh"d-" Tedr"sat Kanunu

-Türk Meden" Kanunu

-Cumhur"yet"n #lanı 

10. Yukarıda ver#len düzenlemeler d#kkate alındı$ında, a"a$ıdak# 
alanlardan hang#s#yle #lg#l# b#r de$#"#kl#k yapıldı$ı söylenemez?

A) S"yas" B) E$"t"m C) Toplumsal

D) Ekonom" E) Hukuk

11. Maddes#nde yer alan; “Türk Cumhur"yet" sosyal b"r hukuk devlet"d"r.” 
#fades#, a"a$ıda bel#rt#len Atatürk #lkeler#nden hang#s#yle 
do$rudan #lg#l#d#r?

A) Halkçılık B) Devletç"l"k C) #nkılapçılık

D) M"ll"yetç"l"k E) La"kl"k  

12. !"gallere kar"ı ulusal d#ren#"# örgütlemek amacıyla kurulan bütün 
m#llî cem#yetler, a"a$ıdak#lerden hang#s#nde “Anadolu ve Rumel" 
Müdafaa-" Hukuk Cem"yet"” adı altında b#rle"t#r#lm#"t#r?

A) Erzurum Kongres"’nde B) Mebuslar Mecl"s"’nde

C) S"vas Kongres"’nde D) Havza B"ld"r"s"’nde

E) Amasya Genelges"’nde
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13. Kurtulu" Sava"ı sürec#nde m#llî egemenl#k dü"ünces# #lk kez 
a"a$ıdak#lerden hang#s#nde yer almı"tır?

A) 1921 Anayasasında B) M"sak-ı M"llî’de

C) S"vas Kongres"’nde D) TBMM’n"n açılmasında

E) Amasya Genelges"’nde

14. Kasım 1924’te Kâzım Karabek#r, Rauf Orbay, Al# Fuat Cebesoy 
öncülü$ünde yen# b#r part# kuruldu. Çok part#l# hayata geç#"#n #lk 
denemes#nde kurulmu" olan bu part# a"a$ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) Cumhur"yet Halk Fırkası

B) Terakk"perver Cumhur"yet Fırkası

C) Kuvay-ı M"ll"ye

D) Demokrat Part"

E) Serbest Cumhur"yet Fırkası

15. 1925 yılında a"ar verg#s#n#n kaldırılması yen# Türk devlet#nde 
hang# sektörü desteklemeye ve gel#"t#rmeye yönel#k b#r 
uygulamadır?

A) Sanay"  B) T"caret C) Hukuk

D) Tarım E) E$"t"m 

CEVAP ANAHTARI 

1.C   2.A   3.E   4.B   5.C   6.D   7.B   8.A   9.E   10.D
11.A   12.C   13.E   14.B   15.D
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• Ah!l!k, XIII. yüzyılda temel! yardımla"ma üzer!ne kurulan esnaf ve sa-
natkâr örgütlenmes!ne ver!len !s!md!r. #slam !nancı !le Türk örf ve âdet-
ler!n!n sentez! sonucu olu"an b!r dü"ünce s!stem! olarak da !fade ed!len 
bu te"k!lat, toplumda ekonom!k hayatın dı"ında; sosyal, s!yas! ve askerî 
faal!yetler!yle de etk!l! olmu"tur. 

• Karahanlılarda, Gaznel!ler, Harezm"ahlar ve Selçuklularda konu"ma d!l! 
olarak Türkçe, yazı" d!l! olarak !se Farsça ve Arapça kullanılırdır. Yazıların 
Arapça ve farsça olmasının neden! !lmî eserler!n bu d!llerde yazılması, 
#slâm dünyasının ortak d!l! olmasından kaynaklanıyordu.

• #lk Türk #slam devletler!nde  dönem!n öneml! eserler!nden b!r! Ka"garlı 
Mahmud tarafından, Ba$dat’ta yazılan Dîvanü Lügat!’t-Türk’tür. Bu 
eser !le Arap kültürüne kar"ı koyan Ka"garlı Mahmud, Türk tar!h!ne, 
co$rafyasına destan ve efsaneler!ne a!t kıymetl! b!lg!ler ver!r. Bu Türkçe 
ans!kloped!k sözlükte, o dönem!n Türk "!!r, a$ız ve "!veler! !le !lg!l! zeng!n 
malzemeler bulunmaktadır.

• Karahanlılar devr!ne a!t Kutadgu B!l!g, Yusuf Has Hac!p tarafından ka-
leme alınmı"tır. Türkler!n #slam!yet’! kabulünden sonrak! b!l!nen !lk 
yazılı eser olma özell!$! ta"ıyan bu k!tap, #slam önces! ya"anan kültür 
!le #slam! Dönem kültürünü yansıtması bakımından öneml!d!r. Eserde 
yönet!c!lerde bulunması gereken özell!kler !le b!rey, toplum ve devlet 
!l!"k!ler!n!n nasıl olması gerekt!$! anlatılmı"tır.

• Bu dönem!n b!r d!$er öneml! !sm! !se Ahmet Yesev!’d!r. Türk Tasavvuf 
Edeb!yatının kurucusu olan Ahmet Yesev! bölgedek! halkın #slam!yet’! 
kabul etmes!nde büyük b!r paya sah!pt!r. Ahmet Yesev!n!n ünlü eser! 
D!van–ı H!kmett!r.

• Selçuklu vez!r! N!zamülmülk tarafından yazılan S!yasetnâme adlı eser-
de !se devlet te"k!latı, sosyal hayat ve hükümdarın görevler! hakkında 
öneml! b!lg!ler ver!lm!"t!r. 
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• Farab!, Ar!sto mantı$ını en !y! kavrayan ve açıklayan k!"!oldu$u !ç!n 
!k!nc! ö$retmen anlamına gelen Muall!m-! Sân! ünvanıyla anılır. Farab! 
batıda “Al-Pharab!us” d!ye me"hur olmu" ve eserler!nden ço$u daha 
o dev!rlerde Lat!nceye çevr!lerek yüksek okullarda ders k!tabı olarak 
okutulmu"tur. #hsâ’ül-Ulûm adlı eser!nde b!l!mler! sınıflandırmı", bu 
nedenle de #slam dünyasında b!l!mler! sınıflara ayıran !lk k!"! olarak 
tar!he geçm!"t!r.

• #bn!-S!na; Hek!ml!k konusunda kend!s!ne batı b!l!m dünyasında 
“Tıb’bın hükümdarı” den!lm!"t!r. Batı’da Av!cenna (Av!senna) olarak 
b!l!n!r. Bula"ıcı hastalıkların gözle görülmeyen m!n!k kurtçuklardan 
(m!krop) kaynaklandı$ını tesp!t etm!", kan dola"ımının nasıl gerçekle"-
t!$!n! açıklamı" ve ba"arılı amel!yatlar gerçekle"t!rm!"t!r. #bn! S!na’nın 
El-kânûn f!’t-tıbb adlı k!tabı Batı’da uzun b!r süre ders k!tabı olarak 
okutulmu"tur. 

• B!rün!; Batı’da Al!boron adıyla anılmaktadır. Ayrıca jeodez! (yeryü-
zü b!lg!s!) b!l!m!n!n kurucusu kabul ed!l!r. En öneml! eser!, El Asarü’l 
Bak!ye’d!r. Bu öneml! eser!nde çe"!tl! toplumların kullandıkları tak-
v!mler! ay ve yıllardak! farklılıkları d!n! gün ve bayramları sebebler!n! 
!ncelem!"t!r. 

• Harezm!; Ceb!r b!l!m!n!n kurucusu olarak kabul ed!len Harezm!; ma-
temat!kç!, astronom ve co$rafyacıdır.    

• #lk Türk #slam devletler!nde e$!t!m alanındak! en büyük yen!l!$! burslu 
ö$renc!l!k s!stem!n!n get!r!lmes!d!r. Dönem!n en öneml! e$!t!m kurumu 
Sultan Alp Arslan’ın buyru$u !le vez!r N!zamü’l-Mülk tarafından 
yaptırılan N!zam!ye Medreses!d!r.

ULUSLARARASI KURULU$LAR

A. B#RLE$M#$ M#LLETLER ÖRGÜTÜ

• Çok amaçlı evrensel b!r örgüttür. 24 Ek!m 1945’te kurulmu"tur. Türk!ye 
örgütün kurucu üyeler! arasındadır. Merkez! New York’tadır. 193 üye 
ülkes! bulunmaktadır. Örgütün amaçları;

 ɮ Uluslararası barı" ve güvenl!$! korumak,
 ɮ Uluslararası dostça !l!"k!ler gel!"t!rmek,
 ɮ Ekonom!k, sosyal, kültürel alanlarda uluslararası !"b!rl!$! sa$lamak,
 ɮ Üye ülkeler!n dı" s!yasetler!n! uyumla"tıran b!r odak olmak,
 ɮ Bütün üye ülkeler!n egemen e"!tl!$! vardır.
 ɮ Üyeler, sorumluluklarını !y! n!yetle yer!ne get!receklerd!r.
 ɮ Üyeler, uyu"mazlıklarını barı"çı yollardan çözeceklerd!r.
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 ɮ Üyeler, herhang! b!r devlet!n toprak bütünlü$üne ve s!yasal ba$ım-
sızlı$ına kar"ı kuvvet kullanmaktan ve tehd!tten kaçınacaktır.

 ɮ Üyeler, BM’!n g!r!"!mler!n! destekleyecekler ve kend!s!ne kar"ı zorla-
yıcı önlem alan b!r devlete yardım etmekten kaçınacaklardır.

1. BM’n!n Yapısı

• B!rle"m!" M!lletler’!n ana organları; Genel Kurul, Güvenl!k Konsey! 
(BMGK), Ekonom!k ve Sosyal Konsey (EKOSOK), Vesayet Konsey!, 
Uluslararası Adalet D!vanı ve BM Sekretaryası’dır.

• B!rle"m!" M!lletler çe"!tl! kurulu", program ve fonları da bünyes!nde ba-
rındırmaktadır. Ba"lıcaları; BM Ço-cuklara Yardım Fonu (UNICEF), #nsan 
Yerle"!mler! Merkez! (HAB#TAT), Kalkınma Programı, Mültec!ler Yüksek 
Kom!serl!$!, #nsan Hakları Yüksek Kom!serl!$!, F!l!st!nl! Mültec!lere 
Yardım Kurulu"u, Dünya Gıda Programı’dır.

2. BM Uzmanlık Kurulu"ları

• BM s!stem! !ç!nde 17 tane uzmanla"mı" kurulu" vardır. Bunlar özel ant-
la"malarla BM’ye ba$lıdır. Bell! ba"lıları;

a. Uluslararası Çalı"ma Örgütü (ILO): 1919’da kurulmu"tur. 
Ba"lıca amacı;
 ̦ Temel !nsan haklarını güçlend!rmey!, !"ç!ler!n çalı"ma ve hayat 
"artlarını !y!le"t!rmek,

 ̦ Bu alanlarda asgarî standartlar bel!rlemek ve bunların üye ül-
kelerde uygulanması sa$lamak,

 ̦ Üye ülkeler!n bu amaçları etk!l! "ek!lde uygulayab!lmes! !ç!n 
onlarla tekn!k !"b!rl!$! programı yürütmek,

b. BM E%!t!m, B!l!m ve Kültür Örgütü (UNESCO): 16 Kasım 
1945’de kurulmu"tur. Türk!ye kurucu üyeler arasında yer almak-
tadır. UNESCO’ya 195 ülke tam üyed!r. Amacı; üyeler! arasında 
e$!t!m, b!l!m ve kültür aracılı$ıyla !"b!rl!$!n! te"v!k etmek. Böylece 
barı" ve güvenl!$!n korunmasına yardımcı olmak, !nsanlar ara-
sında !nsan haklarının ve temel hürr!yetler!n gel!"mes!n! sa$la-
mak, uluslararası b!lg! alı"ver!"! !ç!n b!r merkez !"lev! görmek, 
pol!t!ka ve kalkınma projeler! gel!"t!rmede üye ülkelere tekn!k 
danı"manlık yapmak.

• Türk!ye’n!n, UNESCO Dünya M!ras L!stes!’nde kayıtlı toplam 19 alanı 
bulunmaktadır. Bunlar, kaydolundukları yıllar !t!bar!yle:

Kültürel olarak;
 ɮ #stanbul’un Tar!h! Alanları - 1985
 ɮ D!vr!$! Ulu Cam!! ve Darü""!fası (S!vas) - 1985

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

63GENEL KÜLTÜR



 ɮ Hattu"a" (Bo$azköy)-H!t!t Ba"kent! (Çorum) - 1986
 ɮ Nemrut Da$ı (Adıyaman-Kahta) - 1987
 ɮ Xanthos-Letoon (Antalya-Mu$la) -1988
 ɮ Safranbolu %ehr! (Karabük) -1994
 ɮ Truva Ant!k Kent! (Çanakkale) - 1998
 ɮ Ed!rne Sel!m!ye Cam!! ve Küll!yes! (Ed!rne) - 2011
 ɮ Çatalhöyük Neol!t!k Kent! (Konya) - 2012
 ɮ Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (#zm!r) - 2014
 ɮ Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı #mparatorlu$unun Do$u"u (Bursa) 
- 2014

 ɮ D!yarbakır Kales! ve Hevsel Bahçeler! - 2015
 ɮ Efes (#zm!r) - 2015
 ɮ An! Arkeoloj!k Alanı (Kars) - 2016
 ɮ Afrod!s!as (Aydın) - 2017
 ɮ Göbekl!tepe Arkeoloj!k Alanı (%anlıurfa)&- 2018
 ɮ Arslantepe Arkeoloj!k Alanı (Malatya) - 2021

Hem kültürel, hem do$al m!ras olarak;
 ɮ Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya (Nev"eh!r) - 1985
 ɮ Pamukkale - H!eropol!s (Den!zl!)- 1988, l!steye alınmı"tır.

 
c. BM Dünya Sa%lık Örgütü (WHO): 7 N!san 1948’de kurulmu"tur. 

Bugün 194 ülke WHO’nun üyes!d!r. Merkez! Cenevre’de olan 
örgüte  Türk!ye, 9 Haz!ran 1949 tar!h ve 5062 sayılı Kanunla DSÖ 
Anayasasını onaylayarak,  resmen üye olmu"tur.
 ̦ Kurulu"un amacı, !nsanların mümkün olan azam! sa$lık "artla-
rına sah!p olmalarını sa$lamaktır.

d. BM Dünya Bankası: 1 Temmuz 1944’te kurulmu" ve bugün 189 
üyes! vardır. Merkez! Wash!ngton’dadır.
 ̦ Dünya Bankasına IMF’ye üye olan ülkeler katılab!lmekted!r. 
Türk!ye 19 %ubat 1947’de Dünya Bankasına katılmı"tır.

 ̦ Dünya Bankasının bugün temel amacı, gel!"m!" ülkelerden 
gel!"mekte olan ülkelere mal! !mkanları yönlend!rerek ya"am 
standartlarının artırılmasına yardımcı olmaktır.

e. BM Uluslararası Para Fonu (IMF): 1944’de kurulmu", f!nansal 
!"lemlere Mart 1947’de ba"lamı"tır. Ba"lıca amaçları; uluslararası 
parasal !"b!rl!$!n!n te"v!k! ve t!caret!n gen!"let!lmes!, üye ülke-
ler!n ödemeler b!lançosu açıklarını azaltmada onlara yardımcı 
olmaktır.
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 ̦ Türk!ye, IMF ve Dünya Bankasına 19 %ubat 1947’de katılmı"tır. 
IMF, bünyes!nde 189 üye ülke bulunduran b!r organ!zasyondur.

B. AVRUPA B#RL#&#

• 1992’de Maastr!ch’te !mzalanan ve 1993’te yürürlü$e g!ren Avrupa 
B!rl!$! Antla"ması !le kurulmu"tur. B!rl!$!n faal!yetler!; topluluk faal!yet-
ler!, ortak dı" pol!t!ka ve güvenl!k, adalet ve !ç!"ler! olmak üzere 3 ana 
grupta toplanab!l!r.

• Bu alanlarda, Avrupa topluluklarının "u organları faal!yet göstermekted!r:
a. Avrupa Kom!syonu: B!rl!$!n yürütme organıdır. Görev!, bütçe 

ve yasa öner!ler!n! hazırlamak, uluslararası anla"malarda arabu-
luculuk yapmak ve Bakanlar konsey!nce onaylanan kararların 
uygulanı"ını tak!p etmekt!r. Kom!syon Avrupa Parlamentosuna 
kar"ı sorumludur.

b. Avrupa B!rl!%! Konsey!: AB’n!n en yetk!l! s!yas! organıdır. Daha 
önce bahsed!len Avrupa Konsey! !le sadece !s!m benzerl!$! vardır. 
Konuya göre toplanan !lg!l! bakanlardan olu"an b!r organdır. 
Kom!syon tarafından öner!len mevzuatı yürürlü$e sokar.

c. Avrupa Parlamentosu: AB kurumları !ç!nde do$ruda halk ta-
rafından seç!len organdır.

d. Parlamento: AB pol!t!kalarının bel!rlenmes!nde ve denet!m!nde 
rol almaktadır. AB kom!syonu üyeler!n!n bel!rlenmes!nde ve 
görevden alınmasına yetk!l!d!r.

e. Avrupa B!rl!%! Z!rves!: 1974’te olu"turulmu" b!r konseyd!r. 
Devlet ba"kanı ve hükümet ba"kanları katılmaktadır. Yılda 4 
defa toplanır. AB’n!n genel pol!t!kalarını bel!rler.

f. Avrupa B!rl!%! Adalet D!vanı: Antla"maları, yasa ve kararları 
!ncelemekte ve AB organlarının üye ülkelerle, üye ülkeler!n b!r-
b!rler!yle !ht!laflarına veya özel k!"! ve kurulu"larla AB organları 
arasındak! !ht!laflara bakmaktadır. Adalet D!vanının kararları 
ba$layıcı olup temy!z! mümkün de$!ld!r. 7 Ek!m 1958’de faal!yete 
ba"lamı"tır.
 ̦ 1989’da k!"!ler ve !"letmeler tarafından açılan davalara bakmak-
la sorumlu “B!dayet (Asl!ye) Mahkemes!” kurulmu"tur. Adalet 
d!vanı !le asl!ye mahkemes!n!n merkez! Lüksemburg’da yer 
almaktadır.

g. Avrupa Sayı"tayı: AB’n!n gel!r ve g!derler!n! !ncelemek ve bun-
lara !l!"k!n raporları Kom!syona sunmakla görevl!d!r.

h. Avrupa Merkez Bankası: Tüzel k!"!l!$e sah!p ba$ımsız b!r AB 
organıdır. Görev!, para b!r!m! olarak Euro’yu kullanan AB üyes! 
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ülkelerden olu"an Euro bölges!nde f!yat !st!krarını sa$lamaktır. 
Euro bölges! dah!l!nde ka$ıt para basımına !z!n verme konu-
sunda tek yetk!l!d!r.

!. Avrupa B!rl!%!’ne Üye Ülkeler (27): Belç!ka, Fransa, Hollanda, 
Lüksemburg, Almanya, #talya (1957-Kurucu Üyeler); Dan!marka, 
#rlanda (1973); Yunan!stan (1981); Portek!z, #spanya (1986); 
Avusturya, F!nland!ya, #sveç (1995); Çekya, Estonya, GKRY, 
Letonya, L!tvanya, Macar!stan, Malta, Polonya, Slovakya, 
Slovenya (2004); Bulgar!stan, Romanya (2007), Hırvat!stan (2013).

C. #SLÂM KONFERANSI ÖRGÜTÜ (#KÖ)

• Merkez! C!dde’de bulunan ve üye ülkeler arası s!yasal, ekonom!k, kül-
türel, b!l!msel ve sosyal dayanı"ma ve !"b!rl!$!n! amaçlayan uluslararası 
b!r kurulu"tur. Bugün 57 üyes! vardır.

3 temel organı vardır:
1. #slâm Ülkeler! Devlet ve Hükümet Ba"kanları Konferansı 

(#slam Z!rves!): Müslüman ülkeler açısından !slamî s!yasetle-
r!n ve stratej!ler!n bel!rlend!$! en üst sev!yedek! uluslararası fo-
rumdur. Üye devletler!n Kralları, devlet ba"kanları ve hükümet 
yetk!l!ler! katılır. Türk!ye 1984’den bu yana olu"umun !ç!nded!r.

2. Dı"!"ler! Bakanları Konferansı: #slam z!rves!nde alınan kararlar 
do$rultusunda pol!t!kaların uygulanmasını görü"ür.

3. Genel Sekreterl!k: Organ!zasyonun yönet!c! organıdır. #slam 
Z!rves! ve Dı"!"ler! Bakanları konferansında alınan kararları yer!-
ne get!r!r, ula"ılan sonuçlar ve gel!"meler hakkında rapor ver!r.

D. NATO

• B!rle"m!" M!lletler Anla"ması çerçeves!nde, üyeler!n!n güvenl!$!n! sa$-
lamak ve !st!krarın gel!"mes!ne katkı yapmak amacıyla 4 N!san 1949’da 
kurulmu"tur. Türk!ye NATO’ya 1952’de katılmı"tır.

• NATO, üye ülkelerden b!r!s!ne kar"ı yapılan saldırıyı tüm !tt!faka kar"ı 
yapılmı" kabul eden b!r kurulu"tur.

• Herhang! b!r üye ülkeye saldırılması hal!nde d!$er üyeler asker!, eko-
nom!k, stratej!k yardımda bulunur.

E. $anghay #"b!rl!%! Örgütü ($#Ö)

• Örgütün amacı, üye ülkeler arasında kar"ılıklı güven, !y! kom"uluk ve 
dostluk !l!"k!ler!n!n güçlend!r!lmes!, bölgesel barı", güvenl!k ve !st!krarın 
korunması !ç!n ortak çaba sarfed!lmes!, terör!zm, köktenc!l!k, ayrılıkçılık, 
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örgütlü suçlar ve yasadı"ı göçle ortak mücadele ed!lmes!, ayrıca s!yaset, 
ekonom!, b!l!m ve teknoloj!, kültür ve e$!t!m, enerj!, çevre konularında 
!"b!rl!$!n!n gel!"t!r!lmes!d!r. Merkez! Pek!n’ded!r.

 ɮ Üye Ülkeler:&Ç!n Halk Cumhur!yet!, Rusya Federasyonu, Kırgız!stan, 
Tac!k!stan, Kazak!stan, Özbek!stan, H!nd!stan, Pak!stan, #ran.

 ɮ Gözlemc! Ülkeler: Afgan!stan, Mo$ol!stan, Belarus.
 ɮ D!yalog Orta%ı Ülkeler:&Türk!ye, Azerbaycan, Sr! Lanka, Ermen!stan, 
Kamboçya, Nepal, Suud! Arab!stan, Mısır ve Katar.

Güncel B!lg!ler

• Bas!t fa!z oranı: B!r yatırımın, yatırım dönem! süres!nce sadece anapa-
rasının kazandı$ı fa!z oranıdır.

• B!rle"!k fa!z oranı: B!r yatırımın yatırım dönem! boyunca kazandı$ı fa!-
z!yle b!rl!kte yen!den yatırıma tab! tutulması sonucu elde ed!len get!r!y! 
gösteren fa!zd!r. D!$er b!r dey!"le fa!z!n de fa!z kazanmasıdır.

• Car! !"lemler hesabı: Car! !"lemler hesabında, gel!rler!n g!derler! a"tı$ı, 
d!$er b!r !fadeyle, farkın artı oldu$u durum car! !"lemler fazlası olarak 
adlandırılırken; g!derler!n gel!rler! a"tı$ı, d!$er b!r !fadeyle, farkın eks! 
oldu$u durum !se car! !"lemler açı$ı olarak adlandırılmaktadır.

• Deflasyon: F!yatlar genel düzey!ndek! sürekl! b!r dü"ü" durumunu !fade 
etmekted!r.

• Devalüasyon: Sab!t kur rej!m!nde, ulusal paranın yabancı paralar kar-
"ısındak! de$er!n!n azalmasını !fade eder.

• Ülkem!zde !lk devalüasyon 1946’da olmu"tur.

• Enflasyon: F!yatlar genel sev!yes!ndek! sürekl! artı" e$!l!m!d!r. Enflasyon, 
tüket!c! ve üret!c! f!yat gel!"meler!n! gösteren ve TÜ#K tarafından yayım-
lanan resm! endeksler !le ölçülmekted!r.

• #hracat: B!r ülkede yerle"!k k!"! ve kurumların d!$er ülkelere mal 
satmasıdır.

• #thalat: B!r ülkede yerle"!k k!"! ve kurumların d!$er ülkelerden mal 
almasıdır.

• Moratoryum: Borçlanıcının ödeme gücünü kaybetmes! neden!yle 
borçlarının tümünü veya b!r kısmını ödeyemeyece$!n! !lan etmes!d!r. 
Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yen!den yapılandırılması !le 
sonuçlanır.

• Konkordato: Borçların yen!den yapılandırılması suret!yle !flasa tab! 
borçluların mal! durumunun düzelt!lerek !flastan kurtulmasını, d!$er 
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borçların !se mal! durumunun düzelt!lmes!n! amaçlayan, alacaklıların 
da bel!rl! b!r tenz!latla veya vadede alaca$ına kavu"masını sa$layan ve 
mahkemen!n tasd!k!yle taraflar açısından ba$layıcı hale gelen anla"ma.

• Konsol!dasyon (b!r borcun vades!n! uzatma, öteleme):  Genell!kle kısa 
vadel! b!r Devlet borcunun yer!n! uzun vadel! b!r borcun alması anlamını 
ta"ır. Devlet!n vades! gelm!" olan kısa vadel! borçları ödeme !mkanına 
sah!p olmaması ya da bu !mkana sah!p olmasına ra$men bu ödemen!n 
p!yasada yapaca$ı gen!"let!c! etk!y! önlemek !stemes!d!r. 

• Resesyon, ekonom!k durgunluktur.

• B!r ülke parasının d!$er ülke paralarına ya da kıymetl! madenlere kolayca 
dönü"türüleb!lme özell!$!ne konvert!b!l!te den!r.

• Güne"e olan uzaklıklarına göre gezegenler: Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüp!ter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton’dur. (Plüton 2006 yılında 
Uluslararası Gökb!l!m B!rl!$! tarafından gezegen sınıfından çıkarılarak 
“cüce gezegen” sınıfına konuldu$unu açıklamı"tır.)

• En küçük gezegen Plüton, en büyük gezegen Jüp!ter’d!r.

• Merkür ve Venüs’ün uydusu yoktur.

• Daha çok “Monal!sa“ tablosuyla tanınan ressam fakat aynı zamanda 
muc!t, mühend!s, heykeltıra" olan ve res!m alanındak! çalı"malarını “!n-
san vücudunun oranları” hakkındak! sa$lık çalı"malarına da ı"ık tutması 
!ç!n kullanan dünyaca ünlü sanatçı-b!l!m adamı Leonardo da V!nc!’d!r.

• 2015 Nobel K!mya Ödülünü Türk B!l!m !nsanı Prof. Dr. Az!z Sancar “DNA 
Onarımı” hakkındak! b!l!msel çalı"masıyla kazanmı"tır.

• Tar!h! #pek Yolu’nu yen!den hayata geç!recek olan Bakü-T!fl!s-Kars 
Dem!ryolunun adı “Dem!r #pek Yolu” dur. Dem!r #pek Yolunda !lk sefer 
30 Ek!m 2017 yılında gerçekle"m!"t!r.

• 
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2022 NOBEL ÖDÜLLER#

Dal Ödül Alanlar Konusu

Tıp Svante Pääbo
“Soyu tükenm!" hom!n!nler!n 
genomları ve !nsan evr!m!ne 

!l!"k!n ke"!fler!” neden!yle

Barı"

Belarus’tan !nsan 
hakları savunucusu

Ales B!al!atsk! !le 
Rusya ve Ukrayna’dan
!nsan hakları örgütler! 

Memor!al ve Center for C!v!l 
L!bert!es

“Hüman!st de$erler, 
ant!-m!l!tar!zm ve hukuk 

!lkeler! leh!ne gösterd!kler! 
tutarlı çabalar” neden!yle

K!mya
Carolyn R. Bertozz!, Morten 

Meldal ve 
K. Barry Sharpless

“Kl!k k!mya ve b!oortogonal 
k!mya” alanındak! 

çalı"malarıyla

F!z!k Ala!n Aspect, John F. Clauser 
ve Anton Ze!l!nger

“Dolanık fotonlarla !lg!l! 
deneyler, Bell e"!ts!zl!kler!n!n 

bozuldu$unun
göster!lmes! ve kuantum 
enformasyon b!l!m!nde 

öncülükler!” çalı"malarıyla

Ekonom!
Ben S. Bernanke, Douglas W.

D!amond ve Ph!l!p H. 
Dybv!g

Bankalar ve f!nansal kr!zler 
üzer!ne ara"tırma yaptıkları 

!ç!n

Edeb!yat Ann!e Ernaux

“Ki"isel hafızanın köklerini, 
yabancıla"malarını ve 

kolektif kısıtlamalarını ortaya 
çıkarma cesareti” nedeniyle

• OPEC, Petrol #hraç Eden Ülkeler Örgütü, net petrol !hraç eden ve 
b!l!nen dünya petrol rezervler!n!n üçte !k!s!n! eller!nde bulunduran, 
Venezuella ve Basra Körfez! kıyısındak! b!r d!z! ülke tarafından 
1960’ta olu"turulan b!r konfederasyondur. Merkez! V!yana’dadır.

• Türk!ye’de son anayasa de$!"!kl!$! referandumu 16 N!san 2017 tar!-
h!nde yapılmı"tır.
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• 15 Temmuz darbe g!r!"!m!n!n ardından kazan !lçes!n!n adı 
“Kahramankazan” olarak de$!"t!. Ayrıca, 15 Temmuz Demokras! 
ve M!ll! B!rl!k Günü adıyla resm! tat!l !lan ed!ld!.

• 2023 yılı #slam Dünyası Tur!zm Ba"kent! $anlıurfa’dır.

• Avrupa B!rl!%! Dönem Ba"kanlıkları: 
 ɮ    Ocak-30 Haziran 2023 #sveç. 1 Temmuz-31 Aralık 2023 #spanya.

• Büyük"eh!r olan !ller!m!z: #stanbul, Ankara, #zm!r, Adana, Bursa, 
Konya, Gaz!antep, Kayser!, Kocael!, Esk!"eh!r, Antalya, Samsun, Erzurum, 
Mers!n, D!yarbakır, Balıkes!r, Man!sa, Aydın, Den!zl!, Mu$la, Tek!rda$, 
Hatay, Kahramanmara", Malatya, %anlıurfa, Mard!n, Trabzon, Van, Ordu. 
(Türk!ye’de toplam 30 büyük"eh!r beled!yes! vardır.)

• En son büyük"eh!r olan !l!m!z Ordu’dur. 

• G20 L!derler Z!rves! “B!rl!kte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma” ana 
temasıyla 15-16 Kasım 2022 tar!h!nde Bal! (Endonezya)’n!n güney!nde 
yer alan Nusa Dua Yarımadası’nda düzenlenm!"t!r. 

• G-20 ülkeler!: Almanya, Amer!ka B!rle"!k Devletler!, Arjant!n, Avustralya, 
Brez!lya, Ç!n, Endonezya, Fransa, Güney Afr!ka, Güney Kore, H!nd!stan, 
#ng!ltere, #talya, Japonya, Kanada, Meks!ka, Rusya, Suud! Arab!stan, 
Türk!ye ve Avrupa B!rl!$! Kom!syonu.

• #lk Dünya Kupası (FIFA), 1930’da Uruguay’da düzenlenm!"t!r.

• 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım – 18 Aralık 2022 tar!hler! arasında 
Katar’da düzenlenm!", f!nalde Fransa’yı eleyen Arjant!n turnuvanın 
"amp!yonu olmu"tur.

• NBA’de oynayan !lk sporcumuz M!rsat TÜRKCAN’dır.

• Ol!mp!yat bayra$ı !lk defa 1920 Anvers Ol!mp!yatları’nda kullanılmı"tır.

• 2023 Avrupa Kültür Ba"kent!: Veszprem-Macar!stan’dır.

• 2022 yılı Türk Dünyası Ba"kent! “Bursa” !l!m!z !ken, 2023 yılı Türk Dünyası 
Kültür Ba"kent! !se %u"a (Azerbaycan) olmu"tur.

• Bollywood H!nd!stan’da f!lm prodüks!yon merkez!d!r.

• COVID-19 salgını Ç!n’!n Hubey eyalet!ne ba$lı Wuhan kent!nde ortaya 
çıkan corona v!rüsü neden!yle can kayıpları ya"anmı" ve dünya sa$lı$ını 
tehd!t altına almı"tır.

•  H5N1 t!p! v!rüsün sebep oldu$u hastalı$ın b!l!nen adı Ku" gr!b!d!r.

• H1N1t!p! v!rüsün sebep oldu$u hastalı$ın b!l!nen adı Domuz gr!b!d!r.
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• Kırım-Kongo Hemoraj!k Ate" (KKHA), keneler ısırması kaynaklı b!r 
enfeks!yondur.

• H#V v!rüsünün sebep oldu$u hastalı$ın b!l!nen adı A#DS’d!r.

• A$ır Akut Solunum Yolu Yeters!zl!$! Sendromunun b!l!nen adı SARS 
hastalı$ıdır.

• Dem!r eks!kl!$! - Anem! (kansızlık) / #yot eks!kl!$! - Guatr / D v!tam!n! 
eks!kl!$! - Osteomalaz! (ra"!t!zm) / Flor eks!kl!$! - D!" çürümes!; hasta-
lıklarına neden olur.

• Zekâ ger!l!$! ve erken ya"ta ölüme neden olan kromozom anomal!s!ne 
ba$lı olarak gel!"en hastalık, down sendromudur.

• Akden!z Anem!s! (talasem!): Akden!z ülkeler!ndek! ırklarda görülen, 
do$acak çocu$a anne-babasından ”Beta Talasem!” gen!n!n kalıtımsal 
olarak geçen b!r tür “kansızlık” hastalı$ıdır. Anem! (kansızlık) olu"masına 
neden olan etmen, kanda alyuvarların yapısında yer alan “hemoglob!n” 
molekülünün yapısındak! bozukluktur.

• Turner Sendromu: Kız bebekler!n hücreler!ndek! X kromozomlarından 
b!r!n!n eks!kl!$! veya yapısal bozuklu$u sonucu ortaya çıkan Turner 
sendromu do$umsal b!r rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta çe"!tl! organ 
s!stemler!nde (!skelet s!stem!, yumurtalıklar, kalp, böbrek vs) yapısal 
sorunlar olab!lmekted!r.

• Hemof!l! ço$unlukla genet!k geç!" gösteren, vücutta kanın pıhtıla"ma 
s!stem!nde rol alan ve pıhtıla"ma faktörler! olarak adlandırılan pro-
te!nler!n eks!kl!$! veya yoklu$u neden!yle ortaya çıkan ve pıhtıla"ma 
bozuklu$u yaratan b!r kan hastalı$ıdır.

• Adrenal!n hormonunu, böbrek üstü bezler! salgılar.

• #mmünoloj!, ba$ı"ıklık b!l!m!d!r.

• F!l hastalı$ı: Asalak solucanların üreme b!ç!mler!yle bıraktı$ı larvaların, 
s!vr!s!neklerle ta-"ınması yoluyla !nsanlara geçmes! sonucunda ba"lan-
gıç gösteren f!l hastalı$ının en öneml! özell!$!, lenf damarlarını tıkaya-
rak !lt!haplanmaya yol açmasıdır. Bunun sonucunda özell!kle ayak ve 
bacaklarda a"ırı "!"me görülür.

• Cam!lerde !mamın namaz kıldırdı$ı yere m!hrap, hutbe okunan yere 
m!nber, vaaz ver!len yere kürsü den!r.

• 1886’da New York’a d!k!len Özgürlük Anıtı ABD’ye Fransa’nın hed!yes!d!r.

• Atatürk’ün naa"ı 10 Kasım 1953’te Etno$rafya Müzes!’nden Anıtkab!r’e 
nakled!lm!"t!r.

• D!nam!t! Alfred Nobel !cat etm!"t!r (1866)
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• Pen!s!l!n! Alexander Flam!ng bulmu"tur (1928)

• Resm! belgelerdek! mühür, arma, ve özel !"aretler! !nceleyen b!l!m dalı 
herald!kt!r.

• #lk telev!zyon yayını 1938’de #ng!ltere’de gerçekle"t!r!ld!.

• Charles Darw!n’!n ünlü eser! “Türler!n Köken!” d!r.

• 1957’de Sputn!k-I’!n Ruslar tarafından dünya yörünges!ne yerle"t!r!lme-
s!yle uzay ça$ı ba"lamı" oldu. 

• Havyar, mers!n balı$ı yumurtalarından elde ed!l!r.

• #lk ol!mp!yat altın madalyası kazanan kadın sporcumuz Nurcan 
Taylan’dır. (Halter).

• B!r gem!n!n ba" kısmı pruva, arka kısmı pupa, sa$ yanı sancak, sol sanı 
da !skele olarak adlandırılır.

• Telev!zyonun muc!d! #skoçyalı John Log!e Ba!rd, 1926’da !lk deneme 
yayınını yapmı"tır.

• Dünyadak! b!l!nen !lk k!l!se Hatay’dak! Sen P!yer K!l!ses!’d!r.

• Tam otomat!k mak!nalı tüfe$! H!ram Max!m yapmı"tır. (1884)

• Türk!ye’n!n en büyük, dünyanın !se en uzun !k!nc! kanyonu olan Ulubey 
Kanyonu, U"ak !l!n!n Ulubey !lçes!nde yer alıyor. Amer!ka’da bulunan 
Büyük Kanyon (Ar!zona)’dan sonra dünyanın en büyük !k!nc! kanyonu 
olarak kabul ed!len kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam 
eden b!r ana ve b!rçok yan kanyonun b!rle"mes!nden olu"uyor.

• Kalp kasının kasılma devreler!ne s!stol, gev"eme devreler!ne de d!astol 
den!r.

• Euro’yu Almanya’nın Frankfurt kent!ndek! Avrupa Merkez Bankası 
yönet!r.

• Ph!ladelph!a Deney!; 1943’te “USS Elr!dge” adlı gem!n!n s!sler !ç!nde 
kaybolması ve 640 km !ler!de bel!rmes!yle sonuçlandı$ı !dd!a ed!len, 
zaman yolculu$u deney!n!n adıdır. 

• Ülkem!zde sünger avcılı$ının en çok yapıldı$ı yer Bodrum’dur.

• Göller kaynak suları, akarsular ve ya$ı"lar !le beslen!r. Göller!n suları 
!kl!m ko"ulları, beslenme kaynakları, gölün bulundu$u araz!n!n yapısı ve 
g!de$en! olup olmamasına göre acı, tatlı, sodalı ve tuzlu olab!lmekted!r. 
E$er b!r göle kayna$ından olması gerekenden fazla su gel!rse gölün su 
m!ktarı zaman !le artar. Fazla olan bu sular akarsu hal!nde olan g!de$en 
(göl aya$ı) !le dı"arıya akar. #zn!k, Çıldır, E$!rd!r ve Bey"eh!r g!b! göller!n 
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g!de$enler! vardır ve suları bu yüzden tatlıdır. Van, Tuz, Burdur ve Acı göl 
g!b! göller!m!z g!de$en!n!n olmaması sebeb!yle acı, tuzlu veya sodalıdır.

• Tuz gölünden tuz, Van gölünden soda elde ed!l!r.

• Türk!ye’dek! göllerden tarımda sulama, !çme v kullanma suyu elde 
etme, enerj! üret!m!, ula"ım, tuz ve soda üret!m!, su ürünler ve tur!zm 
g!b! b!rçok alanda yararlanılmaktadır.

• Olu"umlarına göre Türk!ye’n!n Göller L!stes!:

Tekton!k Göller Karst!k Göller Volkan!k Göller Buzul Göller!
Set Göller!

Tuz Gölü Salda Gölü Nemrut Gölü Aynalı Göl

Heyelan Set 
Göller!

Tortum, Sera, 
Abant,Yed! göller,

Sapanca Gölü Kestel Gölü Acı Gölü K!l!ml! Göl

Kıyı Set Göller!

Büyük Çekmece, 
Küçük Çekmece, 

Durusu

#zn!k Gölü Karagöl Meke Krater Gölü Karagöl

Volkan!k Set 
Göller!

Erçek, Naz!k,

Haçlı, Çıldır, Balık

Manyas Gölü Kızören Gölü Gölcük Gölü

Alüvyal Set 
Göller

Mo$an, Eym!r,

Bafa, Köyce$!z

Burdur Gölü T!mra" Gölü

Elber Gölü Akgöl

Ak"eh!r Gölü

Hazar Gölü
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Ba"lıca Sınır kapılarımız:

Sınır Kapısı Bulundu%u #l Ba%ladı%ı Ülke

Türkgözü Sınır Kapısı Ardahan-Posof Gürc!stan

Sarp Sınır Kapısı Artv!n-Hopa Gürc!stan

Akyaka Sınır Kapısı Kars Ermen!stan

D!lucu Sınır Kapısı I$dır Nahc!van

Gürbulak Sınır Kapısı A$rı-Do$ubeyazıt #ran

Kapıköy Sınır Kapısı Van-Özalp #ran

Esendere Sınır Kapısı Hakkâr!-Yüksekova #ran

Habur Sınır Kapısı %ırnak-S!lop! Irak

C!zre Sınır Kapısı %ırnak-C!zre Sur!ye

G!rmel! Sınır Kapısı Mard!n-Nusayb!n Sur!ye

%enyurt Sınır Kapısı Mard!n Sur!ye

Ceylanpınar Sınır Kapısı %anlıurfa Sur!ye

Akçakale Sınır Kapısı %anlıurfa Sur!ye

Mür"!tpınar Sınır Kapısı %anlıurfa Sur!ye

Karkamı" Sınır Kapısı Gaz!antep Sur!ye

Öncüpınar Sınır Kapısı K!l!s Sur!ye

#slâh!ye Sınır Kapısı Hatay Sur!ye

C!lvegözü Sınır Kapısı Hatay Sur!ye

Yaylada$ı Sınır Kapısı Hatay Sur!ye

#psala Sınır Kapısı Ed!rne Yunan!stan

Uzunköprü Sınır Kapısı Ed!rne Yunan!stan

Karaa$aç(Pazarkule) Sınır Kapısı Ed!rne Yunan!stan

Kapıkule Sınır Kapısı Ed!rne Bulgar!stan

Az!z!ye(Dereköy) Sınır Kapısı Kırklarel! Bulgar!stan

Hamzabeyl! Sınır Kapısı Ed!rne Bulgar!stan
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

 “Devlet yönet!m! hakkında b!lg!nler ve c!han görmü" k!"!ler !le tedb!r 
almak gerek!r. Tedb!r alan k!"!ler!n sayısı ne kadar fazla olursa, gücü de 
o kadar fazla olur. On k!"!n!n alaca$ı tedb!r, üç k!"!n!n alaca$ı tedb!rden 
daha kuvvetl! olacaktır.”

1. N!zamülmülk’ün “S!yasetnâme” adlı eser!nde bel!rtt!%! bu 
!fadeden a"a%ıdak! yargılardan hang!s! çıkarılamaz?

A) L!yakata önem ver!ld!$!

B) B!l!m !nsanlarına önem ver!ld!$!

C) #st!"are etmen!n (danı"ma) öneml! oldu$u

D) Yönet!mde farklı unsurlar oldu$u

E) Farklı bakı" açılarının ve f!k!rler!n d!kkate alındı$ı

2. A"a%ıdak! b!l!m !nsanlarından hang!s! Osmanlı Devlet! 
dönem!nde, tıp alanında yaptı%ı çalı"maları !le tanınmaktadır?

A) Harezm!

B) Farab!

C) B!run!

D) #bn-! S!na

E) Al! Ku"çu
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 Al! Ku"çu (...-1474) Türk astronom ve matemat!kç!s!d!r. Yazmı" 
oldu$u eser! Semerkant’ta Ulu$ Bey Rasathanes!’n!n açılmasına 
ves!le olmu"tur. B!rçok b!l!m !nsanı yet!"t!ren Al! Ku"çu, Fat!h 
tarafından #stanbul’a b!zzat davet ed!lm!", #stanbul’da b!r rasat 
kuyusu !le b!r Güne" saat! yapmı"tır.

 Kepler (1571-1630) Tycho Brahe’n!n as!stanıdır. Mars’ın 
yörünges!n!n el!ps "ekl!nde oldu$unu !spatlamı"tır. Her gezegen!n 
yörünges!n!n Güne" odak alındı$ında el!ps oldu$u üzer!nde 
çalı"malar yapmı", bu konuda Kepler Yasaları’nı olu"turmu"tur.

3. Ver!len b!lg!lere göre a"a%ıdak! yargılardan hang!s!ne ula"ılamaz?

A) Al! Ku"çu, Kepler’!n çalı"malarından etk!lenm!"t!r.

B) Fat!h Sultan Mehmet b!l!me ve b!l!m !nsanlarına önem verm!"t!r.

C) Al! Ku"çu, b!rçok b!l!m !nsanı yet!"t!rm!"t!r.

D) Kepler’!n kend! adıyla anılan b!l!msel yasaları vardır

E). Kepler, çalı"malarında Tycho Brahe’den etk!lenm!"t!r.

 “Ah!l!kte meslek! e$!t!m !le genel e$!t!m b!r bütünlük !çer!s!nde 
yürütülmü"tür. E$!t!me özel b!r önem ver!lm!", ö$ret!mle üret!p, 
e$!t!mle de as!l b!r toplum olu"turulmaya çalı"ılmı"tır. Genel 
e$!t!mler ah! zav!yeler!nde ver!lm!", meslek e$!t!mler! uygulamalı 
olarak kalfalar ve ustalar gözet!m!nde yapılırdı. Ak"amları !se 
zav!yelerde okuma yazma ö$ret!l!r, d!nî ve !lmî b!lg!ler de ver!l!rd!.”

4. Bu b!lg!lerden hareketle Ah!l!kle !lg!l! olarak

 I. Ülkedek! tüm e$!t!m faal!yetler!n! düzenlem!"lerd!r.

 II. Edeb!yat e$!t!m! de almı"lardır.

 III. E$!t!m faal!yetler!n! medreselerde sürdürmü"lerd!r.

 yargılardan hang!s!ne/hang!ler!ne ula"ılab!l!r?

A) Yalnız II  B) I ve II C) I ve II

D) II ve III  E) I,II ve III
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5. Dîvânü Lugat!’t-Türk !le !lg!l! a"a%ıdak!lerden hang!s! söylenemez?

A) Ka"garlı Mahmut tarafından kaleme alınmı"tır.

B) #slam!yet önces! Türk edeb!yatının öneml! eserler! arasındadır.

C) Araplara Türkçey! ö$retmek !ç!n kaleme alınan bu eser Türkçen!n 
!lk sözlü$ü sayılır.

D) Eserde atasözler! ve "!!rler de yer almaktadır.

E) 1077 yılında yazılmı"tır.

6. Uluslararası Para Fonunun (IMF) ana merkez! hang! "eh!rded!r?

A) V!yana B) Brüksel C) Londra

D) Wash!ngton E) New York

7. Türk Havacılık ve Uzay sanay!s! (TA#) tarafından üret!len !nsansız 
hava aracının adı a"a%ıdak!lerden hang!s!d!r?

A) Altay B) Anka

C) Atak D) Hürku"

E) Heybel!ada

8. Türk B!l!m !nsanı Prof. Dr. Az!z Sancar “DNA Onarımı” hakkındak! 
b!l!msel çalı"masıyla Nobel K!mya Ödülünü hang! yıl kazanmı"tır?

A) 2016 B) 2014   

C) 2015 D) 2017 

E) 2018
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9. A"a%ıdak! uluslar arası kurulu"lardan hang!s!n!n görevler! 
arasında “#nsanlı$ın ortak m!rası olan do$a ve kültür varlıklarının 
korunması” yer almaktadır?

A) ILO B) NATO

C) UNESCO D) UNICEF

E) WHO

10. Türk!yede, Güneybatı yönünden esen rüzgara ne ad ver!lmekted!r?

A) Yıldız  B) Kıble

C) Karayel  D) Ke"!"leme

E) Lodos

11. Öncüpınar sınır kapısı hang! !l!m!zde yer almaktadır?

A) Ardahan B) Hatay

C) Ed!rne D) K!l!s

E) Van

12. “Sab!t kur rej!m!nde, ulusal paranın yabancı paralar kar"ısındak! 
de$er!n!n azalmasını !fade eder.” !fades! a"a%ıdak! ekonom! !le !lg!l! 
ter!mler!nden hang!s!n! tanımlamaktadır? 

A) Deflasyon  B) Devalüasyon

C) Moratoryum D) Enflasyon

E) Car! !"lemler açı$ı 

13. Ç!n’!n Hubey eyalet!ne ba%lı Wuhan kent!nde ortaya çıkan  ve 
hayvanlardan !nsanlara bula"an v!rüs a"a%ıdak!lerden hang!s!d!r?

A) SARS B) COV#D-19

C) Ku" gr!b! D) Domuz gr!b!

E) Kırım-Kongo Hemoraj!k Ate"
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14. “Soyu tükenm!" hom!n!nler!n genomları ve !nsan evr!m!ne !l!"k!n 
ke"!fler!” çalı"masıyla 2022  yılı Nobel Tıp ödülünü a"a%ıdak!lerden 
hang!s! almı"tır? 

A) Ann!e Ernaux

B) Anton Ze!l!nger

C) Carolyn R. Bertozz!

D) Ales B!al!atsk!

E) Svante Paabo

15.  2022 Dünya Futbol $amp!yonasında altın madalyayı a"a%ıdak! 
ülkelerden hang!s! almı"tır?

A) Almanya

B) #spanya

C) Fas 

D) Fransa

E) Arjant!n

CEVAP ANAHTARI 

1.D  2.D  3.A  4.A 5.B  6.D  7.B  8.C  9.C  10.E
11.D  12.B  13.B  14.E  15.E
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TÜRK!YE CUMHUR!YET! ANAYASASI

$��%ú/*ú�127/$5,

Anayasanın Kısımları

�

� �

� �

� �

�

�

�

1 GENEL ESASLAR

• T.C. Anayasasında genel esaslar 11 ba!lıkta ele alınmı!tır. Bunlar:

G
EN

EL
 E

SA
SL

A
R

1 Devlet"n #ekl"
2 Cumhur"yet"n n"tel"kler"
3 Devlet"n bütünlü$ü, resmî d"l", bayra$ı, m"llî mar#ı ve ba#kent"
4 De$"#t"r"lemeyecek hükümler
5 Devlet"n temel amaç ve görevler"
6 Egemenl"k
7 Yasama yetk"s"
8 Yürütme yetk"s" ve görev"
9 Yargı yetk"s"

10 Kanun önünde e#"tl"k
11 Anayasanın ba$layıcılı$ı ve üstünlü$ü
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De"#!t#r#lemeyecek Hükümler

Devlet#n $ekl# (Md.1) Cumhur#yet#n N#tel#kler# 
(Md.2)

Devlet#n Bütünlü"ü, 
Resm# D#l#, Bayra"ı, M#ll# 
Mar!ı ve Ba!kent# (Md.3)

• I. Devlet"n #ekl": Türk#ye Devlet# b#r Cumhur#yett#r (m.1).

• II. Cumhur"yet"n n"tel"kler": Türk#ye Cumhur#yet#, toplumun huzuru, 
m#llî dayanı!ma ve adalet anlayı!ı #ç#nde, #nsan haklarına saygılı, Atatürk 
m#llîyetç#l#"#ne ba"lı, ba!langıçta bel#rt#len temel #lkelere dayanan, de-
mokrat#k, lâ#k ve sosyal b#r hukuk devlet#d#r (m.2).

• III. Devlet"n bütünlü$ü, resmî d"l", bayra$ı, m"llî mar#ı ve ba#-
kent": Türk#ye Devlet#, ülkes# ve m#llet#yle bölünmez b#r bütündür. D#l# 
Türkçed#r. Bayra"ı, !ekl# kanununda bel#rt#len, beyaz ay yıldızlı al bay-
raktır. M#llî mar!ı “%st#klal Mar!ı”dır. Ba!kent# Ankara’dır.

• IV. De$"#t"r"lemeyecek hükümler: Anayasanın 1 #nc# maddes#nde-
k# Devlet#n !ekl#n#n Cumhur#yet oldu"u hakkındak# hüküm #le, 2 nc# 
maddes#ndek# Cumhur#yet#n n#tel#kler# ve 3 üncü maddes# hükümler# 
de"#!t#r#lemez ve de"#!t#r#lmes# tekl#f ed#lemez (m.4).

• V. Devlet"n temel amaç ve görevler": Devlet#n temel amaç ve gö-
revler#, Türk M#llet#n#n ba"ımsızlı"ını ve bütünlü"ünü, ülken#n bölün-
mezl#"#n#, Cumhur#yet# ve demokras#y# korumak, k#!#ler#n ve toplumun 
refah, huzur ve mutlulu"unu sa"lamak; k#!#n#n temel hak ve hürr#yetle-
r#n#, sosyal hukuk devlet# ve adalet #lkeler#yle ba"da!mayacak surette 
sınırlayan s#yasal, ekonom#k ve sosyal engeller# kaldırmaya, #nsanın 
maddî ve manevî varlı"ının gel#!mes# #ç#n gerekl# !artları hazırlamaya 
çalı!maktır (m.5).

• VI. Egemenl"k: Egemenl#k, kayıtsız !artsız m#llet#nd#r. Türk M#llet#, ege-
menl#"#n#, anayasanın koydu"u esaslara göre, yetk#l# organları el#yle 
kullanır. Egemenl#"#n kullanılması, h#çb#r surette h#çb#r k#!#ye, zümreye 
veya sınıfa bırakılamaz. H#çb#r k#mse veya organ kayna"ını anayasadan 
almayan b#r devlet yetk#s# kullanamaz (m.6).

• VII. Yasama yetk"s": Yasama yetk#s# Türk M#llet# adına Türk#ye Büyük 
M#llet Mecl#s#’n#nd#r. Bu yetk# devred#lemez (m.7).

• VIII. Yürütme yetk"s" ve görev": Yürütme yetk#s# ve görev#, 
Cumhurba!kanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kul-
lanılır ve yer#ne get#r#l#r (m.8). 

• IX. Yargı yetk"s": Yargı yetk#s#, Türk M#llet# adına ba"ımsız ve tarafsız 
mahkemelerce kullanılır (m.9). 

• X. Kanun önünde e#"tl"k: Herkes, d#l, ırk, renk, c#ns#yet, s#yasî dü!ünce, 
felsefî #nanç, d#n, mezhep ve benzer# sebeplerle ayırım gözet#lmeks#z#n 
kanun önünde e!#tt#r. Kadınlar ve erkekler e!#t haklara sah#pt#r.
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• Devlet, bu e!#tl#"#n ya!ama geçmes#n# sa"lamakla yükümlüdür. Bu 
maksatla alınacak tedb#rler e!#tl#k #lkes#ne aykırı olarak yorumlanamaz.

• Çocuklar, ya!lılar, özürlüler, harp ve vaz#fe !eh#tler#n#n dul ve yet#mler# 
#le malul ve gaz#ler #ç#n alınacak tedb#rler e!#tl#k #lkes#ne aykırı sayılmaz.

• H#çb#r k#!#ye, a#leye, zümreye veya sınıfa #mt#yaz tanınamaz. Devlet 
organları ve #dare makamları bütün #!lemler#nde kanun önünde e!#tl#k 
#lkes#ne uygun olarak hareket etmek zorundadırlar (m.10).

• XI. Anayasanın ba$layıcılı$ı ve üstünlü$ü: Anayasa hükümler#, ya-
sama, yürütme ve yargı organlarını, #dare makamlarını ve d#"er kurulu! 
ve k#!#ler# ba"layan temel hukuk kurallarıdır.

• Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz (m.11).

TEMEL HAKLAR ve ÖDEVLER 

�

�

� �

�

�

�

Genel Hükümler

• Temel Hak ve Hürr"yetler"n N"tel"$" Herkes, k#!#l#"#ne ba"lı, doku-
nulmaz, devred#lemez, vazgeç#lmez temel hak ve hürr#yetlere sah#pt#r. 
Temel hak ve hürr#yetler, k#!#n#n topluma, a#les#ne ve d#"er k#!#lere kar!ı 
ödev ve sorumluluklarını da #ht#va eder.

• Temel Hak ve Hürr"yetler"n sınırlanması Temel hak ve hürr#yetler, 
özler#ne dokunulmaksızın yalnızca kanunla sınırlandırılab#l#r. 

• Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokrat#k toplum 
düzen#n#n ve la#k Cumhur#yet#n gerekler#ne ve ölçülülük #lkes#ne aykırı 
olamaz.

• Temel Hak ve Hürr"yetler"n Kötüye Kullanılamaması: Anayasada 
yer alan hak ve hürr#yetlerden h#çb#r#, Devlet#n ülkes# ve m#llet#yle bö-
lünmez bütünlü"ünü bozmayı ve #nsan haklarına dayanan demokrat#k 
ve la#k Cumhur#yet# ortadan kalmayı amaçlayan faal#yetler b#ç#m#nde 
kullanılamaz.
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Temel Hak ve Hürr"yetler"n Kullanılmasının Durdurulması:

SAVA$ SEFERBERL%K OLAHANÜSTÜ HAL

• Sava!, seferberl#k veya ola"anüstü hallerde, m#lletlerarası hukuktan 
do"an yükümlülükler #hlal ed#lmemek kaydıyla, durumun gerekt#rd#"# 
ölçüde temel hak ve hürr#yetler#n kullanılması kısmen veya tamamen 
durdurulab#l#r veya bunlar #ç#n anayasada öngörülen güvencelere aykırı 
tedb#rler alınab#l#r.

• Sava! hukukuna uygun f##ller sonucu meydana gelen ölümler dı!ında, 
k#!#n#n ya!ama hakkına, madd# ve manev# bütünlü"üne dokunulamaz.

• K#mse d#n, v#cdan, dü!ünce ve kanaatler#n# açıklamaya zorlanamaz ve 
bunlardan dolayı suçlanamaz.

• Suç ve cezalar geçm#!e yürütülemez.

• Suçlulu"u mahkeme kararı #le saptanıncaya kadar k#mse suçlu sayılamaz.

• Yabancıların Durumu:  M#lletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlanab#l#r. 

K"#"n"n Hakları ve Ödevler":

1- K#!#n#n dokunulmazlı"ı, madd# ve manev# varlı"ı
2- Zorla çalı!tırma yasa"ı
3- K#!#n#n hürr#yet# ve güvenl#"#

4- Özel hayatın g#zl#l#"# ve korunması
4. A- Özel hayatın g#zl#l#"#
4. B- Konut dokunulmazlı"ı
4. C- Haberle!me hürr#yet#

5- Yerle!me ve seyahat hürr#yet#
6- D#n ve v#cdan hürr#yet#
7- Dü!ünce ve kanaat hürr#yet#
8- Dü!üncey# açıklama ve yayma hürr#yet#
9- B#l#m ve sanat hürr#yet#

10- Basın ve yayımla #lg#l# hükümler

10. A- Basın hürr#yet#
10. B- Sürel# ve süres#z yayın hakkı
10. C- Basın araçlarının korunması
10. D- Kamu tüzel k#!#ler#n#n el#ndek# 
basın dı!ı k#tle haberle!me araçlarından 
yararlanma hakkı
10. E- Düzeltme ve cevap hakkı

11- Toplantı hak ve hürr#yetler#
11. A- Dernek kurma hürr#yet#
11. B- Toplantı ve göster# yürüyü!ü 
düzenleme hakkı

12- Mülk#yet hakkı

13- Hakların korunması #le #lg#l# hükümler
13. A- Hak arama hürr#yet#
13. B- Kanun# hak#m güvences#
13. C- Suç ve cezalara #l#!k#n esaslar

14- %spat hakkı
15- Temel hak ve hürr#yetler#n korunması
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• Yakalanan veya tutuklanan k#!#, tutulma yer#ne en yakın mahkemeye 
gönder#lmes# #ç#n gerekl# süre har#ç en geç 48 saat, toplu olarak #!lenen 
suçlarda en çok 4 GÜN #ç#nde hak#m önüne çıkarılır.

• K#mse, bu süreler geçt#kten sonra hâk#m kararı olmaksızın hürr#yet#n-
den yoksun bırakılamaz. Bu süreler ola"anüstü hal ve sava! haller#nde 
uzatılab#l#r.

• K#!#n#n yakalandı"ı veya tutuklandı"ı, yakınlarına derhal b#ld#r#l#r. 

• Özel Hayatın G#zl#l#"#, Konut Dokunulmazlı"ı ve Haberle!me Hürr#yet#; 
M#ll# güvenl#k, kamu düzen#, suç #!lenmes#n#n önlenmes#, genel sa"lık, 
genel ahlakın korunması ve ba!kalarının hak ve özgürlükler#n#n ko-
runması durumlarından; b#r veya b#rkaçına ba"lı olarak, usulüne göre 
ver#lm#! hak#m kararı olmadıkça; y#ne bu sebeplere ba"lı olarak gec#k-
mes#nde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetk#l# kılınmı! merc##n 
yazılı emr# bulunmadıkça; 

• K#msen#n üstü, özel ka"ıtları ve e!yası aranamaz ve bunlara el konula-
maz (Özel Hayatın G#zl#l#"#).

• K#msen#n konutuna g#r#lemez, arama yapılamaz ve buradak# e!yaya el 
konulamaz. (Konut Dokunulmazlı$ı).

• Haberle!me engellenemez ve g#zl#l#"#ne dokunulamaz (Haberle#me 
Hürr"yet").

• Yetk#l# merc##n kararı  24 saat #ç#nde görevl# hak#m#n onayına sunulur. 

• Hak#m kararını el koymadan #t#baren 48 saat #ç#nde açıklar aks# halde 
el koyma kend#l#"#nden kalkar.
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Yerle#me ve Seyahat Özgürlü$ü:

• Yerle!me Hürr#yet# ve Seyahat Hürr#yet# yukarıda bel#rt#len durumlarda 
kanunla sınırlanab#l#r.

• Vatanda!ın yurt dı!ına çıkma hürr#yet#, ancak suç soru!turması veya 
kovu!turması sebeb#yle hak#m kararına ba"lı olarak sınırlanab#l#r.

• Vatanda! sınır dı!ı ed#lemez ve yurda g#rme hakkından yoksun 
bırakılamaz.

• Düzeltme ve cevap hakkı, ancak k#!#ler#n hays#yet ve !erefler#ne doku-
nulması veya kend#ler#yle #lg#l# gerçe"e aykırı yayınlar yapılması halle-
r#nde tanınır ve kanunla düzenlen#r.

• Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerek#p gerek-
med#"#ne hak#m tarafından #lg#l#n#n müracaat tar#h#nden #t#baren en 
geç 7 gün #çer#s#nde karar ver#l#r.

• H#çb#r mahkeme, görev ve yetk#s# #ç#ndek# davaya bakmaktan kaçınamaz.

• H#ç k#mse kanunen tab# oldu"u mahkemeden ba!ka b#r merc# önüne 
çıkarılamaz.

• K#mse, #!lend#"# zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadı"ı b#r 
f##lden dolayı cezalandırılamaz.

• K#mseye suçu #!led#"# zaman kanunda o suç #ç#n konulmu! olan cezadan 
daha a"ır ceza ver#lemez.
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Sosyal ve Ekonom"k Haklar ve Ödevler:

1-A#len#n korunması ve çocuk hakları

2-E"#t#m ve ö"ren#m hakkı ve ödev#

3-Kamu Yararı

3. A-Kıyılardan yararlanma
3. B-Toprak mülk#yet#
3. C-Tarım, hayvancılık ve bu üret#m 
dallarında çalı!anların korunması
3. D-Kamula!tırma
3. E-Devletle!t#rme ve özelle!t#rme

4-Çalı!ma ve sözle!me hürr#yet#

5-Çalı!ma #le #lg#l# hükümler
5. A-Çalı!ma hakkı ve ödev#
5. B-Çalı!ma !artları ve d#nlenme hakkı
5. C-Send#ka kurma hakkı

6-Toplu #! sözle!mes#, grev hakkı ve lokavt
6. A-Toplu #! sözle!mes# ve toplu sözle!me 
hakkı
6. B-Grev hakkı ve lokavt

7-Ücrette adalet sa"lanması

8-Sa"lık, çevre ve konut 8. A-Sa"lık h#zmetler# ve çevren#n korunması
8. B-Konut hakkı

9-Gençl#k ve Spor 9. A-Gençl#"#n korunması
9. B- Sporun gel#!t#r#lmes# ve tahk#m

10-Sosyal güvenl#k hakları

10. A-Sosyal güvenl#k hakkı
10. B-Sosyal güvenl#k bakımından özel olarak 
korunması gerekenler
10. C-Yabancı ülkelerde çalı!an Türk 
vatanda!ları

11-Tar#h, kültür ve tab#at varlıklarının korunması

12-Sanatın ve sanatçının korunması

13-Devlet#n #kt#sad# ve sosyal ödevler#n#n sınırları

E$"t"m Ö$ret"m Hakkı ve Ödev": (42.Madde) 

• K#mse, e"#t#m ve ö"ren#m hakkından yoksun bırakılamaz. 

• Ö"ren#m hakkının kapsamı kanunla tesp#t ed#l#r ve düzenlen#r. 

• E"#t#m ve ö"ret#m, Atatürk #lkeler# ve #nkılapları do"rultusunda, ça"da! 
b#l#m ve e"#t#m esaslarına göre, Devlet#n gözet#m ve denet#m#n# altında 
yapılır. 

• Devlet madd# #mkânlardan yoksun ba!arılı ö"renc#ler#n, ö"ren#mler#n# 
sürdüreb#lmeler# amacı #le burslar ve ba!ka yollarla gerekl# yardımları 
yapar. 

• Devlet, durumları sebeb#yle özel e"#t#me #ht#yacı olanları topluma yararlı 
kılacak tedb#rler# alır.
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• Devlet ve kamu tüzel k#!#ler#; kamu yararının gerekt#rd#"# hallerde, 
gerçek kar!ılıklarını pe!#n ödemek !artıyla, özel mülk#yette bulunan 
ta!ınmaz malların tamamını veya b#r kısmını, kanunla göster#len esas 
ve usullere göre, kamula!tırmaya ve bunlar üzer#nde #dar# #rt#faklar 
kurmaya yetk#l#d#r.

• Kamu h#zmet# ta!ıyan özel te!ebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldı"ı 
hallerde devletle!t#r#leb#l#r.

• K#mse, ya!ına, c#ns#yet#ne ve gücüne uymayan #!lerde çalı!tırılamaz.

• Küçükler ve kadınlar #le beden# ve ruh# yeters#zl#"# olanlar çalı!ma !artları 
bakımından özel olarak korunurlar.

• Çalı!anlar ve #!verenler, üyeler#n#n çalı!ma #l#!k#ler#nde, ekonom#k ve 
sosyal hak ve menfaatler#n# korumak ve gel#!t#rmek #ç#n önceden #z#n 
almaksızın send#kalar ve üst kurulu!lar kurma, bunlara serbestçe üye 
olma ve üyel#kten serbestçe çek#lme haklarına sah#pt#r.

• H#ç k#mse b#r send#kaya üye olmaya ya da üyel#kten ayrılmaya 
zorlanamaz.

• Send#ka kurma hakkı ancak; 

M#ll# Güvenl#k Kamu Düzen#
Suç 

%!lenmes#n#n 
Önlenmes#

Genel Sa"lık 
ve Genel 
Ahlakın 

Korunması

Ba!kalarının 
Hak ve 

Özgürlükler#n#n 
Korunması

Sebepler#yle ve kanunla sınırlanab#l#r.

• Memurlar ve d#"er kamu görevl#ler#, toplu sözle!me yapma hakkına 
sah#pt#rler.

• Toplu sözle!me yapılması sırasında uyu!mazlık çıkması hal#nde taraflar 
Kamu Görevl#ler# Hakem Kuruluna ba!vurab#l#r.

• Kamu Görevl#ler# Hakem Kurulu kararları kes#nd#r ve toplu sözle!me 
hükmünded#r.
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S"yas" Haklar ve Ödevler:

1-Türk vatanda!lı"ı

2-Seçme, seç#lme ve s#yas# faal#yette 
bulunma hakları

3-S#yas# part#lerle #lg#l# hükümler
3. A-Part# kurma, part#lere g#rme ve part#lerden 
ayrılma
3. B-S#yas# part#ler#n uyacakları esaslar

4-Kamu h#zmetler#ne g#rme hakkı 4. A-H#zmete g#rme
4. B-Mal b#ld#r#m#

5-Vatan h#zmet#

6-Verg# ödev#

7-D#lekçe, b#lg# ed#nme ve kamu denetç#-
s#ne ba!vurma hakkı

• H#çb#r Türk, vatana ba"lılıkla ba"da!mayan b#r eylemde bulunmadıkça 
vatanda!lıktan çıkarılamaz.

• Vatanda!lıktan çıkarma #le #lg#l# karar ve #!lemlere kar!ı yargı yolu 
kapatılamaz.

Seç#mler ve halk oylaması;

Serbest E!#t G#zl# Tek 
Derecel#

Genel 
Oy

Açık 
Sayım ve 
Döküm

Yargı Yönet#m 
ve Denet#m 

Altında

yapılır.

Oy Kullanab"lmek !ç"n:

• 18 ya!ını doldurmu! olmak gerek#r.

Oy Kullanamayacaklar:
 ɮ Er ve erba!lar
 ɮ Asker# ö"renc#ler
 ɮ Taks#rl# suçlardan hüküm g#yenler har#ç ceza #nfaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler.

• Seç#m kanunlarında yapılan de"#!#kl#kler, yürürlü"e g#rd#"# tar#hten 
#t#baren b#r yıl #ç#nde yapılacak seç#mlerde uygulanmaz.

• Part# üyes# olab#lmek #ç#n 18 ya!ını doldurmu! olmak gerek#r.
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S#yas# Part#lere Üye Olamayacak Olanlar:
 ɮ Hak#mler ve savcılar
 ɮ Sayı!tay dah#l yüksek yargı organları mensupları
 ɮ Kamu kurum ve kurulu!larının memur statüsündek# görevl#ler#
 ɮ Yaptıkları h#zmet bakımından #!ç# n#tel#"# ta!ımayan d#"er kamu 
görevl#ler#

 ɮ S#lahlı kuvvetler mensupları
 ɮ Yüksek ö"ret#m önces# ö"renc#ler

• Yüksek ö"ret#m elemanları s#yas# part#ler#n merkez organları dı!ında 
görev alamaz.

• S#yas# part#ler t#car# faal#yetlere g#r#!emezler.

• S#yas# part#ler#n mal ed#nmeler# #le gel#r ve g#derler# Anayasa mahkemes# 
tarafından denetlen#r. Anayasa Mahkemes# bu denet#m görev#n# yer#ne 
get#r#rken Sayı!tay’dan yardım alır.

• S#yas# part#ler#n kapatılması, Yargıtay Cumhur#yet Ba!savcısının açaca-
"ı dava üzer#ne Anayasa Mahkemes#nce kes#n olarak karara ba"lanır. 
Temell# kapatılan b#r part# b#r ba!ka ad altında kurulamaz.

• B#r s#yas# part#n#n temell# kapatılmasına beyan veya faal#yetler#yle sebep 
olan kurucuları dah#l üyeler#, kararın Resm# Gazetede yayımlanmasın-
dan ba!layarak 5 yıl süreyle b#r ba!ka part#n#n kurucusu, üyes#, yönet#c#s# 
ve denet#c#s# olamazlar.

• Kamu h#zmet#ne g#renler#n mal b#ld#r#m#nde bulunmaları ve bu b#ld#-
r#mler#n tekrarlanma süreler# kanunla bel#rlen#r.

• Herkes, kamu g#derler#n# kar!ılamak üzere, mal# gücüne göre, verg# 
ödemekle yükümlüdür.

• Verg#, res#m, harç ve benzer# malî yükümlülükler#n muaflık, #st#snalar ve 
#nd#r#mler#yle oranlarına #l#!k#n hükümler#nde kanunun bel#rtt#"# yukarı 
ve a!a"ı sınırlar #ç#nde de"#!#kl#k yapmak yetk#s# Cumhurba!kanına 
ver#leb#l#r.

• Vatanda!lar kend#ler#yle veya kamu #le #lg#l# d#lek ve !#kayetler# hakkında, 
yetk#l# makamlara ve TBMM’ye yazı #le ba!vurma hakkına sah#pt#rler.

• Kend#ler#yle #lg#l# ba!vurmaların sonucu gec#kmeks#z#n d#lekçe sah#p-
ler#ne yazılı olarak b#ld#r#l#r.

• Türk#ye’de #kamet eden yabancılar bu haklarını kar!ılıklılık esasına göre  
kullanab#l#r.
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• TBMM Ba!kanlı"ına ba"lı olarak kurulan Kamu Denetç#l#"# Kurumu 
#daren#n #!ley#!#yle #lg#l# !#kayetler# #nceler.

• Kamu Ba!denetç#s# TBMM tarafından g#zl# oyla dört yıl #ç#n seç#l#r. 

CUMHUR!YET!N TEMEL ORGANLARI
YASAMA YÜRÜTME YARGI

TBMM Cumhurba!kanı Ba"ımsız Mahkemeler

YASAMA: 

• TBMM genel oyla seç!len 600 m!lletvek!l!nden olu"ur.

• M"lletvek"l" Seç"leb"lmek !ç"n:

• 18 ya!ını dolduran her Türk m#lletvek#l# seç#leb#l#r.
 ɮ En az %lkokul mezunu olmayanlar,
 ɮ Kısıtlı olanlar,
 ɮ Askerl#kle #l#!#"# olanlar,
 ɮ Kamu h#zmet#nden yasaklı olanlar,
 ɮ Taks#rl# suçlar har#ç, toplam 1 yıl veya daha fazla hap#s #le a"ır hap#s 
cezasına hüküm g#ym#! olanlar,

 ɮ Z#mmet, #ht#las(n#tel#kl# z#mmet), #rt#kap(görev#nden dolayı kend#s#ne 
veya ba!kasına menfaat sa"lama), rü!vet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtec#l#k, #nancı kötüye kullanma, dolanlı #flas g#b# yüz kızartıcı 
suçlarla, kaçakçılık, resm# #hale ve alım satımlara fesat karı!tırma, 
Devlet sırlarını açı"a vurma, terör eylemler#ne katılma ve bu g#b# 
eylemler# tahr#k ve te!v#k suçlarından b#r#yle hüküm g#ym#! olanlar, 
affa u"ramı! olsalar b#le; M#lletvek#l# seç#lemezler. 

• Hak#mler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksekö"re-
t#m kurumlarındak# ö"ret#m elemanları, Yüksekö"ret#m Kurulu üyeler#, 
kamu kurum ve kurulu!larının memur statüsündek# görevl#ler# #le yap-
tıkları h#zmet bakımından #!ç# n#tel#"# ta!ımayan d#"er kamu görevl#ler# 
ve S#lahlı Kuvvetler mensupları, görevler#nden çek#lmed#kçe, aday ola-
mazlar ve m#lletvek#l# seç#lemezler. 

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# ve Cumhurba!kanlı"ı seç#mler# 5 (be!) 
yılda b#r aynı günde yapılır. Süres# b#ten m#lletvek#l# yen#den seç#leb#l#r.  
Cumhurba!kanlı"ı seç#m#nde b#r#nc# oylamada gerekl# ço"unlu"un sa"-
lanamaması hal#nde 101 #nc# maddedek# usule göre #k#nc# oylama yapılır.

• Sava! sebeb#yle yen# seç#mler#n yapılmasına #mkan görülmezse, TBMM 
seç#mler# b#r yıl ger#ye bırakılmasına karar vereb#l#r. Ger#ye bırakma se-
beb# ortadan kalkmamı!sa, erteleme kararındak# usule göre bu #!lem 
tekrarlanab#l#r.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

93TÜRK!YE CUMHUR!YET! ANAYASASI



Ara Seç"m:

• TBMM üyel#kler#nde bo!alma olması hal#nde, ara seç#me g#d#l#r.

• Ara seç#m her seç#m dönem#nde 1 defa yapılır.

• Gene seç#mden 30 ay geçmed#kçe ara seç#me g#d#lemez.

• Ancak; bo!alan üyel#kler#n sayısı, üye tam sayısının % 5’"n" buldu"u 
hallerde, ara seç#mler#n#n 3 ay #ç#nde yapılmasına karar ver#l#r.

• Genel seç#mlere 1 yıl kala, ara seç#m yapılamaz.

• B#r #l#n veya seç#m çevres#n#n , TBMM’nde üyes# kalmaması hal#nde, 
bo!almayı tak#p eden 90 günden sonrak" "lk Pazar günü ara seç#m 
yapılır.

M"lletvek"ll"$"n"n dü#mes"

M"lletvek"ll"$"n"n dü#me #ekl" Kabul #ekl"

%st#fa hal#nde
%st#fanın geçerl# oldu"u Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#  
Ba!kanlık D#vanınca tesp#t ed#ld#kten sonra,  
Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# Genel Kurulunca kararla!tırılır.

Kes#n hüküm g#yme veya kısıtlanma 
hal#nde

Bu husustak# kes#n mahkeme kararının Genel Kurula 
b#ld#r#lmes#yle olur.

M#lletvek#ll#"#yle ba"da!mayan b#r 
görev veya h#zmet# sürdürmekte 
ısrar hal#nde

Yetk#l# kom#syonun bu durumu tesp#t eden raporu üzer#ne  
Genel Kurul g#zl# oyla karar ver#r

Mecl#s çalı!malarına özürsüz veya 
#z#ns#z olarak b#r ay #çer#s#nde 
toplam 5 (be!) b#rle!#m günü katıl-
mama hal#nde

Durumun Mecl#s Ba!kanlık D#vanınca tesp#t ed#lmes# üze-
r#ne, Genel Kurulca üye tamsayısının salt ço"unlu"unun 
oyuyla karar ver#leb#l#r.

TBMM’n"n görev ve yetk"ler":

• Kanun koymak, de"#!t#rmek ve kaldırmak.

• Bütçe ve kes#n hesap kanun tekl#fler#n# görü!mek ve kabul etmek. 

• Para basılmasına karar vermek.

• Sava! #lanına karar vermek.

• M#lletlerarası andla!maların onaylanmasını uygun bulmak.  

• TBMM üye tam sayısının be!te üç ço"unlu"unun kararı #le genel ve 
özel af #lanına karar vermek. 
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• Anayasanın d#"er maddeler#nde öngörülen yetk#ler# kullanmak ve gö-
revler# yer#ne get#rmekt#r.

• Kanun tekl#f etmeye m#lletvek#ller# yetk#l#d#r. Kanun tekl#fler#n#n Türk#ye 
Büyük M#llet Mecl#s#nde görü!ülme usul ve esasları %çtüzükle düzenlen#r.

• Cumhurba!kanı, TBMM tarafından kabul ed#len kanunları 15 gün #ç#nde 
yayımlar.

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#, ger# gönder#len kanunu üye tamsayısının 
salt ço"unlu"uyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurba!kanınca ya-
yımlanır; Mecl#s, ger# gönder#len kanunda yen# b#r de"#!#kl#k yaparsa, 
Cumhurba!kanı de"#!t#r#len kanunu tekrar Mecl#se ger# göndereb#l#r. 

• Türk#ye Cumhur#yet# adına yabancı devletlerle ve m#lletlerarası ku-
rulu!larla yapılacak andla!maların onaylanması, Türk#ye Büyük M#llet 
Mecl#s#n#n onaylamayı b#r kanunla uygun bulmasına ba"lıdır.

• Ekonom#k, t#car# veya tekn#k #l#!k#ler# düzenleyen ve süres# b#r yılı a!-
mayan andla!malar, Devlet Mal#yes# bakımından b#r yüklenme get#r-
memek, k#!# haller#ne ve Türkler#n yabancı memleketlerdek# mülk#yet 
haklarına dokunmamak !artıyla, yayımlanma #le yürürlü"e konab#l#r. Bu 
takd#rde bu andla!malar, yayımlarından ba!layarak #k# ay #ç#nde Türk#ye 
Büyük M#llet Mecl#s#n#n b#lg#s#ne sunulur.

• Usulüne göre yürürlü"e konulmu! M#lletlerarası andla!malar kanun 
hükmünded#r. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık #dd#ası #le Anayasa 
Mahkemes#ne ba!vurulamaz.

TBMM toplantı ve karar yeter sayısı:

•  Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#, her yıl Ek#m ayının #lk günü kend#l#"#nden 
toplanır. Mecl#s, b#r yasama yılında en çok 3 (üç) ay tat#l yapab#l#r; ara 
verme veya tat#l sırasında Cumhurba!kanınca toplantıya ça"rılır.

•  S#yas# part# grupları, en az 20 (y"rm") üyeden meydana gel#r.

•  TBMM yapaca"ı seç#mler dah#l bütün #!ler#nde üye tam sayısının en 
az üçte b"r" "le toplanır. 

•  Anayasada ba!kaca b#r hüküm yoksa toplantıya katılanların salt ço-
"unlu"u #le karar ver#r. Ancak karar yeter sayısı h#çb#r !ek#lde üye tam-
sayısının dörtte b"r"n"n b"r fazlasından az olamaz. 
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TBMM’n"n b"lg" ed"nme ve denet"m yolları:

Mecl"s Ara#tırması Bell# b#r konuda b#lg# ed#n#lmek #ç#n yapılan #ncelemeden #barett#r.

Genel Görü#me Toplumu ve Devlet faal#yetler#n# #lg#lend#ren bell# b#r konunun,  
TBMM Genel Kurulunda görü!ülmes#d#r.

Mecl"s Soru#turması Cumhurba!kanı Yardımcıları ve Bakanlar hakkında yapılan 
soru!turmadan #barett#r.

Yazılı Soru
Yazılı olarak en geç 15 (onbe!) gün içinde cevaplanmak üzere 
milletvekillerinin, Cumhurba!kanı Yardımcıları ve Bakanlara yazılı 
olarak soru sormalarından #barett#r.

• Mecl#s ara!tırması, genel görü!me ve yazılı soru önergeler#n#n ver#l-
me !ekl#, #çer#"# ve kapsamı #le ara!tırma usuller# Mecl#s %çtüzü"ü #le 
düzenlen#r.

YÜRÜTME

Cumhurba#kanı adaylık ve seç"m":

• Cumhurba!kanı, kırk ya!ını doldurmu!, yüksekö"ren#m yapmı!, m#llet-
vek#l# seç#lme yeterl#l#"#ne sah#p Türk vatanda!ları arasından, do"rudan 
halk tarafından seç#l#r.

• Cumhurba!kanının görev süres# 5 (be!) yıldır. B#r k#mse en fazla #k# defa 
Cumhurba!kanı seç#leb#l#r.

• Cumhurba!kanlı"ına, s#yas# part# grupları, en son yapılan genel seç#m-
lerde toplam geçerl# oyların tek ba!ına veya b#rl#kte en az yüzde be!#n# 
(%5) almı! olan s#yas# part#ler #le en az yüzb#n seçmen aday göstereb#l#r.

• Cumhurba!kanı seç#len m#lletvek#l#n#n Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# 
üyel#"# sona erer.

• Genel oyla yapılacak seç#mde, geçerl# oyların salt ço"unlu"unu alan 
aday, Cumhurba!kanı seç#l#r. %lk oylamada bu ço"unluk sa"lanamazsa, 
bu oylamayı #zleyen #k#nc# pazar günü #k#nc# oylama yapılır. Bu oylamaya, 
#lk oylamada en çok oy almı! #k# aday katılır ve geçerl# oyların ço"unlu-
"unu alan aday, Cumhurba!kanı seç#l#r.

• %k#nc# oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan b#r#n#n herhang# 
b#r nedenle seç#me katılmaması hal#nde; #k#nc# oylama, bo!alan aday-
lı"ın b#r#nc# oylamadak# sıraya göre #kame ed#lmes# suret#yle yapılır. 
%k#nc# oylamaya tek adayın kalması hal#nde, bu oylama referandum 
!ekl#nde yapılır. Aday, geçerl# oyların salt ço"unlu"unu aldı"ı takd#rde 
Cumhurba!kanı seç#l#r. Oylamada, adayın geçerl# oyların ço"unlu"unu 
alamaması hal#nde, sadece Cumhurba!kanı seç#m# yen#len#r.
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• Seç#mler#n tamamlanamaması hal#nde, yen#s# göreve ba!layıncaya ka-
dar mevcut Cumhurba!kanının görev# devam eder.

• Cumhurba!kanlı"ı seç#mler#ne #l#!k#n d#"er usul ve esaslar kanunla 
düzenlen#r.

Cumhurba#kanının görev ve yetk"ler":

• Cumhurba!kanı Devlet#n ba!ıdır. Yürütme yetk#s# Cumhurba!kanına 
a#tt#r.

• Cumhurba!kanı, Devlet ba!kanı sıfatıyla Türk#ye Cumhur#yet#n# ve Türk 
M#llet#n#n b#rl#"#n# tems#l eder.

• Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenl# ve uyumlu 
çalı!masını tem#n eder.

• Gerekl# gördü"ü takd#rde, yasama yılının #lk günü Türk#ye Büyük M#llet 
Mecl#s#nde açılı! konu!masını yapar.

• Ülken#n #ç ve dı! s#yaset# hakkında Mecl#se mesaj ver#r.

• Kanunları yayımlar.

• Kanunları tekrar görü!ülmek üzere Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#ne ger# 
gönder#r.

• Kanunların, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# %çtüzü"ünün tümünün veya 
bel#rl# hükümler#n#n Anayasaya !ek#l veya esas bakımından aykırı olduk-
ları gerekçes#yle Anayasa Mahkemes#nde #ptal davası açar.

• Cumhurba!kanı yardımcıları #le bakanları atar ve görevler#ne son ver#r.

• Üst kademe kamu yönet#c#ler#n# atar, görevler#ne son ver#r ve bunların 
atanmalarına #l#!k#n usul ve esasları Cumhurba!kanlı"ı kararnames#yle 
düzenler.

• Yabancı devletlere Türk#ye Cumhur#yet#n#n tems#lc#ler#n# gönder#r, 
Türk#ye Cumhur#yet#ne gönder#lecek yabancı devlet tems#lc#ler#n# ka-
bul eder.

• M#lletlerarası andla!maları onaylar ve yayımlar.

• Anayasa de"#!#kl#kler#ne #l#!k#n kanunları gerekl# gördü"ü takd#rde hal-
koyuna sunar.M#ll# güvenl#k pol#t#kalarını bel#rler ve gerekl# tedb#rler# alır.

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# adına Türk S#lahlı Kuvvetler#n#n 
Ba!komutanlı"ını tems#l eder.

• Türk S#lahlı Kuvvetler#n#n kullanılmasına karar ver#r.

• Sürekl# hastalık, sakatlık ve kocama sebeb#yle k#!#ler#n cezalarını haf#f-
let#r veya kaldırır.
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• Cumhurba!kanı, yürütme yetk#s#ne #l#!k#n konularda Cumhurba!kanlı"ı 
kararnames# çıkarab#l#r. Anayasanın #k#nc# kısmının b#r#nc# ve #k#nc# bö-
lümler#nde yer alan temel haklar, k#!# hakları ve ödevler#yle dördüncü 
bölümde yer alan s#yas# haklar ve ödevler Cumhurba!kanlı"ı kararna-
mes#yle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenme-
s# öngörülen konularda Cumhurba!kanlı"ı kararnames# çıkarılamaz. 
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurba!kanlı"ı kararna-
mes# çıkarılamaz. Cumhurba!kanlı"ı kararnames# #le kanunlarda fark-
lı hükümler bulunması hal#nde, kanun hükümler# uygulanır. Türk#ye 
Büyük M#llet Mecl#s#n#n aynı konuda kanun çıkarması durumunda, 
Cumhurba!kanlı"ı kararnames# hükümsüz hale gel#r.

• Cumhurba!kanı, kanunların uygulanmasını sa"lamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak !artıyla, yönetmel#kler çıkarab#l#r.

Cumhurba#kanının ceza" sorumlulu$u

• Cumhurba!kanı hakkında, b#r suç #!led#"# #dd#asıyla Türk#ye Büyük M#llet 
Mecl#s# üye tamsayısının salt ço"unlu"unun verece"# önergeyle so-
ru!turma açılması #steneb#l#r. Mecl#s, önergey# en geç 1 (b#r) ay #ç#nde 
görü!ür ve üye tamsayısının be!te üçünün (3/5) g#zl# oyuyla soru!turma 
açılmasına karar vereb#l#r.

• Soru!turma açılmasına karar ver#lmes# hal#nde, Mecl#stek# s#yas# part#-
ler#n, güçler# oranında kom#syona vereb#lecekler# üye sayısının 3 (üç) 
katı olarak gösterecekler# adaylar arasından her s#yas# part# #ç#n ayrı ayrı 
ad çekme suret#yle kurulacak 15 (onbe!) k#!#l#k b#r kom#syon tarafından 
soru!turma yapılır. Kom#syon, soru!turma sonucunu bel#rten raporunu 
2 (#k#) ay #ç#nde Mecl#s Ba!kanlı"ına sunar. Soru!turmanın bu sürede b#-
t#r#lememes# hal#nde, kom#syona 1 (b#r) aylık yen# ve kes#n b#r süre ver#l#r.

• Rapor Ba!kanlı"a ver#ld#"# tar#hten #t#baren 10 (on) gün #ç#nde da"ıtılır, 
da"ıtımından #t#baren 10 (on) gün #ç#nde Genel Kurulda görü!ülür. 
Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#, üye tamsayısının üçte #k#s#n#n (2/3) g#zl# 
oyuyla Yüce D#vana sevk kararı alab#l#r. Yüce D#van yargılaması 3 (üç) 
ay #ç#nde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa b#r defaya mahsus 
olmak üzere 3 (üç) aylık ek süre ver#l#r, yargılama bu sürede kes#n olarak 
tamamlanır.

• Hakkında soru!turma açılmasına karar ver#len Cumhurba!kanı, seç#m 
kararı alamaz.

• Yüce D#vanda seç#lmeye engel b#r suçtan mahkûm ed#len 
Cumhurba!kanının görev# sona erer.

• Cumhurba!kanının görevde bulundu"u sürede #!led#"# #dd#a ed#len 
suçlar #ç#n görev# b#tt#kten sonra da bu madde hükmü uygulanır.
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Cumhurba#kanı Yardımcıları, Cumhurba#kanına vekâlet ve Bakanlar

• Cumhurba!kanı, seç#ld#kten sonra b#r veya daha fazla Cumhurba!kanı 
yardımcısı atayab#l#r.

• Cumhurba!kanlı"ı makamının herhang# b#r nedenle bo!alması hal#nde, 
45 (kırkbe!) gün #ç#nde Cumhurba!kanı seç#m# yapılır. Yen#s# seç#lene 
kadar Cumhurba!kanı yardımcısı Cumhurba!kanlı"ına vekâlet eder ve 
Cumhurba!kanına a#t yetk#ler# kullanır. Genel seç#me b#r yıl veya daha 
az kalmı!sa Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# seç#m# de Cumhurba!kanı 
seç#m# #le b#rl#kte yen#len#r. Genel seç#me 1 b#r yıldan fazla kalmı!sa 
seç#len Cumhurba!kanı Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# seç#m tar#h#ne 
kadar görev#ne devam eder. Kalan sürey# tamamlayan Cumhurba!kanı 
açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# 
genel seç#mler#n#n yapılaca"ı tar#hte her #k# seç#m b#rl#kte yapılır.

• Cumhurba!kanının hastalık ve yurt dı!ına çıkma g#b# sebeplerle ge-
ç#c# olarak görev#nden ayrılması haller#nde, Cumhurba!kanı yardım-
cısı Cumhurba!kanına vekâlet eder ve Cumhurba!kanına a#t yetk#ler# 
kullanır.

• Cumhurba!kanı yardımcıları ve bakanlar, m#lletvek#l# seç#lme yeterl#l#"#-
ne sah#p olanlar arasından Cumhurba!kanı tarafından atanır ve görev-
den alınır. Cumhurba!kanı yardımcıları ve bakanlar, 81 #nc# maddede 
yazılı !ek#lde Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# önünde and #çerler. Türk#ye 
Büyük M#llet Mecl#s# üyeler#, Cumhurba!kanı yardımcısı veya bakan 
olarak atanırlarsa üyel#kler# sona erer.

• Cumhurba!kanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurba!kanına kar!ı so-
rumludur. Cumhurba!kanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görev-
ler#yle #lg#l# suç #!led#kler# #dd#asıyla, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üye 
tamsayısının salt ço"unlu"unun verece"# önergeyle soru!turma açıl-
ması #steneb#l#r. Mecl#s, önergey# en geç 1 (b#r) ay #ç#nde görü!ür ve üye 
tamsayısının be!te üçünün (3/5) g#zl# oyuyla soru!turma açılmasına 
karar vereb#l#r.

• Soru!turma açılmasına karar ver#lmes# hal#nde, Mecl#stek# s#yas# part#-
ler#n, güçler# oranında kom#syona vereb#lecekler# üye sayısının 3 (üç) 
katı olarak gösterecekler# adaylar arasından, her s#yas# part# #ç#n ayrı ayrı 
ad çekme suret#yle kurulacak 15 (onbe!) k#!#l#k b#r kom#syon tarafından 
soru!turma yapılır. Kom#syon, soru!turma sonucunu bel#rten raporunu 
2 (#k#) ay #ç#nde Mecl#s Ba!kanlı"ına sunar. Soru!turmanın bu sürede 
b#t#r#lememes# hal#nde, kom#syona b#r aylık yen# ve kes#n b#r süre ver#l#r.

• Rapor Ba!kanlı"a ver#ld#"# tar#hten #t#baren 10 (on) gün #ç#nde da"ıtılır 
ve da"ıtımından #t#baren 10 (on) gün #ç#nde Genel Kurulda görü!ülür. 
Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#, üye tamsayısının üçte #k#s#n#n (2/3) g#zl# 
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oyuyla Yüce D#vana sevk kararı alab#l#r. Yüce D#van yargılaması 3 (üç) 
ay #ç#nde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa b#r defaya mahsus 
olmak üzere 3 (üç) aylık ek süre ver#l#r, yargılama bu sürede kes#n olarak 
tamamlanır.

• Bu k#!#ler#n görevde bulundukları sürede, görevler#yle #lg#l# #!led#kler# 
#dd#a ed#len suçlar bakımından, görevler# b#tt#kten sonra da be!#nc#, 
altıncı ve yed#nc# fıkra hükümler# uygulanır.

• Yüce D#vanda seç#lmeye engel b#r suçtan mahkûm ed#len Cumhurba!kanı 
yardımcısı veya bakanın görev# sona erer.

• Cumhurba!kanı yardımcıları ve bakanlar, görevler#yle #lg#l# olmayan 
suçlarda yasama dokunulmazlı"ına #l#!k#n hükümlerden yararlanır.

• Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevler# ve yetk#ler#, te!k#lat yapısı 
#le merkez ve ta!ra te!k#latlarının kurulması Cumhurba!kanlı"ı karar-
names#yle düzenlen#r.

Devlet Denetleme Kurulu

• %daren#n hukuka uygunlu"unun, düzenl# ve ver#ml# !ek#lde yürütülmes#-
n#n ve gel#!t#r#lmes#n#n sa"lanması amacıyla, Cumhurba!kanlı"ına ba"lı 
olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurba!kanının #ste"# 
üzer#ne, tüm kamu kurum ve kurulu!larında ve sermayes#n#n yarısından 
fazlasına bu kurum ve kurulu!ların katıldı"ı her türlü kurulu!ta, kamu 
kurumu n#tel#"#nde olan meslek kurulu!larında, her düzeydek# #!ç# ve 
#!veren meslek kurulu!larında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, 
her türlü #dar# soru!turma, #nceleme, ara!tırma ve denetlemeler# yapar.

• Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dı!ındadır.

• Devlet Denetleme Kurulunun Ba!kan ve üyeler#, Cumhurba!kanınca 
atanır.

• Devlet Denetleme Kurulunun #!ley#!#, üyeler#n#n görev süres# ve d#"er 
özlük #!ler#, Cumhurba!kanlı"ı kararnames#yle düzenlen#r.

Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s" ve Cumhurba#kanı seç"mler"n"n 
yen"lenmes"

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#, üye tamsayısının be!te üç (3/5) ço"unlu-
"uyla seç#mler#n yen#lenmes#ne karar vereb#l#r. Bu halde Türk#ye Büyük 
M#llet Mecl#s# genel seç#m# #le Cumhurba!kanlı"ı seç#m# b#rl#kte yapılır.

• Cumhurba!kanının seç#mler#n yen#lenmes#ne karar vermes# hal#nde, 
Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# genel seç#m# #le Cumhurba!kanlı"ı seç#m# 
b#rl#kte yapılır.
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• Cumhurba!kanının #k#nc# dönem#nde Mecl#s tarafından seç#mler#n ye-
n#lenmes#ne karar ver#lmes# hal#nde, Cumhurba!kanı b#r defa daha 
aday olab#l#r.

• Seç#mler#n#n b#rl#kte yen#lenmes#ne karar ver#len Mecl#s#n ve 
Cumhurba!kanının yetk# ve görevler#, yen# Mecl#s#n ve Cumhurba!kanının 
göreve ba!lamasına kadar devam eder.

• Bu !ek#lde seç#len Mecl#s ve Cumhurba!kanının görev süreler# de 5 
(be!) yıldır.

Ba#komutanlık ve Genelkurmay Ba#kanlı$ı

• Ba!komutanlık, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#n#n manevî varlı"ından 
ayrılamaz ve Cumhurba!kanı tarafından tems#l olunur.

• M#llî güvenl#"#n sa"lanmasından ve S#lahlı Kuvvetler#n yurt savunmasına 
hazırlanmasından, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#ne kar!ı, Cumhurba!kanı 
sorumludur.

• Cumhurba!kanınca atanan Genelkurmay Ba!kanı; S#lahlı Kuvvetler#n 
komutanı olup, sava!ta Ba!komutanlık görevler#n# Cumhurba!kanlı"ı 
namına yer#ne get#r#r.

M"llî Güvenl"k Kurulu

• M#llî Güvenl#k Kurulu; Cumhurba!kanının ba!kanlı"ında, Cumhurba!kanı 
yardımcıları, Adalet, M#llî Savunma, %ç#!ler#, Dı!#!ler# Bakanları, 
Genelkurmay Ba!kanı, Kara, Den#z ve Hava kuvvetler# komutanların-
dan kurulur.

• Gündem#n özell#"#ne göre Kurul toplantılarına #lg#l# bakan ve k#!#ler 
ça"rılıp görü!ler# alınab#l#r.

• M#llî Güvenl#k Kurulu; Devlet#n m#llî güvenl#k s#yaset#n#n tay#n#, tesp#t# ve 
uygulanması #le #lg#l# alınan tavs#ye kararları ve gerekl# koord#nasyonun 
sa"lanması konusundak# görü!ler#n# Cumhurba!kanına b#ld#r#r. Kurulun, 
Devlet#n varlı"ı ve ba"ımsızlı"ı, ülken#n bütünlü"ü ve bölünmezl#"#, 
toplumun huzur ve güvenl#"#n#n korunması hususunda alınmasını zo-
runlu gördü"ü tedb#rlere a#t kararlar Cumhurba!kanınca de"erlend#r#l#r.

• M#llî Güvenl#k Kurulunun gündem#; Cumhurba!kanı yardımcıları ve 
Genelkurmay Ba!kanının öner#ler# d#kkate alınarak Cumhurba!kanınca 
düzenlen#r.

• Cumhurba!kanı katılamadı"ı zamanlar M#llî Güvenl#k Kurulu 
Cumhurba!kanı yardımcısının ba!kanlı"ında toplanır.

• M#llî Güvenl#k Kurulu Genel Sekreterl#"#n#n te!k#latı ve görevler# 
Cumhurba!kanlı"ı kararnames#yle düzenlen#r. 
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Ola$anüstü hal yönet"m"

• Cumhurba!kanı; sava!, sava!ı gerekt#recek b#r durumun ba! göstermes#, 
seferberl#k, ayaklanma, vatan veya Cumhur#yete kar!ı kuvvetl# ve ey-
leml# b#r kalkı!ma, ülken#n ve m#llet#n bölünmezl#"#n# #çten veya dı!tan 
tehl#keye dü!üren !#ddet hareketler#n#n yaygınla!ması, anayasal düzen# 
veya temel hak ve hürr#yetler# ortadan kaldırmaya yönel#k yaygın !#ddet 
hareketler#n#n ortaya çıkması, !#ddet olayları neden#yle kamu düzen#n#n 
c#ddî !ek#lde bozulması, tab#î afet veya tehl#kel# salgın hastalık ya da 
a"ır ekonom#k bunalımın ortaya çıkması haller#nde yurdun tamamında 
veya b#r bölges#nde, süres# 6 (altı) ayı geçmemek üzere ola"anüstü hal 
#lan edeb#l#r.

• Ola"anüstü hal #lanı kararı, ver#ld#"# gün Resmî Gazetede yayımlanır ve 
aynı gün Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#n#n onayına sunulur.

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# tat#lde #se derhal toplantıya ça"ırılır; Mecl#s 
gerekl# gördü"ü takd#rde ola"anüstü hal#n süres#n# kısaltab#l#r, uzatab#l#r 
veya ola"anüstü hal# kaldırab#l#r.

• Cumhurba!kanının taleb#yle Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# her defasında 
4 (dört) ayı geçmemek üzere sürey# uzatab#l#r. Sava! haller#nde bu dört 
aylık süre aranmaz.

• Ola"anüstü hallerde vatanda!lar #ç#n get#r#lecek para, mal ve çalı!ma 
yükümlülükler# #le 15 #nc# maddedek# #lkeler do"rultusunda temel hak 
ve hürr#yetler#n nasıl sınırlanaca"ı veya geç#c# olarak durdurulaca"ı, 
hang# hükümler#n uygulanaca"ı ve #!lemler#n nasıl yürütülece"# ka-
nunla düzenlen#r.

• Ola"anüstü hallerde Cumhurba!kanı, ola"anüstü hal#n gerekl# kıldı"ı 
konularda, 104 üncü madden#n onyed#nc# fıkrasının #k#nc# cümles#nde 
bel#rt#len sınırlamalara tab# olmaksızın Cumhurba!kanlı"ı kararnames# 
çıkarab#l#r. Kanun hükmündek# bu kararnameler Resmî Gazetede ya-
yımlanır, aynı gün Mecl#s onayına sunulur.

• Sava! ve mücb#r sebeplerle Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#n#n topla-
namaması hâl# har#ç olmak üzere; ola"anüstü hal sırasında çıkarılan 
Cumhurba!kanlı"ı kararnameler# 3 (üç) ay #ç#nde Türk#ye Büyük M#llet 
Mecl#s#nde görü!ülür ve karara ba"lanır. Aks# halde ola"anüstü hallerde 
çıkarılan Cumhurba!kanlı"ı kararnames# kend#l#"#nden yürürlükten 
kalkar.
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!dare

• %daren#n kurulu! ve görevler#, merkezden yönet#m ve yer#nden yönet#m 
esaslarına dayanır.

• Kamu tüzelk#!#l#"#, kanunla veya Cumhurba!kanlı"ı kararnames#yle 
kurulur.

• %daren#n her türlü eylem ve #!lemler#ne kar!ı yargı yolu açıktır.

• Yüksek Askerî $ûranın terf# #!lemler# #le kadrosuzluk neden#yle emekl#ye 
ayırma har#ç her türlü #l#!#k kesme kararlarına kar!ı yargı yolu açıktır.

• %dar# #!lemlere kar!ı açılacak davalarda süre, yazılı b#ld#r#m tar#h#nden 
ba!lar.

• Yargı yetk#s#, #darî eylem ve #!lemler#n hukuka uygunlu"unun denet#m# 
#le sınırlı olup, h#çb#r surette yer#ndel#k denet#m# !ekl#nde kullanılamaz. 
Yürütme görev#n#n kanunlarda göster#len !ek#l ve esaslara uygun olarak 
yer#ne get#r#lmes#n# kısıtlayacak, #darî eylem ve #!lem n#tel#"#nde veya 
takd#r yetk#s#n# kaldıracak b#ç#mde yargı kararı ver#lemez.

• Kanun, ola"anüstü hallerde, seferberl#k ve sava! hal#nde ayrıca m#llî 
güvenl#k, kamu düzen#, genel sa"lık nedenler# #le yürütmen#n durdu-
rulması kararı ver#lmes#n# sınırlayab#l#r.

• %ller#n #dares# yetk# gen#!l#"# esasına dayanır.

• Mahallî #dareler#n seç#mler#, 67 nc# maddedek# esaslara göre 5 (be!) 
yılda b#r yapılır. Kanun, büyük yerle!#m merkezler# #ç#n özel yönet#m 
b#ç#mler# get#reb#l#r.

• Merkezî #dare, mahallî #dareler üzer#nde, mahallî h#zmetler#n #daren#n 
bütünlü"ü #lkes#ne uygun !ek#lde yürütülmes#, kamu görevler#nde b#r-
l#"#n sa"lanması, toplum yararının korunması ve mahallî #ht#yaçların 
gere"# g#b# kar!ılanması amacıyla, kanunda bel#rt#len esas ve usuller 
da#res#nde #darî vesayet yetk#s#ne sah#pt#r.

• Mahallî #dareler#n bel#rl# kamu h#zmetler#n#n görülmes# amacı #le, kend# 
aralarında Cumhurba!kanının #zn# #le b#rl#k kurmaları, görevler#, yetk#ler#, 
mal#ye ve kolluk #!ler# ve merkezî #dare #le kar!ılıklı ba" ve #lg#ler# kanunla 
düzenlen#r. Bu #darelere, görevler# #le orantılı gel#r kaynakları sa"lanır.
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1. T.C. Anayasası’na göre, Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s" genel oyla 
seç"len kaç m"lletvek"l"nden olu#ur? 

A) 650 

B) 600

C) 550 

D) 500

E) 450

2. T.C. Anayasası’na göre a#a$ıdak"lerden hang"s" yasal ya# sınırını 
doldurdukları hâlde oy kullanamaz?

A) Taks#rl# suçlardan hüküm g#yenler har#ç ceza #nfaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler

B) Ortaö"ret#m ö"renc#ler# 

C) Memurlar 

D) %!ç#ler

E) Subay ve Astsubaylar

3. T.C. Anayasası’na göre a#a$ıdak"lerden hang"s" Cumhurba#kanının 
görev ve yetk"ler"nden de$"ld"r?

A)  Ülken#n #ç ve dı! s#yaset# hakkında Mecl#se mesaj vermek

B) Bakanları atamak ve görevler#ne son vermek

C) M#ll# güvenl#k pol#t#kalarını bel#rlemek

D) Anayasa de"#!#kl#kler#ne #l#!k#n kanunları gerekl# gördü"ü 
takd#rde halkoyuna sunmak

E) M#lletlerarası andla!maların onaylanmasını uygun bulmak
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4. T.C. Anayasası’na göre s"yas" part"lerle "lg"l" a#a$ıdak" 
hükümlerden hang"s" yanlı#tır?

A) Part# üyes# olab#lmek #ç#n on sek#z ya!ını dol durmu! olmak 
gerek#r.

B) S#yas# part#ler önceden #z#n almadan kurulurlar ve Anayasa ve 
kanun hükümler# #çer#s#nde faal#yetler#n# sürdürürler.

C) Anayasa Mahkemes# s#yas# part#ler#n mal# denet#m#n# yer#ne 
get#r#rken Danı!tay’dan yardım sa"lar.

D) S#yas# part#ler#n kapatılması #stem#yle Yargıtay Cumhur#yet 
Ba!savcısı dava açab#l#r.

E) Yüksekö"ret#m önces# ö"renc#ler# s#yas# part#lere üye olamazlar.

5. T.C. Anayasası’na göre a#a$ıdak"lerden hang"s", Cumhur-
ba#kanlı$ına ba$lı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulunun 
görev alanı dı#ında kalır?

A) Kamuya yararlı dernekler ve vakıflar 

B) Yargı organları 

C) Kamu kurumu n#tel#"#ndek# meslek kurulu!ları 

D) Her düzeydek# #!ç# ve #!veren meslek kurulu!ları

E) S#lahlı kuvvetler

6. T.C. Anayasası’na göre #ek"l ve #artları kanunla düzenlenmek 
üzere a#a$ıdak" durumların hang"s" zorla çalı#tırma sayılır?

A)  Tutukluluk süreler# #ç#ndek# çalı!tırmalar

B)  Hükümlülük süreler# #ç#ndek# çalı!tırmalar

C)  Mulk# am#r#n resen soru!turma açtırdı"ı memurlardan kend# gö-
rev# dı!ında #stenecek beden# çalı!malar

D)  Ola"anüstü hallerde vatanda!lardan #stenecek h#zmetler

E)  Ülke #ht#yaclarının zorunlu kıldı"ı alanlarda öngörülen vatanda!-
lık ödev# n#tel#"#ndek# f#k#r çalı!maları
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7. T.C. Anayasası’na göre memur ve d"$er kamu görevl"ler"n"n, kamu 
h"zmet" görev", sorumlulukları ve d"s"pl"n kovu#turulmasında 
güvenceler" "le "lg"l" a#a$ıdak"lerden hang"s" yanlı#tır? 

A) D#s#pl#n kararları yargı denet#m# dı!ında bırakılamaz

B) Memurlar ve d#"er kamu görevl#ler# Anayasa ve kanunlara sadık 
kalarak faal#yette bulunmakla yükümlüdürler

C) Memurlar ve d#"er kamu görevl#ler# #le kamu kurumu n#tel#"#ndek# 
meslek kurulu!ları ve bunların üst kurulu!ları mensuplarına 
savunma hakkı tanınmadıkça d#s#pl#n cezası ver#lemez.

D) Memurlar ve d#"er kamu görevl#ler# hakkında #!led#kler# #dd#a 
ed#len suçlardan ötürü ceza kovu!turması açılması, kanunla 
bel#rlenen #st#snalar dı!ında, kanunun gösterd#"# #dar# merc#n#n 
#zn#ne ba"lıdır.

E) Memurlar ve d#"er kamu görevl#ler#n#n yetk#ler#n# kullanırken 
#!led#kler# kusurlardan do"an tazm#nat davaları, kend#ler#ne 
rücu ed#lmeks#z#n ve kanunun gösterd#"# !ek#l ve !artlara uygun 
olarak, ancak #dare aleyh#ne açılab#l#r.

8. T.C. Anayasası’na göre Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"nde bo#alan 
üyel"kler"n sayısı üye tam sayısının yüzde kaçını buldu$u hâllerde 
ara seç"mler"n üç ay "ç"nde yapılmasına karar ver"l"r?

A) 3 B) 5 C) 7

D) 10  E) 20

9. T.C. Anayasası’na göre, a#a$ıdak"lerden hang"s" Türk"ye 
Büyük M"llet Mecl"s"n"n b"lg" ed"nme ve denetleme yetk"s"n" 
kullanab"lece$" yollardan b"r"s" de$"ld"r?

A) Mecl#s ara!tırması 

B) Yazılı soru 

C) Genel görü!me

D) Mecl#s soru!turması

E) Gensoru
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I. D#lekçe, b#lg# ed#nme ve kamu denetç#s#ne ba!vurma hakkı

II. Send#ka kurma hakkı

III. Mülk#yet hakkı

IV. Toplantı ve göster# yürüyü!ü düzenleme hakkı

V. Konut hakkı

10. T.C. Anayasasına göre, yukarıda sayılanlardan hang"ler" “Sosyal 
ve Ekonom#k Haklar ve Ödevler” arasında yer alır?

A) D#lekçe, b#lg# ed#nme ve kamu denetç#s#ne ba!vurma hakkı - 
Mülk#yet hakkı

B) Toplantı ve göster# yürüyü!ü düzenleme hakkı - Mülk#yet hakkı

C) Send#ka kurma hakkı - Konut hakkı

D) D#lekçe, b#lg# ed#nme ve kamu denetç#s#ne ba!vurma hakkı - 
Konut hakkı

E) Kamu h#zmetler#ne g#rme hakkı - Türk vatanda!lı"ı

11. T.C. Anayasası’na göre a#a$ıdak"lerden hang"s" M"llî Güvenl"k 
Kurulunun da"m" üyeler"nden de$"ld"r?

A) Adalet Bakanı 

B) Jandarma Genel Komutanı

C) Cumhurba!kanı yardımcıları

D) Hava kuvvetler# komutanı

E) %ç#!ler# Bakanı

12. Devlet Denetleme Kurulu a#a$ıdak"lerden hang"s"ne ba$lıdır?

A) Kamu Denetç#l#"# Kurumu

B) %ç#!ler# Bakanı

C) Cumhurba!kanı

D) Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# Ba!kanı 

E) Adalet Bakanı
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13. T.C. Anayasası’na göre, Cumhurba#kanı Türk"ye Büyük M"llet 
Mecl"s" tarafından kabul ed"len kanunları kaç gün "ç"nde yayımlar?

A) 5 B) 10 C) 15

D) 30 E) 60

14. T.C. Anayasasına göre; a#a$ıdak"lerden hang"s" Türk"ye Büyük 
M"llet Mecl"s"’n"n görev ve yetk"ler" arasında yer almaz?

A) Bütçe ve kes#nhesap kanun tekl#fler#n# görü!mek ve kabul etmek

B) Genel ve özel af #lanına karar vermek

C) Sava! #lanına karar vermek

D) Para basılmasına karar vermek

E) Kanunların Anayasaya !ek#l veya esas bakımından aykırı oldukları 
gerekçes#yle Anayasa Mahkemes#nde #ptal davası açmak

15. T.C. Anayasası’na göre a#a$ıdak"lerden hang"s" s"yas" haklar-
dandır?

A) Kamu h#zmetler#ne g#rme hakkı

B) Send#kal faal#yet

C) Sosyal güvenl#k hakkı

D) A#len#n korunması ve çocuk hakları

E) Dü!ünce ve kanaat hürr#yet#

16. T.C. Anayasası’na göre verg" ödev" "le "lg"l" a#a$ıdak"lerden 
hang"s" yanlı#tır?

A) Herkes, mal# gücüne göre verg# ödemekle yükümlüdür.

B) Verg# yükünün adaletl# ve dengel# da"ılımı, mal#ye pol#t#kasının eko-
nom#k amacıdır.

C) Herkes, kamu g#derler#n# kar!ılamak üzere verg# ödemekle yükümlü-
dür.

D) Verg#, res#m, harç ve benzer# mal# yükümlülükler kanunla konulur.

E) Verg# ve benzer# mal# yükümlülükler#n muaflık, #st#snalar ve #nd#r#m-
ler#yle oranlarına #l#!k#n hükümler#nde kanunun bel#rtt#"# yukarı ve 
a!a"ı sınırlar #ç#nde de"#!#kl#k yapmak yetk#s# Cumhurba!kanına ve-
r#leb#l#r.
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17. T.C. Anayasası’na göre k"#"sel ver"lerle "lg"l" a#a$ıdak"lerden 
hang"s" yanlı#tır?

A) K#!#sel ver#ler, k#!#n#n açık rızasıyla #!leneb#l#r

B) K#!#sel ver#ler, kanunda öngörülen hâllerde #!leneb#l#r

C) K#!#sel ver#ler#n korunmasına #l#!k#n esas ve usuller yönetmel#kle dü-
zenlen#r

D) Herkes, kend#s#yle #lg#l# k#!#sel ver#ler#n korunmasını #steme hakkına 
sah#pt#r

E) K#!#sel ver#ler#n korunmasını #steme hakkı, k#!#n#n kend#s#yle #lg#l# 
k#!#sel ver#ler#n amaçları do"rultusunda kullanılıp kullanılmadı"ını 
ö"renmey# de kapsar

18. T.C. Anayasası’na göre a#a$ıdak"lerden hang"s" de$"#t"r"lemeyecek 
hükümler arasında yer almaz?

A) Bayra"ı, !ekl# kanununda bel#rt#len, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

B) Türk#ye Cumhur#yet# ün#ter b#r devlett#r.

C) M#llî mar!ı %st#klal Mar!ıdır.

D) Ba!kent# Ankara’dır.

E) D#l# Türkçed#r.

19. T.C. Anayasası’na göre a#a$ıdak"lerden hang"s" Devlet"n temel 
amaç ve görevler"nden de$"ld"r?     

A) Cumhur#yet# ve demokras#y# korumak

B) K#!#ler#n ve toplumun refah, huzur ve mutlulu"unu sa"lamak

C) Türk M#llet#n#n ba"ımsızlı"ını ve bütünlü"ünü, ülken#n bölünmezl#-
"#n# korumak

D) K#!#n#n s#yasal ve dü!ünsel haklarını sınırlayan her türlü engel# kal-
dırmaya çalı!mak

E) %nsanın madd# ve manev# varlı"ının gel#!mes# #ç#n gerekl# !artları ha-
zırlamaya çalı!mak
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I. A#les#ne

II. Topluma

III. D#"er k#!#lere

20. T.C. Anayasası’na göre temel hak ve hürr"yetler, k"#"n"n 
yukarıdak"lerden hang"ler"ne kar#ı ödev ve sorumluluklarını 
"ht"va eder?      

A) Yalnız I  B) I ve II   C) I ve III

D) II ve III  E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI

1% B 2% A 3% E 4% C 5% B 6% C 7% E 8% B 9% E 10% C
11% B 12% C 13% C 14% E 15% A 16% B 17% C 18% B 19% D 20% E
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Anayasanın Kısımları
 ɮ Genel Esaslar
 ɮ Temel Haklar ve Ödevler
 ɮ Cumhur#yet#n Temel Organları
 ɮ Mal# ve Ekonom#k Hükümler
 ɮ Çe!#tl# Hükümler
 ɮ Geç#c# Hükümler
 ɮ Son Hükümler

Genel Esaslar
1. Devlet#n !ekl#
2. Cumhur#yet#n n#tel#kler#
3. Devlet#n bütünlü"ü, resmî d#l#, bayra"ı, m#llî mar!ı ve ba!kent#
4. De"#!t#r#lemeyecek hükümler
5. Devlet#n temel amaç ve görevler#
6. Egemenl#k
7. Yasama yetk#s#
8. Yürütme yetk#s# ve görev#
9. Yargı yetk#s#

10. Kanun önünde e!#tl#k
11. Anayasanın ba"layıcılı"ı ve üstünlü"ü

De$"#t"r"lemeyecek Hükümler
 ɮ Devlet#n !ekl#
 ɮ Cumhur#yet#n n#tel#kler#
 ɮ Devlet#n bütünlü"ü, resmî d#l#, bayra"ı, m#llî mar!ı ve ba!kent#

Temel Haklar ve Ödevler
 ɮ Genel Hükümler
 ɮ K#!#n#n Hakları ve Ödevler#
 ɮ Sosyal ve Ekonom#k Haklar ve Ödevler
 ɮ S#yas# Haklar ve Ödevler
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Temel Hak ve Hürr"yetler"n Kullanılmasının Durdurulması
 ɮ Sava!
 ɮ Seferberl#k
 ɮ Ola"anüstü Hal

K"#"n"n Hakları ve Ödevler":
1. K#!#n#n dokunulmazlı"ı, madd# ve manev# varlı"ı
2. Zorla çalı!tırma yasa"ı
3. K#!#n#n hürr#yet# ve güvenl#"#
4. Özel hayatın g#zl#l#"# ve korunması

 ɮ Özel hayatın g#zl#l#"#
 ɮ Konut dokunulmazlı"ı
 ɮ Haberle!me hürr#yet#

5. Yerle!me ve seyahat hürr#yet#
6. D#n ve v#cdan hürr#yet#
7. Dü!ünce ve kanaat hürr#yet#
8. Dü!üncey# açıklama ve yayma hürr#yet#
9. B#l#m ve sanat hürr#yet#

10. Basın ve yayımla #lg#l# hükümler
 ɮ Basın hürr#yet#
 ɮ Sürel# ve süres#z yayın hakkı
 ɮ Basın araçlarının korunması
 ɮ Kamu tüzel k#!#ler#n#n el#ndek# basın dı!ı k#tle haberle!me araç-
larından yararlanma hakkı

 ɮ Düzeltme ve cevap hakkı
11. Toplantı hak ve hürr#yetler#

 ɮ Dernek kurma hürr#yet#
 ɮ Toplantı ve göster# yürüyü!ü düzenleme hakkı

12. Mülk#yet hakkı
13. Hakların korunması #le #lg#l# hükümler

 ɮ Hak arama hürr#yet#
 ɮ Kanun# hâk#m güvences#

14. C- Suç ve cezalara #l#!k#n esaslar
15. %spat hakkı
16. Temel hak ve hürr#yetler#n korunması
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• Yakalanan veya tutuklanan k#!#, tutulma yer#ne en yakın mahkemeye 
gönder#lmes# #ç#n gerekl# süre har#ç en geç 48 saat, toplu olarak #!lenen 
suçlarda en çok 4 GÜN #ç#nde hak#m önüne çıkarılır.

• K#mse, bu süreler geçt#kten sonra hâk#m kararı olmaksızın hürr#yet#n-
den yoksun bırakılamaz. Bu süreler ola"anüstü hal ve sava! haller#nde 
uzatılab#l#r.

• Özel Hayatın G#zl#l#"#, Konut Dokunulmazlı"ı ve Haberle!me Hürr#yet#; 
M#ll# güvenl#k, kamu düzen#, suç #!lenmes#n#n önlenmes#, genel sa"lık, 
genel ahlakın korunması ve ba!kalarının hak ve özgürlükler#n#n ko-
runması durumlarından; b#r veya b#rkaçına ba"lı olarak, usulüne göre 
ver#lm#! hak#m kararı olmadıkça; y#ne bu sebeplere ba"lı olarak gec#k-
mes#nde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetk#l# kılınmı! merc##n 
yazılı emr# bulunmadıkça; 

 ɮ K#msen#n üstü, özel kâ"ıtları ve e!yası aranamaz ve bunlara el ko-
nulamaz (Özel Hayatın G#zl#l#"#).

 ɮ K#msen#n konutuna g#r#lemez, arama yapılamaz ve buradak# e!yaya 
el konulamaz. (Konut Dokunulmazlı"ı).

 ɮ Haberle!me engellenemez ve g#zl#l#"#ne dokunulamaz (Haberle!me 
Hürr#yet#).

• Yetk#l# merc##n kararı  24 saat #ç#nde görevl# hak#m#n onayına sunulur. 

• Hak#m kararını el koymadan #t#baren 48 saat #ç#nde açıklar aks# halde 
el koyma kend#l#"#nden kalkar.

• Yerle!me Hürr#yet# ve Seyahat Hürr#yet# yukarıda bel#rt#len durumlarda 
kanunla sınırlanab#l#r.

• Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerek#p gerek-
med#"#ne hak#m tarafından #lg#l#n#n müracaat tar#h#nden #t#baren en 
geç 7 gün #çer#s#nde karar ver#l#r.

Sosyal ve Ekonom"k Haklar ve Ödevler
1. A#len#n korunması ve çocuk hakları
2. E"#t#m ve ö"ren#m hakkı ve ödev#
3. Kamu Yararı

 ɮ Kıyılardan yararlanma
 ɮ Toprak mülk#yet#
 ɮ Tarım, hayvancılık ve bu üret#m dallarında çalı!anların korunması
 ɮ Kamula!tırma
 ɮ Devletle!t#rme ve özelle!t#rme

4. Çalı!ma ve sözle!me hürr#yet#
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5. Çalı!ma #le #lg#l# hükümler
 ɮ Çalı!ma hakkı ve ödev#
 ɮ Çalı!ma !artları ve d#nlenme hakkı
 ɮ Send#ka kurma hakkı

6. Toplu #! sözle!mes#, grev hakkı ve lokavt
 ɮ Toplu #! sözle!mes# ve toplu sözle!me hakkı
 ɮ Grev hakkı ve lokavt

7. Ücrette adalet sa"lanması
8. Sa"lık, çevre ve konut

 ɮ Sa"lık h#zmetler# ve çevren#n korunması
 ɮ Konut hakkı

9. Gençl#k ve Spor
 ɮ Gençl#"#n korunması
 ɮ Sporun gel#!t#r#lmes# ve tahk#m

10. Sosyal güvenl#k hakları
 ɮ Sosyal güvenl#k hakkı
 ɮ Sosyal güvenl#k bakımından özel olarak korunması gerekenler
 ɮ Yabancı ülkelerde çalı!an Türk vatanda!ları

11. Tar#h, kültür ve tab#at varlıklarının korunması
12. Sanatın ve sanatçının korunması
13. Devlet#n #kt#sad# ve sosyal ödevler#n#n sınırları

Send"ka kurma hakkı ancak; 

M#ll# Güvenl#k Kamu Düzen#
Suç 

%!lenmes#n#n 
Önlenmes#

Genel Sa"lık 
ve Genel 
Ahlakın 

Korunması

Ba!kalarının 
Hak ve 

Özgürlükler#n#n 
Korunması

Sebepler#yle ve kanunla sınırlanab#l#r.

S"yas" Haklar ve Ödevler:
1. Türk vatanda!lı"ı
2. Seçme, seç#lme ve s#yas# faal#yette bulunma hakları
3. S#yas# part#lerle #lg#l# hükümler

 ɮ Part# kurma, part#lere g#rme ve part#lerden ayrılma
 ɮ S#yas# part#ler#n uyacakları esaslar
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4. 4-Kamu h#zmetler#ne g#rme hakkı
 ɮ H#zmete g#rme
 ɮ Mal b#ld#r#m#

5. 5-Vatan h#zmet#
6. 6-Verg# ödev#
7. 7-D#lekçe, b#lg# ed#nme ve kamu denetç#s#ne ba!vurma hakkı

Seç"mler ve halk oylaması;

Serbest E!#t G#zl# Tek 
Derecel#

Genel 
Oy

Açık 
Sayım ve 
Döküm

Yargı Yönet#m 
ve Denet#m 

Altında

yapılır.

��Oy Kullanab#lmek %ç#n, 18 ya!ını doldurmu! olmak gerek#r.

Oy Kullanamayacaklar
 ɮ Er ve erba!lar
 ɮ Asker# ö"renc#ler
 ɮ Taks#rl# suçlardan hüküm g#yenler har#ç ceza #nfaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler.

• Seç#m kanunlarında yapılan de"#!#kl#kler, yürürlü"e g#rd#"# tar#hten 
#t#baren b#r yıl #ç#nde yapılacak seç#mlerde uygulanmaz.

• Part# üyes# olab#lmek #ç#n 18 ya!ını doldurmu! olmak gerek#r.

S"yas" Part"lere Üye Olamayacak Olanlar
 ɮ Hâk#mler ve savcılar
 ɮ Sayı!tay dâh#l yüksek yargı organları mensupları
 ɮ Kamu kurum ve kurulu!larının memur statüsündek# görevl#ler#
 ɮ Yaptıkları h#zmet bakımından #!ç# n#tel#"# ta!ımayan d#"er kamu 
görevl#ler#

 ɮ S#lahlı kuvvetler mensupları
 ɮ Yüksekö"ret#m önces# ö"renc#ler

CUMHUR!YET!N TEMEL ORGANLARI
YASAMA YÜRÜTME YARGI

TBMM Cumhurba!kanı Ba"ımsız Mahkemeler
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YASAMA

• TBMM, genel oyla seç#len 600 m#lletvek#l#nden olu!ur.

• M#lletvek#l# Seç#leb#lmek %ç#n, 18 ya!ını dolduran her Türk m#lletvek#l# 
seç#leb#l#r.

M"lletvek"l" Seç"lemeyecekler
 ɮ En az %lkokul mezunu olmayanlar,
 ɮ Kısıtlı olanlar,
 ɮ Askerl#kle #l#!#"# olanlar,
 ɮ Kamu h#zmet#nden yasaklı olanlar,
 ɮ Taks#rl# suçlar har#ç, toplam 1 yıl veya daha fazla hap#s #le a"ır hap#s 
cezasına hüküm g#ym#! olanlar,

 ɮ Z#mmet, #ht#las(n#tel#kl# z#mmet), #rt#kap(görev#nden dolayı kend#s#ne 
veya ba!kasına menfaat sa"lama), rü!vet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtec#l#k, #nancı kötüye kullanma, dolanlı #flas g#b# yüz kızartıcı 
suçlarla, kaçakçılık, resm# #hale ve alım satımlara fesat karı!tırma, 
Devlet sırlarını açı"a vurma, terör eylemler#ne katılma ve bu g#b# 
eylemler# tahr#k ve te!v#k suçlarından b#r#yle hüküm g#ym#! olanlar, 
affa u"ramı! olsalar b#le; M#lletvek#l# seç#lemezler. 

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# ve Cumhurba!kanlı"ı seç#mler# 5 (be!) 
yılda b#r aynı günde yapılır. Süres# b#ten m#lletvek#l# yen#den seç#leb#l#r.

• Sava! sebeb#yle yen# seç#mler#n yapılmasına #mkan görülmezse, TBMM 
seç#mler# 1 (b#r) yıl ger#ye bırakılmasına karar vereb#l#r. Ger#ye bırakma 
sebeb# ortadan kalkmamı!sa, erteleme kararındak# usule göre bu #!lem 
tekrarlanab#l#r.

Ara Seç"m

• TBMM üyel#kler#nde bo!alma olması hal#nde, ara seç#me g#d#l#r.

• Ara seç#m her seç#m dönem#nde 1 defa yapılır.

• Gene seç#mden 30 ay geçmed#kçe ara seç#me g#d#lemez.

• Ancak; bo!alan üyel#kler#n sayısı, üye tam sayısının % 5’"n" buldu"u 
hallerde, ara seç#mler#n#n 3 ay #ç#nde yapılmasına karar ver#l#r.

• Genel seç#mlere 1 yıl kala, ara seç#m yapılamaz.

• B#r #l#n veya seç#m çevres#n#n, TBMM’nde üyes# kalmaması hal#nde, bo-
!almayı tak#p eden 90 günden sonrak" "lk Pazar günü ara seç#m yapılır.
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M"lletvek"ll"$"n"n Dü#mes"

M"lletvek"ll"$"n"n dü#me #ekl" Kabul #ekl"

%st#fa hal#nde
%st#fanın geçerl# oldu"u Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# 
Ba!kanlık D#vanınca tesp#t ed#ld#kten sonra,  Türk#ye Büyük 
M#llet Mecl#s# Genel Kurulunca kararla!tırılır.

Kes#n hüküm g#yme veya kısıtlanma 
hal#nde

Bu husustak# kes#n mahkeme kararının Genel Kurula 
b#ld#r#lmes#yle olur.

M#lletvek#ll#"#yle ba"da!mayan b#r 
görev veya h#zmet# sürdürmekte 
ısrar hal#nde

Yetk#l# kom#syonun bu durumu tesp#t eden raporu üzer#ne  

Genel Kurul g#zl# oyla karar ver#r

Mecl#s çalı!malarına özürsüz veya 
#z#ns#z olarak b#r ay #çer#s#nde 
toplam 5 (be!) b#rle!#m günü katıl-
mama hal#nde

Durumun Mecl#s Ba!kanlık D#vanınca tesp#t ed#lmes# üze-
r#ne, Genel Kurulca üye tamsayısının salt ço"unlu"unun 
oyuyla karar ver#leb#l#r.

TBMM Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

• TBMM, her yıl EK%M ayının #lk günü kend#l#"#nden toplanır. Mecl#s, b#r 
yasama yılında en çok 3 (üç) ay tat#l yapab#l#r.

• S#yas# part# grupları, en az 20 üyeden meydana gel#r.

• TBMM yapaca"ı seç#mler dah#l bütün #!ler#nde üye tam sayısının en az 
1/3’# #le toplanır.

• Anayasada ba!kaca b#r hüküm yoksa toplantıya katılanların salt ço"un-
lu"u #le karar ver#r. Ancak karar yeter sayısı h#çb#r !ek#lde üye tamsayı-
sının 1/4’#n#n 1 fazlasından az olamaz. 

TBMM’n"n B"lg" Ed"nme ve Denet"m Yolları
 ɮ Mecl#s Ara!tırması
 ɮ Genel Görü!me
 ɮ Mecl#s Soru!turması
 ɮ Yazılı Soru

Cumhurba#kanı Adaylık ve Seç"m"

• Cumhurba!kanı, 40 ya!ını doldurmu!, yüksekö"ren#m yapmı!, m#llet-
vek#l# seç#lme yeterl#l#"#ne sah#p Türk vatanda!ları arasından, do"rudan 
halk tarafından seç#l#r.

• Cumhurba!kanının görev süres# 5 yıldır. B#r k#mse en fazla 2 defa 
Cumhurba!kanı seç#leb#l#r.

• Cumhurba!kanlı"ına, s#yas# part# grupları, en son yapılan genel seç#m-
lerde toplam geçerl# oyların tek ba!ına veya b#rl#kte en az % 5’#n# almı! 
olan s#yas# part#ler #le en az 100.000 seçmen aday göstereb#l#r.
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• Cumhurba!kanı seç#len m#lletvek#l#n#n TBMM üyel#"# sona erer.

TBMM ve Cumhurba#kanı Seç"mler"n"n Yen"lenmes"

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#, üye tamsayısının 3/5 ço"unlu"uyla se-
ç#mler#n yen#lenmes#ne karar vereb#l#r. Bu halde TBMM genel seç#m# 
#le Cumhurba!kanlı"ı seç#m# b#rl#kte yapılır.

• Cumhurba!kanının seç#mler#n yen#lenmes#ne karar vermes# hal#nde, 
TBMM genel seç#m# #le Cumhurba!kanlı"ı seç#m# b#rl#kte yapılır.

• Cumhurba!kanının #k#nc# dönem#nde Mecl#s tarafından seç#mler#n ye-
n#lenmes#ne karar ver#lmes# hal#nde, Cumhurba!kanı b#r defa daha 
aday olab#l#r.

• Bu !ek#lde seç#len Mecl#s ve Cumhurba!kanının görev süreler# de 5 yıldır.

M"llî Güvenl"k Kurulu

• M#llî Güvenl#k Kurulu; Cumhurba!kanının ba!kanlı"ında, Cumhurba!kanı 
yardımcıları, Adalet, M#llî Savunma, %ç#!ler#, Dı!#!ler# Bakanları, 
Genelkurmay Ba!kanı, Kara, Den#z ve Hava kuvvetler# komutanların-
dan kurulur.

• M#llî Güvenl#k Kurulunun gündem#; Cumhurba!kanı yardımcıları ve 
Genelkurmay Ba!kanının öner#ler# d#kkate alınarak Cumhurba!kanınca 
düzenlen#r.

• Cumhurba!kanı katılamadı"ı zamanlar M#llî Güvenl#k Kurulu 
Cumhurba!kanı yardımcısının ba!kanlı"ında toplanır.

• M#llî Güvenl#k Kurulu Genel Sekreterl#"#n#n te!k#latı ve görevler# 
Cumhurba!kanlı"ı kararnames#yle düzenlen#r.  
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DEVLET MEMURLARI KANUNU (657)

$��%ú/*ú�127/$5,

Kapsam:

657 SAYILIDEVLET 
MEMURLARI KANUNU

KANUNA TAB! 
OLANLAR

KANUNA TAB! 
OLMAYANLAR

A"a#ıdak$ kurumlarda çalı"an

memurlar $ç$n uygulanır.

1)Genel ve Katma Bütçel$ 
Kurumlar

2)!l Özel !dareler$

3) Beled$yeler

4) !l Özel !dareler$ ve Beled$yeler$n 
kurdukları b$rl$kler $le bunlara 
ba#lı döner sermayel$ kurulu"lar

5)Kanunlarla kurulan fonlar

6)Kefalet sandıkları

7) Beden Terb$yes$ Bölge 
Müdürlükler$

Sözle"mel$ ve geç$c$ personel 
hakkında bu Kanunda bel$rt$len 
özel hükümler uygulanır.

1)Anayasa Mahkemes$ üye ve yedek üyeler$ $le 
raportörler$

2)Hak$ml$k ve savcılık meslekler$nde veya bu 
mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar

3) Danı"tay ve Sayı"tay meslek mensupları ve Sayı"tay 
savcı ve yardımcıları

4)Ün$vers$teler$n, !kt$sad$ ve T$car$ !l$mler Akadem$ler$n$n, 
Devlet Mühend$sl$k ve M$marlık Akadem$ler$n$n, Devlet 
Güzel Sanatlar Akadem$ler$n$n, Türk$ye ve Orta - Do#u 
Amme !dares$ Enst$tüsünün ö#ret$m üye ve yardımcıları

5)Cumhurba"kanlı#ı Senfon$ Orkestrası üyeler$

6) Genelkurmay Mehteran Bölü#ü Sanatkarları

7) Devlet T$yatrosu $le Devlet Opera ve Bales$ ve Beled$ye 
Opera ve t$yatroları $le "eh$r ve beled$ye konservatuvar 
ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, 
uygulatıcı uzman memurları ve stajyerler$

8) Spor-Toto Te"k$latında çalı"an personel

 9) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba" ve 
sözle"mel$ erba" ve erler

10) Emn$yet Te"k$latı mensupları

Temel !lkeler:

TEMEL !LKELER
SINIFLANDIRMA KAR!YER L!YAKAT

Sınıflandırma:
a. Devlet kamu h$zmetler$ görevler$n$ ve bu görevlerde çalı"an 

Devlet memurlarını görevler$n gerekt$rd$#$ n$tel$klere ve mes-
leklere göre sınıflara ayırmaktır.
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Kar"yer:
b. Devlet memurlarına, yaptıkları h$zmetler $ç$n lüzumlu b$lg$lere 

ve yet$"me "artlarına uygun "ek$lde, sınıfları $ç$nde en yüksek 
derecelere kadar $lerleme $mkanını sa#lamaktır.

L"yakat:
c. Devlet kamu h$zmetler$ görevler$ne g$rmey$, sınıflar $ç$nde $ler-

leme ve yükselmey$, görev$n sona erd$r$lmes$n$ l$yakat s$stem$ne 
dayandırmak ve bu s$stem$n e"$t $mkanlarla uygulanmasında 
Devlet memurlarını güvenl$#e sah$p kılmaktır.

!st"hdam #ek"ller":

MEMUR
SÖZLE%MEL! PERSONEL !%Ç!LER

Bu Kanuna tab$ kurumlar, dört $st$hdam "ekl$ dı"ında personel çalı"tıramazlar

• Kamu h$zmetler$; memurlar, sözle"mel$ personel, geç$c$ personel ve 
$"ç$ler el$yle gördürülür.

a. Memur:

• Mevcut kurulu" b$ç$m$ne bakılmaksızın, Devlet ve d$#er kamu tüzel 
k$"$l$kler$nce genel $dare esaslarına göre yürütülen asl$ ve sürekl$ kamu 
h$zmetler$n$ $fa $le görevlend$r$lenler, bu Kanunun uygulanmasında 
memur sayılır.

• Yukarıdak$ tanımlananlar dı"ındak$ kurumlarda genel pol$t$ka tesp$t$, 
ara"tırma, planlama, programlama, yönet$m ve denet$m g$b$ $"lerde 
görevl$ ve yetk$l$ olanlar da memur sayılır.

b. Sözle#mel" personel:

• Kalkınma planı, yıllık program ve $" programlarında yer alan öneml$ 
projeler$n hazırlanması, gerçekle"t$r$lmes$, $"let$lmes$ ve $"lerl$#$ $ç$n 
"art olan, zarur$ ve $st$sna$ hallere münhasır olmak üzere özel b$r meslek 
b$lg$s$ne ve $ht$sasına $ht$yaç gösteren geç$c$ $"lerde, Cumhurba"kanınca 
bel$rlenen esas ve usuller çerçeves$nde $hdas ed$len poz$syonlarda, 
mal$ yılla sınırlı olarak sözle"me $le çalı"tırılmasına karar ver$len ve $"ç$ 
sayılmayan kamu h$zmet$ görevl$ler$d$r.

• Ancak, yabancı uyrukluların; tar$h$ belge ve esk$ harflerle yazılmı" ar-
"$v kayıtlarını de#erlend$renler$n müterc$mler$n; tercümanların; M$llî 
E#$t$m Bakanlı#ında norm kadro sonucu ortaya çıkan ö#retmen $h-
t$yacının kadrolu ö#retmen $st$hdamıyla kapatılamaması haller$nde 
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ö#retmenler$n; dava aded$n$n azlı#ı neden$ $le kadrolu avukat $st$hdamı-
nın gerekl$ olmadı#ı yerlerde avukatlarını, kadrolu $st$hdamın mümkün 
olamadı#ı hallerde tab$p veya uzman tab$pler$n; Adl$ Tıp Müesseses$ 
uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı ö#ret$m üyeler$n$n; 
!stanbul Beled$yes$ Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâb$ kamu 
$dareler$nde ve dı" kurulu"larda bel$rl$ bazı h$zmetlerde çalı"tırılacak 
personel$n de zorunlu hallerde sözle"me $le $st$hdamları ca$zd$r.

• Sözle"mel$ personel seç$m$nde uygulanacak sınav $le $st$snaları, bunlara 
ödeneb$lecek ücretler$n üst sınırları $le ver$lecek $" sonu tazm$natı m$k-
tarı, kullandırılacak $z$nler, poz$syon unvan ve n$tel$kler$, sözle"me fes$h 
haller$, poz$syonların $ptal$, $st$hdamına da$r hususlar $le sözle"me esas 
ve usuller$ Cumhurba"kanınca bel$rlen$r. Bu "ek$lde $st$hdam ed$lenler, 
h$zmet sözle"mes$ esaslarına aykırı hareket etmes$ neden$yle kurum-
larınca sözle"meler$n$n feshed$lmes$ veya sözle"me dönem$ $çer$s$nde 
Cumhurba"kanı kararı $le bel$rlenen $st$snalar har$ç sözle"mey$ tek ta-
raflı feshetmeler$ hal$nde, fes$h tar$h$nden $t$baren b$r yıl geçmed$kçe 
kurumların sözle"mel$ personel poz$syonlarında $st$hdam ed$lemezler.

c. !#ç"ler:

• (A) ve (B) fıkralarında bel$rt$lenler dı"ında kalan ve $lg$l$ mevzuatı gere-
#$nce tahs$s ed$len sürekl$ $"ç$ kadrolarında bel$rs$z sürel$ $" sözle"me-
ler$yle çalı"tırılan sürekl$ $"ç$ler $le mevs$ml$k veya kampanya $"ler$nde 
ya da orman yangınıyla mücadele h$zmetler$nde $lg$l$ mevzuatına 
göre geç$c$ $" poz$syonlarında altı aydan az olmak üzere bel$rl$ sürel$ $" 
sözle"meler$yle çalı"tırılan geç$c$ $"ç$lerd$r. Bunlar hakkında bu Kanun 
hükümler$ uygulanmaz.
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Ödevler ve Sorumluluklar

11
 Ö

D
EV

 V
E 

SO
RU

M
LU

LU
K

SADAKAT

TARAFSIZLIK ve DEVLETE BA&LILIK

DAVRANI% ve !%B!RL!&!

YURT DI%INDA DAVRANI%

AM!R DURUMDA OLAN DEVLET ME-
MURRLARININ GÖREV ve SORUMLU-
LUKLARI

DEVLET MEMURLARININ GÖREV ve 
SORUMLULUKLARI

K!%!SEL SORUMLULUK ve ZARAR

K!%!LER!N U&RADIKLARI ZARARLAR

MAL B!LD!R!M!

BASINA B!LG! veya DEMEÇ VERME

RESM! BELGE, ARAÇ VE GEREÇLER!N 
YETK!VER!LEN MAHALLER DI%INA 
ÇIKARILMAMASI ve!ADES!

Sadakat:

• Devlet memurları, Türk$ye Cumhur$yet$ Anayasasına ve kanunlarına 
sadakatla ba#lı kalmak ve m$llet$n h$zmet$nde Türk$ye Cumhur$yet$ 
kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu 
hususu “Asl$ Devlet Memurlu#una” atandıktan sonra en geç b$r ay $ç$n-
de kurumlarınca düzenlenecek meras$mle yetk$l$ am$rler$n huzurunda 
yapacakları yem$nle bel$rt$rler ve özlük dosyalarına konulacak “Yem$n 
Belges$” n$ $mzalayarak göreve ba"larlar.

Tarafsızlık ve devlete ba$lılık:

• Devlet memurları s$yas$ part$ye üye olamazlar, herhang$ b$r s$yas$ part$, 
k$"$ veya zümren$n yararını veya zararını hedef tutan b$r davranı"ta 
bulunamazlar; görevler$n$ yer$ne get$r$rlerken d$l, ırk, c$ns$yet, s$yas$ 
dü"ünce, felsef$ $nanç, d$n ve mezhep g$b$ ayırım yapamazlar; h$çb$r 
"ek$lde s$yas$ ve $deoloj$k amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar 
ve bu eylemlere katılamazlar.

• Devlet memurları her durumda Devlet$n menfaatler$n$ korumak mec-
bur$yet$nded$rler. Türk$ye Cumhur$yet$ Anayasasına ve kanunlarına 
aykırı olan, memleket$n ba#ımsızlı#ını ve bütünlü#ünü bozan Türk$ye 
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Cumhur$yet$n$n güvenl$#$n$ tehl$keye dü"üren herhang$ b$r faal$yette 
bulunamazlar. Aynı n$tel$kte faal$yet gösteren herhang$ b$r harekete, 
grupla"maya, te"ekküle veya derne#e katılamazlar, bunlara yardım 
edemezler,

Davranı# ve "#b"rl"$":

• Devlet memurları, resm$ sıfatlarının gerekt$rd$#$ $t$bar ve güvene la-
yık olduklarını h$zmet $ç$ndek$ ve dı"ındak$ davranı"lar$yle göstermek 
zorundadırlar.

• Devlet memurlarının $"b$rl$#$ $ç$nde çalı"maları esastır.

Yurt dı#ında davranı#:

• Devlet memurlarından sürekl$ veya geç$c$ görevle veya yet$"me, $ncele-
me ve ara"tırma $ç$n yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet $t$barını 
veya görev hays$yet$n$ zedeley$c$ f$$l ve davranı"larda bulunamazlar.

Am"r durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

• Devlet memurları am$r$ oldukları kurulu" ve h$zmet b$r$mler$nde kanun 
ve d$#er mevzuatla bel$rlenen görevler$ zamanında ve eks$ks$z olarak 
yapmaktan ve yaptırmaktan, ma$yet$ndek$ memurlarını yet$"t$rmekten, 
hal ve hareketler$n$ tak$p ve kontrol etmekten görevl$ sorumludurlar.

• Am$r, ma$yet$ndek$ memurlara hakkan$yet ve e"$tl$k $ç$nde davranır. 
Am$rl$k yetk$s$n$ kanun ve d$#er mevzuatla bel$rt$len esaslar $ç$nde 
kullanır.

• Am$r, ma$yet$ndek$ memurlara kanunlara aykırı em$r veremez ve ma-
$yet$ndek$ memurdan husus$ b$r menfaat tem$n edecek b$r talepte 
bulunamaz, hed$yes$n$ kabul edemez ve borç alamaz.

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

• Devlet memurları kanun, ve d$#er mevzuatla bel$rt$len esaslara uy-
makla ve am$rler tarafından ver$len görevler$ yer$ne get$rmekle yü-
kümlü ve görevler$n$n $y$ ve do#ru yürütülmes$nden am$rler$ne kar"ı 
sorumludurlar.

• Devlet memuru am$r$nden aldı#ı emr$,  Anayasa, kanun, 
Cumhurba"kanlı#ı kararnames$ ve yönetmel$k hükümler$ne aykırı gö-
rürse, yer$ne get$rmez ve bu aykırılı#ı o emr$ verene b$ld$r$r. Am$r emr$n-
de ısrar eder ve bu emr$n$ yazı $le yen$lerse, memur bu emr$ yapma#a 
mecburdur. Ancak emr$n yer$ne get$r$lmes$nden do#acak sorumluluk 
emr$ verene a$tt$r.
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• Konusu suç te"k$l eden em$r, h$çb$r suretle yer$ne get$r$lmez; yer$ne 
get$ren k$mse sorumluluktan kurtulamaz.

• Acele hallerde kamu düzen$n$n ve kamu güvenl$#$n$n korunması $ç$n 
kanunla göster$len $st$snalar saklıdır.

K"#"sel sorumluluk ve zarar:

• Devlet memurları, görevler$n$ d$kkat ve $t$na $le yer$ne get$rmek ve 
kend$ler$ne tesl$m ed$len Devlet malını korumak ve her an h$zmete 
hazır halde bulundurmak $ç$n gerekl$ tedb$rler$ almak zorundadırlar.

• Devlet memurunun kasıt, kusur, $hmal veya tedb$rs$zl$#$ sonucu $dare 
zarara u#ratılmı"sa, bu zararın $lg$l$ memur tarafından ray$ç bedel$ üze-
r$nden ödenmes$ esastır.

• Zararların ödett$r$lmes$nde bu konudak$ genel hükümler uygulanır. 
Ancak f$$l$n meydana geld$#$ tar$hte en alt derecen$n b$r$nc$ kademes$n-
de bulunan memurun brüt aylı#ının yarısını geçmeyen zararlar, kabul 
etmes$ hal$nde d$s$pl$n am$r$ veya yetk$l$ d$s$pl$n kurulu kararına göre 
$lg$l$ memurca öden$r.

K"#"ler"n u$radıkları zararlar:

• K$"$ler kamu hukukuna tab$ görevlerle $lg$l$ olarak u#radıkları zararlar-
dan dolayı bu görevler$ yer$ne get$ren personel aleyh$ne de#$l, $lg$l$ 
kurum aleyh$ne dava açarlar. Ancak, Devlet da$reler$ne tevd$ veya bu 
da$relerce tahs$l veya muhafaza ed$len para ve para hükmündek$ de-
#erl$ ka#ıtların $lg$l$ personel tarafından z$mmete geç$r$lmes$ hal$nde, 
z$mmete geç$r$len m$ktar, ceza$ tak$bat sonucu beklenmeden Haz$ne 
tarafından hak sah$b$ne öden$r. Kurumun, genel hükümlere göre so-
rumlu personele rücu hakkı saklıdır.

• !"kence ya da zal$mane, gayr$ $nsan$ veya hays$yet kırıcı muamele suçları 
neden$yle Avrupa !nsan Hakları Mahkemes$nce ver$len kararlar sonu-
cunda Devletçe ödenen tazm$natlardan dolayı sorumlu personele rücu 
ed$lmes$ hakkında da yukarıdak$ fıkra hükmü uygulanır.

Mal b"ld"r"m":

• Devlet memurları, kend$ler$yle, e"ler$ne ve velayetler$ altındak$ çocuk-
larına a$t ta"ınır ve ta"ınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel 
kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal b$ld$r$m$ ver$rler.

Basına b"lg" veya demeç verme:

• Devlet Memurları, kamu görevler$ hakkında basına, haber ajanslarına 
veya radyo ve telev$zyon kurumlarına b$lg$ veya demeç veremezler. Bu 
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konuda gerekl$ b$lg$ ancak bakanın yetk$l$ kılaca#ı görevl$ $llerde val$ler 
veya yetk$l$ kılaca#ı görevl$ tarafından ver$leb$l$r.

• Asker$ h$zmet $le $lg$l$ b$lg$ler özel kanunların ve Cumhurba"kanlı#ı ka-
rarnameler$n$n yetk$l$ kıldı#ı personel dı"ın da h$ç b$r k$mse tarafından 
açıklanamaz.

Resm" belge, araç ve gereçler"n yetk" ver"len mahaller dı#ına çıkarıl-
maması ve "ades": 

• Devleta memurları görevler$ $le $lg$l$ resm$ belge araç ve gereçler$, 
yetk$ver$len mahaller, dı"ına çıkaramazlar, hususs$ $"ler$nde 
kullanamazlar.

• Devlet memurları görevler$ $cabı kend$ler$ne tesl$m ed$len resm$ belge,a-
raç ve gereçler$ görevler$ sona erd$#$ zaman $ade etmek zorundadırlar.

Bu zorunluluk memurların m $rasçılarına da "am $ ld $r.

Genel Haklar

GÜVENL!K UYGULAMAYI !STEME HAKKI ÇEK!LME

!SNAT ve 
!FT!RALARA 

KAR%I KORUMA
GENEL HAKLAR EMEKL!L!K

KOVU%TURMA 
ve YARGILAMA SEND!KA 

KURMA

MÜRACAAT, 
%!KAYET ve 

DAVA AÇMA 
!Z!N

Uygulamayı "steme hakkı:

• Devlet memurları, bu kanun ve d$#er mevzuata göre tay$n ve tesp$t 
olunup yürürlükte bulunan hükümler$n kend$ler$ hakkında aynen uy-
gulanmasını $stemek hakkına sah$pt$rler.

Güvenl"k:

• Kanunlarda yazılı haller dı"ında Devlet memurunun memurlu#una son 
ver$lmez, aylık ve ba"ka hakları el$nden alınamaz.

Emekl"l"k:

• Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı bel$rl$ "artlar $ç$nde, emek-
l$l$k hakları vardır.
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Çek"lme:

• Devlet memurları, bu kanunda bel$rt$len esaslara göre memurluktan 
çek$leb$l$rler.

Müracaat, #"kayet ve dava açma:

• Devlet memurları kurumlarıyla $lg$l$ resm$ ve "ahs$ $"ler$nden dolayı mü-
racaat; am$rler$ veya kurumları tarafından kend$ler$ne uygulanan $dar$ 
eylem ve $"lemlerden dolayı "$kayet ve dava açma hakkına sah$pt$rler.

• Müracaat ve "$kayetler söz veya yazı $le en yakın am$rden ba"layarak 
s$ls$le yolu $le "$kayet ed$len am$rler atlanarak yapılır.

• Müracaat ve "$kayetler $ncelenerek en kısa zamanda $lg$l$ye b$ld$r$l$r. 
Müracaat ve "$kayetlerle $lg$l$ esas ve usuller Cumhurba"kanınca ha-
zırlanacak b$r yönetmel$kle düzenlen$r.

Send"ka kurma:

• Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda bel$rt$len hükümler 
uyarınca send$kalar ve üst kurulu"lar kurab$l$r ve bunlara üye olab$l$rler.

!z"n:

• Devlet memurları, bu kanunda göster$len süre ve "artlarla $z$n hakkına 
sah$pt$rler.

Kovu#turma ve yargılama:

• Devlet memurlarının görevler$ $le $lg$l$ veya görevler$ sırasında $"led$kler$ 
suçlardan dolayı soru"turma ve kovu"turma yapılması ve haklarında 
dava açılması özel hükümlere tab$d$r.

!snat ve "ft"ralara kar#ı koruma:

• Devlet memurları hakkındak$ $hbar ve "$kayetler, garaz veya mücerret 
hakaret $ç$n, uydurma b$r suç $snadı suret$yle yapıldı#ı ve soru"turma 
veya yargılamanın tab$ oldu#u kanun$ $"lem sonucunda bu $snat sab$t 
olmadı#ı takd$rde, merkezde bu memurun en büyük am$r$, $llerde va-
l$ler, $snatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhur$yet 
Savcılı#ından $sterler.
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Yasaklar

YASAKLAR

TOPLU EYLEM ve 
HAREKETLERDE 

BULUNMA YASA&I
GREV YASA&I

T!CARET ve D!&ER 
KAZANÇ GET!R!C! 
FAAL!YETLERDE 

BULUNMA YASA&I

G!ZL! B!LG!LER! 
AÇIKLAMAYASA&I

DENET!M!NDEK! 
TE%EBBÜSTEN 

MENFAAT SA&LAMA 
YASA&I

HED!YE ALMA, 
MENFAATSA&LAMA 

YASA&I

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasa$ı:

• Devlet memurlarının kamu h$zmetler$n$ aksatacak "ek$lde memurluktan 
kasıtlı olarak b$rl$kte çek$lmeler$ veya görevler$ne gelmemeler$ veya 
görevler$ne gel$pte Devlet h$zmetler$n$n ve $"ler$n$n yava"latılması veya 
aksatılması sonucunu do#uracak eylem ve hareketlerde bulunmaları 
yasaktır.

Grev yasa$ı:

• Devlet memurlarının greve karar vermeler$, grev tert$plemeler$, $lan 
etmeler$, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.

• Devlet memurları, herhang$ b$r greve veya grev te"ebbüsüne katılamaz, 
grev$ destekleyemez veya te"v$k edemezler.

T"caret ve d"$er kazanç get"r"c" faal"yetlerde bulunma yasa$ı:

• Memurlar Türk T$caret Kanununa göre (Tac$r) veya (Esnaf) sayılmala-
rını gerekt$recek b$r faal$yette bulunamaz, t$caret ve sanay$ müesse-
seler$nde görev alamaz, t$car$ mümess$l veya t$car$ vek$l veya kollekt$f 
"$rketlerde ortak veya komand$t "$rkette komand$te ortak olamazlar. 
(Görevl$ oldukları kurumların $"t$rakler$nde kurumlarını tems$len alacak-
ları görevler har$ç). Memurlar, meslek$ faal$yette veya serbest meslek 
$crasında bulunmak üzere of$s, büro, muayenehane ve benzer$ yerler 
açamaz; gerçek k$"$lere, özel hukuk tüzel k$"$ler$ne veya kamu kurumu 
n$tel$#$ndek$ meslek kurulu"larına a$t herhang$ b$r $" yer$nde veya vakıf 
yüksekö#ret$m kurumlarında çalı"amaz.

• Memurların üyes$ oldukları yapı, kalkınma ve tüket$m kooperat$f-
ler$, kamu kurumu n$tel$#$ndek$ meslek kurulu"ları, kanunla veya 
Cumhurba"kanlı#ı kararnames$yle kurulmu" yardım sandıklarının yöne-
t$m, denet$m ve d$s$pl$n kurulları üyel$kler$ $le özel kanunlarda bel$rt$len 
görevler bu yasaklamanın dı"ındadır. 
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• E"ler$, re"$t olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faal$yetler-
de bulunan memurlar bu durumu 15 gün $ç$nde ba#lı oldukları kuruma 
b$ld$rmekle yükümlüdürler,

Hed"ye alma, menfaat sa$lama yasa$ı:

• Devlet memurlarının do#rudan do#ruya veya aracı el$yle hed$ye $ste-
meler$ ve görevler$ sırasında olmasa dah$ menfaat sa#lama amacı $le 
hed$ye kabul etmeler$ veya $" sah$pler$nden borç para $stemeler$ ve 
almaları yasaktır.

• Kamu Görevl$ler$ Et$k Kurulu, hed$ye alma yasa#ının kapsamını bel$r-
lemeye ve en az genel müdür veya e"$t$ sev$yedek$ üst düzey kamu 
görevl$ler$nce alınan hed$yeler$n l$stes$n$ gerekt$#$nde her takv$m yılı 
sonunda bu görevl$lerden $stemeye yetk$l$d$r. Denet"m"ndek" te#eb-
büsten menfaat sa$lama yasa$ı: 

• Devlet memurunun, denet$m$ altında bulunan veya kend$ görev$ veya 
mensup oldu#u kurum $le $lg$s$ olan b$r te"ebbüsten, do#rudan do#ru-
ya veya aracı el$yle her ne ad altında olursa olsun b$r menfaat sa#laması 
yasaktır.

G"zl" b"lg"ler" açıklama yasa$ı:

• Devlet memurlarının kamu h$zmetler$ $le $lg$l$ g$zl$ b$lg$ler$ görevler$n-
den ayrılmı" b$le olsalar, yetk$l$ bakanın yazılı $zn$ olmadıkça açıklamaları 
yasaktır.

Tes"s ed"len sınıflar

Genel !dare H$zmetler$ Sınıfı D$n H$zmetler$ Sınıfı

Tekn$k H$zmetler Sınıfı Emn$yet H$zmetler$ Sınıfı

Sa#lık H$zmetler$ Ve Yardımcı Sa#lık 
H$zmetler$ Sınıfı Yardımcı H$zmetler Sınıfı

E#$t$m Ve Ö#ret$m H$zmetler$ Sınıfı Mülk$ !dare Am$rl$#$ 
H$zmetler$ Sınıfı

Avukatlık H$zmetler$ Sınıfı M$ll$ !st$hbarat H$zmetler$ 
Sınıfı

Jandarma H$zmetler$ Sınıfı Sah$l Güvenl$k H$zmetler$ 
Sınıfı

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

130 DEVLET MEMURLARI KANUNU (657)



Sınıfların ö$ren"m durumlarına göre g"r"# ve yükseleb"lecek derece 
vekademeler":

Sınıfların ö$ren"m durumlarına göre g"r"# ve 
yükseleb"lecek derece ve kademeler":

G"r"# Yükseleb"lecek

Ö$ren"m Durumu Derece Kademe Derece Kademe

!lkokulu b$t$renler 15 1 7 Son
Ortaokulu b$t$renler 14 2 5 Son
Ortaokul deng$ meslek$ veya tekn$k ö#ren$m$ b$t$renler 14 3 5 Son
Ortaokul üstü 1 yıl meslek$ veya tekn$k ö#ren$m$ b$t$renler 13 1 4 Son
Ortaokul üstü 2 yıl meslek$ veya tekn$k ö#ren$m$ b$t$renler 13 2 4 Son
L$sey$ b$t$renler 13 3 3 Son
L$se deng$ meslek$ veya tekn$k ö#ren$m$ b$t$renler 12 2 3 Son
L$se veya deng$ okullar üstü 1 yıllık meslek$ veya tekn$k ö#ren$m$ 
b$t$renler 11 1 2 Son

L$se veya deng$ okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık 
meslek$ veya tekn$k ö#ren$m$ b$t$renler 10 1 2 Son

L$se veya deng$ okullar üstü 3 yıl tekn$k veya meslek$ ö#ren$m$ 
b$t$renler 10 2 1 Son

2 yıl sürel$ yüksek ö#ren$m$ b$t$renler 10 2 1 Son
3 yıl sürel$ yüksek ö#ren$m$ b$t$renler 10 3 1 Son
4 yıl sürel$ yüksek ö#ren$m$ b$t$renler 9 1 1 Son
5 yıl sürel$ yüksek ö#ren$m$ b$t$renler 9 2 1 Son
6 yıl sürel$ yüksek ö#ren$m$ b$t$renler 9 3 1 Son

Yüksel"neb"lecek derecen"n üstünde b"r dereceye yükselme:

• Bu kanun hükümler$ne göre ö#ren$m durumları, h$zmet sınıfları ve gö-
rev unvanları $t$bar$yle azam$ yükseleb$lecekler$ dereceler$n dördüncü 
kademes$nden aylık almaya hak kazanan ve son sek$z yıllık süre $ç$nde 
herhang$ b$r d$s$pl$n cezası almayanların kazanılmı" hak aylıkları kadro 
"artı aranmaksızın b$r üst dereceye yükselt$l$r.

Son sek"z yıllık süre "ç"nde herhang" b"r d"s"pl"n cezası almayanlar 
b"r üst dereceye yükselt"l"r.

• Bu kanuna tab$ kurumlarda sınıflar dı"ında memurluk kadroları $hdas 
ed$lemez.

Memur"yete g"r"#te ya#
Genel olarak 18 ya"ını tamamlayanlar Devlet memuru olab$l$rler.

Sınıflandırmada ö$ren"m unsuru:

• Genel olarak ortaokulu b$t$renler memur olab$l$rler. Ortaokul mezun-
larından $stekl$ bulunmadı#ı takd$rde $lkokulu b$t$renler$n de alınması 
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ca$zd$r. B$r sınıfta bell$ görevlere atanab$lmek veya bu görevlerde bel-
l$ derecelere yükseleb$lmek $ç$n, kurulu" kanunları veya bu kanun, 
Cumhurba"kanlı#ı kararnameler$ kurulu" kanunlarına dayanılarak çı-
karılacak yönetmel$kler $le $"$n gere#$ne göre daha yüksek ö#ren$m de-
receler$ veya muayyenfakülte, okul veya ö#ren$m dallarını veya meslek 
$ç$ veya meslekle $lg$l$ e#$t$m programlarını b$t$rm$" olmak veya yabancı 
d$l b$lmek g$b$ "artlar konulab$l$r. 

Memurun ba#ka sınıfta ve dereces"n"n altında b"r görevde 
çalı#tırılmayaca$ı: 

• H$ç b$r memur sınıfının dı"ında ve sınıfının $ç$ndek$ dereces$n$n altında 
b$r derecen$n görev$nde çalı"tırılamaz.

A) Genel #artlar

Askerl$kle $lg$s$ bulunmamak Askerl$k ça#ına gelmem$" bulunmak

Kamu haklarından 
mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes$nde bel$rt$len 
süreler geçm$" olsa b$le; kasten $"lenen b$r suçtan 

dolayı b$r yıl veya daha fazla süreyle hap$s cezasına 
ya da affa u#ramı" olsa b$le devlet$n güvenl$#$ne kar"ı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen$n $"ley$"$ne kar"ı 
suçlar, z$mmet, $rt$kâp, rü"vet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtec$l$k, güven$ kötüye kullanma, h$lel$ $flas, $haleye 
fesat karı"tırma, ed$m$n $fasına fesat karı"tırma, suçtan 

kaynaklanan  malvarlı#ı  de#erler$n$  aklama  veya  
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerl$k ça#ına gelm$" $se muvazzaf askerl$k h$zmet$n$ yapmı" yahut 
ertelenm$" veya yedek sınıfageç$r$lm$" olmak

53 üncü madde hükümler$ saklı kalmak kaydı $le görev$n$ devamlı 
yapmasına engel olab$lecek; akıl hastalı#ı bulunmamak

Güvenl$k soru"turması ve/veya ar"$v ara"tırması yapılmı" olmak

Türk Vatanda"ı Olmak Kanunda bel$rt$len ya" "artını ta"ımak Bel$rt$len ö#ren$m "artını ta"ımak

B) Özel #artlar

H$zmet görece#$ sınıf $ç$n bel$rt$len ö#ret$m ve e#$t$m kurumlarının 
b$r$nden d$ploma almı" olmak

Kurumların özel kanun veya d$#er mevzuatında aranan "artları ta"ımak
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Engell" personel çalı#tırma yükümlülü$ü

Kurum ve kurulu"lar bu Kanuna göre çalı"tırdıkları personele a$t kadrolarda 
% 3 oranında engell$ çalı"tırmak zorundadır.

% 3’ün hesaplanmasında $lg$l$ kurum veya kurulu"un (yurtdı"ı te"k$lat har$ç) 
toplam dolu kadro sayısı d$kkate alınır.

A
D

AY
LI

K

Adaylık süres$ b$r yıldan az $k$ yıldan 
çok olamaz
Adaylık süres$ $ç$nde memurun ba"ka 
kurumlara nakl$ yapılamaz
Aday olarak atanan memurların önce 
bütün memurların ortakvasıfları $le $l-
g$l$ temel e#$t$me, b$lahare sınıfları $le 
$lg$l$ hazırlayıcı e#$t$me ve staja tab$ 
tutulmaları ve Devlet memuruolarak 
atanab$lmeler$ $ç$n ba"arılı olmaları 
"arttır
Temel e#$t$m $le hazırlayıcı e#$t$m 
aynı kurumda yapılır

Adaylık devres" "ç"nde veya sonunda göreve son verme
Adaylık süres$ $ç$nde temel ve hazırlayıcı e#$t$m ve staj devreler$n$n her b$r$n-
de ba"arısız olanların,

Adaylık süres$ $ç$nde hal ve hareketler$nde memur$yetle ba#da"mayacak 
durumları tesp$t ed$lenler$n,

Göreve devamsızlıkları tesp$t ed$lenler$n,

Adaylık süres$ $ç$nde aylıktan kesme veya kademe $lerlemes$n$n durdurulması 
cezası almı" olanların

D$s$pl$n am$rler$n$n tekl$f$ ve atamaya yetk$l$ am$r$n onayı $le $l$"k$ler$ kes$l$r. 
!l$"k$ler$  kes$lenler  $lg$l$  kurumlarca  derhal  Devlet  Personel  Ba"kanlı#ına 
b$ld$r$l$r.
Adaylık devres" "ç"nde veya sonunda; "l"#"kler" kes"lenler (sa$lık nedenle-

r" har"ç) 3 yıl süre "le Devlet memurlu$una alınmazlar.

Asl" Memurlu$a Atanma
Adaylık devres$ $ç$nde e#$t$mdeba"arılı olan adaylar d$s$pl$n am$rler$n$n tekl$f$ 
ve atamaya yetk$l$ am$r$n onayı $le onay tar$h$nden geçerl$ olmak üzere asl$ 
memurlu#a atanırlar.
Asl$ memurlu#a geçme tar$h$ adaylık süres$n$n sonunu geçemez
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Atamalarda görev yer"ne hareket ve "#e ba#lama süres":

!lk defa veya yen$den veyahut 
yer de#$"t$rme suret$yle 
atanmada $"e ba"lama

Sava" ve ola#anüstü hallerde 
bu süre Cumhurba"kanı 

Kararı $le kısaltılab$l$r

Ba"ka yerdek$ görevlere atananlar,atama 
em$rler$n$n kend$ler$ne tebl$#tar$h$nden 
$t$baren 15 gün $çer$s$nde o yere hareket 
ederek bell$ yol süres$n$, $zleyen $" günü 

$ç$nde $"e ba"lamak zorundadırlar.

Aynı yerdek$ görevlere 
atananlar atama em$rler$n$n 
kend$ler$ne tebl$# gününü 
$zleyen $" günü $ç$nde $"e 
ba"lamak zorundadırlar.

Yukarıdak$ süreler;

1-Kanun$ $z$nler$n kullanılması veya geç$c$ b$r görev$n yapılması sırasın-
da  ba"ka b$r göreve atanan memurlar $ç$n $zn$n veya geç$c$ görev$n 
b$t$m$,

2-Hesaplarını, yerler$ne gelenlere dev$r zorunda bulunan sayman ve 
sayman mutemetler$ $ç$n devr$n sona ermes$,

3- Esk$ görevler$ne devamları kurumlarınca yazılı olarak tebl$# ed$lenler 
$ç$n yerler$ne atanan memurların gelmes$ veya yen$ görev yerler$ne 
hareketler$n$n kurumlarınca tebl$#$, tar$h$nde ba"lar.

Yer de#$"t$rme suret$yle yapılan atamalarda memurlara atama em$rler$ 
tebl$# ed$l$nce yollukları, ödeme emr$ aranmaksızın, saymanlıklarca 
derhal öden$r.

Memurun $z$nl$ ve raporlu olması tebl$gata engel de#$ld$r.

Göreve ba"lama $le $lg$l$ süreler, $lg$l$ k$"$ $z$nl$ veya raporlu $se $z$n ve 
rapor müddet$n$n b$tmes$nden sonra ba"lar.
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1
YIL

B$r göreve $lk defa veya yen$den atananlardan belge $le $spatı 
mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın;

Aynı yerdek$ göreve; tebl$# gününü $zleyen $" günü $ç$nde;

Ba"ka yerdek$ görevelere; tebl$# tar$h$nden $t$baren 15 GÜN 
$çer$s$nde o yere hareket ederek bell$ yol süres$n$, $zleyen $" 

günü $ç$nde $"e ba"lamayanların atanmaları $ptal ed$l$r. Bunlar 1 
yıl süreyle Devlet memuru olarak $st$hdam ed$lemezler.

Bunların belge $le $spatı mümkün zorlayıcı sebepler neden$yle 
göreve ba"lamama hal$ $k$ ayı a"tı#ı takd$rde atama $"lem$ 

atamaya yetk$l$ makamlarca $ptal ed$l$r.

Çek$lm$"
Sayılma

Ba"ka yerdek$ b$r göreve atananlardan 15 GÜN süre $ç$nde 
hareket ederek bell$ yol süres$ sonunda yen$ görebler$ne 

ba"lamayanlara, esk$ görevler$nden ayrılı" ve yen$ 
görevler$ne ba"layı" tar$hler$ arasında aylık ver$lmemek "artı 

$le 10 GÜNLÜK b$r süre daha ver$leb$l$r.

Belge $le $spatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 
bu süre sonunda da yen$ görevler$nde $"e ba"lamayanlar 

memur$yetten çek$lm$" sayılırlar.

Devlet Memurlu$unda !lerleme ve Yükselmeler

Kademe ve kademe "lerlemes":

• Kademe; derece $ç$nde, görev$n önem$ veya sorumlulu#u artmadan, 
memurun aylı#ındak$ $lerlemed$r.

• Memurun kademe $lerlemes$n$n yapılab$lmes$ $ç$n bulundu#u kademe-
de en az b$r yıl çalı"mı" olması ve bulundu#u derecede $lerleyeb$lece#$ 
b$r kademen$n bulunması "artları aranır.

• Bel$rl$ b$r süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekl$ görevle 
atanan memurlardan kalkınmada b$r$nc$ derecede öncel$kl$ yörelerde 
bulunanlara, bu yörelerde f$$len çalı"mak suret$yle geç$r$len her $k$ yıl 
$ç$n b$r kademe $lerlemes$ daha ver$l$r.

• Yıllık $z$nde geç$r$len süreler f$$len çalı"ılmı" sayılır. !k$ yıldan az süreler 
d$kkate alınmaz.

• Son sek$z yıl $ç$nde herhang$ b$r d$s$pl$n cezası almayan memurlara, 
aylık dereceler$n$n yükselt$lmes$nde d$kkate alınmak üzere b$r kademe 
$lerlemes$ uygulanır.

• Bel$rt$len "artları ha$z her sınıf ve derecedek$ memurlar, hak kazandıkları 
tar$hten geçerl$ olmak üzere ve ba"kaca b$r $"leme gerek kalmaksızın 
b$r $ler$ kademeye $lerlem$" sayılırlar.
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• Kademe $lerlemes$ $le $lg$l$ onay merc$$ atamaya yetk$l$ am$rd$r.

• Onay merc$ler$ kademe $lerlemeler$ $le $lg$l$ yetk$ler$n$ devredeb$l$rler.

• Kademe $lerlemes$ne hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her 
ay alınacak toplu onaylarla bel$rlen$r.

• Kademe $lerlemes$ yapmı" sayılanlardan $lerlemeye müstahak olmadık-
ları sonradan tesp$t ed$lenler$n kademe $lerlemeler$, $lerlem$" sayıldıkları 
tar$hten geçerl$ olmak üzere $ptal ed$l$r.

Kadrosuzluk sebeb"yle derece yükselmes" yapamayanların aylıkları:

• D$#er "artları ta"ımakla b$rl$kte üst derecelerde kadro olmadı#ı $ç$n

• derece yükselmes$ yapamayan memurların kazanılmı" hak aylıkları, ö#-
ren$m durumları $t$bar$yle yükseleb$lecekler$ derecey$ a"mamak "artıyla 
$"gal etmekte oldukları kadroların üst dereceler$ne yükselt$l$r.

Derece yükselmes"n"n usul ve #artları:
1. Derece yükselmes$ yapılab$lmes$ $ç$n:

a. Üst derecelerden bo" b$r kadronun bulunması,
b. Dereces$ $ç$nde en az 3 yıl ve bu derecen$n 3 üncü kademes$nde 

1 yıl bulunmu",
c. Kadronun tahs$s ed$ld$#$ görev $ç$n öngörülen n$tel$kler$ elde 

etm$", olması "arttır.
2. B) E#$t$m ve Ö#ret$m H$zmetler$ Sınıfı $le Sa#lık H$zmetler$ ve 

Yardımcı Sa#lık H$zmetler$ Sınıfı har$ç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü 
dereceler$ndek$ kadrolarına, derece yükselmes$ndek$ süre kaydı 
aranmaksızın, atanmasındak$ usule göre daha a"a#ıdak$ derece-
lerden atama yapılab$l$r.

Ancak, bu "ek$lde b$r atamanın yapılab$lmes$ $ç$n $lg$l$n$n;
a. 1 $nc$ derecel$ kadrolardan ek gösterges$ 5300 ve daha yukarıda 

olanlar $ç$n en az 12 yıl,
b. 1 $nc$ ve 2 nc$ derecel$ kadrolardan ek gösterges$ 5300’den az 

olanlar $ç$n en az 10 yıl,
c. 3 üncü ve 4 üncü derecel$ kadrolar $ç$n en az 8 yıl,

h$zmet$n$n bulunması ve yüksekö#ren$m görmü" olması "arttır. Dört yıl-
dan az sürel$ yüksekö#ren$m görenler $ç$n bu sürelere $k$ yıl $lave ed$l$r.

!dar" görevlere atanma:

• Kurumlar, E#$t$m ve Ö#ret$m, Sa#lık ve Yardımcı Sa#lık ve Tekn$k 
H$zmetler Sınıflarına dah$l memurlardan, kar$yerler$nden yararlanmak 
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$sted$kler$n$ 2 4 üncü dereceler arasındak$ $dar$ görevlere a$t olup ka-
zanılmı" hak dereceler$n$n $k$ altındak$ derecelerden tesb$t ve $hdas 
ed$lm$" kadrolara atayab$l$rler.

• Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmı" hak dereceler$ üze-
r$nden öden$r. Ancak kazanılmı" aylık dereceler$ ve kar$yer h$zmet sı-
nıfları $ç$n tesb$t ed$len ek gösterge, zam ve tazm$natlar $le atandıkları 
görevler$n ek gösterge, zam ve tazm$natlarının farklı olması hal$nde 
fazla olanı öden$r.

B"r sınıftan ba#ka b"r sınıfa geçme:

• Memurların e"$t dereceler arasında veya derece yükselmes$ suret$yle

• sınıf de#$"t$rmeler$ ca$zd$r. Bu "ek$lde sınıf de#$"t$recekler$n geçecekler$ 
sınıf ve görev $ç$n bu Kanunda veya Cumhurba"kanlı#ı kararnamele-
r$nde bel$rt$len n$tel$klere sah$p olmaları "arttır.

• Bu durumda sınıfları de#$"enler$n esk$ sınıflarının dereces$nde elde 
ett$kler$ kademelerde geç$rd$kler$ süreler yen$ sınıflardak$ dereceler$nde 
d$kkate alınır.

• Kurumlar, memurlarını meslekler$ $le $lg$l$ sınıftan genel $dare h$zmetler$ 
sınıfına veya genel $dare h$zmetler$ sınıfından meslekler$ $le $lg$l$ sınıfa, 
görev ve unvan e"$tl$#$ gözetmeden kazanılmı" hak aylık dereceler$yle 
atayab$l$rler.

• Esk$ sınıflarında, görev alacakları yen$ sınıfa göre memurlu#a dahayük-
sek b$r derece ve kademeden ba"lamı" olup da sınıf de#$"t$renler$n yen$ 
görevler$ndek$ $lk $lerleme süreler$ esk$ sınıflarında kazandıkları derece 
ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamla-
nıncaya kadar kend$ler$ne sınıf de#$"t$rmeler$ sırasında bulundukları 
derecede kademe $lerlemes$ ver$lmez.

Yer de$"#t"rme suret"yle atanma:

• Kurumlarda yer de#$"t$rme suret$yle atanmalar; h$zmetler$n gerekler$ne, 
özell$kler$ne, Türk$yen$n ekonom$k, sosyal, kültürel ve ula"ım "artları 
yönünden benzerl$k ve yakınlık gösteren $ller gruplandırılarak tesp$t 
ed$len bölgeler arasında ad$l ve dengel$ b$r s$stem $ç$nde yapılır.

• Yen$den veya yer de#$"t$rme suret$yle yapılacak atamalarda; a$le b$r$m$n$ 
muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekl$ koord$nasyon 
sa#lanarak memur olan d$#er e"$n de $ste#$ hal$nde ataması, atamaya 
tab$ tutulan memurun atandı#ı yere bu Kanunda bel$rt$len esaslar çer-
çeves$nde yapılır.
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• Yer de#$"t$rme suret$yle atanmaya tab$ memurun atandı#ı yerde e"$-
n$n atanaca#ı te"k$latın bulunmaması ya da te"k$latı olmakla b$rl$kte 
n$tel$#$ne uygun münhal b$r görev bulunmaması ve $lg$l$n$n de taleb$ 
hal$nde, bu personele e"$n$n görev süres$ $le sınırlı olmak üzere a"a#ı-
dak$ "artlarda $z$n ver$leb$l$r.

• Bu suretle $z$n ver$lenlere, aylık ve d$#er ödemeler$ne kar"ılık olarak,

• aylık (taban ve kıdem aylı#ı dah$l), ek gösterge, zam ve tazm$natlarının 
kanun$ kes$nt$ler dü"üldükten sonrak$ net m$ktarının, e"ler$;

a. Ola#anüstü Hal Bölges$ne dah$l $llerle bu $llere mücav$r olarak 
bel$rlenen $llerde görevl$ olanlara % 60’ı,

b. Kalkınmada 1 $nc$ derecede öncel$kl$ yörelerde görevl$ olanlara 
% 50’s",

c. Kalkınmada 2 nc$ derecede öncel$kl$ yörelerde görevl$ olanlara 
% 25’", kurumlarınca kadro tasarrufundan öden$r.

• E"ler$ d$#er yörelerde görevl$ olanlar $se ücrets$z $z$nl$ sayılır.

• Yukarıda sayılanların kadroları e"ler$n$n görevlend$rme süres$yle sınırlı 
olarak saklı tutulur.

• Ancak, bu süre memur$yet boyunca 4 yılı h$ç b$r surette geçemez.

• Bunların kademe $lerlemes$; emekl$l$k ve d$#er bütün hakları ve yüküm-
lülükler$ devam eder.

• Ancak ücrets$z $z$n ver$lenler$n bu süreler$n$n emekl$l$kten sayılab$lmes$ 
$ç$n kesenek ve kurum kar"ılıklarının her ay kend$ler$ tarafından T.C. 
Emekl$ Sandı#ına yatırılması gerek$r.

• Ver$lecek rapora göre kend$s$, e"$ veya b$r$nc$ derece kan hısımlı#ı bu-
lunan bakmakla yükümlü oldu#u a$le fertler$ engell$ olan memurların 
engell$l$k durumundan kaynaklanan yer de#$"t$rme talepler$n$n kar"ı-
lanması $ç$n düzenlemeler yapılır.

Kar#ılıklı olarak yer de$"#t"rme:

• Aynı Kurumun ba"ka ba"ka yerlerde bulunan aynı sınıftak$ memurları, 
kar"ılıklı olarak yer de#$"t$rme suret$yle atanmalarını $steyeb$l$rler.

• Bu $ste#$n yer$ne get$r$lmes$ atamaya yetk$l$ am$rler$nce uygun bulun-
masına ba#lıdır.

Yabancı b"r memleket veya uluslararası kurulu#ta h"zmet alma:

• Yabancı memleketler$n resmî kurumları veya uluslararası kurulu"larda 
kurumlarının muvafakat$ $le görev alacak memurlara, $lg$l$ Bakanın onayı 
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"le (her üç yılda b"r Bakan onayı yen"lenmek kaydıyla) memur$yet$ 
süres$nce yabancı memleketler$n resmî kurumlarında on yıla, uluslara-
rası kurulu"larda y$rm$b$r yıla kadar aylıksız $z$n ver$leb$l$r.

yabancı memleketler$n
resmî kurumlarında ON yıla kadar

uluslararası kurulu"larda
 Y!RM!B!R yıla kadar

• Bu k$mseler$n görevler$ne dönmek $stemeler$ hal$nde; bu Kanunun sınav 
veya seçme $le $lg$l$ hükümler$ d$kkate alınmak suret$yle, yabancı mem-
leketlerde veya uluslararası kurulu"larda geç$rd$kler$ h$zmet süreler$n$n 
her yılı b$r kademe $lerlemes$ne ve her 3 yılı b$r derece yükselmes$ne 
esas olacak "ek$lde ve bo" kadro bulundu#u takd$rde de#erlend$r$l$r.

B"lg"ler"n" artırmak üzere dı# memleketlere gönder"lme:

• Meslekler$ne a$t ö#ren$m$n$ b$t$rerek Devlet memurlu#una alınmı" ve 
asl$ memur olarak atanmı" olanlardan meslekler$ne a$t h$zmetlerde 
yet$"t$r$lmek, e#$t$lmek, b$lg$ler$n$ artırmak veya staj yapmak üzere dı" 
memleketlere:

a. Kurumlarınca açılacak seçme veya yarı"ma sınavlarında ba"arı 
gösterenlere,

b. Dı" burslara dayanılarak gönder$lenlere,

• !k$ yıla kadar ayrılma müsaades$ ver$leb$l$r.

• Gerek$rse bu süre en çok b$r kat uzatılab$l$r.

S"lah altına alınma:

• Hazarda ve seferde muvazzaflık h$zmet$ dı"ında s$lah altına alınan

• Devlet memurları, s$lah altında bulundukları sürece $z$nl$ sayılırlar. 
Terh"s ed"lenler"n görevler"ne dönmeler":

• Hazarda e#$t$m ve manevra maksad$yle veya seferde muvazzaflık h$z-
met$ dı"ında s$lah altına alınan memurların terh$sler$nden sonra gö-
revler$ne ba"lamaları, bu Kanundak$ yer de#$"t$rme suret$yle atamaya 
$l$"k$n hükümler$ne tab$d$r.

Muvazzaf askerl"$e ayrılan memurların terh"sler"nde göreve ba#la-
tılmaları "le muvazzaf askerl"kte geçen süreler"n kademe ve derece 
"nt"baklarında de$erlend"r"lmes":

• Devlet memuru $ken muvazzaf askerl$k h$zmet$n$ yapmak üzere s$lah 
altına alınanlardan askerl$k görev$n$ tamamlayıp memur$yete dönmek 
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$steyenler, terh$s tar$h$nden $t$baren 30 gün $ç$nde kurumlarına ba"-
vurmak ve kurumları da ba"vurma tar$h$nden $t$baren azam$ 30 gün 
$ç$nde $lg$l$ler$ göreve ba"latmak zorundadırlar.

• Bunların muvazzaf askerl$kte geçen süreler$ muvazzaf askerl$#e ayrıldık-
ları sırada $kt$sap etm$" oldukları derecede kademe $lerlemes$ yapılmak 
suret$yle de#erlend$r$l$r.

• Bu g$b$ler$n muvazzaf askerl$#e ayrılmadan önce $"gal ett$kler$ kadroda 
kazandıkları kademe $lerlemeler$ ayrıca göz önünde bulundurulur.

• Askerl$k önces$ kademe $lerlemeler$ $le askerl$kte geçen süre toplamının 
3 yılı a"an kısmı usulü da$res$nde üst dereceye terf$ ett$kler$ zaman bu 
derecede kademe $lerlemes$ yapılmak suret$yle de#erlend$r$l$r.

Muvazzaf askerl"$"n" yaptıktan sonra Devlet memurlu$una g"renler"n 
kademe "nt"bakları:

• Muvazzaf askerl$k görev$n$ yaptıktan sonra Devlet memurlu#una ata-
nanlar adaylık esaslarına tab$ olurlar ve muvazzaf askerl$kte geçen sü-
reler$ asaletler$n$n tasd$k$nden sonra kademe $lerlemes$ yapılmak ve 
sınav veya seçmeye tab$ tutulmak suret$yle derece yükselt$lmes$nde 
de de#erlend$r$l$r.

Seferde veya tal"m ve manevra "ç"n hazarda s"lah altına alınanların 
askerl"k süreler"n"n kademe ve derece "nt"bakları:

• Devlet memurlarından muvazzaflık h$zmet$ dı"ında tal$m ve manevra

• maksad$yle veya seferde s$lah altına alınanların kademe $lerlemeler$ 
devam eder.

• Bu süre $ç$nde derece yükselmes$ gerekt$#$nde terh$sler$nden sonra

• açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede ba"arı göstermeler$ "ar-
tıyla s$lah altında geçen süreler$ yükselecekler$ üst derecen$n kademe-
ler$nde d$kkate alınır.

Vekalet görev" ve aylık ver"lmes"n"n #artları:

• Memurların kanun$ $z$n, geç$c$ görev, d$s$pl$n cezası uygulaması veya

• görevden uzakla"tırma nedenler$yle $"ler$nden geç$c$ olarak ayrılmaları 
hal$nde yerler$ne kurum $ç$nden veya d$#er kurumlardan veya açıktan 
vek$l atanab$l$r.

• B$r görev$n memurlar el$yle vekaleten yürütülmes$ hal$nde aylıksız ve-
kalet asıldır.
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• Ancak, $lkokul ö#retmenl$#$ (Yaz tat$l$ har$ç),

•  tab$pl$k,

• d$" tab$pl$#$,

•  eczacılık,

• köy ve beldelerdek$ ebel$k ve hem"$rel$k,

• mühend$s ve m$marlık,

• veter$nerl$k, va$zl$k,

• Kur’an kursu ö#ret$c$l$#$,

• $mam-hat$pl$k ve müezz$n-kayyımlı#a a$t bo" kadrolara Mal$ye 
Bakanlı#ının $zn$ (mahallî "darelerde "z"n "artı aranmaz) $le, açıktan 
vek$l atanab$l$r.

• Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan vek$l memurlara vekalet 
görev$n$n 3 aydan fazla devam eden süres" "ç"n, kurum dı"ından 
veya açıktan atananlarla kurum $ç$nden $lkokul ö#retmenl$#$ne atanan 
ö#retmenler $le veznedarlık görev$ne atananlara göreve ba"ladıkları 
tar$hten $t$baren vekalet aylı#ı öden$r.

• Açıktan vek$l olarak atananlara, b$r yılda y$rm$ günü geçmemek üzere

• çalı"tıkları her ay $ç$n $k$ gün yıllık $z$n ver$l$r.

• Bu $zn$n kullanımında, b$r sonrak$ yıla devred$lme hâl$ dı"ında Devlet

• memurları $ç$n öngörülen hükümler uygulanır.

!k"nc" görev yasa$ı:

Memurlara;
a. Bu Kanuna tab$ kurumlarda,
b. Sermayes$n$n tamamı Devlet tarafından ver$lmek suret$yle kuru-

lan $kt$sad$ kurumlar $le sermayes$n$n yarısından fazlası Devlete 
a$t bankalarda,

c. Özel kanunlarla veya Cumhurba"kanlı#ı kararnameler$yle kuru-
lan banka ve kurulu"larda,

d. Yukarıdak$ bentlerde yazılı $dare, kurulu" ve bankalar tarafından 
sermayeler$n$n yarısından fazlasına katılmak suret$yle kurulan 
kurulu"larla bunların aynı oranda katılmaları $le vücut bulan 
kurumlarda,

• !k$nc$ görev ver$lemez; bu kurumlardan her ne ad $le olursa olsun para 
ödenemez ve yarar sa#lanamaz.
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• Ancak, bu Kanunun memurlara $k$nc$ görev ver$lmes$n$ öngören hü-
kümler$ $le hakem, tasf$ye memuru ve b$l$rk$"$lere takd$r olunan !l Genel 
Mecl$s$ ve !l Da$m$ Encümen$ ba"kanları, özel kanunlarla kurulan ve asl$ 
görevler$n$n devamı n$tel$#$nde olmayan çe"$tl$ kurul, kom$syon, heyet 
ve jür$ çalı"malarına, Ün$vers$teler, Akadem$ler, Türk$ye ve Orta Do#u 
Amme !dares$ Enst$tüsü ve Özel Kanunlarla kurulan ara"tırma kurumları 
tarafından $dareyle $lg$l$ olarak yapılan $nceleme ve ara"tırma çalı"mala-
rına katılanlar $ç$n özel kanunlarınca göster$len veya bu kanunlara da-
yanılarak tesp$t ed$len ücretler$n ödenmes$ne $l$"k$n hükümler saklıdır.

!k"nc" görev ver"lecek memurlar ve görevler:

• Bu Kanuna tab$ kurumlarda çalı"an Devlet memurlarına esas görevle-
r$n$n yanında;

a. Özel kanunlarla, Cumhurba"kanlı#ı kararnameler$yle veya bun-
ların verd$#$ yetk$ye dayanılarak memurlara gördürülmes$ ön-
görülen sürekl$ h$zmetler,

b. Meslek$ b$lg$s$ $le $lg$l$ olarak, h$zmet olanakları elver$"l$ bulun-
mak ve atamaya yetk$l$ am$r tarafından uygun görülmek "art$yle;

1. Kurumların tab$pl$kler$, d$" tab$pl$kler$, eczacılıkları, k$myagerl$k-
ler$, veter$nerl$kler$, avukatlıkları $le Adl$ Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2.  Asıl görevler$n$n bulundu#u bucak, $lçe ve zorunlu hallerde $ller 
beled$yeler$n$n yüksek mühend$s, mühend$s, yüksek m$mar ve 
m$marlarca yürütülmes$ gereken tekn$k h$zmetler$,

!k"nc" görev olarak ver"leb"l"r.

Asıl görevler"n"n yanında;
a. Tab$plere; $l ve $lçe sa#lık müdürlü#ü, $l sa#lık müdür yardımcılı#ı, 

halk sa#lı#ı müdürlü#ü, halk sa#lı#ı müdür yardımcılı#ı, sa#lık 
grup ba"kanlı#ı, ba"tab$pl$k, ba"tab$p yardımcılı#ı $le $l sa#lık ve 
halk sa#lı#ı müdürlükler$nde $lg$l$ mevzuatı uyarınca tab$pler 
tarafından yürütülmes$ öngörülen "ube müdürlükler$,

b. D$" hek$mler$ne ve veter$nerlere, meslekler$ $le $lg$l$ ba"tab$pl$k,
c. Veter$ner, d$"hek$m$ ve eczacılara; ba"tab$p yardımcılı#ı,
d. Ö#retmenlere; okul ve enst"tü müdürlü$ü, ba#yardımcılı$ı 

ve yardımcılı$ı görevler", $k$nc$ görev olarak yaptırılab$l$r.

Ders görev":

• Her derecedek$ e#$t$m ve ö#ret$m kurumları $le Ün$vers$te ve Akadem$ 
(Asker$ Akadem$ler dah$l), okul, kurs veya yaygın e#$t$m yapan 
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kurumlarda ve benzer$ kurulu"larda ö#retmen veya ö#ret$m üyes$ 
bulunmaması hal"nde ö#retmenlere, ö#ret$m üyeler$ne veya d"$er 
memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret "le ek ders görev" 
ver"leb"l"r.

• Ücretle okutulacak ders saatler$n$n sayısı,ders görev$ alacakların n$te-
l$kler$ ve d$#er hususlar Cumhurba"kanı kararı $le tesp$t olunur.

B"rle#em"yecek görevler:

• Devlet memurlarına, vekalet görev$, $k$nc$ görev veya ders görevler$n-
den ancak b$r$s$ ver$leb$l$r.

• Ö#retmenler$n $dar$ görev$ bu hükmün dı"ındadır.

• B$r memurun üstünde b$rden çok ücretl$ vekalet görev$ veya $k$nc$ 
görev bulunamaz.

Memurluktan çek"lenler"n yen"den atanmaları:

• !k$ defadan fazla olmamak üzere memurluktan kend$ $stekler$yle

• çek$lenlerden veya bu Kanun hükümler$ne göre çek$lm$" sayılanlar-
dan tekrar memurlu#a dönmek $steyenler, ayrıldıkları sınıfta bo" kadro 
bulunmak ve bu sınıfın n$tel$kler$n$ ta"ımak "artıyla ayrıldıkları tar$hte 
almakta oldukları aylık dereces$ne e"$t b$r derecen$n aynı kademes$ne 
veya d$#er b$r sınıfta e"$t derecedek$ kadrolara atanab$l$rler.

• 657 sayılı Kanuna tab$ olmayan personelden kend$ $stekler$ $le göre-
v$nden çek$lm$" olanlar, bo" kadro bulunmak ve g$rece#$ sınıfın n$te-
l$kler$n$ ta"ımak kaydı $le bu Kanuna tab$ kurumlardak$ memur$yetlere 
atanab$l$rler.

• Yasama görev$nde veya bakan olarak geç$r$len her yıl b$r kademe 
$lerlemes$ ve her $k$ yıl b$r derece yükselmes$ne esas olacak "ek$lde 
de#erlend$r$l$r.

Memurlu$un Sona Ermes"

Çek"lme:

• Devlet memuru ba#lı oldu#u kuruma yazılı olarak müracaat etmek 
suret$yle memurluktan çek$lme $ste#$nde bulunab$l$r.

• Mezun$yets$z veya kurumlarınca kabul ed$len mazeret$ olmaksızın göre-
v$n terk ed$lmes$ ve bu terk$n kes$nt$s$z 10 gün devam etmes$ hal$nde, 
yazılı müracaat "artı aranmaksızın, çek$lme $ste#$nde bulunulmu" sayılır.
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• Çek$lmek $st$yen memur yer$ne atanan k$msen$n gelmes$ne veya çe-
k$lme $ste#$n$n kabulüne kadar görev$ne devam eder. Yer$ne atanan 
k$mse b$r aya kadar gelmed$#$ veya yer$ne b$r vek$l atanmadı#ı takd$rde, 
üstüne haber vererek görev$n$ bırakab$l$r.

• Ola#anüstü mazeretle çek$lenler, üstüne haber vermek "art$yle b$r ay

• kaydına tab$ de#$ld$rler.

• Çek"lmede dev"r ve tesl"m süres":

• Çek$len Devlet memurlarından dev$r ve tesl$m $le yükümlü olanlar, bu

• $"lemler$n sonuna kadar görevler$n$ bırakamazlar.

Ola$anüstü yönet"m haller"nde çek"lme usulü:

• Ola#anüstü hal, seferberl$k ve sava" haller$nde veya genel hayata mües-
s$r afetlere u#rayan yerlerdek$ Devlet memurları, çek$lme $stekler$ kabul 
ed$lmed$kçe veya yer$ne atanacaklar gel$p $"e ba"lamadıkça görevler$n$ 
bırakamazlar. 

Çek"len ve çek"lm"# sayılanların yen"den atanmaları: 

Memurlardan mal" ve ceza" sorumlulukları saklı kalmak üzere;

Mezun$yets$z veya kurumlarınca kabul ed$len mazeret$ olmaksı-
zın görev$n terk ed$lmes$ ve bu terk$n kes$nt$s$z 10 gün devam 
etmes$ hal$nde, yazılı müracaat "artı aranmaksızın, çek$lme 
$ste#$nde bulunulmu" sayılır.

Açıklanan hususlara 
uygun olarak 
memur$yetten 
çek$lenler:

6 AY GEÇMEDEN 
DEVLET 
MEMURLU&UNA 
ALINAMAZ.

Çek$lmek $steyen memur yer$ne atanan k$msen$n gelmes$ne 
veya çek$lme $ste#$n$n kabulüne kadar görev$ne devam eder. 
Yer$ne atanan k$mse b$r aya kadar gelmed$#$ veya yer$ne b$r 
vek$l atanmadı#ı takd$rde, üstüne haber vererek görev$n$ 
bırakab$l$r.

Ola#anüstü mazeretle çek$lenler, üstüne haber vermek "artıyla 
b$r ay kaydına tab$ de#$ld$rler.

Çek$len Devlet memurlarından dev$r ve tesl$m $le yükümlü olan-
lar, bu $"lemler$n sonuna kadar görevler$n$ bırakamazlar.

H$zmet $caplarına göre dev$r ve tesl$m $"lemler$ $ç$n gerekl$ 
süreler, yönetmel$kte bel$rt$l$r.

Açıklanan yazılı 
zorunluluklara 
uymadan 
memur$yetten 
ayrılanlar:

1 YIL GEÇMEDEN 
DEVLET 
MEMURLU&UNA 
ALINAMAZ.

Çek$len Devlet memurlarından dev$r ve tesl$m $le yükümlü olan-
lar, bu $"lemler$n sonuna kadar görevler$n$ bırakamazlar.

H$zmet $caplarına göre dev$r ve tesl$m $"lemler$ $ç$n gerekl$ 
süreler, yönetmel$kte bel$rt$l$r.

Açıklanan yazılı 
zorunluluklara 
uymadan 
memur$yetten 
ayrılanlar:

3 YIL GEÇMEDEN 
DEVLET 
MEMURLU&UNA 
ALINAMAZ.

Ola#anüstü hal, sıkıyönet$m, seferberl$k ve sava" haller$nde 
veya genel hayata müess$r afetlere u#rayan yerlerdek$ Devlet 
Memurları yer$ne atanacaklar gel$p $"e ba"lamadıkça görevler$n$ 
bırakamazlar.

Açıklanan yazılı 
zorunluluklara 
uymadan 
memur$yetten 
ayrılanlar:

3 YIL GEÇMEDEN 
DEVLET 
MEMURLU&UNA 
ALINAMAZ.
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Memurlu$un sona ermes":

Devlet memurlarının
a. Bu kanun hükümler$ne göre memurluktan çıkarılması;
b. Memurlu#a alınma "artlarından her hang$ b$r$n$ ta"ımadı#ının 

sonradan anla"ılması veya memurlukları sırasında bu "artlardan 
her hang$ b$r$n$ kaybetmes$;

c. Memurluktan çek$lmes$;
d. !stek, ya" hadd$, malûllük sebepler$nden b$r$ $le emekl$ye 

ayrılması;
e. Ölümü;

haller$nde memurlu#u sona erer. 

Çalı#ma saatler":

• Memurların haftalık çalı"ma süres$ genel olarak 40 saatt$r.

• Bu süre Cumartes$ ve Pazar günler$ tat$l olmak üzere düzenlen$r.

• Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurba"kanlı#ı kararnameler$ne

• veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmel$klerle, kurumların ve 
h$zmetler$n özell$kler$ d$kkate alınmak suret$yle farklı çalı"ma süreler$ 
tesp$t olunab$l$r.

• Cumhurba"kanı, yurt dı"ı kurulu"larda h$zmet$n gerekt$rd$#$ hallerde,

• hafta tat$l$n$ Cumartes$ ve Pazardan ba"ka günler olarak tesp$t edeb$l$r.

Günlük çalı#ma saatler"n"n tesp"t":

• Günlük çalı"manın ba"lama ve b$tme saatler$ $le ö#le d$nlenme süres$,

• bölgeler$n ve h$zmet$n özell$kler$ne göre;

• Merkezde Cumhurba"kanınca tesp$t olunur.

• !llerde val$ler tarafından tesp$t olunur.

• Ancak engell$ler $ç$n; engel durumu, h$zmet gerekler$, $kl$m ve ula"ım

• "artları göz önünde bulundurulmak suret$yle günlük çalı"manın ba"-
lama ve b$t$" saatler$ $le ö#le d$nlenme süreler$ merkezde üst yönet$c$, 
ta"rada mülk$ am$rlerce farklı bel$rleneb$l$r.

• Memurların yürüttükler$ h$zmet$n özell$kler$ne göre, bu madde uyarınca 
tesp$t ed$len çalı"ma saat ve süreler$ $le görev yerler$ne ba#lı olmaksızın 
çalı"ab$lmeler$ mümkündür.
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• Bu hususa $l$"k$n usûl ve esaslar, Cumhurba"kanınca bel$rlen$r.

Günün 24 saat"nde devamlılık gösteren h"zmetlerde çalı#ma saat ve 
usulünün tesp"t":

• Günün y$rm$dört saat$nde devamlılık gösteren h$zmetlerde çalı"an 
Devlet memurlarının çalı"ma saat ve "ek$ller$ kurumlarınca düzenlen$r.

• Ancak, kadın memurlara; tab$p raporunda bel$rt$lmes$ hâl$nde ham$-
lel$#$n y$rm$dördüncü haftasından önce ve her hâlde ham$lel$#$n y$r-
m$dördüncü haftasından $t$baren ve do#umdan sonrak$ $k$ yıl süreyle 
gece nöbet$ ve gece vard$yası görev$ ver$lemez.

• Engell$ memurlara da $ste#$ dı"ında gece nöbet$ ve gece vard$yası gö-
rev$ ver$lemez.

Yıllık "z"n:

• Devlet memurlarının yıllık $z$n süres$, h$zmet$ 1 yıldan on yıla kadar (On 
yıl dah$l) olanlar $ç$n y"rm" gün,

• H$zmet$ on yıldan fazla olanlar $ç$n 30 gündür.

• Zorunlu hallerde bu sürelere g$d$" ve dönü" $ç$n en çok "k"#er gün 
ekleneb$l$r.

Yıllık "z"nler"n kullanılı#ı:

• Yıllık $z$nler, am$r$n uygun bulaca#ı zamanlarda, toptan veya $ht$yac 
göre kısım kısım kullanılab$l$r.

• B$rb$r$n$ $zl$yen $k$ yılın $zn$ b$r arada ver$leb$l$r.

• Car$ yıl $le b$r öncek$ yıl har$ç, öncek$ yıllara a$t kullanılmayan $z$n hakları 
dü"er.

• Ö#retmenler yaz tat$l$ $le d$nlenme tat$ller$nde $z$nl$ sayılırlar.

• Bunlara, hastalık ve d$#er mazeret $z$nler$ dı"ında, ayrıca yıllık $z$n 
ver$lmez.

• H$zmetler$ sırasında radyoakt$f ı"ınlarla çalı"an personele, her yıl yıllık 
$z$nler$ne $laveten b$r aylık sa#lık $zn$ ver$l$r.

Mazeret "zn":

• Kadın memura; do$umdan önce sek"z, do$umdan sonra sek"z hafta 
olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık $zn$ ver$l$r.

• Ço#ul gebel$k durumunda, do#um önces$ sek$z haftalık analık $zn$ sü-
res$ne "k" hafta eklen$r.
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•  Ancak beklenen do#um tar$h$nden sek$z hafta önces$ne kadar sa#lık 
durumunun çalı"maya uygun oldu#unu tab$p raporuyla belgeleyen 
kadın memur, $ste#$ hâl$nde do#umdan öncek$ üç haftaya kadar ku-
rumunda çalı"ab$l$r.

•  Bu durumda, do#um önces$nde bu rapora dayanarak f$$len çalı"tı#ı 
süreler do#um sonrası analık $zn$ süres$ne eklen$r.

• Do#umun erken gerçekle"mes$ sebeb$yle, do#um önces$ analık $zn$n$n 
kullanılamayan bölümü de do#um sonrası analık $zn$ süres$ne $lave 
ed$l$r.

• Do#umda veya do#um sonrasında analık $zn$ kullanılırken annen$n 
ölümü hâl$nde, $ste#$ üzer$ne memur olan babaya anne $ç$n öngörülen 
süre kadar $z$n ver$l$r.

• Memura, e"$n$n do#um yapması hâl$nde, $ste#$ üzer$ne on gün babalık 
"zn";

• Kend$s$n$n veya çocu#unun evlenmes$ ya da e"$n$n, çocu#unun, ken-
d$s$n$n veya e"$n$n ana, baba ve karde"$n$n ölümü hâller$nde $ste#$ 
üzer$ne yed" gün $z$n ver$l$r.

• Bel$rt$len hâller dı"ında, merkezde atamaya yetk$l$ am$r, $lde val$, $lçede 
kaymakam ve yurt dı"ında d$plomat$k m$syon "ef$ tarafından, b$r$m 
am$r$n$n muvafakat$ $le b$r yıl $ç$nde toptan veya bölümler hâl$nde, 
mazeretler$ sebeb$yle memurlara on gün $z$n ver$leb$l$r.

• Zaruret hâl$nde ö#retmenler har$ç olmak üzere, aynı usûlle on gün 
daha mazeret $zn$ ver$leb$l$r.

• Bu takd$rde, $k$nc$ kez ver$len bu $z$n, yıllık $z$nden dü"ülür.

• Kadın memura, çocu#unu emz$rmes$ $ç$n do#um sonrası analık $zn$ 
süres$n$n b$t$m tar$h$nden $t$baren "lk altı ayda günde üç saat, "k"nc" 
altı ayda günde b"rbuçuk saat süt $zn$ ver$l$r.

• Süt $zn$n$n hang$ saatler arasında ve günde kaç kez kullanılaca#ı husu-
sunda, kadın memurun terc$h$ esastır.

• Memurlara; en az yüzde 70 oranında engell$ ya da süre#en hastalı#ı olan 
çocu#unun (çocu#un evl$ olması durumunda e"$n$n de en az yüzde 70 
oranında engell$ olması kaydıyla) hastalanması hâl$nde hastalık raporu-
na dayalı olarak ana veya babadan sadece b$r$ tarafından kullanılması 
kaydıyla b$r yıl $ç$nde toptan veya bölümler hâl$nde on güne kadar 
mazeret $zn$ ver$l$r.

• Yıllık $z$n ve mazeret $z$nler$ sırasında f$$l$ çalı"maya ba#lı her türlü öde-
meler har$ç malî haklar $le sosyal yardımlara dokunulmaz.
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Hastalık ve refakat "zn":

• Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, ver$lecek raporda göster$le-
cek lüzum üzer$ne, kanser, verem ve akıl hastalı#ı g$b$ uzun sürel$ b$r 
tedav$ye $ht$yaç gösteren hastalı#ı hâl$nde onsek"z aya kadar,

• D$#er hastalık hâller$nde $se on"k" aya kadar $z$n ver$l$r.

• Memurun, hastalı#ı sebeb$yle yataklı tedav$ kurumunda yatarak gör-
dü#ü tedav$ süreler$, hastalık $zn$ne a$t süren$n hesabında d$kkate alınır.

• Bu maddede yazılı azamî süreler kadar $z$n ver$len memurun, bu $zn$n 
sonunda $"e ba"layab$lmes$ $ç$n, $y$le"t$#$ne da$r raporu (yurt dı"ın-
dak$ memurlar $ç$n mahallî usûle göre ver$lecek raporu) $braz etmes$ 
zorunludur.

• !z$n süres$n$n sonunda, hastalı#ının devam ett$#$ resmî sa#lık kurulu 
raporu $le tesp$t ed$len memurun $zn$, yukarıda bel$rt$len süreler kadar 
uzatılır,

• Bu süren$n sonunda da $y$le"emeyen memur hakkında emekl$l$k hü-
kümler$ uygulanır.

• Bunlardan gerekl$ sa#lık "artlarını yen$den kazandıkları resmî sa#lık 
kurullarınca tesp$t ed$len ve emekl$l$k hakkını elde etmem$" olanlar, 
yen$den memur$yete dönmek $stemeler$ hâl$nde, n$tel$kler$ne uygun 
kadrolara öncel$kle atanırlar.

• Görev$ sırasında veya görev$nden dolayı b$r kazaya veya saldırıya u#-
rayan veya b$r meslek hastalı#ına tutulan memur, $y$le"$nceye kadar 
$z$nl$ sayılır.

• Hastalık raporlarının hang$ hallerde, hang$ hek$mler veya sa#lık kurulları 
tarafından ver$lece#$ ve süreler$ $le bu konuya $l$"k$n d$#er hususlar, 
Sa#lık, Mal$ye ve Dı"$"ler$ Bakanlıkları $le Sosyal Güvenl$k Kurumunun 
görü"ler$ alınarak Devlet Personel Ba"kanlı#ınca hazırlanacak b$r yö-
netmel$kle bel$rlen$r.

• Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü oldu#u veya memur refakat et-
med$#$ takd$rde hayatı tehl$keye g$recek ana, baba, e" ve çocukları 
$le karde"ler$nden b$r$n$n a#ır b$r kaza geç$rmes$ veya tedav$s$ uzun 
süren b$r hastalı#ının bulunması hâller$nde, bu hâller$n sa#lık kurulu 
raporuyla belgelend$r$lmes$ "artıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 
üç aya kadar $z$n ver$l$r. Gerekt$#$nde bu süre b$r katına kadar uzatılır.

Aylıksız "z"n:
a. Memura, üç ay olarak ver$len refakat $zn$n$n b$t$m$nden $t$ba-

ren, sa#lık kurulu raporuyla belgelend$r$lmes$ "artıyla, $stekler$ 
üzer$ne onsek$z aya kadar aylıksız $z$n ver$leb$l$r.
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b. Do#um yapan memura, do#um sonrası analık $zn$ süres$n$n 
b$t$m$nden; e"$ do#um yapan memura $se, do#um tar$h$nden 
$t$baren $stekler$ üzer$ne y"rm"dört aya kadar aylıksız $z$n ver$l$r.

c. Üç ya"ını doldurmamı" b$r çocu#u e"$yle b$rl$kte veya münfer$t 
olarak evlat ed$nen memurlar $le memur olmayan e"$n münfer$t 
olarak evlat ed$nmes$ hâl$nde memur olan e"ler$ne, çocu#un ana 
ve babasının rızasının kes$nle"t$#$ tar$hten veya vesayet da$rele-
r$n$n $z$n verme tar$h$nden $t$baren, $stekler$ üzer$ne y"rm"dört 
aya kadar aylıksız $z$n ver$l$r. Evlat ed$nen her $k$ e"$n memur 
olması durumunda bu süre, e"ler$n taleb$ üzer$ne y$rm$dört aylık 
sürey$ geçmeyecek "ek$lde, b$rb$r$n$ $zleyen $k$ bölüm hâl$nde 
e"lere kullandırılab$l$r.

d. Özel burs sa#layan ve bu burstan $st$fade etmes$ $ç$n kend$ler$ne 
aylıksız $z$n ver$lenler de dâh$l olmak üzere burslu olarak ya da 
bütçe $mkânlarıyla yet$"t$r$lmek üzere yurtdı"ına gönder$len veya 
sürekl$ görevle yurt$ç$ne ya da yurtdı"ına atanan veya en az altı 
ay süreyle yurtdı"ında geç$c$ olarak görevlend$r$len memurlar 
veya d$#er personel kanunlarına tâb$ olanlar $le yurtdı"ına kamu 
kurumlarınca gönder$lm$" olan ö#renc$ler$n memur olan e"ler$ 
$le 77 nc$ maddeye göre (yabancı memleketler$n resmî kurumla-
rında on yıla, uluslararası kurulu"larda y$rm$b$r yıla kadar aylıksız 
$z$n ver$lenler) $z$n ver$lenler$n memur olan e"ler$ne görev veya 
ö#ren$m süres$ $ç$nde aylıksız $z$n ver$leb$l$r.

e. Memura, yıllık $z$nde esas alınan süreler $t$barıyla be# h"zmet 
yılını tamamlamı# olması ve "ste$" hâl"nde memur"yet" 
boyunca ve en fazla "k" defada kullanılmak üzere, toplam 
b"r yıla kadar aylıksız "z"n ver"leb"l"r. Ancak, sıkıyönet$m, 
ola#anüstü hâl veya genel hayata müess$r afet hâl$ $lan ed$len 
bölgelere bell$ b$r süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sü-
rekl$ görevle atananlar hakkında bu bölgelerdek$ görev süreler$ 
$ç$nde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

f. Aylıksız $z$n süres$n$n b$t$m$nden önce mazeret$ gerekt$ren se-
beb$n ortadan kalkması hâl$nde, on gün "ç"nde göreve dönül-
mes" zorunludur. Aylıksız $z$n süres$n$n b$t$m$nde veya mazeret 
sebeb$n$n kalkmasını $zleyen on gün "ç"nde görev"ne dönme-
yenler, memur"yetten çek$lm$" sayılır.

g. Muvazzaf askerl$#e ayrılan memurlar askerl$k süres$nce görev 
yer$ saklı kalarak aylıksız $z$nl$ sayılır.

Memur b"lg" s"stem", özlük dosyası:

• Memurlar, Türk$ye Cumhur$yet$ k$ml$k numarası esas alınarak kurumla-
rınca tutulacak personel b$lg$ s$stem$ne kaydolunurlar.
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• Her memur $ç$n b$r özlük dosyası tutulur.

• Özlük dosyasına, memurun meslek$ b$lg$ler$, mal b$ld$r$mler$; varsa 
$nceleme, soru"turma, denet$m raporları, d$s$pl$n cezaları $le ödül ve 
ba"arı belges$ ver$lmes$ne $l$"k$n b$lg$ ve belgeler konulur.

• Memurların ba"arı, yeterl$k ve ehl$yetler$n$n tesp$t$nde, kademe $ler-
lemeler$nde, derece yükselmeler$nde, emekl$ye ayrılmalarında veya 
h$zmetle $l$"k$ler$n$n kes$lmes$nde, h$zmet gerekler$ yanında özlük dos-
yaları göz önünde bulundurulur.

Ba#arı, üstün ba#arı de$erlend"rmes" ve ödül:

• Görevl$ oldukları kurumlarda ola#anüstü gayret ve çalı"maları $le emsal-
ler$ne göre ba"arılı görev yapmak suret$yle; kamu kayna#ında öneml$ 
ölçüde tasarruf sa#lanmasında, kamu zararının olu"masının önlenme-
s$nde ve önlenemez kamu zararlarının öneml$ ölçüde azaltılmasında, 
kamusal fayda ve gel$rler$n beklenen$n üzer$nde artırılmasında veya 
sunulan h$zmetler$n etk$nl$k ve kal$tes$n$n yükselt$lmes$nde somut olay-
lara ve ver$lere dayalı olarak katkı sa#ladıkları tesp$t ed$len memurlara;

• Merkezde ba#lı veya $lg$l$ bakan,

• !llerde val$ler,

• !lçelerde kaymakamlar tarafından ba#arı belges" ver$leb$l$r.

• Türk S$lahlı Kuvvetler$nde görevl$ Devlet memurları $ç$n M$llî Savunma

• Bakanı bu yetk$s$n$ devredeb$l$r.

• Üç defa ba#arı belges" alanlara üstün ba#arı belges" ver"l"r.

• Üstün ba"arı belges$ ver$lenlere, merkezde ba#lı veya $lg$l$ bakan ve

• $llerde val$ler tarafından uygun görülmes$ hâl$nde en yüksek Devlet 
memuru aylı#ının (ek gösterge dâh$l) %200’üne kadar ödül ver$leb$l$r.

• Bu maddeye göre b$r malî yıl $ç$nde ödüllend$r$lecekler$n sayısı, kuru-
mun yılba"ındak$ dolu kadro mevcudunun b$nde onundan, Gümrük 
Müste"arlı#ı, M$llî E#$t$m Bakanlı#ı, Emn$yet Genel Müdürlü#ü $le 
Jandarma Genel Komutanlı#ı ve Sah$l Güvenl$k Komutanlı#ı kadroları 
$ç$n b$nde y$rm$s$nden fazla olamaz.

D"s"pl"n am"r" ve d"s"pl"n cezaları:

• D$s$pl$n am$rler$; kurumların kurulu" ve görev özell$kler$ d$kkate alınarak 
Devlet Personel Ba"kanlı#ı’nın görü"üne dayanılarak özel yönetmel$k-
ler$nde tay$n ve tesb$t ed$lecek am$rlerd$r.
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• Kamu h$zmetler$n$n gere#$ g$b$ yürütülmes$n$ sa#lamak amacı $le ka-
nunların, Cumhurba"kanı kararnameler$n$n ve yönetmel$kler$n Devlet 
memuru olarak emrett$#$ ödevler$;

• Yurt $ç$nde veya dı"ında yer$ne get$rmeyenlere,

• Uyulmasını zorunlu kıldı#ı hususları yapmayanlara,

• Yasakladı#ı $"ler$ yapanlara durumun n$tel$#$ne ve a#ırlık dereces$ne 
göre 125 $nc$ maddede sıralanan d$s$pl$n cezalarından b$r$s$ ver$l$r.

D"s"pl"n cezalarının çe#"tler" "le ceza uygulanacak f""l ve haller:

UYARMA
Memura, görev$nde ve davranı"larında 
daha d$kkatl$ olması gerekt$#$n$n yazı $le 
b$ld$r$lmes$d$r.

KINAMA Memura, görev$nde ve davranı"larında 
kusurlu oldu#unun yazı $le b$ld$r$lmes$d$r.

AYLIKTAN KESME Memurun, brüt aylı#ından 1/30 - 1/8 arasında 
kes$nt$ yapılmasıdır.

KADEME !LERLEMES!N!N 
DURDURULMASI

F$$l$n a#ırlık dereces$ne göre memurun, 
bulundu#u kademede $lerlemes$n$n 1 - 3 yıl 
durdurulmasıdır.

DEVLET MEMURLU&UNDAN 
ÇIKARMA

B$r daha Devlet memurlu#una atanmamak 
üzere memurluktan çıkarmaktır.

Uyarma cezasını gerekt"ren f""l ve haller

U
YA

RM
A

Ver$len em$r ve görevler$n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall$nde kurumlarca 
bel$rlenen usul ve esasların yer$ne get$r$lmes$nde, görevle $lg$l$ resm$ belge, araç ve gereçle-
r$n korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzens$z davranmak, 

Özürsüz veya $z$ns$z olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahall$n$ terketmek,

Kurumca bel$rlenen tasarruf tedb$rler$ne r$ayet etmemek,

Usulsüz müracaat veya "$kayette bulunmak,

Devlet memuru vakarına yakı"mayan tutum ve davranı"ta bulunmak,

Görev$ne veya $" sah$pler$ne kar"ı kayıtsızlık göstermek veya $lg$s$z kalmak,

Bel$rlenen kılık ve kıyafet hükümler$ne aykırı davranmak,

Görev$n $"b$rl$#$ $ç$nde yapılması $lkes$ne aykırı davranı"larda bulunmak.
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Kınama cezasını gerekt"ren f""l ve haller
KI

N
AM

A
Ver$len em$r ve görevler$n tam ve zamanında yapılmasında, görev mahall$nde kurumlarca 
bel$rlenen usul ve esasların yer$ne get$r$lmes$nde, görevle $lg$l$ resm$ belge, araç ve gereçle-
r$n korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

E"ler$n$n, re"$t olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç get$ren sürekl$ faal$yetler$n$ 
bel$rlenen sürede kurumuna b$ld$rmemek,

Görev sırasında am$re hal ve hareket$ $le saygısız davranmak,

H$zmet dı"ında Devlet memurunun $t$bar ve güven duygusunu sarsacak n$tel$kte davranı"-
larda bulunmak,

Devlete a$t resm$ araç, gereç ve benzer$ e"yayı özel $"ler$nde kullanmak,

Devlete a$t resm$ belge, araç, gereç ve benzer$ e"yayı kaybetmek,

!" arkada"larına, ma$yet$ndek$ personele ve $" sah$pler$ne kötü muamelede bulunmak,

!" arkada"larına ve $" sah$pler$ne söz veya hareketle sata"mak,

Görev mahall$nde genel ahlak ve edep dı"ı davranı"larda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, 
$"aret, res$m ve benzer$ "ek$ller ç$zmek ve yapmak,

Ver$len em$rlere $t$raz etmek,

Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara ba"vurulmasına neden olmak,

Kurumların huzur, sükün ve çalı"ma düzen$n$ bozmak.

Yetk$l$ olmadı#ı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve telev$zyon kurumlarına b$lg$ 
veya demeç vermek.

Aylıktan kesme cezasını gerekt"ren f""l ve haller

AY
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M
E

Kasıtlı olarak; ver$len em$r ve görevler$ tam ve zamanında yapmamak, görev mahall$nde 
kurumlarca bel$rlenen usul ve esasları yer$ne get$rmemek, görevle $lg$l$ resm$ belge, araç ve 
gereçler$ korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

Özürsüz olarak b$r veya $k$ gün göreve gelmemek,

Devlete a$t resm$ belge, araç, gereç ve benzerler$n$ özel menfaat

Sa#lamak $ç$n kullanmak,

Görevle $lg$l$ konularda yükümlü oldu#u k$"$lere yalan ve yanlı"

beyanda bulunmak,

Görev sırasında am$r$ne sözle saygısızlık etmek,

Görev yer$ sınırları $çer$s$nde her hang$ b$r yer$n toplantı, tören ve benzer$ amaçlarla $z$ns$z 
olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

H$zmet $ç$nde Devlet memurunun $t$bar ve güven duygusunu sarsacak n$tel$kte davranı"-
larda bulunmak.
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Kademe "lerlemes"n"n durdurulması cezasını gerekt"ren f""l ve haller
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Göreve sarho" gelmek, görev yer$nde alkollü $çk$ $çmek,

Özürsüz ve kes$nt$s$z 3 9 gün göreve gelmemek,

Görev$ $le $lg$l$ olarak her ne "ek$lde olursa olsun çıkar sa#lamak,

Am$r$ne veya ma$yet$ndek$lere kar"ı küçük dü"ürücü veya a"a#ılayıcı f$$l ve hareketler 
yapmak,

Görev yer$ sınırları $ç$nde herhang$ b$r yer$ toplantı, tören ve benzer$ amaçlarla $z$ns$z 
kullanmak veya kullandırmak,

Gerçe#e aykırı rapor ve belge düzenlemek,

T$caret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan d$#er kazanç get$r$c$ faal$yetlerde 
bulunmak,

Görev$n yer$ne get$r$lmes$nde d$l, ırk, c$ns$yet, s$yas$ dü"ünce, felsef$ $nanç, d$n ve mezhep 
ayrımı yapmak, k$"$ler$n yarar veya zararını hedef tutan davranı"larda bulunmak,

Bel$rlenen durum ve sürelerde mal b$ld$r$m$nde bulunmamak,

Açıklanması yasaklanan b$lg$ler$ açıklamak,

Am$r$ne, ma$yet$ndek$lere, $" arkada"ları veya $" sah$pler$ne hakarette bulunmak veya 
bunları tehd$t etmek,

D$plomat$k statüsünden yararlanmak suret$yle yurt dı"ında, haklı b$r sebep göstermeks$z$n 
ödeme kab$l$yet$n$n üstünde

borçlanmak ve borçlarını ödemedek$ tutum ve davranı"larıyla Devlet $t$barını zedelemek 
veya zorunlu b$r sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

Ver$len görev ve em$rler$ kasten yapmamak,

Herhang$ b$r s$yas$ part$ yararına veya zararına f$$len faal$yette bulunmak.
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Devlet memurlu$undan çıkarma cezasını gerekt"ren f""l ve haller
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!deoloj$k veya s$yas$ amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalı"ma düzen$n$ bozmak, 
boykot, $"gal, kamu h$zmetler$n$n yürütülmes$n$ engelleme, $"$ yava"latma ve grev g$b$ ey-
lemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahr$k ve te"v$k 
etmek veya yardımda bulunmak,

Yasaklanmı" her türlü yayını veya s$yas$ veya $deoloj$k amaçlı b$ld$r$, af$", pankart, bant ve 
benzerler$n$ basmak, ço#altmak, da#ıtmak veya bunları kurumların herhang$ b$r yer$ne 
asmak veya te"h$r etmek,

S$yas$ part$ye g$rmek,

Özürsüz olarak b$r yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

Sava", ola#anüstü hal veya genel afetlere $l$"k$n konularda am$rler$n verd$#$ görev veya 
em$rler$ yapmamak,

Am$rler$ne, ma$yet$ndek$lere ve $" sah$pler$ne f$$l$ tecavüzde bulunmak,

Memurluk sıfatı $le ba#da"mayacak n$tel$k ve derecede yüz kızartıcı ve utanç ver$c$ hareket-
lerde bulunmak,

Yetk$ almadan g$zl$ b$lg$ler$ açıklamak,

S$yas$ ve $deoloj$k eylemlerden arananları görev mahall$nde g$zlemek,

Yurt dı"ında Devlet$n $t$barını dü"ürecek veya görev hays$yet$n$ zedeleyecek tutum ve 
davranı"larda bulunmak,

5816 sayılı Atatürk Aleyh$ne !"lenen Suçlar Hakkındak$ Kanuna aykırı f$$ller$ $"lemek.

Terör örgütler$yle eylem b$rl$#$ $çer$s$nde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu $mkân 
ve kaynaklarını bu örgütler$desteklemeye yönel$k kullanmak ya da kullandırmak, bu örgüt 
ler$n propagandasını yapmak.

• D$s$pl$n cezası ver$lmes$ne sebep olmu" b$r f$$l veya hal$n cezaların özlük 
dosyasından s$l$nmes$ne $l$"k$n süre $ç$nde tekerrüründe b"r derece 
a$ır ceza uygulanır.

• Aynı derecede cezayı gerekt$ren fakat ayrı f$$l veya haller neden$yle 
ver$len d$s$pl$n cezalarının üçüncü uygulamasında b"r derece a$ır 
ceza ver$l$r.

• Geçm$" h$zmetler$ sırasındak$ çalı"maları olumlu olan ve ödül veya 
ba#arı belges" alan memurlar $ç$n ver$lecek cezalarda b"r derece haf"f 
olanı uygulanab$l$r.

• Yukarıda sayılan ve d$s$pl$n cezası ver$lmes$n$ gerekt$ren f$$l ve hallere 
n$tel$k ve a#ırlıkları $t$bar$yle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı 
nev$den d$s$pl$n cezaları ver$l$r.

• Ö#ren$m durumları neden$yle yükseleb$lecekler$ kadroların son kade-
meler$nde bulunan Devlet memurlarının, kademe $lerlemes$n$n dur-
durulması cezasının ver$lmes$n$ gerekt$ren hallerde, brüt aylıklarının 
'’ü – (’s$ kes$l$r ve tekerrüründe görevler$ne son ver$l$r.

• Özel kanunların d$s$pl$n suçları ve cezalarına $l$"k$n hükümler$ saklıdır.
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• Yukarıda yazılı d$s$pl$n kovu"turmasının yapılmı" olması, f$$l$n genel

• hükümler kapsamına g$rmes$ hal$nde, sanık hakkında ayrıca ceza ko-
vu"turması açılmasına engel te"k$l etmez.

D"s"pl"n cezası vermeye yetk"l" am"r ve kurullar:

• Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları d$s$pl$n am$rler$ tarafından;

• Kademe $lerlemes$n$n durdurulması cezası, memurun ba#lı oldu#u 
kurumdak$ d$s$pl$n kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetk$l$ 
am$rler;

• !l d$s$pl$n kurullarının kararlarına dayanan hallerde Val$ler tarafından 
ver$l$r.

• Devlet memurlu#undan çıkarma cezası am$rler$n bu yoldak$ $ste#$ üze-
r$ne, memurun ba#lı bulundu#u kurumun yüksek d$s$pl$n kurulu kararı 
$le ver$l$r.

• D$s$pl$n kurulu ve yüksek d$s$pl$n kurulunun ayrı b$r ceza tay$n$ne yetk$s$ 
yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret hal$nde atamaya yetk$l$ am$rler 
15 gün $ç$nde ba"ka b$r d$s$pl$n cezası vermekte serbestt$rler.

• Özel kanunların d$s$pl$n cezası vermeye yetk$l$ am$r ve kurullarla $lg$l$ 
hükümler$ saklıdır.

Zamana#ımı:

• Bu Kanunun 125 $nc$ maddes$nde sayılan f$$l ve haller$ $"leyenler hak-
kında, bu f$$l ve haller$n $"lend$#$n$n ö#ren$ld$#$ tar$hten $t$baren;

a. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe $lerlemes$n$n dur-
durulması cezalarında b"r ay "ç"nde d$s$pl$n soru"turmasına,

b. Memurluktan çıkarma cezasında altı ay "ç"nde d$s$pl$n 
kovu"turmasına,

• Ba"lanmadı#ı takd$rde d$s$pl$n cezası verme yetk$s$ zamana"ımına u#rar.

• D$s$pl$n cezasını gerekt$ren f$$l ve haller$n $"lend$#$ tar$hten $t$baren 
n$hayet "k" yıl "ç"nde d"s"pl"n cezası ver"lmed"$" takd$rde ceza verme 
yetk$s$ zamana"ımına u#rar.

Karar süres":

• D$s$pl$n am$rler$ uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını so-
ru"turmanın tamamlandı#ı günden $t$baren 15 gün $ç$nde vermek 
zorundadırlar.
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• Kademe $lerlemes$n$n durdurulması cezasını gerekt$ren hallerde so-
ru"turma dosyası, kararını b$ld$rmek üzere yetk$l$ d$s$pl$n kuruluna 15 
gün $ç$nde tevd$ ed$l$r.

• D$s$pl$n kurulu, dosyayı aldı#ı tar$hten $t$baren 30 gün $ç$nde soru"tur-
ma evrakına göre kararını b$ld$r$r.

• Memurluktan çıkarma cezası $ç$n d$s$pl$n am$rler$ tarafından yaptırılan

• soru"turmaya a$t dosya, memurun ba#lı bulundu#u kurumun yüksek 
d$s$pl$n kuruluna tevd$$nden $t$baren azam$ altı ay $ç$nde bu kurulca, 
karara ba#lanır.

Yüksek d"s"pl"n kurullarının karar usulü, memurun hakkı:

• Yüksek d$s$pl$n kurulları kend$ler$ne $nt$kal eden dosyaların $ncelenme-
s$nde, gerekl$ gördükler$ takd$rde, $lg$l$n$n özlük dosyasını ve her nev$ 
evrakı $ncelemeye, $lg$l$ kurumlardan b$lg$ almaya, yem$nl$ tanık ve 
b$l$rk$"$ d$nlemeye veya n$yabeten d$nletmeye, mahallen ke"$f yapmaya 
veya yaptırmaya yetk$l$d$rler.

• Hakkında memurluktan çıkarma cezası $stenen memur, soru"turma

• evrakını $ncelemeye, tanık d$nletmeye, d$s$pl$n kurulunda sözlü veya 
yazılı olarak kend$s$ veya vek$l$ vasıtasıyla savunma yapma hakkına 
sah$pt$r.

Savunma hakkı:

• Devlet memuru hakkında savunması alınmadan d$s$pl$n cezası 
ver$lemez.

• Soru"turmayı yapanın veya yetk$l$ d$s$pl$n kurulunun 7 günden az ol-
mamak üzere verd$#$ süre $ç$nde veya bel$rt$len b$r tar$hte savunmasını 
yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçm$" sayılır.

Ceza" kovu#turma "le d"s"pl"n kovu#turmasının b"r arada yürütülmes":

• Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemes$nde kovu"tur-
maya ba"lanmı" olması, d$s$pl$n kovu"turmasını gec$kt$remez.

• Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması haller$, 
ayrıca d$s$pl$n cezasının uygulanmasına engel olamaz. Uygulama:

• D$s$pl$n cezaları ver$ld$#$ tar$hten $t$baren hüküm $fade eder ve derhal 
uygulanır.

• Aylıktan kesme cezası, cezanın ver$l$" tar$h$n$ tak$p eden ayba"ında 
uygulanır.

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

156 DEVLET MEMURLARI KANUNU (657)



• Ver$len d$s$pl$n cezaları üst d$s$pl$n am$r$ne,

• Devlet memurlu#undan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel 
Ba"kanlı#ına b$ld$r$l$r.

• Aylıktan kesme cezası $le tecz$ye ed$lenler 5 yıl, kademe $lerlemes$n$n 
durdurulması cezası $le tecz$ye ed$lenler 10 yıl boyunca da$re ba"kanı 
kadrolarına, da$re ba"kanı kadrosunun deng$ ve daha üstü kadrolara, 
bölge ve $l te"k$latlarının en üst yönet$c$ kadrolarına, düzenley$c$ ve 
denetley$c$ kurumların ba"kanlık ve üyel$kler$ne, val$ ve büyükelç$ kad-
rolarına atanamazlar.

D"s"pl"n cezalarının b"r süre sonra özlük dosyasından s"l"nmes":

• D$s$pl$n cezaları memurun özlük dosyasına $"len$r.

• Devlet memurlu#undan çıkarma cezasından ba"ka b$r d$s$pl$n cezasına 
çarptırılmı" olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasın-
dan 5 sene,

• D$#er cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetk$l$ am$re 
ba"vurarak, ver$lm$" olan cezalarının özlük dosyasından s$l$nmes$n$ 
$steyeb$l$r.

• Memurun, yukarıda yazılan süreler $çer$s$ndek$ davranı"ları, bu $ste#$n$ 
haklı kılacak n$tel$kte görülürse, $ste#$n$n yer$ne get$r$lmes$ne karar 
ver$lerek bu karar özlük dosyasına $"len$r.

• Kademe $lerlemes$n$n durdurulması cezasının özlük dosyasından çı-
karılmasında d$s$pl$n kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdak$ 
fıkra hükmü uygulanır.

D"s"pl"n kurulları ve d"s"pl"n am"rler":

• D$s$pl$n ve soru"turma $"ler$nde kanunlarla ver$len görevler$ yapmak

• üzere;

•  Kurum merkez$nde b$r Yüksek D$s$pl$n Kurulu

•  Her $lde

• Bölge esasına göre çalı"an kurulu"larda bölge merkez$nde

• Kurum merkez$nde

• !l M$ll$ E#$t$m müdürlükler$nde

• b$r D$s$pl$n Kurulu bulunur.
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!t"raz:

• D$s$pl$n am$rler$ tarafından ver$len uyarma, kınama ve aylıktan kesme 
cezalarına kar"ı d$s$pl$n kuruluna,

• Kademe $lerlemes$n$n durdurulması cezasına kar"ı yüksek d$s$pl$n ku-
ruluna $t$raz ed$leb$l$r.

• !t$razda süre, kararın $lg$l$ye tebl$#$ tar$h$nden $t$baren yed" gündür.

• Süres$ $ç$nde $t$raz ed$lmeyen d$s$pl$n cezaları kes$nle"$r.

• !t$raz merc$ler$, $t$raz d$lekçes$ $le karar ve ekler$n$n kend$ler$ne $nt$ka-
l$nden $t$baren otuz gün $ç$nde kararlarını vermek zorundadır.

• !t$razın kabulü hâl$nde, d$s$pl$n am$rler$ kararı gözden geç$rerek ver$len 
cezayı haf$fleteb$l$r veya tamamen kaldırab$l$rler.

• D$s$pl$n cezalarına kar"ı $dar$ yargı yoluna ba"vurulab$l$r.

Görevden uzakla#tırma:

• Görevden uzakla"tırma, Devlet kamu h$zmetler$n$n gerekt$rd$#$ hal-
lerde, görev$ ba"ında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları 
hakkında alınan $ht$yat$ b$r tedb$rd$r.

• Görevden uzakla"tırma tedb$r$, soru"turmanın herhang$ b$r safhasında 
da alınab$l$r.

Yetk"l"ler:

Görevden uzakla#tırmaya yetk"l"ler #unlardır.
a. Atamaya yetk$l$ am$rler;
b. Bakanlık ve genel müdürlük müfett$"ler$;
c. !llerde val$ler;
d. !lçelerde kaymakamlar (!lçe $dare "ube ba"kanları hakkında va-

l$n$n muvafakat$ "arttır.)

• Val$ler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzakla"tırma tedb$r$, 
memurun kurumuna derhal b$ld$r$l$r.

Görevden uzakla#tıran am"r"n sorumlulu$u:

• Görev$nden uzakla"tırılan Devlet memurları hakkında görevden uzak-
la"tırmayı $zleyen 10 "# günü $ç$nde soru"turmaya ba"lanması "arttır.

• Memuru görevden uzakla"tırdıktan sonra memur hakkında derhal 
soru"turmaya ba"lamayan, keyf$ olarak veya garaz veya k$n$ dolayısıyla 
bu tasarrufu yaptı#ı, yaptırılan soru"turma sonunda anla"ılan am$rler, 
hukuk$, mal$ ve ceza$ sorumlulu#a tab$d$rler.
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Ceza kovu#turması sırasında görevden uzakla#tırma:

• Haklarında mahkemelerce ceza$ kovu"turma yapılan Devlet memurları 
da yetk$l$ler tarafından görevden uzakla"tırılab$l$rler.

Görevden uzakla#tırılan veya görev"nden uzak kalan memurların 
hak ve yükümlülü$ü:

• Görevden uzakla"tırılan ve görev$ $le $lg$l$ olsun veya olmasın herhang$ 
b$r suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre $ç$nde 
aylıklarının üçte "k"s" öden$r.

• Bu g$b$ler bu Kanunun öngördü#ü sosyal hak ve yardımlardan fayda-
lanmaya devam ederler. Tedb"r"n kaldırılması:

• Soru"turma sonunda d$s$pl$n yüzünden memurluktan çıkarma veya

• ceza$ b$r $"lem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları $ç$n 
alınmı" olan görevden uzakla"tırma tedb$r$, yetk$l$lerce (Müfett$"ler 
tarafından görevden uzakla"tırılanlar hakkında atamaya yetk$l$ am$r-
lerce) derhal kaldırılır.

Memurun göreve tekrar ba#latılması zorunlu olan haller:

• Soru"turma veya yargılama sonunda yetk$l$ merc$lerce:
a. Haklarında memurluktan çıkarmadan ba"ka b$r d$s$pl$n cezası 

ver$lenler;
b. Yargılamanın men’$ne veya beraat$ne karar ver$lenler;
c. Hükümden evvel haklarındak$ kovu"turma genel af $le 

kaldırılanlar;
d. Görevler$ne ve memurluklarına $l$"k$n olsun veya olmasın me-

murlu#a engel olmıyacak b$r ceza $le hükümlü olup cezası 
ertelenenler;

• Bu kararların kes$nle"mes$ üzer$ne haklarındak$ görevden uzakla"tırma 
tedb$r$ kaldırılır.

Görevden uzakla#tırma tedb"r"n"n kaldırılmasında am"r"n takd"r":

• Devlet memurunun soru"turmaya konu olan f$$ller$n$n, h$zmetler$n$ 
devama engel olmadı#ı hallerde her zaman kaldırılab$l$r.

Süre:

• Görevden uzakla"tırma; b$r d$s$pl$n kovu"turması $cabından oldu#u 
takd$rde en çok 3 ay devam edeb"l"r.
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• Bu süre sonunda hakkında b$r karar ver$lmed$#$ takd$rde memur gö-
rev$ne ba"latılır.

• B$r ceza kovu"turması $cabından oldu#u takd$rde görev$nden uzakla"tır-
maya yetk$l$ am$r (Müfett$"ler$n görev$nden uzakla"tırdıkları memurlar 
hakkında atamaya yetk$l$ am$r) $lg$l$n$n durumunu her "k" ayda b"r 
"nceleyerek görev$ne dönüp dönmemes$ hakkında b$r karar ver$r ve 
$lg$l$ye de yazı $le tebl$# eder.

Zam ve Tazm"natlar:
1. Zamlar

a. N$tel$#$ ve çalı"ma "artları bakımından güç olan $"lerde çalı"an-
lara $" güçlü#ü zammı,

b. Hayat ve sa#lık $ç$n tehl$ke arzeden h$zmetlerde çalı"anlara $" 
r$sk$ zammı,

c. Sayı"tay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne 
açı#ından malen sorumlu olan veznedar ve d$#er görevl$lere 
mal$ sorumluluk zammı,

d. Tem$n$nde, görevde tutulmasında veya bell$ yerlerde $st$hdam 
ed$lmes$nde güçlük bulunan elemanlar $ç$n tem$n$nde güçlük 
zammı,

öden$r
2. Tazm$natlar:

a. ÖZEL H!ZMET TAZM!NATI
b. E&!T!M, Ö&RET!M TAZM!NATI
c. D!N H!ZMETLER! TAZM!NATI
d. EMN!YET H!ZMETLER! TAZM!NATI
e. MÜLK! !DARE AM!RL!&! ÖZEL H!ZMET TAZM!NATI
f. DENET!M TAZM!NATI

g. ADALET H!ZMETLER! TAZM!NATI

Bu zam ve tazm$natlara hak kazanmada ve bunların ödenmes$nde 
aylıklara $l$"k$n hükümler uygulanır.

Ancak;
a. Sa#lık kurulu raporu üzer$ne ver$len hastalık $z$nler$,
b. Kanser, verem ve akıl hastalıkları g$b$ uzun sürel$ b$r tedav$ye $ht$-

yaç gösteren hastalı#a yakalananların kullandı#ı hastalık $z$nler$,
c. Hastalıkları sebeb$yle resm$ yataklı tedav$ kurumlarında yatarak 

tedav$ gördükler$ tedav$ süreler$,

har$ç olmak üzere;
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• B$r takv$m yılı $ç$nde kullanılan hastalık $z$n süreler$ toplamının 7 günü 
a#ması hal$nde, a"an sürelere $sabet eden zam ve tazm$natlar % 25 
eks"k öden"r.

• Yurt dı"ına sürekl$ görevle görevlend$relenlere bu zam ve tazm$natlar 
ödenmez.

• Ancak bunlardan yurt $ç$ne geç$c$ olarak ger$ ça#rılanlardan yurt dı"ı 
aylıklarının kes$lmes$n$ gerekt$recek kadar yurt $ç$nde kalanlara, bu süre 
$ç$nde zam ve tazm$natları öden$r.

• Kamu kurum ve kurulu"ları (Mahall$ !dareler dah$l) bu maddede bel$rt$-
len zam ve tazm$natları; h$zmet$n gerekler$ ve mal$ $mkanlarını d$kkate 
alarak personel$ne Cumhurba"kanınca bel$rlenen oran ve m$ktarlardan 
daha dü"ük b$r oran ve m$ktar üzer$nden ödeyeb$l$rler.

Fazla çalı#ma ücret":

• A) Tesp$t olunan günlük çalı"ma saatler$ dı"ında;
a. Salgın hastalık ve tab$$ afetler g$b$ ola#anüstü haller$n olması 

(Bu haller$n devamı süres$nce),
b. Fabr$ka, atelye, "ant$ye, $"letme g$b$ yerlerde !" Kanununa tab$ 

olarak $"ç$ çalı"tıran kurumlarca h$zmet$n gere#$ olarak $"ç$ $le 
b$rl$kte çalı"ma saatler$ ve günü dı"ında çalı"manın zorunlu 
bulunması,

haller$ne münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalı"malar ücretle kar-
"ılanır.

• Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalı"manın süres$ ve saat 
ba"ına ödenecek ücret Cumhurba"kanı kararı $le bel$rlen$r

• B) Kurumlar gerekt$#$ takd$rde personel$n$ günlük çalı"ma saatler$ dı"ın-
da fazla çalı"ma ücret$ vermeks$z$n çalı"tırab$l$rler. Bu durumda perso-
nele yaptırılacak fazla çalı"manın her sek"z saat" "ç"n b"r gün hesabı 
"le "z"n ver"l"r. Ancak, bu suretle ver$lecek $zn$n en çok on günlük kısmı 
yıllık "z"nle b"rle#t"r"lerek yılı "ç"nde kullandırılab"l"r.
ɮ Fazla çalı"manın uygulama esas ve usuller$ Devlet Personel Ba"kanlı#ı 

$le Mal$ye Bakanlı#ınca mü"tereken bel$rlen$r.
ɮ M$ll$ !st$hbarat Te"k$latı mensuplarına ödenecek fazla çalı"ma ücret-

ler$ ve d$#er hususlar Cumhurba"kanı tarafından onaylanacak b$r 
tal$matla tesp$t ed$l$r.
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Sosyal Haklar ve Yardımlar:
 1. Emekl$l$k hakları:

3. Hastalık ve analık s"gortası:
4. Yen"den "#e alı#tırma:
5. Devlet memurları "ç"n konut kred"s":
6. Devlet memurları "ç"n konut
7. Ö#ren$m bursları ve yurtları:
8. A"le yardımı ödene#$: Evl" bulunan Devlet memurlarına a"le 

yardımı ödene$" ver"l"r. Bu yardım, memurun her ne "ek$lde 
olursa olsun menfaat kar#ılı#ı çalı"mayan veya herhang" b"r 
sosyal güvenl"k kurulu#undan aylık almayan e#" "ç"n 1500, ço-
cuklarından herb"r" "ç"n de 250 gösterge rakamının (72 nc" ay 
dah"l olmak üzere 0-6 ya# grubunda yer alan çocuklar "ç"n b"r 
kat artırımlı) aylık katsayısı "le çarpılması sonucu elde ed"lecek 
m"ktar üzer$nden öden$r. A"le yardımı ödene#$ Devlet memurla-
rına her ay aylıklar"yle b"rl"kte öden$r. Karı ve kocanın her "k"s" 
de memur "seler bu ödenek yalnız kocaya ver"l"r. A"le yardımı 
ödenekler$ h"ç b"r verg" ve kes"nt"ye tab" tutulmaksızın öden$r 
ve borç "ç"n haczed"lemez.

Çocuk "ç"n a"le yardımı ödene$" ver"lm"yecek haller
1. Evlenen çocuklar, 2. 25 ya#ını dolduran çocuklar (25 ya#ını b"-

t"rd"$" halde evlenmem"# kız çocukları "le çalı"amayacak derece-
de malûllükler" resm" sa$lık kurulu raporuyla tesp"t ed"lenler 
"ç"n süres"z olarak ödene#$n ver"lmes"ne devam olunur.), 3. 
Kend"ler" hesabına t"caret yapan veya gerçek veya tüzel k"#"ler 
yanında her ne "ek$lde olursa olsun menfeat kar#ılı$ı çalı"an 
çocuklar (Ö$ren"m yapmakta "ken tat"l devres"nde çalı"anlar 
har"ç), 4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.
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TEST - 1

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “yetk$ almadan g$zl$ 
b$lg$ler$ açıklayan” memurlara a#a$ıdak" cezalardan hang"s" ver"l"r?

A) Kınama

B) Uyarma

C) Devlet memurlu#undan çıkarma

D) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

E) !htar

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tab" kurumlarda 
görevlend"r"len memurlara h"zmetler"n"n kar#ılı$ında, kadroya 
dayanılarak ay "t"bar"yle ödenen paraya ne den"r?

A) Aylık B) Fazla mesa$ ücret$

C) Avans D) !kram$ye

E) Harcırah

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

163DEVLET MEMURLARI KANUNU (657)



I-  Memura savunması $ç$n en çok 5 gün süre ver$l$r.

II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları d$s$pl$n am$rler$ 
tarafından ver$l$r.

III- Devlet memurlu#undan çıkarma cezası atamaya yetk$l$ am$rler 
tarafından ver$l$r.

IV- Her kurum merkez$nde b$r d$s$pl$n ve yüksek d$s$pl$n kurulu kurulur.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; d"s"pl"nle "lg"l" 
olarak yukarıdak"lerden hang"s"/hang"ler" do$rudur?

A) Yalnız I

B) II ve IV

C) I ve III

D) II III ve IV

E) Yalnız III

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; görevler"nden 
uzakla#tırılan Devlet memurları hakkında, görevden 
uzakla#tırmayı "zleyen kaç "# günü "ç"nde soru#turmaya 
ba#lanması #arttır?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 7

E) 10
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5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “vekâlet görev$ ve 
aylık ver$lmes$n$n "artları” kapsamında memurların görevden 
uzakla#tırma neden"yle "#ler"nden geç"c" olarak ayrılmaları 
hâl"nde yerler"ne kurum "ç"nden vek"l atandı$ı zaman ("st"sna" 
durumlar har"ç) atanan vek"l memurlara vekâlet görev"n"n kaç 
aydan fazla devam eden süres" "ç"n vekâlet aylı$ı öden"r?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 6

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Merkezde, günlük 
çalı#manın ba#lama ve b"tme saatler" "le ö$le d"nlenme süres" 
a#a$ıdak"lerden hang"s" tarafından tesp"t olunur?

A) Cumhurba"kanı

B) !ç$"ler$ Bakanlı#ı

C) A$le Çalı"ma ve Sosya H$zmetler Bakanlı#ı

D) !l M$ll$ E#$t$m Müdürü

E) Val$l$k

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kurulu#lar 
çalı#tırdıkları personele a"t kadrolarda % kaç oranında engell" 
çalı#tırmak zorundadır?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 10

E) 15
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8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre "#e ba#lamama 
hâl"nde yapılacak "#lemlerle "lg"l" olarak a#a$ıdak"lerden hang"s" 
do$rudur?

A) B$r göreve $lk defa atananlardan belge $le $spatı mümkün zorlayıcı 
sebepler olmaksızın yasal süre $ç$nde $"e ba"lamayanların 
atanmaları $ptal ed$l$r.

B) B$r göreve yen$den atananlardan belge $le $spatı mümkün 
zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre $ç$nde $"e ba"lamayanlar 
2 yıl süre $le Devlet memuru olarak $st$hdam ed$lemezler.

C) B$r göreve $lk defa atananlardan belge $le $spatı mümkün zorlayıcı 
sebepler neden$yle göreve ba"lamama hâl$ 6 ayı a"tı#ı takd$rde 
atama $"lem$ atamaya yetk$l$ makamlarca $ptal ed$l$r.

D) Ba"ka yerdek$ b$r göreve atananlardan yasal süre $ç$nde hareket 
ederek bell$ yol süres$ sonunda yen$ görevler$ne ba"lamayanlara, 
esk$ görevler$nden ayrılı" ve yen$ görevler$ne ba"layı" tar$hler$ 
arasında aylık ver$lmek "artıyla 20 günlük b$r süre daha ver$leb$l$r.

E) Aynı yerdek$ görevlere atananlar atama em$rler$n$n kend$ler$ne 
tebl$# gününü, $zleyen 15 $" günü $ç$nde $"e ba"lamak 
zorundadırlar.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; a#a$ıdak" f""llerden 
hang"s" “kademe $lerlemes$n$n durdurulması” d"s"pl"n cezasını 
gerekt"r"r?

A) Kurumların huzur, sükûn ve çalı"ma düzen$n$ bozmak

B) Ver$len görev ve em$rler$ kasten yapmamak

C) Toplu müracaat veya "$kâyet etmek

D) S$yas$ part$ye g$rmek

E) Özürsüz olarak b$r veya $k$ gün göreve gelmemek

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; memura "ste$" 
üzer"ne, e#"n"n do$um yapması hâl"nde kaç gün babalık "zn" 
ver"l"r?

A) 30 B) 25 C) 20

D) 15 E) 10
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11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; kadın memura, 
çocu$unu emz"rmes" "ç"n do$um sonrası analık "zn" süres"n"n 
b"t"m tar"h"nden "t"baren "lk altı ayda günde kaç saat süt "zn" 
ver"l"r?

A) 1 B) 1,5 C) 2

D) 3 E) 4

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Devlete a$t resm$ 
belge, araç, gereç vb. e"yayı kaybetmek” a#a$ıdak" hang" d"s"pl"n 
cezaları "ç"nde düzenlenm"#t"r?

A) !htar

B) Uyarma

C) Kınama

D) Aylıktan kesme

E) Devlet memurlu#undan çıkarma

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; uyarma, kınama, 
aylıktan kesme ve kademe "lerlemes"n"n durdurulması cezalarında 
kaç ay "çer"s"nde d"s"pl"n soru#turmasına ba#lanmadı$ı takd"rde 
d"s"pl"n cezası verme yetk"s" zamana#ımına u$rar?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 5 E) 6

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; kademe "lerlemes"n"n 
durdurulması cezası "le tecz"ye ed"lenler kaç yıl boyunca da"re 
ba#kanı kadrolarına, da"re ba#kanı kadrosunun deng" ve 
daha üstü kadrolara, bölge ve "l te#k"latlarının en üst yönet"c" 
kadrolarına, düzenley"c" ve denetley"c" kurumların ba#kanlık ve 
üyel"kler"ne, val" ve büyükelç" kadrolarına atanamazlar?

A) 5 B) 6 C) 7

D) 8 E) 10
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15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Aylıktan Kesme 
cezası "le tecz"ye ed"len Memurun Bürüt Aylı$ında hang" 
aralıklarda kes"nt" yapılır?

A) 1/8-1/2

B) 1/10-1/8

C) 1/4-1/2

D) 1/30-1/8

E) 1/20-1/15

CEVAP ANAHTARI / TEST 1

1% C 2% A 3% B 4% E 5% C 6% A 7% B 8% A 9% B 10% E
11% D 12% C 13% A 14% E 15% D
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TEST - 2

I Uyarma

II Kınama

III Aylıktan kesme

IV Devlet memurlu#undan çıkarılma

1. 657 sayılı Kanunu’na göre; yukarıdak" d"s"pl"n cezalarından 
hang"ler" "ç"n "dar" yargı yoluna ba#vurulab"l"r?

A) I ve II

B) I,III ve IV

C) II ve IV

D) I,II,III ve IV

E) Yalnız I

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; uyarma cezası alan 
Devlet memuru bu cezasının özlük dosyasından çıkarılması "ç"n 
kaç yıl sonra yetk"l" makamlara ba#vurab"l"r?

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 10

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memurluktan 
çıkarma cezasında kaç ay "ç"nde d"s"pl"n kovu#turmasına, 
ba#lanmadı$ı takd"rde d"s"pl"n cezası verme yetk"s" zamana#ımına 
u$rar?

A) 6 B) 5 C) 4

D) 3 E) 1
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4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “H$zmet $ç$nde 
Devlet memurunun $t$bar ve güven duygusunu sarsacak n$tel$kte 
davranı"larda bulunmak” f""l" a#a$ıdak" d"s"pl"n cezalarından 
hang"s"n" gerekt"r"r?

A) Uyarma

B) Kınama

C) Aylıktan kesme

D) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

E) Devlet memurlu#undan çıkarma

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “E"ler$n$n, re"$t 
olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç get$ren sürekl$ 
faal$yetler$n$ bel$rlenen sürede kurumuna b$ld$rmemek” f""l" a#a$ıdak" 
d"s"pl"n cezalarından hang"s"n" gerekt"r"r?

A) !htar

B) Uyarma

C) Kınama

D) Aylıktan kesme

E) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Borçlarını kasten 
ödemeyerek hakkında yasal yollara ba"vurulmasına neden olmak” 
f""l" a#a$ıdak" d"s"pl"n cezalarından hang"s"n" gerekt"r"r?

A) !htar B) Kınama

C) Uyarma D) Aylıktan kesme

E) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması
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I. Görev$ne veya $" sah$pler$ne kar"ı kayıtsızlık göstermek veya $lg$s$z 
kalmak

II. Usulsüz müracaat veya "$kayette bulunmak

III. Özürsüz veya $z$ns$z olarak göreve geç gelmek

IV. Kurumca bel$rlenen tasarruf tedb$rler$ne r$ayet etmemek

V. Ver$len em$rlere $t$raz etmek

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; a#a$ıdak" f""llerden 
hang"ler" uyarma cezasını gerekt"r"r?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

E) Yalnız V

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Bel$rlenen kılık 
ve kıyafet hükümler$ne aykırı davranmak” f""l" a#a$ıdak" d"s"pl"n 
cezalarından hang"s"n" gerekt"r"r?

A) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

B) Aylıktan kesme

C) Kınama

D) !htar

E) Uyarma
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9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; memurlara hasta-
lıkları hâl"nde, ver"lecek raporlarda göster"lecek lüzum üzer"ne, 
aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın ver"lecekhastalık "zn" 
"le "lg"l" olarak a#a$ıda ver"lenlerden hang"s" do$rudur?

A) Kanser, verem ve akıl hastalı#ı g$b$ uzun sürel$ b$r tedav$ye $ht$yaç 
gösteren hastalı#ı hâl$nde 12 (on$k$) aya kadar $z$n ver$l$r.

B) Kanser, verem ve akıl hastalı#ı dı"ındak$ d$#er hastalık hâller$nde 
$se 6 (altı) aya kadar $z$n ver$l$r.

C) Görev$ sırasında veya görev$nden dolayı b$r kazaya veya saldırıya 
u#rayan veya b$r meslek hastalı#ına tutulan memur 24 (y$rm$dört) 
aya kadar $z$nl$ sayılır.

D) Memurun bakmakla yükümlü oldu#u ana, baba, e" ve çocukları 
$le karde"ler$nden b$r$n$n a#ır b$r kaza geç$rmes$ hâl$nde, bu 
hâl$n sa#lık kurulu raporuyla belgelend$r$lmes$ "artıyla, aylık ve 
özlük hakları korunarak, üç aya kadar $z$n ver$l$r.

E) Hastalıkları sebeb$yle resm$ yataklı tedav$ kurumlarında yatarak 
tedav$ gördükler$ tedav$ süreler$, har$ç olmak üzere b$r takv$m yılı 
$ç$nde kullanılan hastalık $z$n süreler$ toplamının 30 günü a"ması 
hal$nde, a"an sürelere $sabet eden zam ve tazm$natlar % 25 eks$k 
öden$r.

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Memura "ste$" 
üzer"ne, karde#"n"n ölümü hal"nde kaç gün "z"n ver"l"r?

A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

E) 5
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11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; ola$anüstü hal, 
seferberl"k ve sava# haller"nde veya genel hayata müess"r afetlere 
u$rayan yerlerdek" Devlet Memurları yer"ne atanacaklar gel"p "#e 
ba#lamadıkça görevler"n" bıraktıkları takd"rde ne kadar b"r süre 
devlet memurlu$una dönemez?

A) H$çb$r "ek$lde görevler$ne dönemezler.

B) 1 yıl görevler$ne dönemezler.

C) 2 yıl görevler$ne dönemezler.

D) 3 yıl görevler$ne dönemezler.

E) 5 yıl görevler$ne dönemezler.

I. Devlet memurunun kasıt, kusur, $hmal veya tedb$rs$zl$#$ sonucu 
$dare zarara u#ratılmı"sa, bu zararın $lg$l$ memur tarafından ray$ç 
bedel$ üzer$nden ödenmes$ esastır.

II. Devlet memurları, görevler$n$ d$kkat ve $t$na $le yer$ne get$rmek 
ve kend$ler$ne tesl$m ed$len Devlet malını korumak ve her an 
h$zmete hazır halde bulundurmak $ç$n gerekl$ tedb$rler$ almak 
zorundadırlar.

III. K$"$ler kamu hukukuna tab$ görevlerle $lg$l$ olarak u#radıkları 
zararlardan dolayı bu görevler$ yer$ne get$ren personel aleyh$ne 
dava açarlar.

IV. Avrupa !nsan Hakları Mahkemes$nce ver$len kararlar sonucunda 
ödenecek tazm$natlar vak$t kaybetmeden $lg$l$ memur tarafından 
hak sah$b$ne öden$r.

12. 657 sayılı Kanun’a göre; yukarıda yer alan hükümlerden hang"s"/ 
hang"ler" do$rudur?

A) Yalnız IV B) III ve IV

C) I-II ve III D) I ve II

E) Yalnız III
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13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; b"r göreve "lk defa 
atananlar belge "le "spatı mümkün zorlayıcı b"r sebep olmaksızın 
Kanun’da bel"rlenen süre "ç"nde "#e ba#lamazlarsa ne kadar 
süreyle devlet memuru olarak "st"hdam ed"lemezler?

A) 5 yıl B) 4 yıl C) 3 yıl

D) 2 yıl E) 1 yıl

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; a#a$ıdak"lerden 
hang"s" Devlet memurlarının, “t$caret ve d$#er kazanç get$r$c$ 
faal$yetlerde bulunma yasa#ı” kapsamındadır?

A) Komand$t "$rkette komand$te ortak olab$l$rler.

B) Üyes$ oldukları tüket$m kooperat$fler$n$n denet$m kurullarında 
üye olarak görev alab$l$rler.

C) Üyes$ oldukları kalkınma kooperat$fler$n$n yönet$m kurullarında 
üye olarak görev alab$l$rler.

D) Anon$m "$rkete ortak olab$l$rler.

E) Kanunla kurulmu" yardım sandıklarının yönet$m kurullarında 
görev alab$l$rler.

15. A#a$ıda ver"lenlerden hang"s" 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun temel "lkeler"nden b"r"d"r?

A) Devlete ba#lılık B) Mal b$ld$r$m$

C) Sadakat D) Tarafsızlık

E) L$yakat

CEVAP ANAHTARI / TEST 2

1% D 2% D 3% A 4% C 5% C 6% B 7% D 8% E 9% D 10% D
11% A 12% D 13% E 14% A 15% E
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TEST - 3

1. 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “D$s$pl$n Cezalarını 
Uygulama” "le "lg"l" a#a$ıda yer alan b"lg"lerden hang"s" yanlı#tır?

A) D$s$pl$n cezaları ver$ld$#$ tar$hten $t$baren hüküm $fade eder ve 
derhal uygulanır.

B) Aylıktan kesme cezası, cezanın ver$l$" tar$h$n$ $zleyen 7 gün $ç$nde 
uygulanır.

C) Ver$len d$s$pl$n cezaları sıralı s$c$l am$r$ne, Devlet memurlu#undan 
çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Ba"kanlı#ına b$ld$r$l$r.

D) Kend$ler$ne d$s$pl$n cezası olarak aylıktan kesme veya kademe 
$lerlemes$n$ durdurma cezası ver$lenler, val$l$k, büyükelç$l$k, 
müste"ar, müste"ar yardımcılı#ı, genel müdürlük, genel müdür 
yardımcılı#ı ve da$re ba"kanlı#ı görevler$ne atanamazlar.

E) Son sek$z yıl $ç$nde herhang$ b$r d$s$pl$n cezası almayan 
memurlara, aylık dereceler$n$n yükselt$lmes$nde d$kkate alınmak 
üzere b$r kademe $lerlemes$ uygulanır.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; D"s"pl"n am"rler" 
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soru#turmanın 
tamamlandı$ı günden "t"baren kaç gün "ç"nde vermek 
zorundadırlar?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 10

E) 15
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3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; a#a$ıdak"lerden 
hang"s"nde d"s"pl"n cezası verme yetk"s" zaman a#ımına u$rar?

A) Aylıktan Kesme Cezası $ç$n 20 gün $ç$nde d$s$pl$n soru"turmasına 
ba"lanmadı#ında

B) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması cezasında altı ay $ç$nde so-
ru"turmaya ba"lanmadı#ında

C) Memurluktan çıkarma cezasında üç ay $ç$nde d$s$pl$n kovu"tur-
masına ba"lanamadı#ında

D) Uyarma cezası $ç$n b$r ay $ç$nde d$s$pl$n soru"turmasına ba"lan-
madı#ında

E) D$s$pl$n cezasını gerekt$ren f$$l ve haller$n $"lend$#$ tar$hten $t$ba-
ren n$hayet üç yıl $ç$nde d$s$pl$n cezası ver$lmed$#$ takd$rde ceza 
verme yetk$s$ zamana"ımına u#rar.

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “5816 sayılı Atatürk 
Aleyh$ne !"lenen Suçlar Hakkındak$ Kanuna aykırı f$$ller$ $"lemek” 
a#a$ıdak" d"s"pl"n cezalarından hang"s"n" gerekt"r"r?

A) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

B) Devlet memurlu#undan çıkarma

C) Aylıktan kesme

D) Kınama

E) Uyarma

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; a#a$ıdak"lerden 
hang"s" “Devlet memurlu#undan çıkarma” gerekt"ren f""ller"nden 
b"r"s" de$"ld"r?

A) 5816 sayılı Atatürk Aleyh$ne !"lenen Suçlar Hakkındak$ Kanuna 
aykırı f$$ller$ $"lemek

B) Özürsüz olarak b$r yılda toplam 20 gün göreve gelmemek

C) Herhang$ b$r s$yas$ part$ yararına veya zararına f$$len faal$yette 
bulunmak

D) Yetk$ almadan g$zl$ b$lg$ler$ açıklamak

E) Terör örgütler$yle eylem b$rl$#$ $çer$s$nde olmak
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6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Görev$ $le $lg$l$ olarak 
her ne "ek$lde olursa olsun çıkar sa#lamak” f""l" a#a$ıdak" d"s"pl"n 
cezalarından hang"s"n" gerekt"r"r?

A) Aylıktan Kesme

B) Kademe !lerlemes$n$n Durdurulması

C) Kınama

D) Uyarma

E) Devlet memurlu#undan çıkarma

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “Gerçe#e aykırı 
rapor ve belge düzenlemek” f""l" a#a$ıdak" d"s"pl"n cezalarından 
hang"s"n" gerekt"r"r?

A) Kınama

B) Uyarma

C) Aylıktan kesme

D) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

E) Devlet memurlu#undan çıkarma

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; “H$zmet $ç$nde 
Devlet memurunun $t$bar ve güven duygusunu sarsacak n$tel$kte 
davranı"larda bulunmak.” f""l" a#a$ıdak" d"s"pl"n cezalarından 
hang"s"n" gerekt"r"r?

A) Kınama

B) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

C) Aylıktan kesme

D) Uyarma

E) Devlet memurlu#undan çıkarma
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I Kurumların huzur, sükun ve çalı"ma düzen$n$ bozmak.

II Ver$len em$rlere $t$raz etmek

III !" arkada"larına ve $" sah$pler$ne söz veya hareketle sata"mak

9. 657 sayılı Kanun’a göre; yukarıdak" f""l ve hâller a#a$ıdak" d"s"pl"n 
cezalarından hang"s"n"n ver"lmes"n" gerekt"r"r?

A) Kınama

B) Uyarma

C) Aylıktan kesme

D) Kademe $lerlemes$n$n durdurulması

E) Devlet memurlu#undan çıkarma

I Bel$rlenen kılık ve kıyafet hükümler$ne aykırı davranmak

II Devlet memuru vakarına yakı"mayan tutum ve davranı"ta 
bulunmak

III Kurumların huzur, sükun ve çalı"ma düzen$n$ bozmak IVVer$len 
görev ve em$rler$ kasten yapmamak

10. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; yukarıdak" f""llerden 
hang"ler" uyarma cezasını gerekt"r"r?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

E) Yalnız IV
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11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; do$um yapan 
memurlara "stekler" hal"nde kaç aya kadar aylıksız "z"n ver"l"r?

A) 6

B) 12

C) 18

D) 24

E) 36

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; h"zmet süres" olarak 
onuncu yılını çalı#an b"r devlet memuruna kaç gün yıllık "z"n 
ver"l"r?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

E) 30

13. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; “Yabancı 
memleketler$n resmî kurumları veya uluslararası kurulu"larda 
kurumlarının muvafakat$ $le görev alacak memurlara, $lg$l$ Bakanın 
onayı $le memur$yet$ süres$nce yabancı memleketler$n resmî 
kurumlarında on yıla, uluslararası kurulu"larda y$rm$b$r yıla kadar 
aylıksız $z$n ver$leb$l$r.” bu "zn"n kullanılması esnasında kaç yılda 
b"r Bakan Onayı yen"len"r?

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 10
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I. Bulundu#u kademede en az b$r yıl çalı"mı" olması

II. Yıl $ç$nde olumlu s$c$l almı" olması

III. Bulundu#u derecede $lerleyeb$lece#$ b$r kademen$n bulunması

14. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; Devlet memurunun 
kademede "lerlemes" "ç"n yukarıdak" #artlardan hang"s" veya 
hang"ler" aranmaz?

A) Yalnız II B) I ve III

C) Yalnız I D) Yalnız III E) I-II ve III

15. “Kanunlarda yazılı haller dı"ında Devlet memurunun memurlu#una 
son ver$lmez, aylık ve ba"ka hakları el$nden alınamaz.“ hükmü 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların hang" hakkı 
kapsamındadır?

A) Müracaat, "$kayet ve dava açma

B) Çek$lme

C) Kovu"turma ve yargılama

D) !snat ve $ft$ralara kar"ı koruma

E) Güvenl$k

CEVAP ANAHTARI / TEST 3

1% B 2% E 3% D 4% B 5% C 6% B 7% D 8% C 9% A 10% A
11% D 12% C 13% A 14% A 15% E
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hang" kurumlarda çalı#an me-
murlar "ç"n uygulanır?

1. Genel ve Katma Bütçel$ Kurumlar
2. !l Özel !dareler$
3. Beled$yeler
4. !l Özel !dareler$ ve Beled$yeler$n kurdukları b$rl$kler $le bunlara 

ba#lı döner sermayel$ kurulu"lar
5. Kanunlarla kurulan fonlar
6. Kefalet sandıkları
7. Beden Terb$yes$ Bölge Müdürlükler$ çalı#an memurları "ç"n 

uygulanır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hang" kurumlarda çalı#anlar 
"ç"n uygulanmaz?

1. Anayasa Mahkemes$ üye ve yedek üyeler$ $le raportörler$
2. Hak$ml$k ve savcılık meslekler$nde veya bu mesleklerden sayılan 

görevlerde bulunanlar
3. Danı"tay ve Sayı"tay meslek mensupları ve Sayı"tay savcı ve 

yardımcıları
4. Ün$vers$teler$n, !kt$sad$ ve T$car$ !l$mler Akadem$ler$n$n, Devlet 

Mühend$sl$k ve M$marlık Akadem$ler$n$n, Devlet Güzel Sanatlar 
Akadem$ler$n$n, Türk$ye ve Orta Do#u Amme !dares$ Enst$tüsünün 
ö#ret$m üye ve yardımcıları

5. Cumhurba"kanlı#ı Senfon$ Orkestrası üyeler$
6. Genelkurmay Mehteran Bölü#ü Sanatkarları
7. Devlet T$yatrosu $le Devlet Opera ve Bales$ ve Beled$ye Opera 

ve t$yatroları $le "eh$r ve beled$ye konservatuvar ve orkestrala-
rının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman 
memurları ve stajyerler$

8. Spor-Toto Te"k$latında çalı"an personel
9. Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba" ve sözle"mel$ 

erba" ve erler
10. Emn$yet Te"k$latı mensupları "ç"n uygulanmaz.
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun temel "lkeler" nelerd"r?
1. Sınıflandırma
2. Kar$yer
3. L$yakat

Devlet memurlarının hang" konularda ödev ve sorumlulukları vardır?
 ɮ Sadakat
 ɮ Tarafsızlık ve devlete ba#lılık Davranı" ve $"b$rl$#$
 ɮ Yurt dı"ında davranı"
 ɮ Am $ r  durumda olan devlet memurlar ının görev ve  so -
rumlulukları Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları

 ɮ K$"$sel sorumluluk ve zarar K$"$ler$n u#radıkları zararlar Mal 
b$ld$r$m$

 ɮ Basına b$lg$  veya demeç verme
 ɮ R esm $  belge,  araç ve  gereçler $n yetk $  ver $ len mahaller 
dı"ına çıkarılmaması ve $ades$

Devlet memurlarının genel hakları nelerd"r?
 ɮ Uygulamayı $steme hakkı
 ɮ Güvenl$k Emekl$l$k Çek$lme
 ɮ Müracaat, "$kayet ve dava açma
 ɮ Send$ka kurma !z$n
 ɮ Kovu"turma ve yargılama !snat ve $ft$ralara kar"ı koruma

Devlet memurlarının uymak zorunda oldukları yasaklar nelerd"r?
 ɮ Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasa#ı Grev yasa#ı
 ɮ T$caret ve d$#er kazanç get$r$c$ faal$yetlerde bulunma yasa#ı
 ɮ Hed$ye alma, menfaat sa#lama yasa#ı Denet$m$ndek$ te"ebbüsten 
menfaat sa#lama yasa#ı G$zl$ b$lg$ler$ açıklama yasa#ı

• Yüksel"neb"lecek derecen"n üstünde b"r dereceye yükselme: Bu 
kanun hükümler$ne göre ö#ren$m durumları, h$zmet sınıfları ve gö-
rev unvanları $t$bar$yle azam$ yükseleb$lecekler$ dereceler$n dördüncü 
kademes$nden aylık almaya hak kazanan ve “son 8 (sek"z) yıllık süre 
"ç"nde herhang$ b$r d$s$pl$n cezası almayanların” kazanılmı" hak aylıkları 
kadro "artı aranmaksızın b$r üst dereceye yükselt$l$r.

• Kurum ve kurulu"lar bu Kanuna göre çalı"tırdıkları personele a$t kad-
rolarda % 3 oranında engell" çalı"tırmak zorundadır.
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• Aday olarak atanmı" Devlet memurunun adaylık süres$ 1 (b"r) yıldan 
az 2 ("k") yıldan çok olamaz ve bu süre $ç$nde aday memurun ba"ka 
kurumlara nakl$ yapılamaz.

• Adaylık devres$ $ç$nde veya sonunda, $l$"$kler$ kes$lenler (sa#lık nedenler$ 
har$ç) 3 (üç) yıl süre "le Devlet memurlu$una alınmazlar.

• !lk defa veya yen$den veyahut yer de#$"t$rme suret$yle; Aynı yerdek$ 
görevlere atananlar atama em$rler$n$n kend$ler$ne tebl$# gününü, Ba"ka 
yerdek$ görevlere atananlar, atama em$rler$n$n kend$ler$ne tebl$# tar$-
h$nden $t$baren 15 gün "çer"s"nde o yere hareket ederek bell$ yol 
süres$n$, !zleyen $" günü $ç$nde $"e ba"lamak zorundadırlar.

• B$r göreve $lk defa veya yen$den atananlardan belge $le $spatı mümkün 
zorlayıcı sebepler olmaksızın bel$rt$len süre $ç$nde $"e ba"lamayanların 
atanmaları $ptal ed$l$r ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak $s-
t$hdam ed$lemezler. Bunların belge $le $sbatı mümkün zorlayıcı sebepler 
neden$yle göreve ba"lamama hal$ 2 ($k$) ayı a"tı#ı takd$rde atama $"lem$ 
atamaya yetk$l$ makamlarca $ptal ed$l$r.

• Ba"ka yerdek$ b$r göreve atananlardan bel$rt$len süre $ç$nde hareket 
ederek bell$ yol süres$ sonunda yen$ görevler$ne ba"lamayanlara, esk$ 
görevler$nden ayrılı" ve yen$ görevler$ne ba"layı" tar$hler$ arasında aylık 
ver$lmemek "artı $le 10 günlük b$r süre daha ver$leb$l$r. Belge $le $spatı 
mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yen$ görev-
ler$nde $"e ba"lamayanlar memur$yetten çek$lm$" sayılırlar.

• Memurun kademe $lerlemes$n$n yapılab$lmes$ $ç$n bulundu#u kade-
mede en az 1 (b"r) yıl çalı"mı" olması ve bulundu$u derecede "ler-
leyeb"lece#$ b"r kademen"n bulunması "artları aranır.

• Son 8 (sek$z) yıl $ç$nde herhang$ b$r d$s$pl$n cezası almayan memurlara, 
aylık dereceler$n$n yükselt$lmes$nde d$kkate alınmak üzere b$r kademe 
$lerlemes$ uygulanır.

• Kurumlar, E#$t$m ve Ö#ret$m, Sa#lık ve Yardımcı Sa#lık ve Tekn$k 
H$zmetler Sınıflarına dah$l memurlardan, kar$yerler$nden yararlanmak 
$sted$kler$n$ 2 4 üncü dereceler arasındak" "dar" görevlere a"t olup 
kazanılmı# hak dereceler"n"n $k$ altındak$ derecelerden tesb$t ve 
$hdas ed$lm$" kadrolara atayab$l$rler.

• Memurların, kazanılmı" hak dereceler$n$n altındak$ derecelere atana-
b$lmeler$ $ç$n atanacakları kadro dereces$ $le kazanılmı" hak dereceler$ 
arasındak$ farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların $ste#$ de 
"arttır.

• Memurların kanun$ $z$n, geç$c$ görev, d$s$pl$n cezası uygulaması veya 
görevden uzakla"tırma nedenler$yle $"ler$nden geç$c$ olarak ayrılmaları 
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hal$nde yerler$ne kurum $ç$nden b$r$n$n vekalet etmes$ hal$nde vekalet 
eden 3 ay sonra vekalet ücret$ alab$l$r.

• Açıktan vek$l olarak atananlara, 1 (b$r) yılda 20 (y$rm$) günü geçmemek 
üzere çalı"tıkları her ay $ç$n 2 ($k$) gün yıllık $z$n ver$l$r. Bu $zn$n kullanı-
mında, b$r sonrak$ yıla devred$lme hâl$ dı"ında Devlet memurları $ç$n 
öngörülen hükümler uygulanır.

• Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç 6 (altı) ay "ç"nde kend" kurum-
larında n"tel"kler"ne uygun b$r kadroya atanırlar. Bu memurlar, ku-
rumlarında atama $mkânı bulunmaması hâl$nde aynı süre $ç$nde ba"ka 
b$r kurumdak$ kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Ba"kanlı#ına 
b$ld$r$l$r.

• Mezun$yets$z veya kurumlarınca kabul ed$len mazeret$ olmaksızın gö-
rev$n terk ed$lmes$ ve bu terk"n kes"nt"s"z 10 gün devam etmes" 
hal"nde, yazılı müracaat "artı aranmaksızın, çek$lme $ste#$nde bulu-
nulmu" sayılır.

• Çek$lmek $steyen memur yer$ne atanan k$msen$n gelmes$ne veya çe-
k$lme $ste#$n$n kabulüne kadar görev$ne devam eder. Yer$ne atanan 
k$mse 1 (b"r) aya kadar gelmed"$" veya yer$ne b$r vek$l atanmadı#ı 
takd$rde, üstüne haber vererek görev$n$ bırakab$l$r.

• Bu hükümlere uygun olarak memur$yetten çek$lenler 6 (altı) ay geçme-
den, bu kanun hükmüne uymadan çek$lenler $se 1 (b$r) yıl geçmeden 
Devlet Memurlu#una alınamaz.

• Ola#anüstü mazeretle çek$lenler, üstüne haber vermek "artıyla 1 (b$r) 
ay kaydına tab$ de#$ld$rler.

• Devlet memurlarından dev$r ve tesl$m $le yükümlü olanlar, bu $"lemler$n 
sonuna kadar görevler$n$ bırakamazlar. H$zmet $caplarına göre dev$r ve 
tesl$m $"lemler$ $ç$n gerekl$ süreler, yönetmel$kte bel$rt$l$r. (Bu madde 
hükmüne uymadan çek$lenler 3 yıl geçmeden Devlet Memurlu#una 
alınamaz.)

• Ola#anüstü hal, seferberl$k ve sava" haller$nde veya genel hayata mües-
s$r afetlere u#rayan yerlerdek$ Devlet memurları, çek$lme $stekler$ kabul 
ed$lmed$kçe veya yer$ne atanacaklar gel$p $"e ba"lamadıkça görevler$n$ 
bırakamazlar. Bu Hükme aykırı hareket edenle h$çb$r suretle Devlet 
Memurlu#una alınmazlar.
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Devlet memurlarının;
a. Bu kanun hükümler$ne göre memurluktan çıkarılması;
b. Memurlu#a alınma "artlarından her hang$ b$r$n$ ta"ımadı#ının 

sonradan anla"ılması veya memurlukları sırasında bu "artlardan 
her hang$ b$r$n$ kaybetmes$;

c. Memurluktan çek$lmes$;
d. !stek, ya" hadd$, malûllük sebepler$nden b$r$ $le emekl$ye 

ayrılması;
e. Ölümü;

haller$nde memurlu#u sona erer.

• Günlük çalı"manın ba"lama ve b$tme saatler$ $le ö#le d$nlenme süres$, 
bölgeler$n ve h$zmet$n özell$kler$ne göre merkezde Cumhurba"kanınca, 
$llerde val$ler tarafından tesp$t olunur. Ancak engell$ler $ç$n; engel du-
rumu, h$zmet gerekler$, $kl$m ve ula"ım "artları göz önünde bulundu-
rulmak suret$yle günlük çalı"manın ba"lama ve b$t$" saatler$ $le ö#le 
d$nlenme süreler$ merkezde üst yönet$c$, ta"rada mülk$ am$rlerce farklı 
bel$rleneb$l$r.

• Ancak, kadın memurlara; tab$p raporunda bel$rt$lmes$ hâl$nde ham$-
lel$#$n 24. (y$rm$dördüncü) haftasından önce ve her hâlde ham$lel$#$n 
24. (y$rm$dördüncü) haftasından $t$baren ve do#umdan sonrak$ 2 ("k") 
yıl süreyle gece nöbet$ ve gece vard$yası görev$ ver$lemez.

• Engell$ memurlara da $ste#$ dı"ında gece nöbet$ ve gece vard$yası gö-
rev$ ver$lemez.
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!Z!N 
ÇE&!D! !Z!NLER SÜRE

Yıllık !zin
Yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olan Devlet Memur-
ları için 20 gün

Yıllık izin süresi hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün

Mazeret 
!zni

Kadın memura; do#umdan önce 8+do#umdan sonra 8 Ço#ul 
gebelik olması halinde do#umdan önce 10+8

1 6 
haf t a 
1 8 
hafta

Memura, e"inin do#um yapması hâlinde, iste#i üzerine 10 gün

Kendisinin veya çocu#unun evlenmesi ya da e"inin, çocu#unun, kendisinin veya 
e"inin ana, baba ve karde"inin ölümü hâllerinde 7 gün

Yukarıdaki Durumlar dı"ında Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kay-
makam tarafından verilen mazeret izinleri. 10 gün

Kadın memura, çocu#unu emzirmesi için do#um sonrası analık izni süresinin bitim 
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat

Kadın memura, çocu#unu emzirmesi için do#um sonrası analık izni süresinin bitim 
tarihinden itibaren ikinci altı ayda günde 1,5 saat

Hastalık 
ve refakat 
"zn"

Kanser, verem ve akıl hastalı#ı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalı#ı 
hâlinde 18 ay

Di#er hastalık hâllerinde 12 ay

Memurun bakmakla yükümlü oldu#u veya memur refakat etmedi#i takdirde hayatı 
tehlikeye girecek ana, baba, e" ve çocukları ile karde"lerinden birinin a#ır bir kaza 
geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalı#ının bulunması hâllerinde,

3 Ay

Aylıksız 
!zin

Hastalık iznin bitiminden itibaren, sa#lık kurulu raporuyla belgelendirilmesi "artıyla, 
istekleri üzerine 18 ay

Do#um yapan memura, verilen do#um sonrası analık izni süresinin bitiminden; e"i 
do#um yapan memura ise, do#um tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 ay

Üç ya"ını doldurmamı" bir çocu#u e"iyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen 
memurlar ile memur olmayan e"in münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur 
olan e"lerine, çocu#un ana ve babasının rızasının kesinle"ti#i tarihten veya vesayet 
dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine

24 ay

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla be" hizmet yılını tamamlamı" 
olması ve iste#i hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak 
üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

1 yıl

• Yıllık $z$n süres$, h$zmet$ 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dah$l) olan Devlet 
Memurları $ç$n 20 (y"rm") gün, h$zmet$ on yıldan fazla olanlar $ç$n 30 
(otuz) gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere g$d$" ve dönü" $ç$n en çok 
"k"#er gün ekleneb$l$r.

• H$zmetler$ sırasında radyoakt"f ı"ınlarla çalı"an personele, her yıl yıllık 
$z$nler$ne $laveten b"r aylık sa$lık "zn" ver$l$r.

• Kadın memura; do$umdan önce 8 (sek"z), do$umdan sonra 8(sek"z) 
hafta olmak üzere toplam 16 (onaltı) hafta süreyle analık $zn$ ver$l$r. 
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Ço#ul gebel"k durumunda, do#um önces$ (8) sek$z haftalık analık $zn$ 
süres$ne 2 ("k") hafta eklen"r.

• Sa#lık durumunun çalı"maya uygun oldu#unu tab$p raporuyla belge-
leyen kadın memur, $ste#$ hâl$nde do#umdan öncek$ 3 (üç) haftaya 
kadar kurumunda çalı"ab$l$r.

• Memura, e"$n$n do#um yapması hâl$nde, $ste#$ üzer$ne 10 (on) gün 
babalık "zn"; kend$s$n$n veya çocu#unun evlenmes$ ya da e"$n$n, çocu-
#unun, kend$s$n$n veya e"$n$n ana, baba ve karde"$n$n ölümü hâller$nde 
$ste#$ üzer$ne 7 (yed") gün "z"n ver$l$r.

• Merkezde atamaya yetk$l$ am$r, $lde val$, $lçede kaymakam ve yurt dı-
"ında d$plomat$k m$syon "ef$ tarafından, b$r$m am$r$n$n muvafakat$ 
$le b$r yıl $ç$nde toptan veya bölümler hâl$nde, mazeretler$ sebeb$yle 
memurlara

• 10 (on) gün "z"n ver"leb"l"r. Zaruret hâl$nde ö#retmenler har$ç olmak 
üzere, aynı usûlle 10(on) gün daha mazeret "zn" ver$leb$l$r. Bu takd$rde, 
$k$nc$ kez ver$len bu $z$n, yıllık $z$nden dü"ülür.

• Kadın memura, çocu#unu emz$rmes$ $ç$n do#um sonrası analık $zn$ 
süres$n$n b$t$m tar$h$nden $t$baren $lk altı ayda günde 3 (üç saat), $k$nc$ 
altı ayda günde (1,5) b$rbuçuk saat süt $zn$ ver$l$r.

• Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, ver$lecek raporda göster$lecek 
lüzum üzer$ne, kanser, verem ve akıl hastalı#ı g$b$ uzun sürel$ b$r teda-
v$ye $ht$yaç gösteren hastalı#ı hâl$nde 18(onsek"z) aya kadar, d"$er 
hastalık hâller"nde "se 12 (on"k") aya kadar $z$n ver$l$r.

• Memurun, hastalı#ı sebeb$yle yataklı tedav$ kurumunda yatarak gör-
dü#ü tedav$ süreler$, hastalık $zn$ne a$t süren$n hesabında d$kkate alınır.

• Görev$ sırasında veya görev$nden dolayı b$r kazaya veya saldırıya u#-
rayan veya b$r meslek hastalı#ına tutulan memur, $y$le"$nceye kadar 
$z$nl$ sayılır.

• Memurun bakmakla yükümlü oldu#u veya memur refakat etmed$#$ 
takd$rde hayatı tehl$keye g$recek ana, baba, e" ve çocukları $le karde"-
ler$nden b$r$n$n a#ır b$r kaza geç$rmes$ veya tedav$s$ uzun süren b$r 
hastalı#ının bulunması hâller$nde, bu hâller$n sa#lık kurulu raporuyla 
belgelend$r$lmes$ "artıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 (üç) aya 
kadar "z"n ver$l$r. Gerekt$#$nde bu süre b$r katına kadar uzatılır.

• !z$n süres$n$n sonunda, hastalı#ının devam ett$#$ resmî sa#lık kurulu 
raporu $le tesp$t ed$len memurun $zn$, b$r$nc$ fıkrada bel$rt$len süreler 
kadar uzatılır, bu süren$n sonunda da $y$le"emeyen memur hakkında 
emekl$l$k hükümler$ uygulanır.
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• Hastalık raporlarının hang$ hallerde, hang$ hek$mler veya sa#lık ku-
rulları tarafından ver$lece#$ ve süreler$ $le bu konuya $l$"k$n d$#er hu-
suslar, Sa$lık, Mal"ye ve Dı#"#ler" Bakanlıkları "le Sosyal Güvenl"k 
Kurumunun görü#ler" alınarak Devlet Personel Ba#kanlı$ınca 
hazırlanacak b$r yönetmel$kle bel$rlen$r.

• Memura hastalık $zn$n b$t$m$nden $t$baren, sa#lık kurulu raporuyla bel-
gelend$r$lmes$ "artıyla, $stekler$ üzer$ne 18 (onsek"z) aya kadar aylıksız 
$z$n ver$leb$l$r.

• Do#um yapan memura, ver$len do#um sonrası analık $zn$ süres$n$n 
b$t$m$nden; e"$ do#um yapan memura $se, do#um tar$h$nden $t$baren 
$stekler$ üzer$ne 24 (y"rm"dört) aya kadar aylıksız $z$n ver$l$r.

• Aylıksız $z$n süres$n$n b$t$m$nden önce mazeret$ gerekt$ren sebeb$n 
ortadan kalkması hâl$nde, on gün "ç"nde göreve dönülmes$ zorunludur. 
Aylıksız $z$n süres$n$n b$t$m$nde veya mazeret sebeb$n$n kalkmasını 
$zleyen on gün $ç$nde görev$ne dönmeyenler, memur$yetten çek$lm$" 
sayılır.

• Görevl$ oldukları kurumlarda ola#anüstü gayret ve çalı"maları $le emsal-
ler$ne göre ba"arılı görev yapmak suret$yle; kamu kayna#ında öneml$ 
ölçüde tasarruf sa#lanmasında, kamu zararının olu"masının önlenme-
s$nde ve önlenemez kamu zararlarının öneml$ ölçüde azaltılmasında, 
kamusal fayda ve gel$rler$n beklenen$n üzer$nde artırılmasında veya 
sunulan h$zmetler$n etk$nl$k ve kal$tes$n$n yükselt$lmes$nde somut olay-
lara ve ver$lere dayalı olarak katkı sa#ladıkları tesp$t ed$len memurlara, 
merkezde ba$lı veya "lg"l" bakan, "llerde val"ler, "lçelerde kayma-
kamlar tarafından ba#arı belges" ver$leb$l$r.

• Türk S$lahlı Kuvvetler$nde görevl$ Devlet memurları $ç$n M$llî Savunma 
Bakanı bu yetk$s$n$ devredeb$l$r. Üç defa ba#arı belges" alanlara üstün 
ba#arı belges" ver"l"r.

• Üstün ba"arı belges$ ver$lenlere, merkezde ba#lı veya $lg$l$ bakan ve 
$llerde val$ler tarafından uygun görülmes$ hâl$nde en yüksek Devlet 
memuru aylı#ının (ek gösterge dâh$l) %200’üne kadar ödül ver$leb$l$r.

• Bu maddeye göre b$r malî yıl $ç$nde ödüllend$r$lecekler$n sayısı, kuru-
mun yılba"ındak$ dolu kadro mevcudunun b"nde onundan, Gümrük 
Müste"arlı#ı, M"llî E$"t"m Bakanlı$ı ve Emn$yet Genel Müdürlü#ü $le 
Jandarma Genel Komutanlı#ı ve Sah$l Güvenl$k Komutanlı#ı kadroları 
$ç$n b"nde y"rm"s"nden fazla olamaz. Yıl $ç$nde ödüllend$r$len perso-
nel sayısı kurumlarınca $zleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet 
Personel Ba"kanlı#ına b$ld$r$l$r.
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Sa!lık Bakanlı!ının Görevler": 

• Halk sa!lı!ının korunması ve gel"#t"r"lmes", hastalık r"skler"n"n azaltılması 
ve önlenmes" "ç"n çalı#malar yapmak, 

• Te#h"s, tedav" ve rehab"l"te ed"c" sa!lık h"zmetler"n"n yürütmek, 

• Uluslararası önem" ha"z halk sa!lı!ı r"skler"n"n ülkeye g"rmes"n" önlemek, 

• Sa!lık e!"t"m" ve ara#tırma faal"yetler"n" gel"#t"rmek, 

• Sa!lık h"zmetler"nde kullanılan "laçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası 
kontrole tâb" maddeler, "laç üret"m"nde kullanılan etken ve yardımcı 
maddeler, kozmet"kler ve tıbbî c"hazların güvenl" ve kal"tel" b"r #ek"lde 
p"yasaya sunulması, halka ula#tırılması ve f"yatlarının bel"rlenmes" "ç"n 
çalı#malar yapmak, 

• $nsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sa!lamak ve ver"m" artır-
mak, sa!lık "nsan gücünün ülke sathında dengel" da!ılımını sa!lamak 
ve bütün payda#lar arasında "#b"rl"!"n" gerçekle#t"rmek suret"yle yurt 
sathında e#"t, kal"tel" ve ver"ml" h"zmet sunumunu sa!lamak, 

• Kamu ve özel hukuk tüzel k"#"ler" "le gerçek k"#"ler tarafından açılacak 
sa!lık kurulu#larının ülke sathında planlanması ve yaygınla#tırılması 
"ç"n çalı#malar yapmak, 

• Kanunlarla ve Cumhurba#kanlı!ı kararnameler" "le ver"len d"!er gö-
revler" yapmak. 

• $laç f"yatlarının bel"rlenmes"ne "l"#k"n usûl ve esaslar Bakanlı!ın tekl"f" 
üzer"ne Cumhur-ba#kanınca bel"rlen"r.
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Sa!lık Bakanlı!ı Te#k"latı
Merkez Te#k"latı Ta#ra Te#k"latı Yurtdı#ı Te#k"latı

Sa!lık Bakanlı!ı H"zmet B"r"mler"
1 Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ü
2 Ac"l Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ü
3 Sa!lı!ın Gel"#t"r"lmes" Genel Müdürlü!ü
4 Sa!lık B"lg" S"stemler" Genel Müdürlü!ü
5 Sa!lık Yatırımları Genel Müdürlü!ü
6 Avrupa B"rl"!" ve Dı# $l"#k"ler Genel Müdürlü!ü
7 Halk Sa!lı!ı Genel Müdürlü!ü
8 Kamu Hastaneler" Genel Müdürlü!ü
9 Hukuk H"zmetler" Genel Müdürlü!ü

10 Yönet"m H"zmetler" Genel Müdürlü!ü
11 Teft"# Kurulu Ba#kanlı!ı
12 Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ı
13 Basın ve Halkla $l"#k"ler Mü#av"rl"!"
14 Özel Kalem Müdürlü!ü

Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün görev ve yetk"ler": 

• Her türlü koruyucu, te#h"s, tedav" ve rehab"l"te ed"c" sa!lık h"zmetler"n" 
planlamak, tekn"k düzenleme yapmak, standartları bel"rlemek ve bu 
h"zmetler "le sunucularını sınıflandırmak, bununla "lg"l" "# ve "#lemler" 
yaptırmak, 

• Organ ve doku nakl", kan ve kan ürünler", d"yal"z, üremeye yardımcı 
tedav", evde sa!lık, yanık, yo!un bakım g"b" özell"kl" planlama gerek-
t"ren sa!lık h"zmetler"n" planlamak ve bu h"zmetler" sunan kurum ve 
kurulu#lar arasında koord"nasyonu sa!lamak, 

• Kamu ve özel hukuk tüzel k"#"ler" "le gerçek k"#"lere a"t sa!lık kurum 
ve kurulu#larına "z"n vermek ve ruhsatlandırmak, bu "z"n ve ruhsatları 
gerekt"!"nde sürel" veya süres"z "ptal etmek, 

• Sa!lık h"zmetler"n"n ücret tar"feler"n" bel"rlemek veya tasd"k etmek, 

• Hasta hakları "le hasta ve çalı#an güvenl"!"ne yönel"k düzenleme 
yapmak, 

• Sa!lık kurum ve kurulu#larının mevzuat "le bel"rlenen pol"t"ka ve dü-
zenlemelere uyumunu denetlemek, gerekl" yaptırımları uygulamak, 

• Planlama ve standartlar olu#turulması "ç"n gerekl" kom"syonları kurmak, 

• Sa!lık kurum ve kurulu#ları "le h"zmetten faydalananlar arasında do!a-
b"lecek "ht"lafların çözümüne yönel"k usûller" bel"rlemek, 
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• Geleneksel, tamamlayıcı ve alternat"f tıp uygulamaları "le "lg"l" düzen-
leme yapmak ve sa!lık beyanı "le yapılacak her türlü uygulamalara 
"z"n vermek ve denetlemek, düzenleme ve "z"nlere aykırı faal"yetler" 
ve tanıtımları durdurmak, 

• Sa!lık h"zmetler"nde kal"te ve akred"tasyon kuralları bel"rlemek ve uy-
gulanmasını sa!lamak, 

• Sa!lık tur"zm" uygulamalarının gel"#t"r"lmes"ne yönel"k düzenlemeler 
yapmak, "lg"l" kurumlarla koord"nasyon sa!lamak, 

• $lg"l" mevzuat çerçeves"nde k"#"sel ver"ler"n korunmasına ve ver" mah-
rem"yet"n"n sa!lanmasına yönel"k düzenleme yapmak, 

• Tıpta uzmanlık e!"t"m" "le "lg"l" "# ve "#lemler" yürütmek, 

• Sa!lık "nsan gücü planlaması yapmak, sayı ve n"tel"k olarak "ht"yaca 
uygun "nsan gücü ye-t"#t"r"lmes" "ç"n "lg"l" kurum ve kurulu#larla "#b"rl"!" 
yapmak, 

• Mevcut sa!lık "nsan gücünü, kamu ve özel kurum ve kurulu#lar düze-
y"nde planlamak ve "st"hdamın bu plan çerçeves"nde yürütülmes"n" 
denetlemek, 

• Sa!lık meslek mensuplarının uyum, h"zmet "ç" e!"t"m, sert"f"kalı e!"t"m, 
görevde yükselme ve unvan de!"#"kl"!" e!"t"mler" ve benzer" e!"t"mler" 
"le "lg"l" düzenlemeler" yapmak, koord"ne etmek, kred"lend"rme, "zleme 
ve denet"m"n" sa!lamak, 

• $lg"l" kurulu#larla "#b"rl"!" yaparak sa!lık meslekler"n"n standartlarını 
bel"rlemek, e!"t"m müfredatlarının kanıta dayalı olarak güncellenmes"n" 
ve gel"#t"r"lmes"n" sa!lamak, sa!lık meslek mensuplarının sert"f"kasyonu 
"le "lg"l" "#ler" yapmak veya yaptırmak, 

• Sa!lık meslek mensuplarının tesc"l "#lemler"n" yapmak, kayıtlarını tut-
mak, personel hareketler"n" tak"p etmek, 

• Ba!lı kurulu#ların sa!lık h"zmetler" sınıfına a"t personel"n"n "ht"yaç plan-
lamasını yapmak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

 Ac"l Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler": 

• Afetlerde ve ac"l durumlarda ülke genel"nde sa!lık h"zmetler"n" plan-
lamak ve yürütmek, 

• Hastane önces" ac"l sa!lık h"zmetler"ne a"t b"r"mler" kurmak ve "#letmek, 
gerekt"!"nde has-tane ac"l serv"sler" "le entegre etmek, "lg"l" b"r"mler"n 
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faal"yetler"n" "zlemek, de!erlend"rmek, hasta nak"l ve sevk koord"nas-
yonunu sa!lamak, 

• Kara, hava ve den"z ambulanslarının tem"n, tahs"s, sevk ve "dares"n" 
sa!lamak, 

• Yurt"ç"nde meydana gelen afet ve ac"l durumlardak" tıbbî kurtarma 
ve ac"l sa!lık h"zmetle-r"n" "lg"l" tüm taraflarla "#b"rl"!" ve koord"nasyon 
"ç"nde sa!lamak, 

• Yurtdı#ında meydana gelen afet ve ac"l durumlarda ulusal ve uluslara-
rası kurulu#lar ve s"v"l toplum örgütler" "le "#b"rl"!" "ç"nde sa!lık ve "nsanî 
yardım faal"yetler"ne katılmak, 

• Afet ve ac"l durumlara yönel"k sa!lık h"zmetler"n"n sunumunda "ht"-
yaç duyulacak haberle#-me, "laç, tıbb" ve tekn"k malzemelere yönel"k 
planlama, tedar"k, da!ıtım ve depolama faal"yetler"n" yürütmek, ac"l 
sa!lık h"zmetler"n"n sunumu "ç"n gerekl" tels"z haberle#me altyapısını 
kurup "#letmek, 

• Tehl"kel" k"myasal ve b"yoloj"k maddelere ba!lı sa!lık tehd"tler"ne yö-
nel"k hazırlık ve cevap gel"#t"r"lmes" amacıyla gerekl" organ"zasyonu 
sa!lamak, 

• Toplumun "lkyardım b"lg" ve becer"s"n"n gel"#t"r"lmes" amacıyla gerekl" 
e!"t"m faal"yetler"n" planlamak ve yürütmek, 

• Görev ve sorumluluk alanı "le "lg"l" personel"n yet"#t"r"lmes" "ç"n "lg"l" 
kurum ve kurulu#larla "#b"rl"!" "ç"nde e!"t"m programı hazırlamak ve 
uygulamak, tatb"kat organ"zasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası 
tatb"katlara katılmak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak. 

Sa!lı!ın Gel"#t"r"lmes" Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler":

• Toplumun ve b"rey"n sa!lı!ı "le "lg"l" b"lg", farkındalık ve kontrol yetenek-
ler"n" artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçler"ne 
katılımlarını te#v"k etmek, 

• Sa!lı!ı do!rudan ve dolaylı olarak etk"leyen faktörler"n ve sosyal be-
l"rley"c"ler"n "y"le#t"r"l-mes"ne yardım edecek düzenlemeler yaparak 
b"rey sa!lı!ının korunması ve sa!lık düzey"n"n yükselt"lmes"ne yönel"k 
davranı# de!"#"kl"!" olu#turmak ve sürdürmek, 

• Sa!lı!ın te#v"k" ve gel"#t"r"lmes"ne yönel"k b"l"msel çalı#malar yapmak 
veya yaptırmak, e!"t"m kurumları ve basın yayın organları aracılı!ı "le 
toplumu b"lg"lend"rmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak, 
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• Halk sa!lı!ının korunması ve gel"#t"r"lmes", hastalık r"skler"n"n azaltıl-
ması, önlenmes" ve te#h"s, tedav" ve rehab"l"te ed"c" sa!lık h"zmetler"n"n 
daha ver"ml" kullanılab"lmes" "ç"n uyarıcı, b"lg"lend"r"c" ve e!"t"c" mah"-
yette programlar hazırlamak veya hazırlatmak, 

• Bakanlı!ın halkla "l"#k"ler"n" ve b"lg" ed"nme h"zmetler"n" yürütmek, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

 Sa!lık B"lg" S"stemler" Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler":  

• Sa!lık alanında kullanılan b"l"#"m s"stemler" ve "let"#"m teknoloj"ler" "le 
"lg"l" ülke çapında pol"t"ka, stratej" ve standartların bel"rlenmes" amacıyla 
çalı#malar yapmak, 

• K"#"sel sa!lık ver"ler" "le ülke düzey"nde sa!lık durumu ve sa!lık h"z-
metler"ne "l"#k"n ver" ve b"lg" akı#ını "çeren her türden b"lg" s"stemler" 
ve projeler"n" yapmak ve yaptırmak, 

• Sa!lık b"lg" s"stemler" ve teknoloj"ler" alanında uluslararası gel"#meler" 
"zlemek, ülke uygu-lamalarını ve tecrübeler"n" payla#mak, gerekt"!"nde 
uluslararası kurulu#larla "#b"rl"!" yapmak, 

• Sa!lık b"l"#"m" ve teknoloj"s" alanında çalı#acak kamu ve özel hukuk tüzel 
k"#"ler" "le gerçek k"#"ler"n uyacakları kuralları bel"rlemek, uygulamak, 
gerekt"!"nde bunların yazılım ve ürünler"n"n uygunlu!una karar vermek 
ve müell"fler"n" yetk"lend"rmek, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak. 

Sa!lık Yatırımları Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler": 

• Bakanlı!ın ve ba!lı kurulu#ların h"zmetler"nde kullanılacak b"nalar "ç"n 
bel"rlenen "ht"yaç programlarına uygun olarak mühend"sl"k h"zmetler"n" 
yürütmek, projeler"n" hazırlamak veya hazırlatmak, 

• Gerekt"!"nde ön veya tam proje "le "n#aat "haleler"n" yapmak ve bu 
h"zmetler "ç"n mü#av"rl"k h"zmet" satın almak, 

• Gerekt"!"nde Bakanlık ve ba!lı kurulu#ların "n#aatlarının kontrollü!ünü 
yapmak veya yap-tırmak, 

• Sa!lık yapılarının standartlarını bel"rlemek ve m"mar"s"n" gel"#t"rmeye 
yönel"k çalı#malar yapmak, 

• Bakanlı!ın "ht"yaç duydu!u ta#ınmazların kamula#tırma "#lemler"n" 
yürütmek,

• Bakanlı!ın ve ba!lı kurulu#ların "ht"yacı olan tes"sler"n yapımını ve mev-
cut tes"sler"n yen"-lenmes"n" kamu özel ortaklı!ı model" veya d"!er 
usûller "le gerçekle#t"rmek, 
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• Sa!lık h"zmet" sunumunda "ht"yaç duyulan ve "ler" teknoloj" gerekt"ren 
tıbbî c"haz, ürün ve h"zmetler"n üret"m"ne, teknoloj"ler"n"n gel"#t"r"l-
mes"ne ve yurtdı#ından transfer"ne yönel"k yerl" ve yabancı yatırım ve 
teknoloj" "mkânlarını ara#tırmak, te#v"k etmek ve bu ürünler"n off–set 
t"caret"n" düzenlemek, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Avrupa B"rl"!" ve Dı# $l"#k"ler Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler": 

• Sa!lık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kurulu#larla "l"#k"ler" 
yürütmek, gel"#t"rmek ve bunlarla "lg"l" hukukî ve "darî düzenlemelere 
"l"#k"n çalı#maları yürütmek, 

• $k"l" ve çok taraflı anla#ma ve sözle#melere "l"#k"n "#lemler" yürütmek, 

• Avrupa B"rl"!" "le "l"#k"ler", Bakanlı!ın "lg"l" b"r"mler" arasında ve Bakanlık 
"le d"!er kurumlar arasında koord"nasyonu gerçekle#t"rmek suret"yle 
yürütmek, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Halk Sa!lı!ı Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler": 

• Halk sa!lı!ını korumak ve gel"#t"rmek, sa!lık "ç"n r"sk olu#turan faktör-
lerle mücadele etmek, 

• B"r"nc" basamak sa!lık h"zmetler"n" yürütmek, bu amaçla b"r"nc" ba-
samak sa!lık kurulu#la-rını kurmak ve "#letmek, gerekt"!"nde bunları 
b"rle#t"rmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak, 

• Bula#ıcı, bula#ıcı olmayan, kron"k hastalıklar ve kanser "le anne, çocuk, 
ergen, ya#lı ve en-gell" g"b" r"sk gruplarıyla "lg"l" olarak "zleme, sürve-
yans, "nceleme, ara#tırma, ba!ı#ıklama ve kontrol çalı#maları yapmak, 
bunlarla "lg"l" ver"ler"n toplanmasını sa!lamak, bel"rlenen hedefler 
do!rultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, 
denetlenmes"n" sa!lamak, de!erlend"rmek ve gerekl" önlemler" almak. 

• Ya#am kal"tes"n" yükseltecek alı#kanlıkları kazandırarak toplumdak" tüm 
b"reyler"n sa!lı!ını gel"#t"rmek; hatalı beslenme alı#kanlıkları, obez"te, 
s"gara ve benzer" zararlı maddeler"n yol açtı!ı sa!lık r"skler" ve tehd"tler" 
"le mücadele etmek, bu hususları "zlemek, ara#tırmak, ver" toplanmasını 
sa!lamak ve de!erlend"rmek, 

• B"rey, toplum ve çevre sa!lı!ını etk"leyen ve genel sa!lı!ı "lg"lend"ren 
her tür etken" "nce-lemek, te#h"s etmek, de!erlend"rmek ve kontrol 
etmek üzere gerekl" laboratuvar h"zmetler"n"n organ"zasyonunu sa!-
lamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve "#letmek, "çme suları, 
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b"yos"dal ürünler g"b" görev alanına g"ren konularda tüket"c" güvenl"!" 
"le "lg"l" tedb"rler" almak ve buna yönel"k her türlü "# ve "#lem" tes"s 
etmek,

• Sa!lık tehd"tler"ne yönel"k erken uyarı ve cevap gel"#t"r"lmes" amacıyla 
gerekl" organ"zasyonu sa!lamak, halk sa!lı!ını tehd"t eden konularda 
gereken tüm tedb"rler" almak ve gerekt"!"nde müeyy"de uygulamak, 

• B"yoloj"k ürünler ve test materyal" "le benzer" ürünlerle "lg"l" ara#tırma 
ve gel"#t"rme faal"-yetler"nde bulunmak, bu ürünler" tem"n etmek veya 
ed"lmes"n" sa!lamak, ürett"rmek ve gerekt"!"nde üretmek, 

• Görev ve sorumluluk alanıyla "lg"l" olarak h"zmet standard"zasyonunu 
sa!lamak, meslek personel"n"n yet"#mes" "ç"n "lg"l" kurumlarla "#b"rl"!" 
yaparak e!"t"m programları hazırlamak, e!"t"m ve yayın faal"yet"nde 
bulunmak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Kamu Hastaneler" Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler": 

• Bakanlı!a ba!lı hastaneler", a!ız ve d"# sa!lı!ı merkezler"n" ve benzer" 
sa!lık kurulu#larını kurmak ve "#letmek, gerekt"!"nde bunları b"rle#t"r-
mek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak, 

• Sa!lık kurulu#larında her türlü koruyucu, te#h"s, tedav" ve rehab"l"te 
ed"c" sa!lık h"zmetler"n"n yürütülmes"n" sa!lamak, faal"yetler" "zlemek 
ve de!erlend"rmek, "y" uygulama örnekler"n" yaygınla#tırmak, 

• Performans de!erlend"rmes" yapmak ve de!erlend"rme s"stemat"!" "ç"n 
her türlü alt yapıyı kurmak, 

• Sa!lık kurulu#larında hasta haklarına, hasta ve çalı#anların sa!lı!ına ve 
güvenl"!"ne yönel"k "y"le#t"rme çalı#maları yapmak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Hukuk H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler": 

• 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümler"ne göre hukuk b"-
r"mler"ne ver"len görevler" yapmak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Teft"# Kurulu Ba#kanlı!ının Görevler": 

• Denet"me "l"#k"n yöntem ve tekn"kler" gel"#t"rmek, denet"m alanındak" 
standart ve "lkeler"n olu#turulmasını sa!lamak, denet"m rehberler" ha-
zırlamak, denet"mler"n etk"nl"!"n" ve ver"ml"l"!"n" artırıcı tedb"rler almak,
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• Bakanlık te#k"latı "le gerekt"!"nde ba!lı ve "lg"l" kurulu#ların ve bunların 
denet"m" altındak" kurum ve kurulu#ların "# ve "#lemler" hakkında teft"#, 
denet"m, "nceleme ve soru#turma yapmak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak. 

• Teft"# Kurulu Ba#kanlı!ının ve müfett"#ler"n görev, yetk" ve sorumluluk-
ları "le çalı#ma usuller" yönetmel"kle düzenlen"r.

Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ının Görev ve Yetk"ler": 

• 5018 sayılı Kamu Malî Yönet"m" ve Kontrol Kanunu ve 5436 sayılı Kamu 
Mal" Yönet"m" ve Kontrol Kanunu "le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde De!"#"kl"k Yapılması Hakkında Kanunun 15 "nc" mad-
des", Cumhurba#kanlı!ı kararnameler" ve d"!er mevzuatla stratej" ge-
l"#t"rme ve malî h"zmetler b"r"mler"ne ver"len görevler" yapmak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Yönet"m H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün Görev ve Yetk"ler":  

• Bakanlı!ın personel planlaması "le personel s"stem"n"n gel"#t"r"lmes" ve 
performans ölçütler"n"n olu#turulması konusunda çalı#malar yapmak 
ve tekl"flerde bulunmak, 

• Bakanlık personel"n"n atama, nak"l, terf", emekl"l"k ve benzer" özlük 
"#lemler"n" yürütmek, 

• 5018 sayılı Kamu Malî Yönet"m" ve Kontrol Kanunu hükümler" çerçe-
ves"nde, k"ralama ve satın alma "#ler"n" yürütmek, tem"zl"k, güvenl"k, 
aydınlatma, ısınma, onarım, ta#ıma ve benzer" h"zmetler" yapmak veya 
yaptırmak, 

• Bakanlı!ın ta#ınır ve ta#ınmazlarına "l"#k"n "#lemler" "lg"l" mevzuat çer-
çeves"nde yürütmek, 

• Genel evrak ve ar#"v faal"yetler"n" düzenlemek ve yürütmek, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Özel Kalem Müdürlü!ünün Görevler": 

• Bakanın çalı#ma programını düzenlemek, 

• Bakanın resmî ve özel yazı#malarını, protokol ve tören "#ler"n" düzen-
lemek ve yürütmek, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.
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Basın ve Halkla $l"#k"ler Mü#av"rl"!"n"n Görevler": 

• Bakanlı!ın basınla "lg"l" faal"yetler"n" planlamak ve bu faal"yetler"n be-
l"rlenecek usul ve esaslara göre yürütülmes"n" sa!lamak, 

• Bakan tarafından ver"len d"!er görevler" yapmak.

Tıpta Uzmanlık Kurulu: 

• Tıpta ve d"# hek"ml"!"nde uzmanlık e!"t"m" yapacak e!"t"m kurumlarına 
e!"t"m yetk"s" ver"lmes" ve e!"t"m yetk"s"n"n kaldırılmasına "l"#k"n tekl"f-
ler" karara ba!lamak, uzmanlık dallarının rotasyonlarını bel"rlemek, ya-
bancı ülkelerde uzmanlık e!"t"m" alanların b"l"msel de!erlend"r"lmes"n" 
yapacak fakülteler" ve e!"t"m hastaneler"n" bel"rlemek, tıpta uzmanlık 
e!"t"m" ve uzman "nsan gücü "le "lg"l" görü#ler vermekle görevl" olmak 
üzere, Tıpta Uzmanlık Kurulu te#k"l olunmu#tur. 

• Tıpta Uzmanlık Kurulu; 
 ɮ Bakan yardımcısı, Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürü "le I. Hukuk 
Mü#av"r" veya görevlend"rece!" hukuk mü#av"r" olmak üzere üç, 

 ɮ B"r" d"# tab"b" olmak üzere e!"t"m hastaneler"nden Bakanın seçece!" 
be#, 

 ɮ Be# tıp fakültes"nden ve b"r d"# hek"ml"!" fakültes"nden Yüksekö!ret"m 
Kurulunun seçece!" b"rer, 

 ɮ Türk Tab"pler" B"rl"!"n"n seçece!" b"r, 
 ɮ Türk D"# Hek"mler" B"rl"!"n"n seçece!" b"r, üyeden olu#ur. Asıl üye 
sayısı kadar yedek üye de bel"rlen"r. 

• Üye seçecek kurumlar üyel"!"n herhang" b"r nedenle bo#aldı!ı tar"hten 
"t"baren b"r ay "ç"n-de üye seçerek Bakanlı!a b"ld"rmed"!" takd"rde o 
dönem "ç"n "lg"l" üyel"k dü#er ve üye sayısında d"kkate alınmaz.

• Kurula seç"lecek asıl ve yedek üyeler"n uzman olmaları, ayrıca en az üç 
yıllık e!"t"m gö-revl"s" ya da profesör unvanına sah"p bulunmaları #arttır. 
Üyeler"n görev süreler" "k" yıldır. Süres" b"tenler yen"den seç"leb"l"r. 

• Kurul, Bakan Yardımcısının davet" üzer"ne yılda en az "k" kez toplanır; 
üyelerden en az be-#"n"n tekl"f" "le de ola!anüstü toplanır. Kurula, Bakan 
Yardımcısı veya yapılacak "lk toplantıda üyeler arasından seç"lecek ba#-
kan vek"l" ba#kanlık eder. 

• Kurul, en az dokuz üyen"n katılımı "le toplanır ve oy çoklu!uyla karar 
alır. Oylamalarda çek"mser oy kullanılamaz. Oyların e#"tl"!" hal"nde ba#-
kanın bulundu!u taraf ço!unlu!u sa!lamı# sayılır. Türk Tab"pler" B"rl"!" 
tems"lc"s" yalnızca tab"plerle "lg"l", Türk D"# Hek"mler" B"rl"!" tems"lc"s" 
de yalnızca d"# tab"pler" "le "lg"l" konuların görü#ülece!" toplantılara 
katılab"l"r ve kend" meslek alanları "le "lg"l" konularda oy kullanır. 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

199CUMHURBA!KANLI"I TE!K#LATI HAKKINDA 1 NOLU CUMHURBA!KANLI"I KARARNAMES#



• Kurul toplantılarına üst üste "k" kez mazerets"z olarak katılmayanların 
üyel"!" dü#er. 

• Kurulun çalı#ma usûl ve esasları "le "lg"l" d"!er hususlar, "ht"sas belgele-
r"n"n alınması ve uzmanlık e!"t"m" "le "lg"l" d"!er usûl ve esaslar yönet-
mel"kle düzenlen"r.

Sa!lık Meslekler" Kurulunun te#k"l": 

• Bakan Yardımcısı, Sa!lık H"zmetler", Halk Sa!lı!ı ve Kamu Hastaneler" 
Genel Müdürler" veya görevlend"recekler" b"rer yardımcıları "le I. Hukuk 
Mü#av"r" veya görevlend"rece!" b"r hukuk mü#av"r",

• Bakanın seçece!" en az doktora sev"yes"nde e!"t"m almı# 5 ayrı sa!lık 
meslek mensubu üye, 

• En az genel müdür yardımcısı sev"yes"nde M"ll" E!"t"m Bakanlı!ı tem-
s"lc"s" b"r üye, 

• Yüksekö!ret"m Kurulunun seçece!" "k" üye, 

• Meslekî Yeterl"l"k Kurumu tems"lc"s" b"r üye, 

• Kanunla kurulan sa!lık meslek b"rl"kler"nden b"rer üyeden olu#ur. 

• Sa!lık meslek b"rl"kler"n"n tems"lc"ler" yalnızca kend" meslek mensupları 
"le "lg"l" konula-rın görü#ülece!" toplantılara katılab"l"r ve kend" meslek 
alanları "le "lg"l" konularda oy kullanır. 

• Seç"lm"# üyeler"n görev süres" "k" yıldır. Kurul toplantılarına üst üste "k" 
kez mazerets"z olarak katılmayanların üyel"!" dü#er. $lg"l" kurumlar b"r 
ay "ç"nde üyeler"n" seçerek Bakanlı!a b"ld"rmed"!" takd"rde o dönem 
"ç"n "lg"l" kuruma a"t üyel"k dü#er ve üye sayısında d"kkate alınmaz. 

• Kurul, Bakan Yardımcısının ba#kanlı!ında üye tam sayısının ço!unlu!u 
"le toplanır ve oy çoklu!u "le karar alır. Oylamalarda çek"mser oy kulla-
nılamaz. Oyların e#"tl"!" hâl"nde ba#kanın oyu yönünde karar alınmı# 
sayılır.

Ta#ra te#k"latı: 

• Bakanlık ta#ra te#k"lâtı kurmaya yetk"l"d"r. 

• Bakanlı!ın "l ve "ht"yaca göre kurulacak "lçe yönet"m b"r"mler" "l ve "lçe 
sa!lık müdürlükler"d"r. $l sa!lık müdürlü!ü bünyes"nde "ht"yaca göre 
halk sa!lı!ı, kamu hastaneler", "laç ve tıbb" c"haz, sa!lık ve ac"l sa!lık 
h"zmetler" "le personel ve destek h"zmetler"n" yürütmek üzere ba#kan-
lıklar kurulab"l"r. 

• $l sa!lık müdürler" Bakanlı!ın "l düzey"ndek" h"zmetler"n"n etk"l" ve ve-
r"ml" b"r #ek"lde yürütülmes"nden sorumludur; Bakanlı!ın düzenlemeler" 
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çerçeves"nde "l düzey"nde personel"n ad"l ve dengel" da!ılımını yapar 
ve bu amaçla "l "ç"nde personel nak"l ve görevlend"rme "#lemler"n" do!-
rudan gerçekle#t"r"r. 

• $l sa!lık müdürü, ac"l sa!lık h"zmetler"n"n yürütülmes" "ç"n kamu ve özel 
hukuk tüzel k"#"-ler" "le gerçek k"#"lere a"t tüm sa!lık kurum ve kurulu#-
larının sevk ve "dares"nden sorumlu ve bu konuda yetk"l"d"r. 

• B"rden fazla "ldek" sa!lık h"zmetler"n"n b"r arada de!erlend"r"lmes", ge-
l"#m"#l"k farklarının g"der"lmes" ve h"zmetler"n ve "ht"yaçların mü#terek 
planlanması amacıyla Bakanlıkça bel"rlenen "llerdek" müdürlerden b"r" 
koord"natör olarak görevlend"r"leb"l"r.

Yurtdı#ı te#k"latı: 

• Bakanlık yurtdı#ı te#k"latı kurmaya yetk"l"d"r.

Hastaneler"n yönet"m" ve denet"m": 

• Hastaneler hastane ba#hek"m" tarafından yönet"l"r. Hastane ba#hek"-
m"ne ba!lı olarak "dar" ve mal" "#ler "le sa!lık bakım h"zmetler" müdür-
lükler" kurulur. Bakanlık tarafından, hastaneler"n büyüklükler" d"kkate 
alınarak bel"rlenen hallerde, yönet"m görevler" tek k"#"ye ver"leb"l"r veya 
hastanedek" müdürlükler"n sayısı dörde kadar artırılab"l"r; bu durumda 
görev da!ılımları yen"den bel"rlen"r. 

• Aynı yerle#ke "ç"nde b"rden fazla hastane bulunması durumunda bu 
hastaneler"n mü#terek yönet"m" "ç"n b"r koord"natör ba#hek"m görev-
lend"r"leb"l"r. Koord"natör ba#hek"me ba!lı olarak, her b"r hastanen"n 
tıbb" h"zmetler" "le e!"t"m ve ara#tırma faal"yetler"n" yürütmek üzere 
ba#hek"ml"kler olu#turulab"l"r. Hastaneler"n "dar" ve mal", sa!lık bakım 
ve d"!er destek h"zmetler" koord"natör ba#hek"me ba!lı müdürlükler-
ce "lg"l" hastane ba#hek"ml"!" "le "#b"rl"!" "çer"s"nde yürütülür. $ht"yaç 
hal"nde her b"r hastanede "dar" ve mal" h"zmetler müdürlü!ü har"ç 
olmak üzere müdürlükler kurulab"l"r. Bu #ek"lde yönet"m organ"zasyo-
nu kurulan hastaneler"n yönet"m"ne ve "#ley"#"ne "l"#k"n usul ve esaslar 
Bakanlıkça bel"rlen"r. 

• 3359 sayılı Sa!lık H"zmetler" Temel Kanununun ek 9 uncu maddes" kap-
samında Bakanlık "le ün"vers"teler tarafından b"rl"kte kullanılan e!"t"m 
ve ara#tırma hastaneler"ne, profesör veya doçent unvanını ha"z veyahut 
doktor ö!ret"m üyes" veya e!"t"m görevl"s" kadrosunda bulunan tab"p-
ler ba#hek"m olarak atanab"l"r. 

• Bakanlıkça tesp"t ed"len norm ve standardı a#mamak kaydıyla "l sa!lık 
müdürü tarafından bel"rlenen sayıda ba#hek"m yardımcılıkları ve müdür 
yardımcılıkları olu#turulur.
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• Hastaneler; tıbb" ve mal" kr"terler "le kal"te, hasta ve çalı#an güvenl"!" ve 
e!"t"m kr"terler" çerçeves"nde Bakanlıkça bel"rlenecek usul ve esaslara 
göre altı aylık veya b"r yıllık sürelerle de!erlend"rmeye tab" tutulur. Bu 
de!erlend"rme, kamu veya özel de!erlend"rme kurulu#larına da yaptı-
rılab"l"r. De!erlend"rme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan a#a!ıya 
do!ru (A), (B), (C), (D) ve (E) #ekl"nde gruplandırılır. 

• Hastaneler"n a!ırlıklı ortalaması, "l düzey"nde hastaneler"n grubunu 
bel"rler. 

 ɮ Yapılan de!erlend"rme sonuçlarına göre "l düzey"nde hastaneler"n; 
a. Grup dü#ürülmes", 
b. (D) grubunda devralınması hal"nde, üçüncü de!erlend"rme so-

nucunda üst gruba çıkarıla-mamı# olması, 
c. (E) grubunda devralınması hal"nde, "k"nc" de!erlend"rme sonu-

cunda üst gruba çıkarılamamı# olması, 
d. Bünyes"ndek" hastanelerden b"r"n"n ard arda yapılan "k" de!er-

lend"rmede de grup dü#ürülmes", 
e. Bünyes"ndek" hastanelerden b"r"n"n (E) grubu olarak devralın-

ması hal"nde, "k"nc" de!erlend"rme sonucunda bu hastanen"n 
b"r üst gruba çıkarılamamı# olması, 

haller"nde Bakanlıkça "l sa!lık müdürünün ve varsa "lg"l" ba#kanın gö-
rev"ne son ver"l"r. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentler"nde sayılan haller"n 
hastane ölçe!"nde gerçekle#mes" durumunda "se ba#hek"m"n görev"ne 
son ver"l"r.

Kadrolar: 

• Kadroların tesp"t", "hdası, kullanımı ve "ptal" "le kadrolara "l"#k"n d"!er hu-
suslar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurba#kanlı!ı Kararnames" 
hükümler"ne göre düzenlen"r.

 ɮ  Performans de!erlend"rmes": 
 ɮ Bakanlık ve ba!lı kurulu#larında; 

 ̦ Bakan; Bakan yardımcısının, 
 ̦ Bakan yardımcıları, kurum ba#kanları, müstak"l b"r"m am"rler" 
ve "l müdürler"n"n, 

 ̦ Ba#kan ve Genel Müdür; ba#kan yardımcısı, genel müdür yar-
dımcısı, genel sekreter ve halk sa!lı!ı müdürünün, 

 ̦ D"!er yönet"c"ler; h"yerar#"k olarak kend"ler"ne ba!lı b"r alt ka-
demedek" personel"n, 

performanslarını, ver"len görevlere ve bel"rlenen hedeflere göre de-
!erlend"r"r. 
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• Stratej"k planlar, performans programları ve faal"yet raporları 5018 sayılı 
Kanuna uygun olarak olu#turulur ve "lg"l" kurumlara "let"l"r.

Uzman $st"hdam: 

• Bakanlıkta; 657 sayılı Kanunun ek 41 "nc" maddes" uyarınca Sa!lık 
Uzmanları ve Sa!lık Uzman Yardımcıları "st"hdam ed"leb"l"r.

 Müfett"# "st"hdamı: 

• Bakanlıkta; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen"n ek 24 üncü mad-
des" uyarınca Müfett"# ve Müfett"# Yardımcısı "st"hdam ed"l"r.

Kom"syonlarda yer alacaklara yapılacak ödeme: 

• B"l"msel ve akadem"k n"tel"kler" d"kkate alınarak Bakan tarafından b"-
l"msel n"tel"kl" kom"syonlar ve ruhsatlandırma kom"syonlarında görev-
lend"r"lenlere 375 sayılı kanun hükmünde kararnamen"n ek 29 uncu 
maddes" uyarınca 6.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı "le 
çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır. 

• Bu ödemeler"n usûl, esas ve m"ktarı Bakanlık ve Haz"ne ve Mal"ye 
Bakanlı!ınca mü#tereken bel"rlen"r.

B"lg" toplama, "#leme ve payla#ma yetk"s": 

• Sa!lık h"zmet" almak üzere, kamu veya özel sa!lık kurulu#ları "le sa!lık 
mesle!" mensuplarına müracaat edenler"n, sa!lık h"zmet"n"n gere!" 
olarak vermek zorunda oldukları veya kend"ler"ne ver"len h"zmete "l"#k"n 
k"#"sel ver"ler" "#leneb"l"r. 

• Sa!lık h"zmet"n"n ver"lmes", kamu sa!lı!ının korunması, koruyucu he-
k"ml"k, tıbb" te#h"s, tedav" ve bakım h"zmetler"n"n yürütülmes" "le sa!-
lık h"zmetler"n"n planlanması ve mal"yetler"n hesaplanması amacıyla 
Bakanlık, b"r"nc" fıkra kapsamında elde ed"len ver"ler" alarak "#leyeb"l"r. 
Bu ver"ler, K"#"sel Ver"ler"n Korunması Kanununda öngörülen #artlar 
dı#ında aktarılamaz.

• Bakanlık, "k"nc" fıkra gere!"nce toplanan ve "#lenen k"#"sel ver"lere, "lg"l" 
k"#"ler"n kend"le-r"n"n veya yetk" verd"kler" üçüncü k"#"ler"n er"#"mler"n" 
sa!layacak b"r s"stem kurar. 

• Üçüncü fıkraya göre kurulan s"stemler"n güvenl"!" ve güven"l"rl"!" "le 
"lg"l" standartlar K"-#"sel Ver"ler" Koruma Kurulunun bel"rled"!" "lkelere 
uygun olarak Bakanlıkça bel"rlen"r. Bakanlık, "lg"l" mevzuat uyarınca 
elde ed"len k"#"sel sa!lık ver"ler"n"n güvenl"!"n"n sa!lanması "ç"n ge-
rekl" tedb"rler" alır. Bu amaçla, s"stemde kayıtlı b"lg"ler"n hang" görevl" 
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tarafından ne amaçla kullanıldı!ının denetlenmes"ne "mkân tanıyan 
b"r güvenl"k s"stem" kurar. 

• Sa!lık personel" "st"hdam eden kamu kurum ve kurulu#ları "le özel hu-
kuk tüzel k"#"ler" ve gerçek k"#"ler, "st"hdam ett"!" personel" ve personel 
hareketler"n" Bakanlı!a b"ld"rmekle yükümlüdür. 

• K"#"sel sa!lık ver"ler"n"n "#lenmes", güvenl"!" ve bu madden"n uygulan-
ması "le "lg"l" d"!er hususlar Bakanlıkça yürürlü!e konulan yönetmel"kle 
düzenlen"r.

H"zmet b"nası ve sa!lık tes"s" yaptırma: 

• $ht"yaç duyulan her türlü tes"s, hastane, sa!lık e!"t"m tes"s", sa!lık kam-
püsü, sosyal donatılar ve d"!er tes"sler, Bakanlık ve ba!lı kurulu#ları 
tarafından yaptırılab"l"r. 

• Bu tes"sler, bedeller"; 
 ɮ Bakanlı!ın veya kurumların bütçeler"n"n "lg"l" tert"pler"ne bu amaçla 
konulan ödeneklerden, 

 ɮ Döner sermaye gel"rler"nden, 
 ɮ Kurumların mülk"yet"ndek" ta#ınmazlar veya Haz"ne ve Mal"ye 
Bakanlı!ının görü#ü alına-rak Haz"nen"n özel mülk"yet"ndek" ta-
#ınmazlardan Bakanlı!a veya Kurumlara tahs"sl" olan ta#ınmazların 
üzer"ndek" yapılarla b"rl"kte devred"lmes" suret"yle, kar#ılanmak üze-
re düzenlenecek protokol esasları çerçeves"nde Toplu Konut $dares" 
Ba#kanlı!ına veya "n#aat "#ler"yle "lg"l" ara#tırma, proje, taahhüt, f"-
nansman ve yapım "#lemler" konusunda görevl" ve yetk"l" kamu tüzel 
k"#"l"!"ne sah"p d"!er kurum ve kurulu#lara da do!rudan yaptırılab"l"r. 

 ɮ Bakanlık, kamu kurum ve kurulu#larına a"t veya tahs"sl" ta#ınmazların 
kend"s"ne tahs"s"n" veya devr"n" talep edeb"l"r veya kullanım proto-
koller" yapab"l"r. Bu protokoller "le olu#an yükümlülükler"n" Toplu 
Konut $dares" Ba#kanlı!ına veya "n#aat "#ler" "le "lg"l" ara#tırma, proje, 
taahhüt, f"nansman ve yapım "#lemler" konusunda görevl" ve yetk"l" 
kamu tüzel k"#"l"!"ne sah"p d"!er kurum ve kurulu#lara yaptırab"l"r.

 ɮ Bakanlıkça sa!lık h"zmetler"nde kullanılmakta olan b"nalardan, 
Bakanlıkça olu#turulacak kom"syon tarafından fonks"yonell"k ve/
veya onarım-tad"lat mal"yet" açısından yapılan de!erlend"rme so-
nucunda yıkımının uygun oldu!una karar ver"len b"nalar yıkılab"l"r. 
Yıkım kararı verecek kom"syonun te#k"l" "le çalı#ma usûl ve esasları 
Bakanlıkça bel"rlen"r.

Sa!lık Serbest Bölgeler": 

• Bakanlık, ülken"n sa!lık alanında bölgesel b"r caz"be merkez" ha-
l"ne get"r"lmes", yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloj" g"r"#"n"n 
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hızlandırılması amacıyla, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümler" 
çerçeves"nde, sa!lık serbest bölgeler"n"n kurulması ve yönet"lmes"ne 
"l"#k"n usûl ve esaslar Cumhurba#kanınca bel"rlen"r.

• Serbest bölgelerde ver"lecek sa!lık h"zmetler"ne "l"#k"n usûl ve esaslar 
Bakanlıkça bel"rlen"r. 

• Serbest bölgelerde faal"yet gösteren sa!lık kurum ve kurulu#larının aylık 
gayr"saf" hâsılatının b"nde be#"n" geçmemek üzere Cumhurba#kanınca 
bel"rlenecek oran üzer"nden hesaplanacak tutar, 3218 sayılı Kanun hü-
kümler" çerçeves"nde "lg"l" serbest bölge "dares" tarafından "#letmec"le-
r"nden tahs"l ed"lerek tak"p eden ayın y"rm"s"ne kadar T"caret Bakanlı!ı 
merkez muhasebe b"r"m" hesaplarına aktarılır ve genel bütçeye gel"r 
kayded"l"r.

Tıbbî ürün ve h"zmetler"n üret"m"n"n te#v"k ed"lmes": 

• Bakanlık, "ler" teknoloj" gerekt"renler ba#ta olmak üzere, ülken"n sa!lık 
sektöründek" tıbbî c"haz, ürün, h"zmet ve "laç sanay"s"n"n gel"#t"r"lme-
s"ne ve desteklenmes"ne yönel"k pol"t"kalarının bel"rlenmes" amacıyla 
çalı#malar yapar. Bu amaçla g"r"#"mc"ler" yönlend"r"r, yerl" sanay"ye malî 
ve d"!er te#v"kler" uygulayab"l"r, yerl" sanay"n"n teknoloj"k altyapı ve 
yetenekler"n" ara#tırır, bunların gel"#t"r"lmes"ne yönel"k önlemler" alır, 
gerekt"!"nde yurtdı#ından yerl" sanay"ye teknoloj" transfer" yapılmasını 
sa!lar. 

• Bakanlık ve ba!lı kurulu#ları, sa!lık h"zmet" sunumunda "ht"yaç du-
yulan tıbbî c"haz, "laç ve d"!er ürün ve h"zmetler"n alımında mümkün 
oldu!unca yurt"ç" sanay" "mkanlarından faydalanır, bu amaçla yurt"ç" 
f"rmalara ara#tırma, gel"#t"rme, protot"p ve ser" üret"m faal"yetler"n" 
yaptırır. $ht"yaç hal"nde yerl" ve yabancı gerçek ve tüzel k"#"lerle alım 
garant"l" sözle#meler yapılab"l"r ve yed" yıla kadar gelecek yıllara yaygın 
yüklenmeye g"r"#"leb"l"r. 

• Sa!lık h"zmet" sunumunda "ht"yaç duyulan tıbbî c"haz, "laç ve d"!er ürün 
ve h"zmetler"n yurtdı#ından alınması ya da bu yönde yurtdı#ı kaynaklı 
yatırım yapılması durumunda, kar#ılı!ında satıcı f"rmadan yerl" sanay" 
katılımı, Ar-Ge, teknoloj"k "#b"rl"!" ve off-set yükümlülü!ü "stenmes"ne 
"l"#k"n hususlar Bakanlıkça düzenlen"r.

Gönüllü sa!lık h"zmet" ve sa!lık gözlemc"l"!": 

• Sa!lık h"zmet" sunmaya yetk"l" gerçek ve tüzel k"#"lerce sosyal dayanı#-
ma ve yardımla#ma amacıyla gönüllü ve ücrets"z olarak sa!lık h"zmet" 
ver"leb"l"r. 
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• Bu h"zmet" yürüteceklere Bakanlıkça "z"n ver"l"r. $z"n taleb"nde bulunan-
lara gerekl" de!er-lend"rmeler yapıldıktan sonra sa!lık gönüllüsü yetk" 
belges" düzenlen"r. 

• Sa!lık gönüllüsü gerçek k"#"ler hastanelerdek" h"zmetler"n" hastane yet-
k"l"s"n"n bel"rled"!" #artlarda vereb"l"r. Bu h"zmet hastaneler"n do!rudan 
sa!lık h"zmet" olmayan hasta kar#ılama ve b"lg"lend"rme, refakat, k"#"sel 
bakım ve sosyal "ht"yaçların kar#ılanması g"b" destek h"zmet" #ekl"nde 
de ver"leb"l"r. Bu halde sa!lık gönüllüsünün sa!lık meslek mensubu 
olma mecbur"yet" yoktur. 

• Gönüllü sa!lık h"zmet" sunumu "le gönüllülere a"t b"lg"ler"n kamuoyu 
"le payla#ımına da"r usûl ve esaslar Bakanlıkça bel"rlen"r. 

• Sa!lık kurum ve kurulu#larında h"zmet"n gel"#t"r"lmes" amacıyla Bakanlık, 
h"zmetten fay-dalananların gönüllülük esasına göre yapacakları göz-
lemler"n" de!erlend"rmek üzere gerekl" düzenlemeler" yapar.

Sa!lık personel"n"n "ht"yaç hâl"nde ça!rıya uyması: 

• Sa!lık personel"n"n mesa" saatler" har"c"nde de h"zmet"ne "ht"yaç duyul-
du!unda "lg"l" sa!lık kurulu#una ula#ab"lmeler" "ç"n alınacak tedb"rler 
ve "lg"l"ler"n uyaca!ı kurallar Bakanlıkça bel"rlen"r. 

Ruhsatlandırma ve l"sans bedel": 

• Bakanlık ve ba!lı kurulu#larınca ba#vurusu alınacak, düzenlenecek veya 
onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya "l"#k"n tüm "# ve "#lemler "le ruh-
sat belges", ürün üret"m ve satı# "z"n belges" ve mesul müdürlük belges" 
"le perm", ba#vuru, kayıt, b"ld"r"m ve sert"f"kalar üzer"nden yüzell"b"n 
Türk L"rasını geçmemek üzere Bakanlıkça bel"rlenecek tar"felere göre 
ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması te#v"k ed"len belgelerden ücret 
alınmayab"l"r. Bu tar"feler her yıl güncellen"r ve ücretler 213 sayılı Verg" 
Usûl Kanununa göre bel"rlenen yen"den de!erleme oranında artırılır. 

• Bu madde kapsamında tahs"l ed"len tutarlar "lg"s"ne göre genel bütçeye 
veya özel bütçel" ba!lı kurulu#ların bütçeler"ne gel"r kayded"l"r.
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TEST - 1

1. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, a#a!ıdak"lerden hang"s" Sa!lık Bakanlı!ı 
te#k"latının h"zmet b"r"mler"nden de!"ld"r?

A) Sa!lık ve Gıda Pol"t"kaları Kurulu

B) Halk Sa!lı!ı Genel Müdürlü!ü

C) Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ı

D) Yönet"m H"zmetler" Genel Müdürlü!ü

E) Kamu Hastaneler" Genel Müdürlü!ü

2. A#a!ıdak"lerden hang"s" Sa!lık Bakanlı!ının görevler"nden 
de!"ld"r?

A) Te#h"s, tedav" ve rehab"l"te ed"c" sa!lık h"zmetler"n"n yürütmek

B) Sa!lık e!"t"m" ve ara#tırma faal"yetler"n" gel"#t"rmek

C) Uluslararası önem" ha"z halk sa!lı!ı r"skler"n"n ülkeye g"rmes"n" 
önlemek

D) Halk sa!lı!ının korunması "ç"n çalı#malar yapmak

E) Su kaynaklarının etk"n kullanılması, su "srafının önlenmes"ne 
yönel"k ara#tırmalar yaparak pol"t"ka öner"ler"nde bulunmak
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3. A#a!ıdak"lerden hang"s" Sa!lık Bakanlı!ı Özel Kalem Müdürlü-
!ünün görevler"ndend"r?

A) Genel evrak ve ar#"v faal"yetler"n" düzenlemek 

B) Bakanın çalı#ma programını düzenlemek

C) Performans de!erlend"rmes" yapmak

D) Görev ve sorumluluk alanıyla "lg"l" olarak h"zmet standard"zasyo-
nunu sa!lamak

E) Sa!lık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kurulu#larla "l"#-
k"ler" yürütmek

4. A#a!ıdak"lerden hang"s" Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün 
görevler"ndend"r? 

A) B"r"nc" basamak sa!lık h"zmetler"n" yürütmek

B) Sa!lı!ın te#v"k" ve gel"#t"r"lmes"ne yönel"k b"l"msel çalı#malar 
yapmak

C) Hasta hakları "le hasta ve çalı#an güvenl"!"ne yönel"k düzenleme 
yapmak

D) Afetlerde ve ac"l durumlarda ülke genel"nde sa!lık h"zmetler"n" 
planlamak

E) Denet"me "l"#k"n yöntem ve tekn"kler" gel"#t"rmek

5. A#a!ıdak"lerden hang"s" Avrupa B"rl"!" ve Dı# $l"#k"ler Genel 
Müdürlü!ünün görevler"ndend"r? 

A) Bakanlı!a ba!lı hastaneler" kurmak

B) Bakanlı!ın basınla "lg"l" faal"yetler"n" planlamak

C) Bakanın çalı#ma programını düzenlemek

D) Sa!lık alanında yabancı ülkelerle "l"#k"ler" yürütmek 

E) Denet"m rehberler" hazırlamak
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6. A#a!ıdak"lerden hang"s" Sa!lık Yatırımları Genel Müdürlü!ünün 
görevler"nden b"r" de!"ld"r?

A) Bakanlı!ın ve ba!lı kurulu#ların h"zmetler"nde kullanılacak 
b"nalar "ç"n bel"rlenen "ht"yaç programlarına uygun olarak 
mühend"sl"k h"zmetler"n" yürütmek,

B) Gerekt"!"nde ön veya tam proje "le "n#aat "haleler"n" yapmak

C) Afetlerde ve ac"l durumlarda sa!lık h"zmetler"n" planlamak ve 
yürütmek 

D) Bakanlı!ın "ht"yaç duydu!u ta#ınmazların kamula#tırma "#lemle-
r"n" yürütmek

E) Sa!lık yapılarının standartlarını bel"rlemek

7. A#a!ıdak"lerden hang"s" Ac"l Sa!lık H"zmetler" Genel 
Müdürlü!ünün görevler"nden de!"ld"r?

A) Afetlerde ve ac"l durumlarda sa!lık h"zmetler"n" planlamak ve 
yürütmek 

B) Yurt"ç"nde meydana gelen afet ve ac"l durumlardak" tıbbî 
kurtarma ve ac"l sa!lık     h"zmetler"n" "lg"l" tüm taraflarla "#b"rl"!" 
ve koord"nasyon "ç"nde sa!lamak

C) Kara, hava ve den"z ambulanslarının tem"n, tahs"s, sevk ve 
"dares"n" sa!lamak 

D) Tehl"kel" k"myasal ve b"yoloj"k maddelere ba!lı sa!lık tehd"tler"ne 
yönel"k hazırlık ve cevap gel"#t"r"lmes" amacıyla gerekl" 
organ"zasyonu sa!lamak

E) Geleneksel, tamamlayıcı ve alternat"f tıp uygulamaları "le "lg"l" 
düzenleme yapmak

8. A#a!ıdak"lerden hang"s" Avrupa B"rl"!" ve Dı# $l"#k"ler Genel 
Müdürlü!ünün görevler"nden de!"ld"r?

A) Sa!lık alanında yabancı ülkelerle "l"#k"ler" yürütmek 
B) Ta#ınmazların kamula#tırma "#lemler"n" yürütmek 
C) Sa!lık alanında uluslararası kurulu#larla "l"#k"ler" yürütmek
D) $k"l" ve çok taraflı anla#ma ve sözle#melere "l"#k"n "#lemler" 

yürütmek
E) Avrupa B"rl"!" "le "l"#k"ler" yürütmek, 
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9. A#a!ıdak"lerden hang"s" Yönet"m H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün 
görevler"nden de!"ld"r?

A) Bakanlık personel"n"n atama "#lemler"n" yürütmek 
B) Genel evrak ve ar#"v faal"yetler"n" düzenlemek 
C) Bakanlık personel"n"n emekl"l"k "#lemler"n" yürütmek 
D) Toplumun "lkyardım b"lg" ve becer"s"n"n gel"#t"r"lmes" amacıyla 

gerekl" e!"t"m faal"yetler"n" planlamak
E) Bakanlı!ın ta#ınır ve ta#ınmazlarına "l"#k"n "#lemler" "lg"l" mevzuat 

çerçeves"nde yürütmek

10. A#a!ıdak"lerden hang"s" Sa!lık Bakanlı!ı Özel Kalem 
Müdürlü!ünün görevler"nden de!"ld"r?

A) Bakanın çalı#ma programını düzenlemek 
B) Bakanın resmî ve özel yazı#malarını yürütmek 
C) Bakanın protokol "#ler"n" düzenlemek
D) Bakanın tören "#ler"n" yürütmek
E) Bakanlık personel"n"n terf" "#lemler"n" yürütmek

11. A#a!ıdak"lerden hang"s" Sa!lı!ın Gel"#t"r"lmes" Genel 
Müdürlü!ünün görevler"ndend"r? 

A) Bakanlı!ın halkla "l"#k"ler"n" yürütmek 

B) Sa!lık b"l"#"m" ve teknoloj"s" alanında çalı#acak kamu ve özel hu-
kuk tüzel k"#"ler" "le gerçek k"#"ler"n uyacakları kuralları bel"rlemek

C) Sa!lık b"lg" s"stemler" ve teknoloj"ler" alanında uluslararası gel"#-
meler" "zlemek

D) Sa!lık yapılarının standartlarını bel"rlemek

E) Sa!lık yapılarının m"mar"s"n" gel"#t"rmeye yönel"k çalı#malar yap-
mak
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I. Uluslararası önem" ha"z halk sa!lı!ı r"skler"n"n ülkeye g"rmes"n" 
önlemek

II. Te#h"s, tedav" ve rehab"l"te ed"c" sa!lık h"zmetler"n"n yürütmek

III. Sa!lık e!"t"m" ve ara#tırma faal"yetler"n" gel"#t"rmek

IV. Tıbbî c"hazların güvenl" ve kal"tel" b"r #ek"lde p"yasaya sunulması, 
"ç"n çalı#malar yapmak

12. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, yukarıda ver"lenlerden hang"ler" Sa!lık 
Bakanlı!ının görevler"ndend"r? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I-II ve III

D) Yalnız II E) I-II-III ve IV

I. Bakanlı!a ba!lı hastaneler" kurmak ve "#letmek

II. Sa!lık kurulu#larında hasta haklarına yönel"k "y"le#t"rme çalı#maları 
yapmak

III. Performans de!erlend"rmes" yapmak

IV. Sa!lık kurulu#larında her türlü koruyucu sa!lık h"zmetler"n"n 
yürütülmes"n" sa!lamak

13. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, yukarıda ver"lenler a#a!ıdak"lerden 
hang"s"n"n görevler" arasında yer alır? 

A) Halk Sa!lı!ı Genel Müdürlü!ünün
B) Kamu Hastaneler" Genel Müdürlü!ünün
C) Hukuk H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün
D) Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ının
E) Özel Kalem Müdürlü!ünün
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14. B"l"msel ve akadem"k n"tel"kler" d"kkate alınarak Bakan 
tarafından b"l"msel n"tel"kl" kom"syonlar ve ruhsatlandırma 
kom"syonlarında görevlend"r"lenlere yapılması gereken ödeme 
a#a!ıdak" seçeneklerden hang"s"nde do!ru olarak ver"lm"#t"r?

A) 3.600 gösterge rakamının memur aylık katsayısı "le çarpımı 
sonucu bulunacak tutar üzer"nden ödeme yapılır.

B) 3.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı "le çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır.

C) 6.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı "le çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır.

D) 2.200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı "le çarpımı 
sonucu bulunacak tutar üzer"nden ödeme yapılır.

E) 1.600 gösterge rakamının memur aylık katsayısı "le çarpımı 
sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır.

15. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeler"n"n görev 
süreler" kaç yıldır?

A) 5 B) 4 C) 3

D) 2 E) 1

CEVAP ANAHTARI / TEST 1

1% A     2% E    3% B    4% C   5% D   6% C   7% E   8% B    9% D    10% E
11% A    12% E     13% B     14% C    15% D

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

212 CUMHURBA!KANLI"I TE!K#LATI HAKKINDA 1 NOLU CUMHURBA!KANLI"I KARARNAMES#



TEST - 2

1. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, “Tıpta ve d"# hek"ml"!"nde uzmanlık e!"t"m" 
yapacak e!"t"m kurumlarına e!"t"m yetk"s" ver"lmes" ve e!"t"m yetk"s"n"n 
kaldırılmasına "l"#k"n tekl"fler" karara ba!lamak” a#a!ıdak"lerden 
hang"s"n"n görev"d"r?

A) Sa!lık Meslekler" Kurulunun
B) Tıpta Uzmanlık Kurulunun
C) Yüksek Ö!ret"m Kurulunun
D) Sa!lık ve Gıda Pol"t"kaları Kurulunun
E) Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ünün

2. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, “Kamu ve özel hukuk tüzel k"#"ler" "le 
gerçek k"#"ler tarafından açılacak sa!lık kurulu#larının ülke 
sathında planlanması ve yaygınla#tırılması "ç"n çalı#malar yapmak” 
a#a!ıdak"lerden hang"s"n"n görevler" arasında yer alır?

A) Sa!lık ve Gıda Pol"t"kaları Kurulu
B) Tıpta Uzmanlık Kurulu
C) Sa!lık Bakanlı!ı
D) Sa!lı!ın Gel"#t"r"lmes" Genel Müdürlü!ü
E) Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ü
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I. Uzmanlık dallarının rotasyonlarını bel"rlemek

II. Yabancı ülkelerde uzmanlık e!"t"m" alanların b"l"msel 
de!erlend"r"lmes"n" yapacak fakülteler" ve e!"t"m hastaneler"n" 
bel"rlemek

III. Tıpta uzmanlık e!"t"m" ve uzman "nsan gücü "le "lg"l" görü#ler 
vermek

IV. Tıpta ve d"# hek"ml"!"nde uzmanlık e!"t"m" yapacak e!"t"m 
kurumlarına e!"t"m yetk"s" ver"lmes" ve e!"t"m yetk"s"n"n 
kaldırılmasına "l"#k"n tekl"fler" karara ba!lamak

3. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, yukarıda ver"lenlerden hang"s" veya 
hang"ler" Tıpta Uzmanlık Kurulunun görevler" arasında yer alır?

A) Yalnız IV B) III ve IV C) I ve II

D) I-II ve III E) I-II-III ve IV

4. “Genel evrak ve ar#"v faal"yetler"n" düzenlemek ve yürütmek” görev" 
a#a!ıdak" Sa!lık Bakanlı!ı h"zmet b"r"mler"nden hang"s"ne a"tt"r?

A) Yönet"m H"zmetler" Genel Müdürlü!ü

B) Kamu Hastaneler" Genel Müdürlü!ü

C) Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ı

D) Sa!lı!ın Gel"#t"r"lmes" Genel Müdürlü!ü

E) Sa!lık B"lg" S"stemler" Genel Müdürlü!ü

5. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeler" yılda en az 
kaç defa toplanır?

A) 5 B) 4 C) 3

D) 2 E) 1
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6. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, “denet"me "l"#k"n yöntem ve tekn"kler" 
gel"#t"rme” görev" a#a!ıdak" Sa!lık Bakanlı!ı h"zmet b"r"mler"nden 
hang"s"ne a"tt"r?

A) Hukuk H"zmetler" Genel Müdürlü!ü

B) Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ı

C) Özel Kalem Müdürlü!ü

D) Teft"# Kurulu Ba#kanlı!ı

E) Halk Sa!lı!ı Genel Müdürlü!ü

7. “5018 sayılı Kamu Malî Yönet"m" ve Kontrol Kanunu hükümler" 
çerçeves"nde, k"ralama ve satın alma "#ler"n" yürütme” görev" 
Sa!lık Bakanlı!ı h"zmet b"r"mler"nden hang"s"n"n görev alanına 
g"rmekted"r?

A) Hukuk H"zmetler" Genel Müdürlü!ü

B) Yönet"m H"zmetler" Genel Müdürlü!ü

C) Sa!lık Yatırımları Genel Müdürlü!ü

D) Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ı

E) Kamu Hastaneler" Genel Müdürlü!ü

8.  A#a!ıdak"lerden hang"s" Tıpta Uzmanlık Kurulu "le "lg"l" do!ru 
b"r b"lg" de!"ld"r?

A) Üyeler"n görev süreler" "k" yıldır

B) Kurul, Bakan Yardımcısının davet" üzer"ne yılda en az "k" kez top-
lanır

C) Kurul, en az dokuz üyen"n katılımı "le toplanır ve oy çoklu!uyla 
karar alır

D) Türk Tab"pler" B"rl"!" tems"lc"s" Cumhurba#kanı tarafından seç"l"r

E) Kurul toplantılarına üst üste "k" kez mazerets"z olarak katılmayan-
ların üyel"!" dü#er
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9. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, a#a!ıdak"lerden hang"s" "l sa!lık müdürlü!ü 
bünyes"nde kurulamaz?

A) Halk Sa!lı!ı Ba#kanlı!ı

B) Kamu Hastaneler" Ba#kanlı!ı

C) Personel Ba#kanlı!ı

D) Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ı

E) Destek H"zmetler" Ba#kanlı!ı

10. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, hastaneler"n yönet"m" a#a!ıdak"lerden 
hang"s" a"tt"r?

A) $l Sa!lık Müdürlü!ü

B) Hastane Müdürü

C) Ba#hek"m

D) Rektör

E) Genel Müdür

11. Bakanlıkça bel"rlenecek usul ve esaslara göre de!erlend"r"len 
hastaneler, de!erlend"rme sonuçlarına göre kaç #ek"lde 
gruplandırılır?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1
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 “Hastaneler; tıbb" ve mal" kr"terler "le kal"te, hasta ve çalı#an güvenl"!" 
ve e!"t"m kr"terler" çerçeves"nde  Bakanlıkça bel"rlenecek usul ve 
esaslara göre ………. veya ………. sürelerle de!erlend"rmeye tab" 
tutulur.”

12. Yukarıda bo# bırakılan yerlere a#a!ıda ver"lenlerden hang"ler" 
sırasıyla get"r"l"rse do!ru olur?

A) 1 yıl - 2 yıl

B) 2 yıl - 4 yıl

C) 3 yıl - 4 yıl

D) 6 ay - 2 yıl

E) 6 ay - 1 yıl

I. Hastanen"n grup dü#ürülmes"

II. Hastanen"n (D) grubunda devralınması hal"nde, üçüncü 
de!erlend"rme sonucunda üst gruba çıkarılamamı# olması

III. Hastanen"n (E) grubunda devralınması hal"nde, "k"nc" de!erlend"rme 
sonucunda üst gruba çıkarılamamı# olması

13. Yukarıda sayılan haller"n hastane ölçe!"nde gerçekle#mes" 
durumunda a#a!ıdak"lerden hang"s"n"n görev"ne Bakanlıkça 
son ver"l"r?

A) Ba#hek"m

B) $l Sa!lık Müdürü

C) Hastane Müdürü

D) Genel Müdür

E) Dekan

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

217CUMHURBA!KANLI"I TE!K#LATI HAKKINDA 1 NOLU CUMHURBA!KANLI"I KARARNAMES#



I. B"tk"sel ve hayvansal ürün arzının, ürün kal"tes"n"n artırılmasına 
yönel"k pol"t"ka öner"ler" gel"#t"rmek 

II. Su kaynaklarının etk"n kullanılması, su "srafının önlenmes"ne yönel"k 
ara#tırmalar yaparak pol"t"ka öner"ler"nde bulunmak

III. Sa!lık e!"t"m" ve ara#tırma faal"yetler"n" gel"#t"rmek

IV. Uluslararası önem" ha"z halk sa!lı!ı r"skler"n"n ülkeye g"rmes"n" 
önlemek

V. Kamu ve özel hukuk tüzel k"#"ler" "le gerçek k"#"ler tarafından açılacak 
sa!lık kurulu#larının ülke sathında planlanması ve yaygınla#tırılması 
"ç"n çalı#malar yapmak

14. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, yukarıda ver"lenlerden hang"ler" Sa!lık 
Bakanlı!ının görevler"nden de!"ld"r?

A) Yalnız V B) IV ve V C) Yalnız I

D) I ve II

E) Yalnız III

15. Cumhurba#kanlı!ı Te#k"latı Hakkında 1 Nolu Cumhurba#kanlı!ı 
Kararnames"ne göre, Tıpta Uzmanlık Kuruluna a#a!ıdak"lerden 
hang"s" ba#kanlık eder?

A) Türk Tab"pler B"rl"!" Tems"lc"s"

B) Bakan Yardımcısı

C) Hukuk Mü#av"r"

D) Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürü

E) Yüksekö!ret"m Kurulu Ba#kanı

CEVAP ANAHTARI / TEST 2

1% B     2% C    3% E    4% A    5% D    6% D    7% B     8% D    9% D
10% C   11% A    12% E    13% A     14% D    15% B  
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&���%ú/*ú�$1$/ú=ú

Sa!lık Bakanlı!ı Te#k"latı
Merkez Te#k"latı Ta#ra Te#k"latı Yurtdı#ı Te#k"latı

Sa!lık Bakanlı!ı H"zmet B"r"mler"
1 Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ü
2 Ac"l Sa!lık H"zmetler" Genel Müdürlü!ü
3 Sa!lı!ın Gel"#t"r"lmes" Genel Müdürlü!ü
4 Sa!lık B"lg" S"stemler" Genel Müdürlü!ü
5 Sa!lık Yatırımları Genel Müdürlü!ü
6 Avrupa B"rl"!" ve Dı# $l"#k"ler Genel Müdürlü!ü
7 Halk Sa!lı!ı Genel Müdürlü!ü
8 Kamu Hastaneler" Genel Müdürlü!ü
9 Hukuk H"zmetler" Genel Müdürlü!ü

10 Yönet"m H"zmetler" Genel Müdürlü!ü
11 Teft"# Kurulu Ba#kanlı!ı
12 Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı!ı
13 Basın ve Halkla $l"#k"ler Mü#av"rl"!"
14 Özel Kalem Müdürlü!ü

• Tıpta ve d"# hek"ml"!"nde uzmanlık e!"t"m" yapacak e!"t"m kurumlarına 
e!"t"m yetk"s" ver"lmes" ve e!"t"m yetk"s"n"n kaldırılmasına "l"#k"n tekl"f-
ler" karara ba!lamak, uzmanlık dallarının rotasyonlarını bel"rlemek, ya-
bancı ülkelerde uzmanlık e!"t"m" alanların b"l"msel de!erlend"r"lmes"n" 
yapacak fakülteler" ve e!"t"m hastaneler"n" bel"rlemek, tıpta uzmanlık 
e!"t"m" ve uzman "nsan gücü "le "lg"l" görü#ler vermekle görevl" olmak 
üzere, Tıpta Uzmanlık Kurulu te#k"l olunmu#tur.

• Bakanlı!ın "l ve "ht"yaca göre kurulacak "lçe yönet"m b"r"mler" "l ve "lçe 
sa!lık müdürlükler"d"r. 

• $l sa!lık müdürlü!ü bünyes"nde "ht"yaca göre halk sa!lı!ı, kamu hasta-
neler", "laç ve tıbb" c"haz, sa!lık ve ac"l sa!lık h"zmetler" "le personel ve 
destek h"zmetler"n" yürütmek üzere ba#kanlıklar kurulab"l"r. 

• Hastaneler hastane ba#hek"m" tarafından yönet"l"r.

• Hastaneler; tıbb" ve mal" kr"terler "le kal"te, hasta ve çalı#an güvenl"!" ve 
e!"t"m kr"terler" çerçeves"nde Bakanlıkça bel"rlenecek usul ve esaslara 
göre altı aylık veya b"r yıllık sürelerle de!erlend"rmeye tab" tutulur.

• De!erlend"rme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan a#a!ıya do!ru 
(A), (B), (C), (D) ve (E) #ekl"nde gruplandırılır.
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• Hastaneler"n a!ırlıklı ortalaması, "l düzey"nde hastaneler"n grubunu 
bel"rler. 

 ɮ Yapılan de!erlend"rme sonuçlarına göre "l düzey"nde hastaneler"n; 
a. Grup dü#ürülmes", 
b. (D) grubunda devralınması hal"nde, üçüncü de!erlend"rme so-

nucunda üst gruba çıkarıla-mamı# olması, 
c. (E) grubunda devralınması hal"nde, "k"nc" de!erlend"rme sonu-

cunda üst gruba çıkarılamamı# olması, 
d. Bünyes"ndek" hastanelerden b"r"n"n ard arda yapılan "k" de!er-

lend"rmede de grup dü#ürülmes", 
e. Bünyes"ndek" hastanelerden b"r"n"n (E) grubu olarak devralın-

ması hal"nde, "k"nc" de!erlend"rme sonucunda bu hastanen"n 
b"r üst gruba çıkarılamamı# olması, 

haller"nde Bakanlıkça "l sa!lık müdürünün ve varsa "lg"l" ba#kanın gö-
rev"ne son ver"l"r. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentler"nde sayılan haller"n 
hastane ölçe!"nde gerçekle#mes" durumunda "se ba#hek"m"n görev"ne 
son ver"l"r.
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MEMURLAR VE D!"ER KAMU GÖREVL!LER!N!N 
YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483)

$���%ú/*ú�127/$5,

• Bu Kanunun amacı; Memurlar ve d!"er kamu görevl!ler!n!n görev-
ler! sebeb!yle !#led!kler! suçlardan dolayı yargılanab!lmeler! !ç!n !z!n 
vermeye yetk!l! merc!ler! bel!rtmek ve !zlenecek usulü düzenlemekt!r.

• Bu Kanun, Devlet!n ve d!"er kamu tüzel k!#!ler!n!n genel !dare esasla-
rına göre yürüttükler! kamu h!zmetler!n!n gerekt!rd!"! asl! ve sürekl! 
görevler! !fa eden memurlar ve d#$er kamu görevl#ler#n#n görevler! 
sebeb!yle !#led!kler! suçlar hakkında uygulanır.

• A"ır cezayı gerekt!ren suçüstü hal! genel hükümlere tab!d!r.

• D!s!pl!n hükümler! saklıdır.

• $z!n vermeye yetk#l# merc#ler Soru%turma #zn# yetk#s#;
1. $lçede görevl! memurlar ve d!"er kamu görevl!ler! hakkında 

kaymakam,
2. $lde ve merkez !lçede görevl! memurlar ve d!"er kamu görevl!ler! 

!le kaymakamlar  hakkında val#,
3. Bölge düzey!nde te#k!latlanan kurum ve kurulu#larda görev ya-

pan memurlar ve d!"er kamu görevl!ler! hakkında görev yap-
tıkları #l#n val#s#,

4. Cumhurba#kanına veya Cumhurba#kanlı"ına ba"lı, !lg!l! veya 
!l!#k!l! kurulu#lar ve bakanlıkların merkez ve ba"lı veya !lg!l! ku-
rulu#larında görev yapan d!"er memur ve kamu görevl!ler! hak-
kında o kurulu#un en üst #dar# am#r#,

5. (2) ve (3) bentler!ndek! hükümler saklı kalmak kaydıyla 
Cumhurba#kanı kararıyla atanan memurlar ve d!"er kamu  gö-
revl!ler! hakkında Cumhurba#kanı veya !lg!l! bakan,

6. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde görevl! memurlar ve d!"er kamu 
görevl!ler! hakkında Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Genel Sekreter!, 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Genel Sekreter! ve yardımcıları hak-
kında Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# Ba%kanı,
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7. Cumhurba#kanlı"ında görevl! memurlar ve d!"er kamu görevl!ler! 
hakkında Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı, Cumhurba#kanlı"ı 
$dar! $#ler Ba#kanı hakkında Cumhurba%kanı,

8. Büyük#eh!r beled!ye ba#kanları, !l ve !lçe beled!ye ba#kanları; 
büyük#eh!r, !l ve !lçe beled!ye mecl!s! üyeler! !le !l genel mecl!s! 
üyeler! hakkında $ç!#ler! Bakanı,

9. $lçelerdek! belde beled!ye ba#kanları ve belde beled!ye mecl!s! 
üyeler! hakkında kaymakam, merkez !lçelerdek! belde beled!ye 
ba#kanları ve belde beled!ye mecl!s! üyeler! hakkında bulun-
dukları #l#n val#s#,

10. Köy ve mahalle muhtarları !le bu Kanun kapsamına g!ren d!"er 
memurlar ve kamu görevl!ler! hakkında !lçelerde kaymakam, 
merkez #lçede val#,

11. Yokluklarında !se vek!ller! tarafından b!zzat kullanılır.
12. Yetk!l! merc!ler!n saptanmasında, memur veya kamu görevl!s!n!n 

suç tar!h!ndek! görev! esas alınır.
13. Ast memur !le üst memurun aynı f!!le !#t!rak! hal!nde !z!n, üst 

memurun ba" l ı  oldu"u merc !den !sten!r.

• Olayın Yetk#l# Merc#e !let#lmes#: Cumhur!yet ba#savcıları, memurlar 
ve d!"er kamu görevl!ler!n!n bu Kanun kapsamına g!ren suçlarına !l!#k! 
herhang! b!r !hbar veya #!kayet aldıklarında veya böyle b!r durumu 
ö"rend!kler!nde !ved!l!kle toplanması gerekl! ve kaybolma !ht!mal! bu-
lunan del!ller! tesp!tten ba#ka h!çb!r !#lem yapmayarak ve  hakkında  
!hbar  veya  #!kayette  bulunulan  memur  veya  d!"er kamu görevl!s!n!n 
!fades!ne ba#vurmaksızın evrakın b!r örne"!n! !lg!l! makama göndererek 
soru#turma !zn! !sterler.

• D!"er makam ve memurlarla kamu görevl!ler! de, bu Kanun kapsamına 
g!ren b!r suç !#lend!"!n! !hbar, #!kayet, b!lg!, belge veya bulgulara da-
yanarak ö"rend!kler!nde durumu !z!n vermeye yetk!l! merc!e !let!rler.

!%leme Konulmayacak !hbar ve &#kayetler:

• $hbar veya #!kayet!n !#leme konulması !ç!n; 
1. Soyut ve genel n!tel!kte olmaması,
2. K!#! veya olay bel!rt!lmes!,
3. $dd!aların c!dd! bulgu ve belgelere dayanması,
4. $hbar veya #!kayet d!lekçes!nde; d!lekçe sah!b!n!n do"ru ad, soyad 

ve !mzası !le !# veya !kametgah adres!n!n bulunması zorunludur.

• $dd!aların,  sıhhat!  #üpheye  mahal  vermeyecek  belgelerle  ortaya 
konulmu# olması hal!nde ad, soyad ve !mza !le !# veya veya !kametgah 
adres!n!n do"rulu"u #artı aranmaz.
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• Ba#savcılar ve yetk!l! merc!ler !hbarcı veya #!kayetç!n!n k!ml!k b!lg!ler!n! 
g!zl! tutmak zorundadır.

• Ön $nceleme Ba%latılması $z!n vermeye yetk!l! merc!, bu Kanun kap-
samına g!ren b!r suç !#lend!"!n! ö"rend!"!nde ön !nceleme ba#latır. 
Cumhur!yet ba#savcılıkları !le !z!n vermeye yetk!l! merc!ler !hbar ve #!-
kayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmı# b!r ön !nceleme olması 
hal!nde müracaatı !#leme koymazlar.

• $hbar veya #!kayet eden k!#!ler!n konu !le !lg!l! olarak daha öncek! ön 
!ncelemen!n net!ces!n! etk!leyecek yen! belge sunması hal!nde müra-
caatı !#leme koyab!l!rler.

Ön !ncelemede Görevlend#r#lecekler#n Bel#rlenmes#
1. $z!n vermeye yetk!l! merc! tarafından b!zzat yapılab!l!r.
2. Yetk!l! merc! tarafından   görevlend!recek denet!m elemanlarınca 

yapılab!l!r.
3. Yetk!l!  merc!  tarafından  !nceleme  yapılanın  üstü  konumundak!
4. memur ve kamu görevl!ler!nden b!r! veya b!rkaçına yaptırılab!l!r.
5. $nceleme yapacakların, !z!n vermeye yetk!l! merc!!n bulundu"u 

kamu kurum veya kurulu#unun !çer!s!nden bel!rlenmes! esastır.
6. $#!n özell!"!ne göre yetk!l! merc!, !ncelemey! ba#ka b!r kamu ku-

rum veya kurulu#unun elemanlarıyla yaptırılmasını da kurulu#tan 
!steyeb!l!r. Bu !ste"!n yer!ne get!r!lmes!, !lg!l! kurulu#un takd!r!ne 
ba"lıdır.

7. Ön !nceleme !le görevlend!r!len k!#!ler b!rden fazla !se !çler!nden 
b!r! ba#kan olarak bel!rlen!r.

Ba%ka Merc#ler#n Ön !ncelemes#nde Görevlend#r#lemeyecekler
1. Yargı mensupları
2. Yargı kurulu#larında çalı#anlar
3. Askerler

• Ön !nceleme !le görevlend!r!len k!#! veya k!#!ler, bakanlık müfett!#ler! 
!le kend!ler!n! görevlend!ren merc!!n bütün yetk!ler!ne sah!pt!r.

• Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeler! Usulü 
Kanununa göre !#lem yapılab!l!r.

• Farklı görü#ler ön !ncelemey! yapanlar tarafından raporda gerekçeler! 
!le ayrı ayrı bel!rt!l!r.

• Yetk!l! merc! ön !nceleme raporuna göre soru#turma !zn! ver!lmes!-
ne veya ver!lmemes!ne karar ver!r. Bu kararda gerekçe göster!lmes! 
zorunludur.
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Ön !ncelemede Süre:

Yetk!l! merc! soru#turma !zn! 
konusundak! kararını bu Kanun 

kapsamında suçun !#len!ld!"!n! ö"rend!"! 
tar!hten !t!baren ön !nceleme dah!l 30 

gün !ç!nde ver!r.

Zorunlu hallerde bu süre 15 günü 
geçmemek üzere b!r defa uzatılab!l!r.

30 GÜN

15 GÜN

• Yetk!l! merc! bel!rt!len sürelerde memur veya kamu görevl!s! hakkında 
soru#turma !zn! ver!lmes! veya ver!lmemes! konusunda karar vermek 
zorundadır.

Soru%turma !zn#n#n Kapsamı:
1. Soru#turma !zn!, #!kayet, !hbar veya !dd!a konusu olaylar !le bun-

lara ba"lı olarak !ler!de soru#turma sırasında ortaya çıkab!lecek 
konuları kapsar.

2. Soru#turma !le !lg!l! olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı 
b!r suç olarak n!telend!r!lecek b!r f!!l ortaya çıktı"ında, yen!den 
!z!n alınması zorunludur.

3. Suçun hukuk! n!tel!"!n!n de"!#mes!, yen!den !z!n alınmasını 
gerekt!rmez.

• $t!raz Süres#: Yetk!l! merc!, soru#turma !zn! ver!lmes!ne veya ver!lme-
mes!ne !l!#k!n kararını Cumhur!yet ba#savcılı"ına, hakkında !nceleme 
yapılan memur veya d!"er kamu görevl!s!ne ve varsa #!kayetç!ye b!ld!r!r.

• Soru#turma !zn! ver!lmes!ne !l!#k!n karara kar#ı hakkında !nceleme ya-
pılan memur veya d!"er kamu görevl!s!; soru#turma !zn! ver!lmemes!ne 
!l!#k!n karara kar#ı !se Cumhur!yet ba#savcılı"ı veya #!kayetç!, !z!n ver-
meye yetk!l! merc!ler tarafından ver!len !#leme koymama kararına kar#ı 
da #!kâyetç! !t!raz yoluna g!deb!l!r. $t!raz süres!, yetk!l! merc!!n kararının 
tebl!"!nden !t!baren 10 (on) gündür. $t!razlar, öncel!kle !ncelen!r ve en 
geç 3 (üç) ay #ç#nde karara ba"lanır. Ver!len kararlar kes!nd!r.
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Soru#turma !zn! 
ver!lmes!ne kar#ı memur 

veya kamu görevl!s!

Soru#turma !zn! ver!lmemes!ne 
kar#ı Cumhur!yet ba#savcılı"ı 

veya #!kayetç!

Yetk!l! merc!!n kararı 
tebl!"!nden !t!baren

10 GÜN

Karara Kar%ı !t#raz Ed#lecek Mahkemeler:

1- Cumhurba#kanı kararıyla atanan memurlar ve 
d!"er kamu görevl!ler! hakkındak!lere

2- Cumhurba#kanlı"ında görevl! memurlar ve d!"er 
kamu görevl!ler! hakkındak!lere

3- Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı 
hakkındak!lere (Cumhurba#kanınca ver!len !z!n har!ç

TBMM’de görevl! memurlar ve d!"er kamu 
görevl!ler! hakkındak!lere

TBMM Genel Sekreter! ve yardımcıları 
hakkındak!lere

1- Büyük#eh!r beled!ye ba#kanları, 2- $l ve $lçe 
beled!ye ba#kanları,

3- Büyük#eh!r, !l ve !lçe beled!ye mecl!s! üyeler!

4- Büyük#eh!r !l genel mecl!s! üyeler! hakkındak!lere

Danı#tay $k!nc!
Da!res! bakar.

$t!razlar öncel!kle 
!ncelen!r. En geç 
3 ay !ç!nde karara 
ba"lanır. Ver!len 
karar kes!nd!r.

Yetk!l! merc!!n 
yargı çevres!nde 

bulundu"u; Bölge 
$dare Mahkemes! 

bakar.

$t!razlar öncel!kle 
!ncelen!r. En geç 
3 ay !ç!nde karara 
ba"lanır. Ver!len 
karar kes!nd!r.

1-$lçede görevl! memur ve d!"er kamu görevl!ler!, 

2-!lçelerdek! belde beled!ye ba#kanları ve belde  
beled!ye mecl!s üyeler!,

3-!lçeye ba"lı köy ve mahalle muhtarları, 
hakkındak!lere

1%$lde ve merkez !lçede görevl! memurlar ve d!"er 
kamu görevl!ler!,

$t!razlar öncel!kle !ncelen!r. En geç 3 ay !ç!nde karara 
ba"lanır. Ver!len karar kes!nd!r.

2-Merkez !lçelerdek! belde beled!ye ba#kanları ve 
belde beled!ye mecl!s üyeler!,

3%Merkez !lçeye ba"lı köy ve mahalle muhtarları, 
hakkındak!lere

Bölge düzey!nde te#k!latlanan kurum ve 
kurulu#larda görev yapan memurlar ve d!"er kamu 
görevl!ler!, hakkındak!lere

Cumhurba#kanına veya Cumhurba#kanlı"ına ba"lı, 
!lg!l! veya !l!#k!l! kurulu#lar ve bakanlıkların merkez 
ve ba"lı veya !lg!l! kurulu#larında görev yapan d!"er 
memur ve kamu görevl!ler! hakkındak!lere
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• $#t!rak Hal#nde $#lenen Suçlar: Bu kanun kapsamındak! suçların

• !#t!rak  hal!nde  !#lenmes!  durumunda;  memur  olmayan,  memur 
olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargılanır.

• Soru%turma $zn!n!n Gönder#lece$# Merc#: Soru#turma !zn!n!n !t!raz 
ed!lmeden veya !t!razın redd! sonunda kes!nle#mes! ya da soru#turma 
!zn! ver!lmemes!ne !l!#k!n karara kar#ı !t!razın kabulü üzer!ne dosya, 
derhal yetk!l! ve görevl! Cumhur!yet Ba#savcılı"ına gönder!l!r.

Hazırlık Soru%turmasını Yapacak Merc#ler:

Cumhurba#kanlı"ı !dar! !#ler ba#kanı, 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Genel 

Sekreter!, Bakan Yardımcısı ve val!lerle 
!lg!l! olarak yapılacak olan hazırlık 

soru#turmasını

Yargıtay Cumhur!yet Ba#savcısı veya Ba#savcı 
vek!l! yapar.

Kaymakamlar !le !lg!l! 
hazırlık soru#turmasını

$l Cumhur!yet Ba#savcısı 
veya Ba#savcı vek!l! yapar.

• Yukarıda  bel!rt!lenler  dı#ında  kalanların  hazırlık  soru#turması  genel 
hükümlere  göre  yetk!l!  ve  görevl!  Cumhur!yet  Ba#savcılı"ı  tarafın-
dan yapılır.

Hazırlık soru%turması sırasında hak#m kararının alınmasını gerekt#ren 
hususlarda;

1. Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
Genel Sekreter!, Bakan yardımcıları ve val!ler !ç!n Yargıtay’ın !lg!l! 
Ceza Da!res!ne,

2. Kaymakamlar !ç!n $l Asl!ye Ceza Mahkemes!ne,
3. D!"erler! !ç!n !se genel hükümlere göre yetk!l! ve görevl! Sulh Ceza 

Hak!m!ne ba#vurulur.
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Yetk#l# ve Görevl# Mahkeme;

DAVAYA BAKMAYA 
YETK$L$ VE GÖREVL$ 

MAHKEME

D!"er Memur ve Kamu görevl!ler! 
!ç!n genel hükümlere göre yetk!l! 

ve görevl! mahkemelerd!r.

Cumhurba#kanı !dar! !#ler 
ba#kanı, Türk!ye Büyük M!llet 

Mecl!s! Genel Sekreter!, Bakan 
Yardımcısı ve Val!ler !ç!n

Kaymakamlar !ç!n

YARGITAYIN $LG$L$ 
CEZA DA$RES$

$L A&IR 
CEZA MAHKEMES$

• Vek!ller, as!ller!n tab! oldu"u usule tab!d!r. 

• Memurlar ve d!"er kamu görevl!ler! hakkındak! !hbar ve #!kayetler!n 
!hbar veya #!kayet ed!len! ma"dur etmek amacıyla ve uydurma b!r suç 
!snadı suret!yle yapıldı"ı hazırlık soru#turması sonucunda anla#ılır  veya 
yargılama sonucunda sab!t olursa haksız !snatta bulunanlar hakkında 
yetk!l! ve görevl! Cumhur!yet Ba#savcılı"ınca re’sen soru#turmaya geç!l!r. 

• Haksız !snatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazm!nat 
davası açma halı saklıdır.
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TEST - 1

1. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre memurlar ve d#$er kamu görevl#ler# 
hakkında soru%turma #zn# vermeye yetk#l# merc#lerle #lg#l# 
a%a$ıdak# b#lg#lerden hang#s# do$rudur?

A) $l genel mecl!s! üyeler! hakkında val!

B) Büyük#eh!r, !l ve !lçe beled!ye mecl!s! üyeler! hakkından beled!ye 
ba#kanı

C) Cumhurba#kanı ve bakanlıkların merkez ve ba"lı veya !lg!l! 
kurulu#larında görev yapan d!"er memur ve kamu görevl!ler! 
hakkında val!

D) Cumhurba#kanı kararıyla atanan memurlar ve d!"er kamu 
görevl!ler hakkında Cumhurba#kanı veya !lg!l! bakan

E) Büyük#eh!r ba#kanları hakkında Cumhurba#kanı

2. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre yetk#l# merc# soru%turma #zn# konusundak# 
kararını suçun ö$ren#lmes#nden #t#baren ön #nceleme dâh#l 
(zorunlu hâller har#ç) en geç kaç gün #ç#nde ver#r?

A) 10

B) 15

C) 30

D) 45

E) 60

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

230 MEMURLAR VE D!"ER KAMU GÖREVL!LER!N!N YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (4483)



3. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre a%a$ıdak# memurlar ve d#$er kamu 
görevl#ler#nden hang#s# hakkında hazırlık soru%turmasını !l 
Cumhur#yet Ba%savcılı$ı yapar?

A) Val!ler B) Bakan Yardımcıları

C) Kaymakamlar D) Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı

E) TBMM Genel Sekreter!

4. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre merkez #lçede görevl# memurlar ve d#$er 
kamu görevl#ler# hakkında soru%turma #zn# vermeye yetk#l# merc# 
a%a$ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) $l Sa"lık Müdürü B) Kaymakam

C) Bakan D) Val!

E) Val! Yardımcısı

5. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre soru%turma #zn# ver#len a%a$ıdak# 
memurlar ve d#$er kamu görevl#ler#nden hang#s#n#n #t#razına 
bölge #dare mahkemes# bakar?

A) Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde görevl! memurlar ve d!"er kamu 
görevl!ler!

B) $lde ve merkez !lçede görevl! memurlar ve d!"er kamu görevl!ler!

C) Büyük#eh!r beled!ye ba#kanları

D) Cumhurba#kanı kararıyla atanan memurlar ve d!"er kamu 
görevl!ler!

E) $l ve !lçe beled!ye mecl!s! üyeler! !le !l genel mecl!s! üyeler!
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6. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre soru%turma #zn# ver#lmes#ne #l#%k#n karara 
kar%ı hakkında #nceleme yapılan memur yetk#l# merc#n#n kararının 
tebl#$#nden #t#baren en geç kaç gün #ç#nde #t#raz edeb#l#r?

A) Yed! B) On

C) On be# D) Y!rm! E) Otuz

7. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, ön #nceleme yapılarak hakkında 
soru%turma #zn# ver#len memur, bu karara kar%ı kaç gün #ç#nde 
#t#raz yoluna ba%vurab#l#r?

A) 10

B) 15

C) 18

D) 20

E) 30

8. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun uyarınca b#r hastane müdürü hakkında, val#n#n 
soru%turma #zn# vermes# kararına kar%ı hang# mahkeme nezd#nde 
#t#raz ed#l#r?

A) Sulh Ceza Mahkemes!

B) Asl!ye Ceza Mahkemes!

C) Bölge $dare Mahkemes!

D) Asl!ye Hukuk Mahkemes!

E) A"ır Ceza Mahkemes!
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9. Görev#n# kötüye kullandı$ı #dd#a ed#len sa$lık memuru hakkında 
hang# kanuna göre ön #nceleme yaptırılır?

A)   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

B)   5580 sayılı Özel Ö"ret!m Kurumları Kanunu

C)   3628  sayılı  Mal  B!ld!r!m!nde  Bulunulması, Rü#vet  ve  Yolsuzluk-
la Mücadele Kanunu

D)  4483 sayılı Memurlar ve D!"er Kamu Görevl!ler!n!n Yargılanması 
Hakkında Kanun

E)   1739 sayılı Temel E"!t!m Kanunu

10. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, a%a$ıdak# merc#lerden hang#s#n#n 
soru%turma #z#n verme yetk#s# yoktur?

A) Val! B) $l Sa"lık Müdürü

C) Bakan D) Kaymakam

E) TBMM Ba#kanı

11. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre Cumhurba%kanı kararıyla atanan 
memurlar ve d#$er kamu görevl#ler# hakkında soru%turmaya #z#n 
vermeye yetk#l# merc# a%a$ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) Cumhurba#kanı veya !lg!l! Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Genel Müdür

D) Val!

E) Da!re Ba#kanı
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12. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre val#ler #ç#n davaya bakmaya yetk#l# ve 
görevl# mahkeme a%a$ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) Danı#tay 2. Da!res!

B) $l A"ır Ceza Mahkemes!

C) Bölge $dare Mahkemes!

D) Yargıtay’ın !lg!l! Ceza Da!res!

E) Asl!ye Ceza Mahkemes!

13. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre “ön !nceleme” #le #lg#l# olarak 
a%a$ıdak#lerden hang#s# yanlı%tır?

A) Yargı  mensupları  !le  yargı  kurulu#larında çalı#anlar  ve  askerler, 
ba#ka merc!ler!n ön !ncelemeler!nde görevlend!r!lemez.

B) $nceleme yapacakların, !z!n vermeye yetk!l!   merc!n!n bulundu"u 
kamu kurum veya kurulu#unun !çer!s!nden bel!rlenmes! esastır.

C) Ön !nceleme, !z!n vermeye yetk!l! merc! tarafından b!zzat 
yapılab!le- ce"! g!b!, görevlend!rece"! b!r veya b!rkaç denet!m 
elemanı el!yle de yaptırılab!l!r.

D) Ast memur !le üst memurun aynı f!!le !#t!rak! hal!nde !z!n, üst 
memurun ba"lı oldu"u merc!den !sten!r.

E) Cumhur!yet ba#savcılıkları !le !z!n vermeye yetk!l! merc!ler 
!hbar ve #!kâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmı# b!r 
ön !nceleme yapılmı# olsa dah! yapılan müracaatı tekrar !#leme 
koyarlar.
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14. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre a%a$ıdak# memurlar ve d#$er kamu 
görevl#ler#nden hang#s# hakkında hazırlık soru%turmasını Yargıtay 
Cumhur#yet Ba%savcısı veya Ba%savcı vek#l# yapar?

A) Val!ler

B) Kaymakamlar

C) $l Emn!yet Müdürü

D) $l Sa"lık Müdürü

E) Da!re Ba#kanı

15. 4483 sayılı Kanun’a göre ast memur #le üst memurun aynı f##le 
#%t#rak# hal#nde soru%turma #z#n verme yetk#s# k#me a#tt#r?

A) Val! Yardımcısı

B) Ast memurun ba"lı oldu"u merc!

C) Val!

D) $l Sa"lık Müdürü

E) Üst memurun ba"lı oldu"u merc!

CEVAP ANAHTARI / TEST 1

1' D 2' C 3' C 4' B 5' B 6' B 7' A 8' C 9' D 10' B
11' A 12' D 13' E 14' A 15' E
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TEST - 2

1. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, memurlar ve d#$er kamu görevl#ler# 
hakkında yapılacak #hbar ve %#kayetlerde bulunması gereken 
hususlarla #lg#l# olarak a%a$ıdak#lerden hang#s# yanlı%tır?

A) $dd!aların c!ddî bulgu ve belgelere dayanması

B) Soyut ve genel n!tel!kl! olması

C) $hbar veya #!kayet d!lekçes!nde d!lekçe sah!b!n!n do"ru ad, soyad 
ve !mzasının bulunması

D) $hbar veya #!kayetlerde k!#! veya olay bel!rt!lmes!

E) $hbar veya #!kayet d!lekçes!nde d!lekçe sah!b!n!n !# veya 
!kametgah adres!n!n bulunması

2. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, ön #nceleme #le görevlend#r#len k#%# 
veya k#%#ler, bu Kanun’da hüküm bulunmayan hususlarda hang# 
kanuna göre #%lem yapab#l#rler?

A) Ceza ve Güvenl!k Tedb!rler!n!n $nfazı Hakkında Kanun

B) Kabahatler Kanunun

C) Devlet Memurları Kanunu

D) Türk Ceza Kanunu

E) Ceza Muhakemeler! Usulü Kanunu

3. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, #l merkez#ndek# memurlar hakkında 
soru%turma #zn# vermeye yetk#l# merc# a%a$ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) Val! B) Bakan

C) Val! Yardımcısı D) Bakan Yardımcısı

E) Kaymakam
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4. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, yetk#l# merc#, soru%turma #zn# 
konusundak# kararını suçun ö$ren#lmes#nden #t#baren ön 
#ncelemeyle b#rl#kte ve zorunlu hallerde ver#len süre de dah#l 
olmak üzere en geç kaç gün #çer#s#nde ver#r?

A) On

B) Y!rm!

C) Y!rm!be#

D) Otuz

E) Kırkbe#

5. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun uyarınca hakkında #nceleme yapılan memur 
soru%turma #zn# ver#lmes#ne #l#%k#n karara kar%ı tebl#$ tar#h#nden 
#t#baren kaç gün #ç#nde #t#raz edeb#l#r?

A)   10

B) 15

C) 30

D) 45

E) 60

6. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, “!z!n vermeye yetk!l! merc!ler” #le #lg#l# 
olarak bölge düzey#nde te%k#latlanan kurum ve kurulu%larda 
görev yapan memurlar ve d#$er kamu görevl#ler# hakkında 
soru%turma #zn# yetk#s# a%a$ıdak#lerden hang#s#ne a#tt#r?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Görev yaptıkları $l!n Val!s!

D) Personel Genel Müdürü

E) Bölge Müdürü
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7. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, a%a$ıdak#lerden hang#s#n#n hazırlık 
soru%turması Yargıtay Cumhur#yet Ba%savcısı veya Ba%savcı vek#l# 
tarafından yapılmaz?

A) Val!

B) Bakan Yardımcısı

C) Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı

D) Kaymakam

E) TBMM Genel Sekreter!

8. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, kaymakamlar hakkında soru%tuma #zn# 
vermeye a%a$ıdak#lerden hang#s# yetk#l#d#r?

A) Cumhurba#kanı

B) Bakan

C) Val! Yardımcısı

D) Val!

E) Bakan Yardımcısı

9. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, soru%turma #zn# ver#len a%a$ıdak#lerden 
hang#s#n#n #t#razına bölge #dare mahkemes# bakar?

A) Cumhurba#kanlı"ında görevl! memurlar

B) Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde görevl! memurlar

C) Büyük#eh!r, !l ve !lçe beled!ye mecl!s! üyeler! !le !l genel mecl!s! 
üyeler!

D) Belde beled!ye mecl!s üyeler!

E) Cumhurba#kanı kararıyla atanan memurlar
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10. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre yetk#l# merc#, soru%turma #zn# ver#lmes#ne 
veya ver#lmemes#ne #l#%k#n kararını a%a$ıdak#lerden hang#s#ne 
b#ld#r#r?

A) Val!l!"e  B) Danı#taya

C) Cumhur!yet Ba#savcılı"ına

D) Üst D!s!pl!n Am!r!ne  E) $lg!l! Bakanlı"a

 4483 sayılı Memurlar ve D!"er Kamu Görevl!ler!n!n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, $lçede görevl! memur ve d!"er kamu görevl!ler! 
hakkında soru#turma !zn!n! ……………………………… ver!r.

11. Yukarıda bo% bırakılan yere a%a$ıda ver#lenlerden hang#s# 
get#r#l#rse do$ru olur?

A) Val! B) Kaymakam C) Bakan

D) Bakan Yardımcısı E) Da!re Ba#kanı

12. 4483 sayılı Memurlar ve D#$er Kamu Görevl#ler#n#n Yargılanması 
Hakkında Kanun’a göre, a%a$ıdak#lerden hang#s# yanlı%tır?

A) Soru#turma !zn!; #!kayet, !hbar veya !dd!a konularını kapsar.

B) Soru#turma !le !lg!l! olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı b!r 
suç olarak n!telend!r!lecek b!r f!!l ortaya çıktı"ında, yen!den !z!n 
alınması zorunlu de"!ld!r.

C) Suçun hukuk! n!tel!"!n!n de"!#mes!, yen!den !z!n alınmasını 
gerekt!rmez.

D) Soru#turma sırasında suç te#k!l eden farklı b!r f!!l ortaya çıktı"ında, 
yen!den !z!n alınması zorunludur.

E) A"ır cezayı gerekt!ren suçüstü hal! genel hükümlere tab!d!r.

CEVAP ANAHTARI / TEST 2

1' B 2' E 3' A 4' E 5' A 6' C
7' D 8' D 9' D 10' C 11' B 12' B
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• Bu Kanunun amacı, memurlar ve d!"er kamu görevl!ler!n!n görevler! se-
beb!yle !#led!kler! suçlardan dolayı yargılanab!lmeler! !ç!n !z!n vermeye 
yetk!l! merc!ler! bel!rtmek ve !zlenecek usulü düzenlemekt!r.

•  Bu Kanuna göre memurlar ve d!"er kamu görevl!ler! hakkında yapılacak 
!hbar ve #!kâyetler!n !#leme konulması !ç!n a#a"ıdak! #artları ta#ıması 
gerek!r;

d. soyut ve genel n!tel!kte olmaması,
e. $hbar veya #!kâyetlerde k!#! veya olay bel!rt!lmes!,
f. !dd!aların c!ddî bulgu ve belgelere dayanması,

g. !hbar veya #!kâyet d!lekçes!nde d!lekçe sah!b!n!n do"ru ad, soyad 
ve !mzası !le !# veya !kametgâh adres!n!n bulunması zorunludur.

• $dd!aların,  sıhhat!  #üpheye  mahal  vermeyecek  belgelerle  ortaya 
konulmu# olması hal!nde ad, soyad ve !mza !le !# veya !kametgâh ad-
res!n!n do"rulu"u #artı aranmaz. Ba#savcılar ve yetk!l! merc!ler !hbarcı 
veya #!kâyetç!n!n k!ml!k b!lg!ler!n! g!zl! tutmak zorundadır.

• Yargı  mensupları  !le  yargı  kurulu#larında  çalı#anlar  ve  askerler, ba#ka 
merc!ler!n ön !ncelemeler!nde görevlend!r!lemez.

• Ön !nceleme !le görevlend!r!len k!#! veya k!#!ler, bakanlık müfett!#ler! 
!le kend!ler!n! görevlend!ren merc!!n bütün yetk!ler!n! ha!z olup, bu 
Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeler! Usulü 
Kanununa göre !#lem yapab!l!rler;

• Yetk!l! merc!, soru#turma !zn! konusundak! kararını suçun ö"ren!lme-
s!nden !t!baren ön !nceleme dah!l en geç 30 (otuz) gün !ç!nde ver!r. Bu 
süre, zorunlu hallerde onbe# günü geçmemek üzere b!r defa uzatılab!l!r.

•  Soru#turma !zn! ver!lmes!ne !l!#k!n karara kar#ı hakkında !nceleme ya-
pılan memur veya d!"er kamu görevl!s!; soru#turma !zn! ver!lmemes!ne 
!l!#k!n karara kar#ı !se Cumhur!yet ba#savcılı"ı veya #!kayetç! !t!raz yoluna 
g!deb!l!r. $t!raz süres!, yetk!l! merc!!n kararının tebl!"!nden !t!baren 10 
(on) gündür.
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!t#raza;
a. Cumhurba#kanı kararıyla atanan memurlar ve d!"er kamu 

görevl!ler!,
b. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde görevl! memurlar ve d!"er kamu 

görevl!ler!,
c. Cumhurba#kanlı"ında görevl! memurlar ve d!"er kamu  görev-

l!ler! !le Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı,
d. Büyük#eh!r beled!ye ba#kanları, !l ve !lçe beled!ye ba#kanları; 

büyük#eh!r, !l ve !lçe beled!ye mecl!s! üyeler! !le !l genel mecl!s! 
üyeler! !ç!n Danı#tay $k!nc! Da!res!, D!"erler! !ç!n yetk!l! merc!!n 
yargı çevres!nde bulundu"u bölge !dare mahkemes! bakar.

•  $t!razlar, öncel!kle !ncelen!r ve en geç üç ay !ç!nde karara ba"lanır. 
Ver!len kararlar kes!nd!r.

•  Soru#turma !zn!n!n !t!raz ed!lmeden veya !t!razın redd! sonunda kes!n-
le#mes! ya da soru#turma !zn! ver!lmemes!ne !l!#k!n karara kar#ı yapı-
lan !t!razın kabulü üzer!ne dosya, derhal yetk!l! ve görevl! Cumhur!yet 
Ba#savcılı"ına gönder!l!r.

•  Hazırlık soru#turması genel hükümlere göre yetk!l! ve görevl! 
Cumhur!yet Ba#savcılı"ı tarafından yapılır.

•  Ancak Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
Genel Sekreter!, bakan yardımcısı ve val!ler !le !lg!l! olarak yapılacak olan 
hazırlık soru#turması Yargıtay Cumhur!yet Ba#savcısı veya Ba#savcıvek!l!, 
Kaymakamlar !le !lg!l! hazırlık soru#turması !se !l Cumhur!yet ba#savcısı 
veya ba#savcıvek!l! tarafından yapılır.

•  Hazırlık soru#turması sırasında hâk!m kararı alınmasını gerekt!ren husus-
larda; Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
Genel Sekreter!, bakan yardımcıları ve val!ler !ç!n Yargıtayın !lg!l! ceza 
da!res!ne, kaymakamlar !ç!n !l asl!ye ceza mahkemes!ne, d!"erler! !ç!n !se 
genel hükümlere göre yetk!l! ve görevl! sulh ceza hâk!m!ne ba#vurulur.

•  Soru#turma !zn!, #!kayet, !hbar veya !dd!a konusu olaylar !le bunlara 
ba"lı olarak !ler!de soru#turma sırasında ortaya çıkab!lecek konuları 
kapsar.

•  Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Genel 
Sekreter!, bakan yardımcısı ve val!ler !ç!n yetk!l! ve görevl! mahkeme 
Yargıtay’ın !lg!l! ceza da!res!,

•  $t!raz Danı#tay $k!nc! Da!res! ve bölge !dare mahkemes! bakar.
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Soru%turma $zn! Vermeye Yetk#l# Merc#ler

1-$lçede görevl! memur ve d!"er kamu 
görevl!ler!,

2-!lçelerdek! belde beled!ye ba#kanları 
ve belde  beled!ye mecl!s üyeler!,

3-!lçeye ba"lı köy ve mahalle muhtarları  
hakkında

Kaymakam

1-$lde ve merkez !lçede görevl! memur-
lar ve d!"er kamu görevl!ler! !le kayma-
kamlar,

2-Merkez !lçelerdek! belde beled!ye ba#-
kanları ve belde beled!ye mecl!s üyeler!,

3-Merkez !lçeye ba"lı köy ve mahalle 
muhtarları hakkında

Val!

Bölge düzey!nde te#k!latlanan kurum ve 
kurulu#larda görev yapan memurlar ve 
d!"er kamu görevl!ler! hakkında

 

Görev yaptıkları !l!n Val!s!

Cumhurba#kanına veya Cumhurba#kan-
lı"ına ba"lı, !lg!l! veya !l!#k!l! kurulu#lar 
ve bakanlıkların merkez ve ba"lı veya 
!lg!l! kurulu#larında görev yapan d!"er 
memur ve kamu görevl!ler! hakkında 
görevl!ler! hakkında

Kurulu#un en üst $dar! Am!r!

Cumhurba#kanı kararıyla atanan 
memurlar ve d!"er kamu görevl!ler! 
hakkında

Cumhurba#kanı

TBMM’de görevl! memurlar ve d!"er 
kamu görevl!ler! hakkında TBMM Genel Sekreter!

TBMM Genel Sekreter! ve yardımcıları 
hakkında TBMM Ba#kanı

Cumhurba#kanlı"ında görevl! memurlar 
ve d!"er kamu görevl!ler! hakkında

Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler 
Ba#kanı 

Cumhurba#kanlı"ı $dar! $#ler Ba#kanı 
hakkında Cumhurba#kanı

1-Büyük#eh!r beled!ye ba#kanları,

2-$l ve !lçe beled!ye ba#kanları,

3-Büyük#eh!r, !l ve !lçe beled!ye mecl!s! 
üyeler!, 4-$l genel mecl!s! üyeler!

$ç!#ler! Bakanı
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Amaç

• Bu Kanunun amacı; demokrat!k ve "effaf yönet!m!n gere#! olan

• e"!tl!k, tarafsızlık ve açıklık !lkeler!ne uygun olarak k!"!ler!n b!lg! ed!nme 
hakkını kullanmalarına !l!"k!n esas ve usuller! düzenlemekt!r.

E$%TL%K TARAFSIZLIK AÇIKLIK

Kapsam

• Bu Kanun; kamu kurum ve kurulu"ları !le kamu kurumu n!tel!#!ndek! 
meslek kurulu"larının faal!yetler!nde uygulanır.

Tanımlar

• B!lg!: Kurum ve kurulu"ların sah!p oldukları kayıtlarda yer alan bu

• Kanun kapsamındak! her türlü ver!y! !fade eder.

• Belge: Kurum ve kurulu"ların sah!p oldukları bu Kanun kapsamındak! 
yazılı, basılı veya ço#altılmı" dosya, evrak, k!tap, derg!, bro"ür, etüt, 
mektup, program, tal!mat, krok!, plân, f!lm, foto#raf, teyp ve v!deo 
kaset!, har!ta, elektron!k ortamda kayded!len her türlü b!lg!, haber ve 
ver! ta"ıyıcılarını !fade eder.
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• B!lg! veya belgeye er!"!m: %stenen b!lg! veya belgen!n n!tel!#!ne göre, 
kurum ve kurulu"larca, ba"vuru sah!b!ne söz konusu b!lg! veya belgen!n 
b!r kopyasının ver!lmes!n!, kopya ver!lmes!n!n mümkün olmadı#ı hâller-
de, ba"vuru sah!b!n!n b!lg! veya belgen!n aslını !nceleyerek not almasına 
veya !çer!#!n! görmes!ne veya !"!tmes!ne !z!n ver!lmes!n! !fade eder.

• Kurul: B!lg! Ed!nme De#erlend!rme Kurulunu !fade eder.

B!lg! ed!nme hakkı

• Herkes b!lg! ed!nme hakkına sah!pt!r.

• Türk!ye’de !kamet eden yabancılar !le Türk!ye’de faal!yette bulunan 
yabancı  tüzel  k!"!ler,  !steyecekler!  b!lg!  kend!ler!yle  veya  faal!yet 
alanlarıyla !lg!l! olmak kaydıyla ve kar"ılıklılık !lkes! çerçeves!nde, bu 
Kanun hükümler!nden yararlanırlar.

• Türk!ye’n!n taraf oldu#u uluslararası sözle"melerden do#an hak ve 
yükümlülükler! saklıdır.

B!lg! verme yükümlülü#ü

• Kurum ve kurulu"lar, bu Kanunda yer alan !st!snalar dı"ındak! her türlü 
b!lg! veya belgey! ba"vuranların yararlanmasına sunmak ve b!lg! ed!n-
me ba"vurularını etk!n, süratl! ve do#ru sonuçlandırmak üzere, gerekl! 
!darî ve tekn!k tedb!rler! almakla yükümlüdürler.

• Bu Kanun yürürlü#e g!rd!#! tar!hten !t!baren d!#er kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümler! uygulanmaz.

Ba"vuru usulü

• B!lg! ed!nme ba"vurusu:
 ɮ Ba"vuru sah!b! gerçek k!"! !se;

 ̦ Ba"vuru sah!b!n!n adı ve soyadı,
 ̦ %mzası,
 ̦ Oturma yer! veya !" adres!,

 ɮ Ba"vuru sah!b! tüzel k!"! !se;
 ̦ Tüzel k!"!n!n unvanı ve adres!,
 ̦ Yetk!l! k!"!n!n !mzası,
 ̦ Yetk! belges!,

• %çeren d!lekçe !le !stenen b!lg! veya belgen!n bulundu#u kurum veya 
kurulu"a yapılır.

• Bu ba"vuru, k!"!n!n k!ml!#!n!n ve !mzasının veya yazının k!mden ne"et  
ett!#!n!n  tesp!t!ne  yarayacak  ba"ka  b!lg!ler!n  yasal  olarak bel!rleneb!l!r 
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olması kaydıyla elektron!k ortamda veya d!#er !let!"!m araçlarıyla da 
yapılab!l!r.

• D!lekçede, !stenen b!lg! veya belgeler açıkça bel!rt!l!r.

%L SA&LIK MÜDÜRLÜ&ÜNE
……… 

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………

%mza
Adı Soyadı

Adres:

$stenecek b!lg! veya belgen!n n!tel!#!

• B!lg! ed!nme ba"vurusu, ba"vurulan kurum ve kurulu"ların eller!nde 
bulunan veya görevler! gere#! bulunması gereken b!lg! veya belgelere 
!l!"k!n olmalıdır.

• Kurum ve kurulu"lar, ayrı veya özel b!r çalı"ma, ara"tırma, !nceleme ya 
da anal!z net!ces!nde olu"turulab!lecek türden b!r b!lg! veya belge !ç!n 
yapılacak ba"vurulara olumsuz cevap vereb!l!rler.

• %stenen b!lg! veya belge, ba"vurulan kurum ve kurulu"tan ba"ka b!r

• yerde bulunuyorsa, ba"vuru d!lekçes! bu kurum ve kurulu"a gönder!l!r 
ve durum !lg!l!ye yazılı olarak b!ld!r!l!r.

Yayımlanmı" veya kamuya açıklanmı" b!lg! veya belgeler

• Kurum  ve  kurulu"larca  yayımlanmı"  veya  yayın,  bro"ür,  !lân  ve 
benzer! yollarla kamuya açıklanmı" b!lg! veya belgeler, b!lg! ed!nme 
ba"vurularına konu olamaz.

• Ancak, yayımlanmı" veya kamuya açıklanmı" b!lg! veya belgeler!n ne 
"ek!lde, ne zaman ve nerede yayımlandı#ı veya açıklandı#ı ba"vurana 
b!ld!r!l!r.

G!zl! b!lg!ler! ayırarak b!lg! veya belge verme

• %stenen b!lg! veya belgelerde, g!zl!l!k derecel! veya açıklanması yasak-
lanan b!lg!ler !le açıklanab!l!r n!tel!kte olanlar b!rl!kte bulunuyor ve 
bunlar b!rb!rler!nden ayrılab!l!yorsa, söz konusu b!lg! veya belge, g!zl!l!k 
derecel! veya açıklanması yasaklanan b!lg!ler çıkarıldıktan sonra ba"-
vuranın b!lg!s!ne sunulur.

• Ayırma gerekçes! ba"vurana yazılı olarak b!ld!r!l!r.
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B!lg! veya belgeye er!"!m

• Kurum ve kurulu"lar, ba"vuru sah!b!ne !stenen belgen!n onaylı b!r kop-
yasını ver!rler.

• B!lg! veya belgen!n n!tel!#! gere#! kopyasının ver!lmes!n!n mümkün 
olmadı#ı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar verece#! hâllerde, ku-
rum ve kurulu"lar !lg!l!n!n;

 ɮ Yazılı veya basılı belgeler !ç!n, söz konusu belgen!n aslını !ncelemes! 
ve not alab!lmes!n!,

 ɮ Ses kaydı "ekl!ndek! b!lg! veya belgelerde bunları d!nleyeb!lmes!n!,
 ɮ Görüntü kaydı "ekl!ndek! b!lg! veya belgelerde bunları !zleyeb!lme-
s!n!, sa#larlar.

• B!lg! veya belgen!n yukarıda bel!rt!lenlerden farklı b!r "ek!lde elde 
ed!lmes! mümkün !se, belgeye zarar vermemek ko"uluyla bu olanak 
sa#lanır.

• Ba"vurunun yapıldı#ı kurum ve kurulu", er!"!m!ne olanak sa#ladı#ı b!lg!  
veya  belgeler  !ç!n  ba"vuru  sah!b!nden  er!"!m!n  gerekt!rd!#! mal!yet 
tutarı kadar b!r ücret! bütçeye gel!r kayded!lmek üzere tahs!l edeb!l!r.

B!lg! veya belgeye er!"!m süreler!

ER$%$M SÜRELER$
15 %$ GÜNÜ 

(Kurum !ç!nden)
30 %$ GÜNÜ 

(Ba"ka b!r kurumu da !lg!lend!r!yorsa)

Kurum ve kurulu"lar;

• Ba"vuru üzer!ne !stenen b!lg! veya belgeye er!"!m! onbe" !" günü !ç!nde 
sa#larlar.

%stenen b!lg! veya belge;

• Ba"vurulan kurum ve kurulu" !ç!ndek! ba"ka b!r b!r!mden sa#lanması,

• Ba"vuru !le !lg!l! olarak b!r ba"ka kurum ve kurulu"un görü"ünün alın-
masının gerekmes!,

• Ba"vuru !çer!#!n!n b!rden fazla kurum ve kurulu"u !lg!lend!rmes!,

durumlarında b!lg! veya belgeye er!"!m otuz !" günü !ç!nde sa#lanır.

• Bu durumda, süren!n uzatılması ve bunun gerekçes! ba"vuru sah!b!ne 
yazılı olarak ve onbe" !" günlük süren!n b!t!m!nden önce b!ld!r!l!r.
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• %stenen b!lg! veya belgelere er!"!m !ç!n gereken mal!yet tutarının

• !dare tarafından ba"vuru sah!b!ne b!ld!r!lmes!yle onbe" !" günlük 
süre kes!l!r.

• Ba"vuru sah!b! onbe" !" günü !ç!nde ücret! ödemezse taleb!nden 
vazgeçm!" sayılır.

Ba"vuruların cevaplandırılması

• Kurum ve kurulu"lar, b!lg! ed!nme ba"vurularıyla !lg!l! cevaplarını;

• Yazılı olarak veya;

• Elektron!k ortamda ba"vuru sah!b!ne b!ld!r!rler.

• Ba"vurunun redded!lmes! hâl!nde;

• Bu kararın gerekçes! ve buna kar"ı ba"vuru yolları bel!rt!l!r.

$t!raz Usulü

Kararın tebl!#!nden 
!t!baren 15 gündür.

Kurul kararını 30 
gün !ç!nde ver!r.

Kurula !t!raz 
yargıya ba"vurma 
süres!n! durdurur.

Kurulun !sted!#! 
her türlü b!lg! ve 

belge 15 gün !ç!nde 
ver!lmek zorundadır.

KU
RU

LA
 %T

%R
AZ

• B!lg! ed!nme !stem! redded!len ba"vuru sah!b!, yargı yoluna ba"vur-
madan önce kararın tebl!#!nden !t!baren onbe" gün !ç!nde Kurula 
!t!raz edeb!l!r.

• Kurul, bu konudak! kararını otuz !" günü !ç!nde ver!r.

• Kurum ve kurulu"lar, Kurulun !sted!#! her türlü b!lg! veya belgey! onbe" 
!" günü !ç!nde vermekle yükümlüdürler.

• Kurula !t!raz, ba"vuru sah!b!n!n !darî yargıya ba"vurma süres!n! durdurur.

B!lg! Ed!nme De#erlend!rme Kurulu

• B!lg! ed!nme ba"vurusuyla !lg!l! yapılacak !t!razlar üzer!ne, ver!len

• kararları !ncelemek ve kurum ve kurulu"lar !ç!n b!lg! ed!nme hakkı-
nın kullanılmasına !l!"k!n olarak kararlar vermek üzere; B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulu olu"turulmu"tur.
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Kurul;

• 1 (b!r)’er üyes! Yargıtay ve Danı"tay genel kurullarının kend! kurumları 
!ç!nden önerecekler! 2 (!k!)’"er aday,

• 1 (b!r)’er üyes! ceza hukuku, !dare hukuku ve anayasa hukuku alanla-
rında profesör veya doçent unvanına sah!p k!"!ler,

• 1 (b!r) üyes! Türk!ye Barolar B!rl!#!n!n baro ba"kanı seç!lme yeterl!l!#!ne 
sah!p k!"!ler !ç!nden gösterece#! 2 (!k!) aday,

• 2 (!k!) üyes! en az Genel Müdür düzey!nde görev yapmakta olanlar  ve 
1 (b!r) üyes! de Adalet Bakanının öner!s! üzer!ne bu Bakanlıkta !darî 
görevlerde çalı"an hâk!mler arasından Cumhurba"kanınca seç!lecek 
9 (dokuz) üyeden olu"ur.

• Kurul üyel!#!ne öner!len adayların muvafakatler! aranır.

• Kurul Ba"kanı, kurul üyeler!nce kend! aralarından seç!l!r.

• Kurul, en az ayda b!r defa veya !ht!yaç duyuldu#u her zaman Ba"kanın 
ça#rısı üzer!ne toplanır.

• Kurul üyeler!n!n görev süreler! 4 (dört) yıldır.

• Görev süres! sona erenler yen!den seç!leb!l!rler.

• Görev süres! dolmadan görev!nden ayrılan üyen!n yer!ne aynı usule 
göre seç!len üye, yer!ne seç!ld!#! üyen!n görev süres!n! tamamlar.

• Yen! seç!len Kurul göreve ba"layıncaya kadar öncek! Kurul görev!ne 
devam eder.

• Kurul, bel!rleyece#! konularda kom!syonlar ve çalı"ma grupları kurab!l!r.

• Ayrıca gerekl! gördü#ü takd!rde, !lg!l! bakanlık !le d!#er kurum ve ku-
rulu"ların ve s!v!l toplum örgütler!n!n tems!lc!ler!n! b!lg! almak üzere 
toplantılarına katılmaya davet edeb!l!r.

• Kurulun sekretarya h!zmetler! Adalet Bakanlı#ı tarafından yer!ne 
get!r!l!r.

• Kurulun  görev  ve  çalı"malarına  !l!"k!n  esas  ve  usuller  
Cumhurba"kanlı#ınca hazırlanarak yürürlü#e konulacak b!r yönet-
mel!kle düzenlen!r.
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B$LG$ ED$NME DE&ERLEND$RME KURULU

CUMHURBA%KANI TARAFINDAN SEÇ$LEN
 ɮ Yargıtay’dan 1 üye 
 ɮ Danı"tay’dan 1 üye
 ɮ Ceza hukukunda profesör veya doçent unvanına sah!p 1 üye
 ɮ %dare hukukunda profesör veya doçent unvanına sah!p 1 üye
 ɮ Anayasa hukukunda profesör veya doçent unvanına sah!p 1 üye
 ɮ Türk!ye Barolar B!rl!#!nden 1 üye
 ɮ Genel Müdür düzey!nde 2 üye
 ɮ Adalet Bakanlı#ında !dar! görevlerde çalı"an hak!mlerden 1 üye

9 ÜYEDEN OLU%UR.

• Kurul üyeler!ne f!!len görev yaptıkları her gün !ç!n (3000) gösterge ra-
kamının memur aylık katsayısı !le çarpımı sonucu bulunacak m!ktarda 
huzur hakkı öden!r.

• Bu ödemelerde damga verg!s! har!ç herhang! b!r kes!nt! yapılmaz.

• B!r ayda f!!len görev yapılan gün sayısının dördü a"ması hal!nde, a"an 
günler !ç!n huzur hakkı ödenmez.

B!lg! Ed!nme Hakkının Sınırları

Yargı denet!m! dı"ında kalan !"lemler

• Yargı denet!m! dı"ında kalan !darî !"lemlerden k!"!n!n çalı"ma hayatını 
ve meslek! onurunu etk!leyecek n!tel!kte olanlar, bu Kanun kapsamına 
dah!ld!r.

• Bu "ek!lde sa#lanan b!lg! ed!nme hakkı !"lem!n yargı denet!m!ne çılması 
sonucunu do#urmaz.

Devlet sırrına !l!"k!n b!lg! veya belgeler

Açıklanması hâl!nde;
 ɮ Devlet!n emn!yet!ne,
 ɮ Dı" !l!"k!ler!ne,
 ɮ M!llî savunmasına,
 ɮ M!llî güvenl!#!ne,

açıkça zarar verecek ve n!tel!#! !t!barıyla;
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• Devlet sırrı olan g!zl!l!k derecel! b!lg! veya belgeler,

• b!lg! ed!nme hakkı kapsamı dı"ındadır.

Ülken!n ekonom!k çıkarlarına !l!"k!n b!lg! veya belgeler

• Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâl!nde;
 ɮ Ülken!n ekonom!k çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve 
kazanca sebep olacak b!lg! veya belgeler,

bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

$st!hbarata !l!"k!n b!lg! veya belgeler

• S!v!l ve askerî !st!hbarat b!r!mler!n!n görev ve faal!yetler!ne !l!"k!n b!lg! 
veya belgeler,

bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

• Ancak, bu b!lg! ve belgeler k!"!ler!n çalı"ma hayatını ve meslek onurunu 
etk!leyecek n!tel!kte !se, !st!hbarata !l!"k!n b!lg! ve belgeler b!lg! ed!nme 
hakkı kapsamı !ç!nded!r.

$darî soru"turmaya !l!"k!n b!lg! veya belgeler

• Kurum ve kurulu"ların yetk!l! b!r!mler!nce yürütülen !darî soru"turma-
larla !lg!l! olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâl!nde;

• K!"!ler!n özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu do#uracak,

• K!"!ler!n  veya  soru"turmayı  yürüten  görevl!ler!n  hayatını  ya  da gü-
venl!#!n! tehl!keye sokacak,

• Soru"turmanın güvenl!#!n! tehl!keye dü"ürecek,

• G!zl! kalması gereken b!lg! kayna#ının açı#a çıkmasına neden olacak 
veya soru"turma !le !lg!l! benzer! b!lg! ve b!lg! kaynaklarının tem!n ed!l-
mes!n! güçle"t!recek,

• B!lg! veya belgeler, bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

Adlî soru"turma ve kovu"turmaya !l!"k!n b!lg! veya belgeler

• Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâl!nde;
 ɮ Suç !"lenmes!ne yol açacak,
 ɮ Suçların önlenmes! ve soru"turulması ya da suçluların kanunî yollar-
 ɮ la yakalanıp kovu"turulmasını tehl!keye dü"ürecek,
 ɮ Yargılama görev!n!n gere#!nce yer!ne get!r!lmes!n! engelleyecek,
 ɮ Hakkında dava açılmı" b!r k!"!n!n ad!l yargılanma hakkını !hlâl edecek,

• N!tel!ktek! b!lg! veya belgeler, bu Kanun kapsamı dı"ındadır.
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Özel hayatın g!zl!l!#!

• K!"!n!n !z!n verd!#! hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın g!zl!l!#! kap-
samında, açıklanması hâl!nde k!"!n!n sa#lık b!lg!ler! !le özel ve a!le ha-
yatına, "eref ve hays!yet!ne, meslekî ve ekonom!k de#erler!ne haksız 
müdahale olu"turacak b!lg! veya belgeler,

b!lg! ed!nme hakkı kapsamı dı"ındadır.

• Kamu  yararının  gerekt!rd!#!  hâllerde,  k!"!sel  b!lg!  veya  belgeler, 
kurum ve kurulu"lar tarafından, !lg!l! k!"!ye en az yed! gün önceden 
haber ver!lerek yazılı rızası alınmak ko"uluyla açıklanab!l!r.

Haberle"men!n g!zl!l!#!

• Haberle"men!n g!zl!l!#! esasını !hlâl edecek b!lg! veya belgeler, bu 
Kanun kapsamı dı"ındadır.

T!carî sır

• Kanunlarda t!carî sır olarak n!telenen b!lg! veya belgeler !le, kurum ve 
kurulu"lar tarafından gerçek veya tüzel k!"!lerden g!zl! kalması kaydıyla 
sa#lanan t!carî ve malî b!lg!ler,

bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

F!k!r ve sanat eserler!

• F!k!r ve sanat eserler!ne !l!"k!n olarak yapılacak b!lg! ed!nme ba"vuruları 
hakkında !lg!l! kanun hükümler! uygulanır.

Kurum !ç! düzenlemeler

• Kurum ve kurulu"ların, kamuoyunu !lg!lend!rmeyen ve sadece kend! 
personel! !le kurum !ç! uygulamalarına !l!"k!n düzenlemeler hakkındak! 
b!lg! veya belgeler,

b!lg! ed!nme hakkının kapsamı dı"ındadır.

• Ancak, söz konusu düzenlemeden etk!lenen kurum çalı"anlarının b!lg! 
ed!nme hakları saklıdır.

Kurum !ç! görü", b!lg! notu ve tavs!yeler

• Kurum ve kurulu"ların faal!yetler!n! yürütmek üzere, elde ett!kler! görü", 
b!lg! notu, tekl!f ve tavs!ye n!tel!#!ndek! b!lg! veya belgeler, kurum ve 
kurulu" tarafından aks! kararla"tırılmadıkça,

b!lg! ed!nme hakkı kapsamındadır.
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• B!l!msel, kültürel, !stat!st!k, tekn!k, tıbbî, malî, hukukî ve benzer! uz-
manlık alanlarında yasal olarak görü" verme yükümlülü#ü bulunan 
k!"!, b!r!m ya da kurumların görü"ler!, kurum ve kurulu"ların alacakları 
kararlara esas te"k!l etmes! kaydıyla b!lg! ed!nme !stemler!ne açıktır.

Tavs!ye ve mütalaa talepler!

• Tavs!ye ve mütalaa talepler!

bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

G!zl!l!#! kaldırılan b!lg! veya belgeler

• G!zl!l!#! kaldırılmı" olan b!lg! veya belgeler, bu Kanunda bel!rt!len d!#er 
!st!snalar kapsamına g!rm!yor !se, b!lg! ed!nme ba"vurularına açık hâle 
gel!r.

Ceza hükümler!

• Bu Kanunun uygulanmasında !hmâl!, kusuru veya kastı bulunan me-
murlar  ve  d!#er  kamu  görevl!ler!  hakkında,  !"led!kler!  f!!ller!n genel 
hükümler çerçeves!nde ceza kovu"turması gerekt!rmes! hususu sak-
lı kalmak kaydıyla, tâb! oldukları mevzuatta yer alan d!s!pl!n cezaları 
uygulanır.

• Bu Kanunla er!"!len b!lg! ve belgeler t!carî amaçla ço#altılamaz ve 
kullanılamaz.

Rapor düzenlenmes!

• Kurum ve kurulu"lar, b!r öncek! yıla a!t olmak üzere;

• Kend!ler!ne yapılan b!lg! ed!nme ba"vurularının sayısını,

• Olumlu cevaplanarak b!lg! veya belgelere er!"!m sa#lanan ba"vuru 
sayısını,

• Redded!len ba"vuru sayısı ve bunların da#ılımını göster!r !stat!st!k 
b!lg!ler!,

• G!zl! ya da sır n!tel!#!ndek! b!lg!ler çıkarılarak ya da bu n!tel!ktek! b!lg!ler 
ayrılarak b!lg! veya belgelere er!"!m sa#lanan ba"vuru sayısını,

• Ba"vurunun redded!lmes! üzer!ne !t!raz ed!len ba"vuru sayısı !le bun-
ların sonuçlarını, göster!r b!r rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl 
$ubat ayının sonuna kadar B!lg! Ed!nme De#erlend!rme Kuruluna 
gönder!rler.
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• Ba#lı, !lg!l! ve !l!"k!l! kamu kurum ve kurulu"ları raporlarını ba#lı, !lg!l! 
ya da !l!"k!l! oldukları bakanlık vasıtasıyla !let!rler.

• Kurul, hazırlayaca#ı genel raporu, söz konusu kurum ve kurulu"ların 
raporları !le b!rl!kte her yıl N!san ayının sonuna kadar Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!ne gönder!r.

• Bu raporlar tak!p eden !k! ay !ç!nde Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
Ba"kanlı#ınca kamuoyuna açıklanır.

• Bu Kanunun uygulanması !le !lg!l! esas ve usuller!n bel!rlenmes!-
ne !l!"k!n yönetmel!k, Kanunun yayımını tak!p eden 6 (altı) ay !ç!nde 
Cumhurba"kanlı#ı tarafından hazırlanarak yürürlü#e konulur.

• Bu Kanun hükümler!n! Cumhurba"kanı yürütür.
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

1. 4982  sayılı  B!lg!  Ed!nme  Hakkı  Kanunu’na göre,  a"a#ıda 
ver!lenlerden hang!s! ya da hang!ler! b!lg! ed!nme hakkı kapsa- 
mındadır?

A) G!zl! olmayan !stat!st!k! ver!ler

B) Haberle"men!n g!zl!l!#! !lkes!n! !hlal edeb!lecek b!lg! ve belgeler

C) Açıklanması hal!nde haksız rekabete sebep olacak b!lg! ve 
belgeler

D) Devlet sırrı n!tel!#!ndek! g!zl!l!k derecel! b!lg! ve belgeler

E) M!llî güvenl!#e açıkça zarar verecek b!lg!ler

2. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulu kaç üyeden olu"ur?

A) 6 B) 7 C) 8

D) 9 E) 12

3. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurul üyeler!n!n görev süreler! kaç yıldır?

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6

4. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulu ayda en az kaç defa toplanır?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 6
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5. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulu, hazırlayaca#ı genel raporu, söz konusu 
kurum ve kurulu"ların raporları !le b!rl!kte her yıl hang! ayın so- 
nuna kadar Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne gönder!r?

A) Eylül B) Aralık C) $ubat

D) Mayıs E) N!san

6. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurul üyeler!n!n b!r ayda f!!len görev yapılan 
gün sayısının kaçı a"ması hal!nde, a"an günler !ç!n huzur hakkı 
ödenmez?

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 7

7. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! veya belgeye 
er!"!m konusunda a"a#ıdak!lerden hang!s! yanlı"tır?

A) %stenen belgen!n kopyası ver!l!r

B) %stenen b!lg! ve belgen!n görülmes!ne !z!n ver!l!r

C) Görüntü "ekl!ndek! belgen!n !zlenmes!ne !z!n ver!l!r

D) %stenen b!lg! ve belgen!n aslı ver!leb!l!r

E) %sten!len belgen!n kopyası onaylanarak ver!l!r

8. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, Kurum ve kuru- 
lu"lar, ba"vuru üzer!ne !stenen b!lg! veya belgeye er!"!m! kaç !" 
günü !ç!nde sa#larlar?

A) 20 B) 15 C) 10

D) 7 E) 5
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9. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, Ba"vuru !çer!#!- 
n!n b!rden fazla kurum ve kurulu"u !lg!lend!rmes! durumlarında 
b!lg! veya belgeye er!"!m kaç !" günü !ç!nde sa#lanır?

A) 7 B) 10 C) 15

D) 20 E) 30

10. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, Ba"vurusu red- 
ded!len ba"vuru sah!b!, yargı yoluna ba"vurmadan önce kararın 
tebl!#!nden !t!baren kaç gün !ç!nde Kurula !t!raz edeb!l!r?

A) 15 B) 20 C) 25

D) 30 E) 60

11. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulunun ba"kanı a"a#ıdak!lerden hang!s! 
tarafından seç!l!r?

A) Cumhurba"kanı

B) Cumhurba"kanlı#ı %dar! %"ler Ba"kanı

C) Kurul Üyeler!

D) TBMM

E) Bakan

12. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulu !le !lg!l! yanlı" b!r !faded!r?

A) Kurul, en az ayda b!r defa toplanır

B) Görev süres! sona erenler yen!den seç!leb!l!r

C) %ht!yaç duyuldu#u her zaman adalet bakanının ça#rısı üzer!ne 
toplanır

D) Yen! seç!len Kurul göreve ba"layıncaya kadar öncek! Kurul 
görev!ne devam eder

E) Kurul üyeler!n!n görev süres! dört yıldır
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13. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulun sekretarya h!zmetler! a"a#ıdak!lerden 
hang!s! tarafından yer!ne get!r!l!r?

A) Devlet Personel Ba"kanlı#ı

B) Hak!mler ve Savcılar Yüksek Kurulu

C) Adalet Bakanlı#ı

D) Cumhurba"kanlı#ı

E) TBMM Genel Sekreter!

14. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, B!lg! Ed!nme 
De#erlend!rme Kurulu üyeler! a"a#ıdak!lerden hang!s! tarafından 
seç!l!r?

A) Cumhurba"kanı

B) TBMM

C) Hak!mler ve Savcılar Kurulu

D) Kurul Ba"kanı

E) Adalet Bakanı

15. 4982 sayılı B!lg! Ed!nme Hakkı Kanunu’na göre, kurum ve kurulu"- 
lar, b!r öncek! yıla a!t olmak üzere hang! b!lg!ler! hazırlayacakları 
raporda göstermezler?

A) Kend!ler!ne yapılan b!lg! ed!nme ba"vurularının sayısını

B) Olumlu cevaplanarak b!lg! veya belgelere er!"!m sa#lanan 
ba"vuru sayısını

C) Ba"vuru sah!b!n!n ba"vuru !le !lg!l! de#erlend!rmeler!n!

D) Ba"vurunun redded!lmes! üzer!ne !t!raz ed!len ba"vuru sayısını

E) Redded!len ba"vuru sayısı ve bunların da#ılımını göster!r !stat!st!k 
b!lg!ler!

CEVAP ANAHTARI

1' A 2' D 3' C 4' A 5' E 6' B 7' D 8' B 9' E 10' A
11' C 12' C 13' C 14' A 15' C
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B!lg! Ed!nme Ba"vuru Usulü

Özel Ki"inin Müracaat 
Dilekçesinde Olması 

Gereken B!lg!ler

Tüzel K!"!n!n Müracaat 
D!lekçes!nde Olması 

Gereken B!lg!ler
Adı Soyadı Unvanı ve adres!

%mzası Yetk!l! k!"!n!n !mzası
Oturma yer! veya !" 

adres! Yetk! belges!

D!lekçede !sten!len b!lg! ve belgeler açıkça bel!rt!lmel!d!r.

• Ba"vuru, k!"!n!n k!ml!#!n!n ve !mzasının veya yazının k!mden ne"et 
ett!#!n!n tesp!t!ne yarayacak ba"ka b!lg!ler!n yasal olarak bel!rleneb!l!r 
olması kaydıyla elektron!k ortamda veya d!#er !let!"!m araçlarıyla da 
yapılab!l!r.

• %stenecek B!lg! veya Belgen!n N!tel!#!:

• B!lg! ed!nme ba"vurusu, ba"vurulan kurum ve kurulu"ların eller!nde 
bulunan veya görevler! gere#! bulunması gereken b!lg! veya belgelere 
!l!"k!n olmalıdır.

• Kurum ve kurulu"lar, ayrı veya özel b!r çalı"ma, ara"tırma, !nceleme ya 
da anal!z net!ces!nde olu"turulab!lecek türden b!r b!lg! veya belge !ç!n 
yapılacak ba"vurulara olumsuz cevap vereb!l!rler.

• %stenen b!lg! veya belge, ba"vurulan kurum ve kurulu"tan ba"ka b!r 
yerde bulunuyorsa, ba"vuru d!lekçes! bu kurum ve kurulu"a gönder!l!r 
ve durum !lg!l!ye yazılı olarak b!ld!r!l!r.

Yayımlanmı" veya Kamuya Açıklanmı" B!lg! veya Belgeler:

• Kurum  ve  kurulu"larca  yayımlanmı"  veya  yayın,  bro"ür,  !lân  ve 
benzer! yollarla kamuya açıklanmı" b!lg! veya belgeler, b!lg! ed!nme 
ba"vurularına konu olamaz.

• Ancak, yayımlanmı" veya kamuya açıklanmı" b!lg! veya belgeler!n ne 
"ek!lde, ne zaman ve nerede yayımlandı#ı veya açıklandı#ı ba"vurana 
b!ld!r!l!r.
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G!zl! B!lg!ler! Ayırarak B!lg! veya Belge Verme:

• %stenen b!lg! veya belgelerde, g!zl!l!k derecel! veya açıklanması yasak-
lanan b!lg!ler !le açıklanab!l!r n!tel!kte olanlar b!rl!kte bulunuyor ve 
bunlar b!rb!rler!nden ayrılab!l!yorsa, söz konusu b!lg! veya belge, g!zl!l!k 
derecel! veya açıklanması yasaklanan b!lg!ler çıkarıldıktan sonra ba"-
vuranın b!lg!s!ne sunulur.

• Ayırma gerekçes! ba"vurana yazılı olarak b!ld!r!l!r.

• B!lg! veya Belgeye Er!"!m; Kurum ve kurulu"lar, ba"vuru sah!b!ne !stenen 
belgen!n onaylı b!r kopyasını ver!rler.

• B!lg! veya belgen!n n!tel!#! gere#! kopyasının ver!lmes!n!n mümkün 
olmadı#ı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar verece#! hâllerde, ku-
rum ve kurulu"lar !lg!l!n!n;

a. Yazılı veya basılı belgeler !ç!n, söz konusu belgen!n aslını !nce-
lemes! ve

b. not alab!lmes!n!,
c. Ses kaydı "ekl!ndek! b!lg! veya belgelerde bunları 

d!nleyeb!lmes!n!,
d. Görüntü kaydı "ekl!ndek! b!lg! veya belgelerde bunları !zleye-

b!lmes!n!, sa#larlar.

• B!lg! veya belgen!n yukarıda bel!rt!lenlerden farklı b!r "ek!lde elde 
ed!lmes! mümkün !se, belgeye zarar vermemek ko"uluyla bu olanak 
sa#lanır.

• Ba"vurunun yapıldı#ı kurum ve kurulu", er!"!m!ne olanak sa#ladı#ı b!lg! 
veya belgeler !ç!n ba"vuru sah!b!nden er!"!m!n gerekt!rd!#! mal!yet 
tutarı kadar b!r ücret! bütçeye gel!r kayded!lmek üzere tahs!l edeb!l!r.

B!lg! veya Belgeye Er!"!m Süreler!:

• Kurum ve kurulu"lar, ba"vuru üzer!ne !stenen b!lg! veya belgeye er!"!m! 
15 (onbe") !" günü !ç!nde sa#larlar.

• Ancak !stenen b!lg! veya belgen!n, ba"vurulan kurum ve kurulu" !ç!n-
dek! ba"ka b!r b!r!mden sa#lanması; ba"vuru !le !lg!l! olarak b!r ba"ka 
kurum ve kurulu"un görü"ünün alınmasının gerekmes! veya ba"vuru 
!çer!#!n!n b!rden fazla kurum ve kurulu"u !lg!lend!rmes! durumlarında 
b!lg! veya belgeye er!"!m 30 (otuz) !" günü !ç!nde sa#lanır.

• Bu durumda, süren!n uzatılması ve bunun gerekçes! ba"vuru sah!b!ne 
yazılı olarak ve 15 (onbe") !" günlük süren!n b!t!m!nden önce b!ld!r!l!r.

• Bel!rt!len b!lg! veya belgelere er!"!m !ç!n gereken mal!yet tutarının !dare 
tarafından ba"vuru sah!b!ne b!ld!r!lmes!yle 15 (onbe") !" günlük süre 
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kes!l!r. Ba"vuru sah!b! 15 (onbe") !" günü !ç!nde ücret! ödemezse tale-
b!nden vazgeçm!" sayılır.

Ba"vuruların Cevaplandırılması;

• Kurum ve kurulu"lar, b!lg! ed!nme ba"vurularıyla !lg!l! cevaplarını yazılı 
olarak veya elektron!k ortamda ba"vuru sah!b!ne b!ld!r!rler.

• Ba"vurunun redded!lmes! hâl!nde bu kararın gerekçes! ve buna kar"ı 
ba"vuru yolları bel!rt!l!r.

$t!raz Usulü;

• B!lg! ed!nme !stem! redded!len ba"vuru sah!b!, yargı yoluna ba"vur-
madan önce kararın tebl!#!nden !t!baren 15 (onbe") gün !ç!nde Kurula 
!t!raz edeb!l!r.

• Kurul, bu konudak! kararını 30 (otuz) !" günü !ç!nde ver!r.

• Kurum ve kurulu"lar, Kurulun !sted!#! her türlü b!lg! veya belgey! 15 
onbe" !" günü !ç!nde vermekle yükümlüdürler.

• Kurula !t!raz, ba"vuru sah!b!n!n !darî yargıya ba"vurma süres!n! durdurur.

Bilgi Edinme De#erlendirme Kurulu; Cumhurba"kanınca seçilecek 9 
(dokuz) üyeden olu"ur.

Kurul Üyeli#i:
 ɮ Kurul Ba"kanı, kurul üyeler!nce kend! aralarından seç!l!r.
 ɮ Kurul, en az ayda 1 (b!r) defa veya !ht!yaç duyuldu#u her zaman 
Ba"kanın ça#rısı üzer!ne toplanır.

 ɮ Kurul üyeler!n!n görev süreler! 4 (dört) yıldır.
 ɮ Görev süres! sona erenler yen!den seç!leb!l!rler.
 ɮ  Görev süres! dolmadan görev!nden ayrılan üyen!n yer!ne aynı usule 
göre seç!len üye, yer!ne seç!ld!#! üyen!n görev süres!n! tamamlar.

 ɮ Yen! seç!len Kurul göreve ba"layıncaya kadar öncek! Kurul görev!ne 
devam eder.

 ɮ Kurulun sekretarya h!zmetler! Adalet Bakanlı#ı tarafından yer!ne 
get!r!l!r.

 ɮ Yargı denet!m! dı"ında kalan !"lemlerden k!"!n!n çalı"ma hayatını ve 
meslekî onurunu etk!leyecek n!tel!kte olanlar, bu Kanun kapsamına 
dâh!ld!r. Bu "ek!lde sa#lanan b!lg! ed!nme hakkı !"lem!n yargı dene-
t!m!ne açılması sonucunu do#urmaz.
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• Devlet Sırrına %l!"k!n B!lg! veya Belgeler; Açıklanması hâl!nde Devlet!n 
emn!yet!ne, dı" !l!"k!ler!ne, m!llî savunmasına ve m!llî güvenl!#!ne açıkça 
zarar verecek ve n!tel!#! !t!barıyla Devlet sırrı olan g!zl!l!k derecel! b!lg! 
veya belgeler, b!lg! ed!nme hakkı kapsamı dı"ındadır.

• Ülken!n Ekonom!k Çıkarlarına %l!"k!n B!lg! veya Belgeler; Açıklanması 
ya da zamanından önce açıklanması hâl!nde, ülken!n ekonom!k çıkar-
larına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak b!lg! 
veya belgeler, bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

• %st!hbarata %l!"k!n B!lg! veya Belgeler; S!v!l ve askerî !st!hbarat b!r!mler!-
n!n görev ve faal!yetler!ne !l!"k!n b!lg! veya belgeler, bu Kanun kapsamı 
dı"ındadır.

 ɮ Ancak, bu b!lg! ve belgeler k!"!ler!n çalı"ma hayatını ve meslek onu-
runu etk!leyecek n!tel!kte !se, !st!hbarata !l!"k!n b!lg! ve belgeler b!lg! 
ed!nme hakkı kapsamı !ç!nded!r. 

• %darî Soru"turmaya %l!"k!n B!lg! veya Belgeler; Kurum ve kurulu"ların 
yetk!l! b!r!mler!nce yürütülen !darî soru"turmalarla !lg!l! olup, açıklan-
ması veya zamanından önce açıklanması hâl!nde;

 ɮ K!"!ler!n özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu do#uracak,
 ɮ K!"!ler!n veya soru"turmayı yürüten görevl!ler!n hayatını ya da gü-
venl!#!n! tehl!keye sokacak, 

 ɮ Soru"turmanın güvenl!#!n! tehl!keye dü"ürecek,
 ɮ G!zl! kalması gereken b!lg! kayna#ının açı#a çıkmasına neden olacak 
veya soru"turma !le !lg!l! benzer! b!lg! ve b!lg! kaynaklarının tem!n 
ed!lmes!n! güçle"t!recek, b!lg! veya belgeler bu Kanun kapsamı 
dı"ındadır.

•  Adlî Soru"turma ve Kovu"turmaya %l!"k!n B!lg! veya Belgeler; 
Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâl!nde;

 ɮ Suç !"lenmes!ne yol açacak,
 ɮ Suçların önlenmes! ve soru"turulması ya da suçluların kanunî yollarla 
yakalanıp kovu"turulmasını tehl!keye dü"ürecek,

 ɮ Yargılama görev!n!n gere#!nce yer!ne get!r!lmes!n! engelleyecek,
 ɮ Hakkında dava açılmı" b!r k!"!n!n ad!l yargılanma hakkını !hlâl ede-
cek, n!tel!ktek! b!lg! veya belgeler, bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

• Özel Hayatın G!zl!l!#!; K!"!n!n !z!n verd!#! hâller saklı kalmak üzere, özel 
hayatın g!zl!l!#! kapsamında, açıklanması hâl!nde k!"!n!n sa#lık b!lg!ler! 
!le özel ve a!le hayatına, "eref ve hays!yet!ne, meslekî ve ekonom!k de-
#erler!ne haksız müdahale olu"turacak b!lg! veya belgeler, b!lg! ed!nme 
hakkı kapsamı dı"ındadır.
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• Kamu  yararının  gerekt!rd!#!  hâllerde,  k!"!sel  b!lg!  veya  belgeler, 
kurum ve kurulu"lar tarafından, !lg!l! k!"!ye en az 7 (yed!) gün önceden 
haber ver!lerek yazılı rızası alınmak ko"uluyla açıklanab!l!r.

• Haberle"men!n g!zl!l!#!; esasını !hlâl edecek b!lg! veya belgeler, bu 
Kanun kapsamı dı"ındadır.

• Kanunlarda T!carî Sır olarak n!telenen b!lg! veya belgeler !le kurum ve 
kurulu"lar tarafından gerçek veya tüzel k!"!lerden g!zl! kalması kaydıyla 
sa#lanan t!carî ve malî b!lg!ler, bu Kanun kapsamı dı"ındadır.

• F!k!r ve sanat eserler!ne !l!"k!n olarak yapılacak b!lg! ed!nme ba"vuruları 
hakkında !lg!l! kanun hükümler! uygulanır.

• Kurum %ç! Düzenlemeler; Kurum ve kurulu"ların, kamuoyunu !lg!len-
d!rmeyen ve sadece kend! personel! !le kurum !ç! uygulamalarına !l!"k!n  
düzenlemeler  hakkındak!  b!lg!  veya  belgeler, b!lg!  ed!nme hakkının 
kapsamı dı"ındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etk!lenen kurum 
çalı"anlarının b!lg! ed!nme hakları saklıdır.

• Kurum %ç! Görü", B!lg! Notu ve Tavs!yeler; Kurum ve kurulu"ların 
faal!yetler!n! yürütmek üzere, elde ett!kler! görü", b!lg! notu, tekl!f ve 
tavs!ye n!tel!#!ndek! b!lg! veya belgeler, kurum ve kurulu" tarafından 
aks! kararla"tırılmadıkça b!lg! ed!nme hakkı kapsamındadır.

• Tavs!ye ve Mütalaa Talepler!;

Kanun kapsamı dı"ındadır.

• G!zl!l!#! kaldırılmı" olan b!lg! veya belgeler; bu Kanunda bel!rt!len 
d!#er !st!snalar kapsamına g!rm!yor !se, b!lg! ed!nme ba"vurularına 
açık hâle gel!r.

• Bu Kanunla er!"!len b!lg! ve belgeler t!carî amaçla ço#altılamaz ve 
kullanılamaz.

• Rapor Düzenlenmes!; Kurum ve kurulu"lar, b!r öncek! yıla a!t olmak 
üzere;

 ɮ Kend!ler!ne yapılan b!lg! ed!nme ba"vurularının sayısını,
 ɮ Olumlu cevaplanarak b!lg! veya belgelere er!"!m sa#lanan ba"vuru 
sayısını,

 ɮ Redded!len ba"vuru sayısı ve bunların da#ılımını göster!r !stat!st!k 
b!lg!ler!,

 ɮ G!zl! ya da sır n!tel!#!ndek! b!lg!ler çıkarılarak ya da bu n!tel!ktek! b!l-
g!ler ayrılarak b!lg! veya belgelere er!"!m sa#lanan ba"vuru sayısını,

 ɮ Ba"vurunun redded!lmes! üzer!ne !t!raz ed!len ba"vuru sayısı !le 
bunların sonuçlarını,
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göster!r b!r rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl $UBAT ayının sonuna 
kadar B!lg! Ed!nme De#erlend!rme Kuruluna gönder!rler.

• Kurul, hazırlayaca#ı genel raporu, söz konusu kurum ve kurulu"ların ra-
porları !le b!rl!kte her yıl N%SAN ayının sonuna kadar TBMM’ye gönder!r. 
Bu raporlar tak!p eden 2 (!k!) ay !ç!nde TBMM Ba"kanlı#ınca kamuoyuna 
açıklanır.

B!lg! ed!nme hakkı kapsamında olan belge ve b!lg!ler:
 ɮ Yargı denet!m! dı"ında kalan !darî !"lemlerden k!"!n!n çalı"ma haya-
tını ve meslek! onurunu etk!leyecek n!tel!kte olanlar.

 ɮ K!"!ler!n çalı"ma hayatını ve meslek onurunu etk!leyecek n!tel!kte 
!st!hbarata !l!"k!n b!lg! ve belgeler. Kurum ve kurulu" tarafından aks! 
kararla"tırılmadıkça, kurum ve kurulu"ların faal!yetler!n! yürütmek 
üzere, elde ett!kler! görü", b!lg! notu, tekl!f ve tavs!ye n!tel!#!ndek! 
b!lg! veya belgeler.

 ɮ Kurum ve Kurulu"ların alacakları kararlara te"k!l  etmes!  kaydıyla;  
b!l!msel,  kültürel,  !stat!st!k, tekn!k,  tıbbî,  malî,  hukukî  ve  benzer!  
uzmanlık  alanlarında  yasal  olarak  görü"  verme  yükümlülü#ü 
bulunan k!"!, b!r!m ya da kurumların görü"ler!.

 ɮ Bu  Kanunda  bel!rt!len  d!#er  !st!snalar  kapsamına  g!rm!yor  !se;  
g!zl!l!#!  kaldırılmı"  olan  b!lg!  veya belgeler.

Kanun kapsamı dı"ında olan belge ve b!lg!ler:
 ɮ Devlet!n emn!yet!ne zarar verecek b!lg! veya belgeler. Devlet!n dı" 
!l!"k!ler!ne zarar verecek b!lg! veya belgeler. Devlet!n m!llî savun-
masına zarar verecek b!lg! veya belgeler. Devlet!n m!llî güvenl!#!ne 
zarar verecek b!lg! veya belgeler. Devlet sırrı olan g!zl!l!k derecel! 
b!lg! veya belgeler.

 ɮ Ülken!n ekonom!k çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve 
kazanca sebep olacak b!lg! veya belgeler.

 ɮ S!v!l ve askerî !st!hbarat b!r!mler!n!n görev ve faal!yetler!ne !l!"k!n 
b!lg! veya belgeler. K!"!ler!n özel hayatına açıkça haksız müdahale 
sonucunu do#uracak b!lg! veya belgeler.

 ɮ K!"!ler!n veya soru"turmayı yürüten görevl!ler!n hayatını ya da gü-
venl!#!n! tehl!keye sokacak b!lg! veya belgeler.

 ɮ Soru"turmanın güvenl!#!n! tehl!keye dü"ürecek b!lg! veya belgeler.
 ɮ G!zl! kalması gereken b!lg! kayna#ının açı#a çıkmasına neden olacak 
veya soru"turma !le !lg!l! benzer! b!lg! ve b!lg! kaynaklarının tem!n 
ed!lmes!n! güçle"t!recek b!lg! veya belgeler.

 ɮ Suç !"lenmes!ne yol açacak b!lg! veya belgeler.
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 ɮ Suçların  önlenmes!  ve  soru"turulması  ya  da  suçluların  kanunî  
yollarla  yakalanıp  kovu"turulmasını tehl!keye dü"ürecek b!lg! veya 
belgeler.

 ɮ Yargılama görev!n!n gere#!nce yer!ne get!r!lmes!n! engelleyecek 
b!lg! veya belgeler.

 ɮ Hakkında dava açılmı" b!r k!"!n!n ad!l yargılanma hakkını !hlâl edecek 
b!lg! veya belgeler.

 ɮ K!"!n!n !z!n verd!#! hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın g!zl!l!#! 
kapsamında, açıklanması hâl!nde k!"!n!n sa#lık b!lg!ler! !le özel ve 
a!le hayatına, "eref ve hays!yet!ne, meslekî ve ekonom!k de#erler!ne 
haksız müdahale olu"turacak b!lg! veya belgeler.

 ɮ Haberle"men!n g!zl!l!#! esasını !hlâl edecek b!lg! veya belgeler.
 ɮ Kanunlarda t!carî sır olarak n!telenen b!lg! veya belgeler !le, kurum 
ve kurulu"lar tarafından gerçek veya

 ɮ tüzel k!"!lerden g!zl! kalması kaydıyla sa#lanan t!carî ve malî b!lg!ler.
 ɮ (Kurum çalı"anlarının b!lg! ed!nme hakları saklı kalmak kaydıyla) 
Kurum ve kurulu"ların, kamuoyunu !lg!lend!rmeyen ve sadece kend! 
personel! !le kurum !ç! uygulamalarına !l!"k!n düzenlemeler hakkın-
dak! b!lg! veya belgeler.

 ɮ Tavs!ye ve mütalaa talepler!.
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MAL B!LD!R!M!NDE BULUNULMASI RÜ"VET VE 
YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU (3628)

$���%ú/*ú�127/$5,

• Bu Kanunun amacı, rü!vet ve yolsuzluklarla mücadele cümles"nden ola-
rak; bu Kanunda sayılanların mal b"ld"r"m"nde bulunmalarını, b"ld"r"mle-
r"n yen"lenmes"n", mal ed"lmeler"n denet"m"yle, haksız mal ed"nme veya 
gerçe#e aykırı b"ld"r"mde bulunma hal"nde uygulanacak hükümler", 
bu Kanunda bel"rlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevl"ler" 
ve suç ortakları hakkında tak"p ve muhakeme usulünü düzenlemekt"r.

1. Mal b#ld#r#m#nde bulunacaklar

• Her  tür  seç"mle  "!  ba!ına  gelen  kamu  görevl"ler"  "le  Cumhurba!kanı  
Yardımcıları  ve Bakanlar,(Muhtarlar ve "ht"yar heyet" üyeler" har"ç)

• Noterler,

• Türk Hava Kurumunun genel yönet"m ve merkez denetleme kurulu 
üyeler" "le genel merkez te!k"latında ve Türk Ku!u Genel Müdürlü#ünde, 
Türk"ye Kızılay Derne#"n"n merkez kurullarında ve Genel Müdürlük 
te!k"latında görev alanlar ve bunların !ube ba!kanları,

• Genel ve katma bütçel" da"reler, "l özel "dareler", beled"yeler ve bun-
lara ba#lı kurulu! veya alt kurulu!larda, kamu "kt"sad" te!ebbüsler" 
($kt"sad" devlet te!ekküller" ve kamu "kt"sad" kurulu!ları) "le bunlara 
ba#lı müessese, ba#lı ortaklık ve "!letmelerde, özel kanunlarla veya 
Cumhurba!kanlı#ı kararnames"yle kurulan ve kamu h"zmet" gören ku-
rum ve kurulu!lar "le bunların alt kurulu!larında veya kom"syonlarında 
aylık, ücret ve ödenek almak suret"yle kamu h"zmet" gören memurları, 
"!ç" n"tel"#" ta!ımayan d"#er kamu görevl"ler" "le yönet"m ve denet"m 
kurulu üyeler",

• S"yas" part" genel ba!kanları, vakıfların "dare organlarında görev alanlar, 
kooperat"fler"n ve b"rl"kler"n"n ba!kanları, yönet"m kurulun üyeler" ve 
genel müdürler", yem"nl" mal" mü!av"rler, kamu yararına sayılan dernek 
yönet"c" ve denet"c"ler",
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• Gazete sah"b" gerçek k"!"ler "le, gazete sah"b" !"rketler"n yönet"m ve de-
net"m kurulu üyeler", sorumlu müdürler", ba!yazarları ve fıkra yazarları,

2. Hed#ye

• Yukarıdak" maddede sayılan kamu görevl"ler", m"lletlerarası protokol, 
mücadele veya nezaket ka"deler" uyarınca veya d"#er herhang" b"r se-
beple, yabancı devletlerden, m"lletlerarası kurulu!lardan, sa"r m"llet-
lerarası hukuk tüzelk"!"l"kler"nden, Türk uyru#unda olmayan herMal 
B"ld"r"m"nde Bulunulması Rü!vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
(3628) hang" b"r özel veya tüzelk"!" veya kurulu!tan; aldıkları tar"htek" 
de#er" on aylık net asgar" ücret toplamını a!an hed"ye veya h"be n"tel"-
#"ndek" e!yayı aldıkları tar"hten "t"baren b"r ay "ç"nde kend" kurumlarına 
tesl"m etmek zorundadırlar. Yabancı devlet adamları ve m"lletlerarası 
kurulu! tems"lc"ler" tarafından ver"len "mzalı hatıra foto#raflarının çer-
çeveler" bu madde hükümler"ne dah"l de#"ld"r.

• Hed"yeler"n bedeller"n"n tesp"t" çıkarılacak yönetmel"#e göre Mal#ye 
ve Gümrük Bakanlı$ınca yapılır.

3. Haksız Mal Ed#nme

• Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sa#landı#ı "spat ed"lmeyen 
mallar veya "lg"l"n"n sosyal ya!antısı bakımından gel"r"yle uygun oldu-
#u kabul ed"lemeyecek harcamalar !ekl"nde ortaya çıkan artı!lar, bu 
Kanunun uygulanmasında haksız mal ed"nme sayılır.

4. Mal B#ld#r#mler#
a. B#ld#r#mler#n konusu

 ̦ Bu Kanun kapsamına g"ren görevl"ler"n; Kend"ler"ne, e!ler"ne ve 
velayetler" altındak" çocuklarına a"t bulunan ta!ınmaz malları,

 ̦ Görevl"ye yapılan aylık net ödemen"n, ödeme yapılmayan gö-
revl"ler"n "se, b"r"nc" derece Devlet Memurlarına yapılan aylık 
net ödemen"n be! katından fazla tutarındak" her b"r" "ç"n ayrı 
olmak üzere, Para, h"sse senetler" ve tahv"ller "le altın, mücevher 
ve d"#er ta!ınır malları, hakları, alacakları ve gel"rler"yle bunların 
kaynakları, borçları ve sebepler" mal b"ld"r"m"n"n konusunu 
te!k"l eder.

b. B#ld#r#m#n zamanı
 ̦ Bu Kanun kapsamındak" göreve atanmada, göreve g"r"! "ç"n 
gerekl" belgelerle, (Yazılı b"ld"r"m ver"lmed"kçe göreve atama 
yapılamaz.)
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 ̦ Cumhurba!kanı Yardımcısı veya Bakan olarak atanmalarda, 
atamayı "zleyen b"r ay "ç"nde,

 ̦ Seç"mle gel"nen görevlerde seç"m"n kes"nle!mes" tar"h"n" "zle-
yen "k" ay "ç"nde,

 ̦ Mal varlı#ında öneml" b"r de#"!"kl"k oldu#unda b"r ay "ç"nde,
 ̦ Yönet"m ve denet"m kurulu üyel"kler" "le kom"syon üyel"kler"ne 
seç"m ve atamalarda göreve ba!lama tar"h"n" "zleyen b"r ay 
"ç"nde,

 ̦ Görev"n sona ermes" hal"nde, ayrılma tar"h"n" "zleyen b"r ay 
"ç"nde,

 ̦ Gazete sah"b" gerçek k"!"ler "le, gazete sah"b" !"rketler"n yönet"m 
ve denet"m kurulu üyeler" faal"yete geçme tar"h"n", sorumlu 
müdürler", ba!yazarları ve fıkra yazarları bu "!e veya görev- le-
r"ne ba!lama tar"h"n" "zleyen b"r ay "ç"nde, Ver"lmes" zorunludur.

c. B#ld#r#m#n yen#lenmes#
 ̦ Bu Kanun kapsamındak" görevlere devam edenler, sonu (0) ve 
(5) "le b"ten yılların en geç !ubat ayı sonuna kadar b"ld"r"mler"n" 
yen"lerler.

 ̦ Yen" b"ld"r"mler yetk"l" merc" tarafından daha öncek" b"ld"r"mler 
"le kar!ıla!tırılırlar.

d. B#ld#r#mler#n ver#lece$# merc#ler
 ̦ TBMM Üyeler" "ç"n TBMM Ba!kanlı#ı, Cumhurba!kanı 
Yardımcıları ve Bakanlar "ç"n Cumhurba!kanlı#ı,

 ̦ Kamu kurum ve kurulu!larında görevl" personel "ç"n özlük "!-
ler"yle "lg"l" s"c"l ve belge raporlarının bulundu#u makam veya 
merc",

 ̦ Kurum, te!ebbüs, te!ekkül ve kurulu!ların Genel Müdürler", 
yönet"m ve denet"m kurulu "ç"n "lg"l" Bakanlık,

 ̦ Yüksek mahkemeler"n da"re ba!kan ve üyeler" "ç"n mahkeme-
n"n ba!kanı,

 ̦ Noterler "ç"n Adalet Bakanlı#ı,
 ̦ D"#er kurum ve kurulu!ların memur ve h"zmetl"ler" "ç"n atamaya 
yetk"l" makam veya merc",

 ̦ Türk Hava Kurumu "le Türk"ye Kızılay Derne#"nde görev alanlar 
"ç"n kurum ve dernek genel ba!kanlı#ı,

 ̦ Görevler"nden ayrılanlar "ç"n bu görevler"nde "ken b"ld"r"mle-
r"n"n vermeler" gereken makam veya merc",

 ̦ S"yas" part" genel ba!kanları "ç"n Yargıtay Cumhur"yet 
Ba!savcılı#ı,
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 ̦ Kooperat"fler ve b"rl"kler"n ba!kanları, yönet"m kurulu üyeler" 
ve genel müdürler" "ç"n kooperat"fler"n ve b"rl"kler"n denet"m-
ler"n"n yapıldı#ı kurulu!lar,

 ̦ Yem"nl" mal" mü!av"rler "ç"n Mal"ye ve Gümrük Bakanlı#ı,
 ̦ Türk Hava Kurumunun, Türk"ye Kızılay Derne#"n"n ve Kamu ya-
rarına sayılan dernekler"n genel yönet"m ve merkez denetleme 
kurulu üyeler" "ç"n $ç"!ler" Bakanlı#ı, bunların !ube ba!- kanları 
"ç"n bulundukları $l Val"l"kler",

 ̦ $l Genel Mecl"s" Üyeler" "ç"n Val"ler, Beled"ye Mecl"s Üyeler" "ç"n 
Beled"ye Ba!kanları, Beled"ye Ba!kanları "ç"n $ç"!ler" Bakanlı#ı,

 ̦ Mal b"ld"r"m" verecek son merc"ler "ç"n, kend" kurulu!larının 
özlük "!ler" "le "lg"l" makam veya merc",

 ̦ Gazete sah"b" gerçek k"!"ler "le, gazete sah"b" !"rketler"n yönet"m 
ve denet"m kurulu üyeler", sorumlu müdürler", ba!yazarları ve 
fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülk" am"rl"#",

 ̦ Vakıfların "dare organlarında görev alanlar "ç"n Vakıflar Genel 
Müdürlü#ü,

e. B#ld#r#mler#n g#zl#l#$#
 ̦ Mal b"ld"r"mler", özel kanunlardak" hükümler saklı kalmak 
kaydıyla b"ld"r"mde bulunanın özel dosyasında saklanır. 
B"ld"r"mler"n "çer"#" hakkında, h"çb"r !ek"lde açıklama yapıla-
maz ve b"lg" ver"lemez. Ayrıca mal b"ld"r"mler"ndek" b"lg"ler ve 
kayıtlar esas alınarak "çer"#" hakkında yayında bulunulamaz.

 ̦ Ancak, Kamu Görevl"ler" Et"k Kurulu mal b"ld"r"mler"n" gerekt"-
#"nde "nceleme yetk"s"ne sah"pt"r. Mal b"ld"r"mler"ndek" b"lg"-
ler"n do#rulu#unun kontrolü amacıyla "lg"l" k"!" ve kurulu!lar 
(bankalar ve özel f"nans kurumları dah"l) talep ed"len b"lg"ler" 
en geç 30 (otuz) gün "ç"nde Kurula vermekle yükümlüdürler.

4. Ceza Hükümler#

• Bel"rt"len sürelerde mal b"ld"r"m"nde bulunmayana b"ld"r"mler"n ver"le-
ce#" merc"lerce "htarda bulunulur. $htarın kend"s"ne tebl"#"nden "t"baren 
30(otuz) gün "ç"nde mazerets"z olarak b"ld"r"mde bulunmayana 3(üç) 
aya kadar hap"s cezası ver"l"r.

• Soru!turma "le "lg"l" olarak ver"len süre zarfında mal b"ld"r"m"nde bu-
lunmayana  3(üç) aydan 1(b"r) yıla kadar hap"s cezası ver"l"r.

• Mal b"ld"r"m"n"n muhtevası hakkında b"lg" sızdıran !ahıs üç aydan b"r 
yıla kadar hap"s cezası "le cezalandırılır. Bu f""l"n basın yoluyla "!lenmes" 
hal"nde ver"lecek ceza yarı oranında artırılır.

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

272 MAL B!LD!R!M!NDE BULUNULMASI RÜ"VET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU (3628)



• Kanunen daha a#ır b"r cezayı gerekt"rmed"#" takd"rde gerçe#e aykırı 
b"ld"r"mde bulunana 6(altı) aydan 3(üç) yıla kadar hap"s cezası ver"l"r.

• Kanunun daha a#ır b"r cezayı gerekt"rmed"#" takd"rde haksız mal ed"ne-
ne 3(üç) yıldan 5(be!) yıla kadar hap"s ve be! m"lyon l"radan on m"lyon 
l"raya kadar a#ır para cezası ver"l"r.

• Haksız ed"n"len malı kaçıran veya g"zleyene de aynı ceza ver"l"r.

• Haksız ed"n"lm"! olan malların zoralımına hükmolunur . Bu malların elde 
ed"lememes" veya b"r malın tümünün haksız mal ed"nme konusu te!k"l 
etmemes" sebepler" "le zoralımın mümkün olmadı#ı hallerde haksız 
ed"n"len de#ere e!"t bedel"n"n haz"neye ödenmes"ne karar ver"l"r. Bu 
bedel, Amme Alacaklarının Tahs"l Usulü Hakkında Kanun Hükümler"ne 
göre tahs"l olunur.

• Gerçe#e aykırı açıklama ve gerçe#e aykırı b"ld"r"mde bulunma "le ceza-
landırılanlar; ceza süres" kadar Kamu H"zmetler"nden yasaklama olur.

• Haksız mal ed"nme suçundan hüküm g"ym"! memurlarda müebeten 
Kamu H"zmetler"nden yasaklanma cezası hükmolunur.

5. Bu Kanunda Yazılı Suçlar #le Bazı Suçlardan Dolayı Soru%turma 
Usulü

• Bu Kanunda ve 18.6.1999 tar"hl" ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı 
suçlarla, "rt"kâp, rü!vet, bas"t ve n"tel"kl" z"mmet, görev sırasında veya 
görev"nden dolayı kaçakçılık, resmî "hale ve alım ve satımlara fesat karı!-
tırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebeb"yet verme 
suçlarından veya bu suçlara "!t"rak etmekten sanık olanlar hakkında 
2.12.1999 tar"hl" ve 4483 sayılı Memurlar ve D"#er Kamu Görevl"ler"n"n 
Yargılanması Hakkında Kanun hükümler" uygulanmaz.

• Yukarıdak" fıkra hükmü müste!arlar, val"ler ve kaymakamlar hakkında 
uygulanamaz.

• Görevler" veya sıfatları sebeb" "le özel soru!turma ve kovu!turma usu-
lüne tab" olan sanıklarla "lg"l" kanun hükümler" saklıdır.

• Yukarıdak" maddede yazılı suçlara "l"!k"n "hbarlar do#rudan Cumhur"yet 
Ba!savcılıklarına yapılır. $hbar üzer"ne derhal b"r "hbar tutana#ı düzenle-
n"r ve b"r örne#" muhb"re ver"l"r. Acele ve gec"kmes"nde sakınca umulan 
hallerde tutanak düzenlenmes" sonraya bırakılab"l"r. Muhb"rler"n k"m-
l"kler", rızaları olmadıkça açıklanmaz. $hbar asılsız çıktı#ında aleyh"ne 
tak"bat yapılanın "stem" üzer"ne muhb"r"n k"ml"#" açıklanır.

• Yukarıdak" fıkraya göre yapılan "hbar veya tak"ps"zl"k kararı ve "dd"ana-
me Cumhur"yet ba!savcılı#ınca, "lg"l" kamu kurum veya kurulu!larına 
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b"ld"r"l"r.  $lg"l" kamu kurum veya kurulu!ları tarafından yazılı ba!vuru-
da bulunulması hal"nde bu kurum veya kurulu!lar, ba!vuru tar"h"nde 
müdah"l sıfatını kazanır.

• Bu suçlardan dolayı müfett"! ve muhakk"kler de soru!turma net"ces"nde 
del"l veya emare elde ett"kler" takd"rde, "!" yetk"l" ve görevl" Cumhur"yet 
Ba!savcılı#ına "hbar ve evrakı tevd" ederler. Cumhur"yet Ba!savcılı#ı mü-
fett"! ve muhakk"kler tarafından kend"s"ne tevd""ne lüzum görülmed"#" 
halde dah" evrakın taalluk ett"#" "! hakkında soru!turma yapmak üzere 
gerekçe göstererek evrakı a"t oldu#u merc"den "steyeb"l"r.

• Bu Kanunda bel"rt"len suçlardan dolayı del"l veya emare elde eden 
müfett"! ve muhakk"kler durumu yetk"l" ve görevl" Cumhur"yet 
Ba!savcılı#ına "hbar ve evrakı tevd" etmed"kler" takd"rde bunlar hak-
kında da yapılacak tak"battan dolayı Memur"n Muhakematı Hakkında 
Kanunu Muvakkat Hükümler" uygulanmaz.

• $hbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar b"lg" vermek 
ve yayın yapmak yasaktır.

• Cumhur"yet Savcısı bu kanundak" suçların "!lend"#"n" ö#rend"#"nde sa-
nıklar hakkında do#rudan do#ruya ve b"zzat soru!turmaya ba!lamakla 
beraber durumu atamaya yetk"l" am"r"ne veya "lg"l" maddede sayılan 
merc"lere b"ld"r"r.

• Cumhur"yet Savcısı soru!turmaya ba!ladı#ında "hbarı do#rulayan 
emareler buldu#u takd"rde sanıktan, haksız ed"n"len malın kaçırıldı#ı 
yolunda del"l ve emare elde ed"ld"#" takd"rde sanı#ın "k"nc" dereceye 
kadar kan ve sıhr" hısımları "le gel"n" ve damadından mal b"ld"r"m"nde 
bulunmalarını "ster. Bu "stem"n sanı#a ve d"#er "lg"l"lere ula!tı#ı tar"hten 
"t"baren yed" gün "ç"nde Cumhur"yet Savcısına mal b"ld"r"m"n"n ver"lmes" 
zorunludur. Soru!turmanın müfett"! veya muhakk"k tarafından yapıl-
ması hal"nde müfett"! veya muhakk"k de sanıktan ve yukarıda sayılan 
"lg"l"lerden mal b"ld"r"m" "stem"nde bulunurlar. Bu "stem"n sanık ve "lg"l"-
lere ula!tı#ı tar"hten "t"baren yed" gün "ç"nde müfett"! veya muhakk"ke 
mal b"ld"r"m"n"n ver"lmes" keza zorunludur.

• Cumhur"yet Savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız ed"n"ld"#" 
yolunda del"l veya emare elde ed"len para veya mal "le "lg"l" tedb"r"n 
alınmasını görevl" mahkemeden veya para veya malın bulundu#u yer 
hukuk mahkemes"nden "steyeb"l"r.

• Özel kanunlarında aks"ne b"r hüküm bulunsa b"le "lg"l" gerçek veya 
tüzel k"!"ler veya kamu kurum ve kurulu!ları; bu Kanuna göre tak"p, 
soru!turma ve kovu!turmaya yetk"l" k"!" ve bu Kanundak" d"#er mer-
c"lerce "stenen b"lg"ler" gec"kmeks"z"n makul sürede eks"ks"z vermek 
zorundadır. Aks"ne davranan k"!"ler hakkında b"r yıldan üç yıla kadar 
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hap"s cezası ver"l"r. Bu ceza, para cezasına veya tedb"rlerden b"r"ne 
çevr"lemez ve ertelenemez.

• Mal b"ld"r"m"n"n !ekl", düzenlen"! b"ç"m", sayısı, neler" kapsayaca#ı ve 
merc""ne nasıl ula!tırılaca#ı hususları "le Kanunun uygulanması bakımın-
dan gerekl" görülecek d"#er konular, Cumhurba!kanı tarafından çıka-
rılacak b"r yönetmel"kle düzenlen"r ve bu yönetmel"k Resm" Gazete’de 
yayımlanır.
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1. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre Seç#mle gel#nen görevlerde, ne kadar 
süre #çer#s#nde mal b#ld#r#mler#n#n ver#lmes# zorunludur?

A) Seç"m"n kes"nle!mes" tar"h"n" "zleyen "k" ay "ç"nde

B) Seç"m"n kes"nle!mes" tar"h"n" "zleyen üç ay "ç"nde

C) Seç"m"n kes"nle!mes" tar"h"n" "zleyen b"r ay "ç"nde

D) Seç"m"n kes"nle!mes" tar"h"nden 45 gün sonar

E) Seç"m"n kes"nle!mes" tar"h"nden 30 gün sonra

2. Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu’na göre mal varlı$ında öneml# b#r de$#%#kl#k olan 
memurun, en fazla kaç ay #çer#s#nde mal b#ld#r#m#nde bulunması 
gerek#r?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

3. Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu’na göre Devlet memurları b#ld#r#mler#n#, sonu hang# 
rakamlarla b#ten yıllarda yen#lerler?

A) 0 - 1 B) 0 - 2 C) 1 - 3

D) 1 - 4 E) 0-5
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4. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre mal b#ld#r#mler#n#n ver#lece$# merc#ler 
#le #lg#l# olarak a%a$ıdak#lerden hang#s# yanlı%tır?

A) Noterler "ç"n Adalet Bakanlı#ı

B) $l genel mecl"s üyeler" "ç"n beled"ye ba!kanları

C) Kamu kurum ve kurulu!larında görevl" personel "ç"n özlük 
"!ler"yle "lg"l" s"c"l ve belge raporlarının bulundu#u makam veya 
merc"

D) Kooperat"fler ve b"rl"kler"n ba!kanları, yönet"m kurulu üyeler" ve 
genel müdürler" "ç"n kooperat"fler"n ve b"rl"kler"n denet"mler"n"n 
yapıldı#ı kurulu!lar 

E) Türk Hava Kurumu "le Türk"ye Kızılay Derne#"nde görev alanlar 
"ç"n kurum ve dernek genel ba!kanlı#ı,

5. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre, mal b#ld#r#m#n#n ver#lme zamanı #le 
#lg#l# olarak a%a$ıdak#lerden hang#s# do$rudur?

A) Mal varlı#ında öneml" b"r de#"!"kl"k oldu#unda "k" ay "ç"nde 
ver"lmes" zorunludur.

B) Cumhurba!kanı Yardımcısı olarak atanmalarda, atamayı "zleyen 
"k" ay "ç"nde ver"lmes" zorunludur.

C) Görev"n sona ermes" hâl"nde ayrılma tar"h"n" "zleyen on be! gün 
"ç"nde ver"lmes" zorunludur.

D) Bakan olarak atanmalarda, atamayı "zleyen üç ay "ç"nde

E) Bu Kanun kapsamındak" göreve atanmada, göreve g"r"! "ç"n 
gerekl" belgelerle ver"lmes" zorunludur.
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I. $!ç" N"tel"#" Ta!ıyan Kamu Görevl"ler"

II. Kamu yararına sayılan dernek yönet"c" ve denet"c"ler"

III. $ht"yar heyet" üyeler

IV. Türk Hava Kurumunun genel yönet"m ve merkez denetleme kurulu 
üyeler"

6. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre yukarıdak#lerden hang#ler# mal 
b#ld#r#m#nde bulunmak zorunda de$#ld#rler?

A) I - III B) II - III - IV C) I - II – IV

D) III – IV E) I-II

7. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na soru%turma #le #lg#l# olarak ver#len süre 
zarfında mal b#ld#r#m#nde bulunmayana ne tür ceza ver#l#r?

A) Üç aydan "k" yıla kadar hap"s cezası

B) Üç yıldan be! yıla kadar hap"s cezası

C) Altı aydan üç yıla kadar hap"s cezası

D) Üç aydan b"r yıla kadar hap"s cezası

E) Altı aydan b"r yıla kadar hap"s cezası

8. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre $l Genel Mecl#s# üyeler# b#ld#r#mler#n# 
a%a$ıdak# merc#lerden hang#s#ne ver#rler?

A) Val"lere

B) Adalet Bakanlı#ına

C) $ç"!ler" Bakanlı#ına

D) Yargıtay Cumhur"yet Ba!savcılı#ına

E) Haz"ne ve Mal"ye Bakanlı#ına

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

278 MAL B!LD!R!M!NDE BULUNULMASI RÜ"VET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU (3628)



9. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre Beled#ye Ba%kanları mal b#ld#r#m#nde 
bulunaca$ı merc# a%a$ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) Cumhurba!kanlı#ı

B) $l Val"l"kler"

C) Haz"ne ve Mal"ye Bakanlı#ı

D) $ç"!ler" Bakanlı#ı

E) Türk"ye Beled"yeler B"rl"#"

10. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre a%a$ıdak#lerden hang#s# mal 
b#ld#r#m#nde bulunmaz?

A) Gazeteler"n fıkra yazarları

B) Yem"nl" mal" mü!av"rler

C) $!ç" n"tel"#" ta!ıyan kamu görevl"ler"

D) Kamu yararına sayılan dernek yönet"c"ler"

E) $l genel mecl"s üyeler"

11. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre mal b#ld#r#m#nde bulunacakların, mal 
b#ld#r#m#nde bulunma zamanı #le #lg#l# olarak a%a$ıdak#lerden 
hang#s# yanlı%tır?

A) Cumhurba!kanı Yardımcısı veya Bakan olarak atanmalarda 
atamayı "zleyen b"r ay "ç"nde ver"lmes" zorunludur.

B) Mal varlı#ında öneml" b"r de#"!"kl"k oldu#unda b"r ay "ç"nde 
ver"lmes" zorunludur.

C) Görev"n sona ermes" hâl"nde, ayrılma tar"h"n" "zleyen b"r ay "ç"nde 
ver"lmes" zorunludur.

D) Seç"mle gel"nen görevlerde seç"m"n kes"nle!mes" tar"h"n" "zleyen 
b"r ay "ç"nde ver"lmes" zorunludur.

E) Yönet"m ve denet"m kurulu üyel"kler" "le kom"syon üyel"kler"ne 
seç"m ve atamalarda göreve ba!lama tar"h"n" "zleyen b"r ay "ç"nde,
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12. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre, haksız mal ed#nen %ahıslara hang# tür 
ceza ver#l#r?

A) Üç aydan b"r yıla kadar hap"s cezası

B) Üç yıldan be! yıla kadar hap"s cezası

C) Altı aydan üç yıla kadar hap"s cezası

D) Üç aydan "k" yıla kadar hap"s cezası

E) Altı aydan "k " yıla kadar hap"s cezası

13. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre Yüksek mahkemeler#n da#re ba%kan ve 
üyeler# #ç#n mal b#ld#r#m#nde bulunaca$ı merc# a%a$ıdak#lerden 
hang#s#d#r?

A) Adalet Bakanlı#ı

B) Mahkeme Ba!kanı

C) Sayı!tay

D) $ç"!ler" Bakanlı#ı

E) Cumhurba!kanlı#ı 

14. Mal b#ld#r#mler#ndek# b#lg#ler#n do$rulu$unun kontrolü amacıyla 
#lg#l# k#%# ve kurulu%lar (bankalar ve özel f#nans kurumları dah#l) 
talep ed#len b#lg#ler# Kamu Görevl#ler# Et#k Kuruluna kaç gün 
#ç#nde vermekle yükümlüdürler?

A) 10 B) 15 C) 30

D) 45 E) 60
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15. 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü%vet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu’na göre, Mal b#ld#r#m#n#n muhtevası hakkında 
b#lg# sızdıran %ahıslara hang# tür ceza ver#l#r?

A) Üç aydan b"r yıla kadar hap"s cezası

B) Üç yıldan be! yıla kadar hap"s cezası

C) Altı aydan üç yıla kadar hap"s cezası

D) Üç aydan "k" yıla kadar hap"s cezası

E)  Altı aydan "k" yıla kadar hap"s cezası

CEVAP ANAHTARI

1& A 2& A 3& E 4& B 5& E 6& A 7& D 8& A
9& D 10& C 11& D 12& B 13& B 14& C 15& A
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• Her tür seç"mle "! ba!ına gelen kamu görevl"ler" "le Cumhurba!kanı 
Yardımcıları ve Bakanlar, mal b"ld"r"m"nde bulunmak zorundadırlar, 
(Muhtarlar ve "ht"yar heyet" üyeler" har"ç)

• $!ç" n"tel"#" ta!ıyan kamu görevl"ler" mal b"ld"r"m"nde bulunmazlar.

• Hed"yeler"n bedeller"n"n tesp"t" çıkarılacak yönetmel"#e göre Haz#ne 
ve Mal#ye Bakanlı$ınca yapılır.

• Bu Kanun kapsamındak" görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) "le 
b"ten yılların en geç !ubat ayı sonuna kadar b"ld"r"mler"n" yen"lerler.

• Görev"n sona ermes" hal"nde, ayrılma tar"h"n" "zleyen b"r ay "ç"nde, b"l-
d"r"m ver"l"r

• Mal varlı#ında öneml" b"r de#"!"kl"k oldu#unda b"r ay "ç"nde, b"ld"r"mde 
bulunulur

• Yazılı b"ld"r"m ver"lmed"kçe göreve atama yapılamaz.

• Cumhurba!kanı Yardımcısı veya Bakan olarak atanmalarda, atamayı 
"zleyen b"r ay "ç"nde, b"ld"r"mde bulunulur

• Kamu Görevl"ler" Et"k Kurulu mal b"ld"r"mler"n" gerekt"#"nde "nceleme 
yetk"s"ne sah"pt"r.

• Mal b"ld"r"mler"ndek" b"lg"ler"n do#rulu#unun kontrolü amacıyla "lg"l" 
k"!" ve kurulu!lar (bankalar ve özel f"nans kurumları dah"l) talep ed"len 
b"lg"ler" en geç 30 (otuz) gün "ç"nde Kurula vermekle yükümlüdürler.

• Bel"rt"len sürelerde mal b"ld"r"m"nde bulunmayana b"ld"r"mler"n ve-
r"lece#" merc"lerce "htarda bulunulur. $htarın kend"s"ne tebl"#"nden 
"t"baren otuz gün "ç"nde mazerets"z olarak b"ld"r"mde bulunmayana 
üç aya kadar hap"s cezası ver"l"r.

• Soru!turma "le "lg"l" olarak ver"len süre zarfında mal b"ld"r"m"nde bu-
lunmayana üç aydan b"r yıla kadar hap"s cezası ver"l"r.

• Mal b"ld"r"m"n"n muhtevası hakkında b"lg" sızdıran !ahıs üç aydan b"r 
yıla kadar hap"s cezası "le cezalandırılır. Bu f""l"n basın yoluyla "!lenmes" 
hal"nde ver"lecek ceza yarı oranında artırılır.

• Kanunen daha a#ır b"r cezayı gerekt"rmed"#" takd"rde gerçe#e aykırı 
b"ld"r"mde bulunana altı aydan üç yıla kadar hap"s cezası ver"l"r.

• Kanunun daha a#ır b"r cezayı gerekt"rmed"#" takd"rde haksız mal ed"-
nene üç yıldan be! yıla kadar hap"s ve be! m"lyon l"radan on m"lyon 
l"raya kadar a#ır para cezası ver"l"r.

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

282 MAL B!LD!R!M!NDE BULUNULMASI RÜ"VET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU (3628)



6$ø/,.�$/$1,1'$�
%$=,�'h=(1/(0(/(5�

+$..,1'$
.$181�+h.0h1'(�
.$5$51$0(������

BÖLÜM 10





�
6$ø/,.�$/$1,1'$�%$=,�'h=(1/(0(/(5�

+$..,1'$�.$181�+h.0h1'(�.$5$51$0(�
�����

$���%ú/*ú�127/$5,

Sa!lık Meslekler" Kurulunun görevler": 

•  Yen! b!r sa"lık mesle"!n!n veya dalının !hdasında görü# b!ld!rmek.

•  Sa"lık meslekler!n!n e"!t!m müfredatı hakkında görü# b!ld!rmek.

•  Sa"lık meslekler!n!n et!k !lkeler!n! bel!rlemek.

•  Meslek mensuplarının meslekî yeterl!l!k ve et!k e"!t!m! !le hasta hakları 
e"!t!m!ne tâb! tutulmasına ve e"!t!mler!n süres!ne ve müfredatına karar 
vermek.

•  Sa"lık engel! sebeb!yle mesle"!n !crasının yasaklanmasına karar vermek.

•  Meslekten geç!c! veya sürekl! men etmeye karar vermek.
 ̦  Meslekî yeters!zl!"e !l!#k!n !hbar ve #!kâyetler Kurulca do"rudan 
de"erlend!rmeye alınmaz.

 ̦  Bu !hbar ve #!kâyetler öncel!kle denet!m görevl!ler! veya !l ve 
!lçe sa"lık müdürlükler!nce !ncelemeye tâb! tutulur. 

 ̦  Yapılan !nceleme net!ces!nde f!!l!n meslekî yeterl!l!k de"erlen-
d!rmes! yapılması veya meslekî müeyy!de uygulanması ge-
rekt!rd!"!n!n tesp!t ed!lmes! hâl!nde kanaat raporunu !çeren 
!nceleme dosyası Kurula gönder!l!r. 

 ̦  Ayrıca f!!l hakkında adlî kovu#turma yapılmı# !se, ver!len karar-
lar da Kurula !nt!kal ett!r!l!r. 

• $darî !nceleme veya varsa adlî kovu#turma kapsamında elde ed!len 
b!lg! ve belgeler de de"erlend!r!lerek, genel hükümler saklı kalmak 
üzere Kurulca;

• Mesle"!nde yeters!zl!"! tesp!t ed!lenler !le d!kkats!z ve özens!z dav-
ranı#la ölüme veya vücut fonks!yon kaybına sebep olanların yeters!z 
görüldükler! alanda meslekî yeterl!l!k e"!t!m!ne tâb! tutulmalarına karar 
ver!l!r. 
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• Bu e"!t!m, yeters!z görülen alanda teor!k ve/veya prat!k e"!t!m ve/
veya ba#ka b!r sa"lık meslek mensubunun nezaret ve sorumlulu"unda 
meslek !crası #ekl!nde yaptırılab!l!r.

• Yeterl!l!k e"!t!m!ne tâb! tutulanlar e"!t!m sonunda Kurulun bel!rleyece"! 
teor!k ve/veya uygulamalı sınava tâb! tutulur. 

•  Bu sınavda ba#arılı olanlar mesle"!n! !craya devam eder; ba#arısız olan-
lar meslek !crasından men ed!l!r. 

•  Meslekten men ed!lenler, durumlarına göre Kurulca bel!rlenen e"!t!me 
devam ett!r!lerek veya e"!t!me tâb! tutulmadan yapılacak müteak!p 
sınavlarda ba#arı gösterd!"! takd!rde meslek !cra etme hakkını yen!den 
kazanır.

•  Hasta hakları uygulamalarına veya et!k !lkelere aykırı davranı#ı sebeb!yle 
!k!den fazla yazılı !kaz ed!len veya !lg!l! mevzuatına göre d!s!pl!n cezası 
uygulanan sa"lık meslek mensubu, hasta hakları veya et!k !lkeler e"!t!m 
programına tâb! tutulur. 

•  Meslek !crası esnasında sonucunu öngörerek veya görev!n!n gerekler!-
ne aykırı hareket ederek veyahut görev!n!n gerekler!n! yapmakta !hmal 
veya gec!kme göstererek b!r k!#!n!n a"ır derecede olmayan engell!l!"!ne 
sebeb!yet verenler!n üç aydan b!r yıla kadar meslekten geç!c! men 
ed!lmes!ne karar ver!l!r. 

•  Bu f!!ller!n be# yıl !ç!nde tekrarı hâl!nde ver!lecek cezalarda alt ve üst 
sınırlar !k! katı olarak uygulanır. 

•  Meslek !crası esnasında sonucunu öngörerek veya görev!n!n gerekler!-
ne aykırı hareket ederek veyahut görev!n!n gerekler!n! yapmakta !hmal 
veya gec!kme göstererek b!r k!#!n!n a"ır engell!l!"!ne veya ölümüne 
sebeb!yet verenler!n b!r yıldan üç yıla kadar meslekten geç!c! men!ne 
karar ver!l!r. 

•  Bu f!!ller!n be# yıl !ç!nde tekrarı hâl!nde meslekten sürekl! men kararı 
ver!l!r. 

•  Mesle"ini icra etmesine mâni ve iyile#mesi mümkün olmayan aklî, ruhî 
ve bedenî hastalı"ı ortaya konulan sa"lık meslek mensupları, Kurulun 
kararı ile mesle"ini icradan yasaklanabilir. 

•  Meslekî yeters!zl!"!nden dolayı b!r uzmanlık dalında mesle"!n! !cra 
edemeyece"!ne karar ver!len meslek mensuplarının yeters!zl!"!n!n n!-
tel!"!ne göre uzmanlık önces! sah!p oldu"u sa"lık mesle"!n! !cra ede-
b!lmeler!ne karar ver!leb!l!r.

•  Aynı olaydan dolayı !lg!l! hakkında ceza tak!batına veya d!s!pl!n so-
ru#turmasına ba#lanmı# olması bu maddeye göre !#lem yapılmasını 
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gec!kt!rmez ve engellemez; !lg!l!n!n mahkûm olması veya olmaması !le 
d!s!pl!n cezası ver!lm!# veya ver!lmem!# olması hâller!, ayrıca meslekî 
müeyy!de uygulanmasını etk!lemez. 

•  Kanunla kurulmu# meslek odalarının ve b!rl!kler!n!n kurulu# kanunla-
rındak! d!s!pl!n hükümler! saklıdır. 

•  Ancak f!!l!n her !k! kanuna göre de müeyy!de gerekt!rmes! hâl!nde bu 
Kanun hükümler! uygulanır. 

•  Meslekten geç!c! men ed!lmes!ne karar ver!len Devlet memurları, men 
müddet!nce aylıksız !z!nl! sayılır veya talepler! hâl!nde aynı süreyle mes-
le"! !le !l!#k!s! bulunmayan durumlarına uygun ba#ka b!r kadroya atanır. 

•  Sözle#mel! olanların sözle#meler! men müddet!nce ücrets!z olarak 
askıya alınır. Meslekten sürekl! men ed!lmes!ne karar ver!len Devlet 
memurları !stekler! hâl!nde, mesle"! !le !l!#k!s! bulunmayan durumlarına 
uygun ba#ka b!r kadroya atanır, aks! halde görevler! sona erer.

•  Meslekten sürekl! men ed!lmes!ne karar ver!len sözle#mel! personel!n 
sözle#meler! sona erer. 

•  Mesle"!n! geç!c! olarak sürdüremeyecekler!n durumları kayıtlara !#len!r. 

•  Meslekten sürekl! men ed!lmes!ne karar ver!lenler!n veya mesle"!n! !cra 
etmekten yasaklananların d!plomaları, uzmanlık veya meslek belgeler! 
Bakanlıkça !ptal ed!l!r ve s!stemden kaydı s!l!n!r.

 ̦  Genel Müdürlükte çalı#an memurlar !le sözle#mel! personel-
den, ta#ra te#k!latında görev yapan tab!pler !ç!n en yüksek 
Devlet memuru aylı"ının (ek gösterge dâh!l) % 400’ünü geç-
memek üzere ek ödeme yapılab!l!r. 

 ̦  Ek ödemen!n oranı !le usûl ve esasları; görev yapılan b!r!m ve 
!# hacm!, görev!n önem ve güçlü"ü, çalı#ma süres!, personel!n 
sınıfı, kadro unvanı, dereces! ve atanma b!ç!m! g!b! kr!terler 
!le personele aylık ve özlük hakları dı#ında !lg!l! mevzuatına 
göre yapılan d!"er !lave ödemeler d!kkate alınmak suret!yle 
Haz!ne ve Mal!ye Bakanlı"ının uygun görü#ü üzer!ne Sa"lık 
Bakanlı"ınca bel!rlen!r. Bu ödemelerden damga verg!s! har!ç 
herhang! b!r verg! kes!lmez. 

Atama, personel"n n"tel"!" ve mal" haklar 

•  Bakanlıkta ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len poz!syonlarda sözle#mel! 
olarak personel !st!hdam ed!l!r. Yen! açılacak hastaneler !ç!n söz konusu 
cetveldek! ba#hek!m, ba#hek!m yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı 
poz!syonu sayıları, Haz!ne ve Mal!ye Bakanlı"ının uygun görü#ü üzer!ne 
Bakanlıkça %20’ye kadar artırılab!l!r. 
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•  Bakanlık ve ba"lı kurulu#larındak! d!"er personel 657 sayılı Kanun ve 
4924 sayılı Kanuna tab! olarak çalı#ır. 

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len poz!syonlardak! sözle#mel! personelde, 
en az l!sans e"!t!m! veren yüksekö"ret!m kurumlarından mezun olma 
#artı ve 657 sayılı Kanunun 48 !nc! maddes!nde sayılan genel #artlar 
aranır.

•  E"!t!m ve ara#tırma hastaneler! ba#hek!m!n!n e"!t!m görevl!s! tab!p 
veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tab!p; d!"er hastane 
ba#hek!mler!n!n uzman tab!p veya tıp, hukuk, kamu yönet!m!, !#letme, 
sa"lık yönet!m! alanında l!sans, yüksek l!sans veya doktora e"!t!m! almı# 
tab!p; yüz yata"ın altındak! hastaneler!n ve 112 !l ambulans serv!s! ba#-
hek!mler!n!n tab!p; a"ız ve d!# sa"lı"ı !le !lg!l! hastanelerde ba#hek!m!n 
d!# hek!m! olması; ba#hek!m yardımcılarının !se tıp, d!# hek!ml!"! veya 
eczacılık ö"ren!m! almı# olması veya l!sansüstü e"!t!m yapmı# olmaları 
kaydıyla sa"lık b!l!mler! l!sans!yer! olması gerek!r.

•  Açıktan alınacak uzmanların Kamu Personel! Seçme Sınavından en az 
yetm!# puan almı# olmaları #arttır. Uzmanların da"ılımına ve !#e alımına 
!l!#k!n usul ve esaslar Bakanlık tarafından bel!rlen!r. 

•  Açıktan !st!hdam ed!len uzmanların oranı toplam uzman sayısının yüz-
de otuzunu geçemez.

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde yer alan sözle#mel! personelle !lg!l! bu madde-
de bel!rt!len asgar! #artların dı#ında Bakanlıkça !lave n!tel!k ve #artlar 
bel!rleneb!l!r.

•  $lg!l! b!r!mler!n fonks!yonları, roller! ve h!zmet !ht!yaçları d!kkate alınarak 
ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len sözle#mel! personel poz!syonlarının 
normları Bakanlıkça bel!rlen!r.

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len poz!syonlardak! sözle#mel! personel!n 
sözle#meler! Bakan tarafından !mzalanır. 

•  Bakan, gerekl! gördü"ü hallerde sözle#me !mzalama yetk!s!n! merkez 
te#k!latı !le ta#ra te#k!latındak! yönet!c!lere devredeb!l!r. 

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len poz!syonlardak! sözle#mel! personel!n 
sözle#meler! !k! yıldan dört yıla kadar yapılab!l!r ve süre sonunda tekrar 
sözle#me !mzalanab!l!r. 

•  Bu #ek!lde !st!hdam ed!lecek personelle yapılacak sözle#me ek!nde ku-
rumsal hedefler ve performans de"erlend!rme kr!terler! de gözet!lerek 
hazırlanan b!reysel performans kr!terler! ve hedefler! bel!rt!l!r. 

•  Sözle#me ek! performans hedefler!ndek! gerçekle#melere ba"lı olarak 
süres!nden önce de sözle#meler sona erd!r!leb!l!r. Ba#arısızlık sebeb!yle 
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!l sa"lık müdürünün de"!#mes! hal!nde ba#arısızlı"a sebeb!yet veren 
ba#kan ve yardımcıları !le !lçe sa"lık müdürler!n!n ve ba#hek!mler!n 
sözle#meler! kend!l!"!nden sona erer. 

•  Ba#arısızlık sebeb!yle ba#hek!mler!n sözle#mes!n!n sona erd!r!lmes! 
hal!nde ba#hek!m yardımcıları !le müdür ve yardımcılarının sözle#meler! 
de kend!l!"!nden sona erer. Süren!n b!tmes! veya herhang! b!r sebeple 
sözle#men!n sona ermes! hal!nde yen! sözle#meler yapılıncaya kadar 
bu görevler !k! ayı geçmemek kaydıyla geç!c! sürel! görevlend!r!lenler 
tarafından yürütülür. 

•  Ba#hek!m!n de"!#mes!ne ba"lı olarak sözle#mes! sona eren personelle 
yen!den sözle#me yapılab!l!r. 

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len sözle#mel! poz!syonlarda açıktan !st!h-
dam ed!len personel!n herhang! b!r suretle sözle#meler! sona erd!"!nde 
!l!#!kler! kes!l!r ve sözle#mel! çalı#maları, memurluk veya d!"er personel 
!st!hdam #ek!ller!nden b!r!ne geç!# bakımından kazanılmı# hak te#k!l 
etmez.

•  Kamu kurum ve kurulu#larında memur olarak !st!hdam ed!lenlerden 
uygun n!tel!klere sah!p olanlar, kend!ler!n!n !ste"! ve kurumlarının mu-
vafakat! !le ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len poz!syonlarda sözle#mel! 
statüde !st!hdam ed!leb!l!r. 

•  Bu #ek!lde !st!hdam ed!lenler kurumlarından aylıksız !z!nl! sayılır. Bunlara 
kurumlarınca pe#!n olarak ödenen aylıklar !ç!n borç çıkarılmaz ve söz-
le#me ücretler! tak!p eden ayba#ı !t!barıyla ödenmeye ba#lanır. Söz ko-
nusu personel aylıksız !z!nl! sayıldıkları kadro unvanları d!kkate alınmak 
suret!yle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (c) 
bend!ne tab! olmaya devam ederler. $lg!l!ler!n bu #ek!lde aylıksız !z!nde 
geç!rd!kler! süreler öncek! kadro unvanları esas alınmak suret!yle emekl! 
kesene"!ne esas aylık unsurlarının veya s!gorta pr!m!ne esas kazanç un-
surlarının tesp!t!nde d!kkate alınır. Bu fıkra kapsamına g!renler!n aylıksız 
!z!nl! sayıldıkları süreler emekl! !kram!yes!n!n hesabında d!kkate alınır. 
Yüksekö"ret!m kurumlarının ö"ret!m üyes! kadrosunda bulunanlardan 
sözle#mel! statüde !st!hdam ed!lenler!n sözle#mel! olarak çalı#tıkları 
süreler, akadem!k unvanların kazanılması, yüksekö"ret!m kurumları 
dı#ında kullanılması ve d!"er özlük !#lemler!nde de"erlend!r!lmes! ba-
kımından yüksekö"ret!m kurumlarında geçm!# sayılır. Sözle#mes! her-
hang! b!r surette sona eren personel, b!r ay !ç!nde kurumuna müracaatı 
hal!nde, kurumunca b!r ay !ç!nde kadrosuna atanır ve bu görevlerde 
geçen h!zmetler! kazanılmı# hak aylık ve dereceler!nde de"erlend!r!l!r. 

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len poz!syonlarda sözle#mel! !st!hdam 
ed!lenlerden on!k!nc! fıkra kapsamına g!rmeyenler, sosyal güvenl!k 
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açısından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (a) 
bend! kapsamında kabul ed!l!rler. 

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len personele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddes!n!n (B) fıkrasına göre bel!rlenen tavan ücret esas alınarak genel 
bütçeden ekl! (III) sayılı cetvelde bel!rlenen oranlarda pe#!n olarak ücret 
öden!r. 

•  Ayrıca ba"ı#, fa!z ve k!ra gel!rler! har!ç olmak üzere döner sermaye ge-
l!rler!nden aynı cetvelde bel!rlenen tavan oranları geçmemek kaydıyla 
ek ödeme yapılab!l!r. Bakanlıkça bel!rlenen h!zmet sunum #artları ve 
kr!terler! de d!kkate alınmak suret!yle, bu ödemen!n oranı !le usul ve 
esasları; personel!n görev!, e"!t!m durumu, çalı#ma #artları ve çalı#ma 
süreler!, h!zmete katkısı, performansı ve çalı#tı"ı hastanen!n grubu g!b! 
unsurlar esas alınarak Haz!ne ve Mal!ye Bakanlı"ının uygun görü#ü 
üzer!ne Bakanlıkça bel!rlen!r.

•  Ekl! (II) sayılı cetvelde bel!rt!len sözle#mel! personele yapılacak ek öde-
meler, çalı#mayı tak!p eden ayın ba#ında yapılır. Sözle#mel! personele 
yukarıda sayılanlar dı#ında herhang! b!r ad altında ödeme yapılamaz 
ve sözle#melere bu hususta hüküm konulamaz.

•  Sözle#mel! personel; kazanç get!r!c! ba#ka b!r !# yapamaz, resmî veya 
özel herhang! b!r müessesede maa#lı, ücretl! veya sözle#mel! olarak 
görev alamaz, serbest olarak sanat ve meslekler!n! !cra edemez, 657 
sayılı Kanunda Devlet memurları !ç!n yasaklanmı# bulunan eylemlerde 
bulunamaz.

•  Sözle#mel! personel!n haftalık çalı#ma süres! emsal! Devlet memurları 
!le aynıdır.

•  Sözle#mel! personel olarak görev yapanlar, !ht!yaç hal!nde Bakanlı"ın 
ve ba"lı kurulu#larının merkez te#k!latında da!re ba#kanı ve daha üst 
yönet!c! kadrolarıyla Türk!ye Sa"lık Enst!tüler! Ba#kanlı"ının Ba#kan, 
Ba#kan Yardımcısı, Enst!tü Ba#kanı ve Genel Sekreter unvanlı kadroların-
da sürel! olarak görevlend!r!leb!l!r ve bu husus sözle#melerde bel!rt!l!r. 

•  Sözle#mel! personel!n !z!nler! ve sosyal güvenl!k açısından 5510 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (a) bend! kapsamına 
g!renler!n !# sonu tazm!natı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (B) bend!ne göre !st!hdam ed!len sözle#-
mel! personele !l!#k!n hükümler uygulanır. Söz konusu personel !ç!n 
!#s!zl!k s!gortası pr!m! ödenmez. 

•  Sözle#mel! personel!n d!s!pl!n am!rler!n!n tay!n! !le çalı#ma usul ve esas-
ları Bakanlık tarafından bel!rlen!r. Bunlardan !dar! görevlerde bulunan-
lara memurların d!s!pl!n am!rl!"! yetk!s! ver!leb!l!r.

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

290 SA!LIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (663)



•  Devlet h!zmet! yükümlülü"ünü yapmakta olan personel, atanmı# ol-
du"u sa"lık kurumunda bu madde kapsamında sözle#mel! personel 
olarak çalı#tırılab!l!r. Ancak !l merkez!ndek! sa"lık kurumlarına atanmı# 
olan Devlet h!zmet! yükümlüler! !l sa"lık müdürlü"ündek! sözle#mel! 
poz!syonlarında çalı#tırılab!l!r. Bu personel!n sözle#mel! olarak geçen 
süreler! Devlet h!zmet! yükümlülü"ünden sayılır.

•  4924 sayılı Kanun hükümler! çerçeves!nde sözle#mel! olarak çalı#an 
tab!pler !ht!yaç hal!nde, !st!hdam ed!ld!kler! h!zmet b!r!m!nde olmak 
kaydıyla, ekl! (II) sayılı cetvelde sayılan ba#hek!m ve ba#hek!m yardım-
cısı veya lüzumu hal!nde !lçelerde !lçe sa"lık müdürü poz!syonlarında 
görevlend!r!leb!l!r. Bu #ek!lde görevlend!r!lenlere bu görevler!nden 
dolayı ayrıca herhang! b!r ödeme yapılmaz. 

Sözle#mel" uzman çalı#tırılması

•  Bakanlık ve ba"lı kurulu#larında özel b!lg! ve !ht!sas gerekt!ren n!tel!kl! 
b!r !#!n yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmes! !ç!n 657 sayılı 
Kanun ve d!"er kanunların sözle#mel! personel çalı#tırılması hakkındak! 
hükümler!ne ba"lı olmaksızın proje süres!nce ve her halde üç yıla kadar 
sözle#me !le yerl! ve yabancı uzman çalı#tırılab!l!r.

•  Bu #ek!lde çalı#tırılacak personel sayısı yüzell!y! geçemez ve bunların 
Bakanlık ve ba"lı kurulu#larına da"ılımı Bakan tarafından bel!rlen!r. 

•  Sözle#mel! olarak çalı#tırılacaklara ödenecek ücret 657 sayılı Kanunun 
4 üncü maddes!n!n (B) fıkrasına göre çalı#tırılanlar !ç!n uygulanmakta 
olan sözle#me ücret! tavanının be# katını geçemez. 

•  Bu personel, sosyal güvenl!k yönünden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (a) bend! kapsamında s!gortalı sayılır.

•  Bu suretle çalı#tırılacak uzmanların n!tel!kler!, alınma usûlü ve sözle#me 
ücretler!n!n tesp!t! !le sözle#me usûl ve esasları Bakanlık ve Haz!ne ve 
Mal!ye Bakanlı"ınca mü#tereken bel!rlen!r.

 Sözle#mel" sa!lık personel" "st"hdamı 

•  Bakanlık ve ba"lı kurulu#ları, merkez te#k!latları har!ç olmak üzere ve 
öncel!kle personel !st!hdamında güçlük çek!len yerlerde, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes!n!n (B) fıkrası uyarınca 
!lg!l! mevzuatı gere"! kura !le ataması öngörülenler dı#ında 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekl! cetvellerde Sa"lık H!zmetler! ve 
Yardımcı Sa"lık H!zmetler! Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla v!ze 
ed!lm!# poz!syonlarda bu maddede öngörülen #artlarla sözle#mel! per-
sonel !st!hdam edeb!l!r. 
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•  Bu kapsamdak! sözle#mel! sa"lık personel! Kamu Personel Seçme Sınavı 
(KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve ba"lı kurulu#larına Ö"renc! Seçme 
ve Yerle#t!rme Merkez! (ÖSYM) Ba#kanlı"ı tarafından yapılacak yerle#-
t!rme !le atanab!lece"! g!b! poz!syon ve !ht!yaç durumuna göre KPSS 
puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama 
yapılab!l!r.

•  Bu madde uyarınca atanan sözle#mel! sa"lık personel! üç yıl süreyle 
ba#ka b!r yere atanamaz. A!le b!rl!"! mazeret!ne ba"lı yer de"!#t!rme-
lerde bu madde uyarınca !st!hdam ed!len personel!n e#! bu personele 
tab!d!r. Ancak sözle#mel! sa"lık personel!n!n bulundu"u !lde b!r yıl 
görev yapması ve v!zel! poz!syon bulunması durumunda; e#ler!n her 
!k!s!n!n de Bakanlık ve ba"lı kurulu#larında sözle#mel! veya e#lerden 
b!r!n!n sözle#mel!, d!"er!n!n Bakanlık ve ba"lı kurulu#larında veya d!"er 
b!r kamu kurum veya kurulu#unda kadrolu statüde !st!hdam ed!l!yor 
olması hal!nde h!zmet !ht!yacının daha fazla oldu"u yere atamaları 
yapılab!l!r.

•  Sözle#mel! sa"lık personel!nden üç yıllık çalı#ma süres!n! tamamla-
yanlar talepler! hal!nde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddes!n!n  (A) bend! kapsamındak! kadrolara atanır. Bu kadrolara 
atananlar, aynı yerde en az b!r yıl daha görev yapar, bunlar hakkında 
adaylık hükümler! uygulanmaz.

•  Bu madde hükümler!ne göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 
4 üncü maddes!n!n (B) bend! uyarınca sözle#mel! poz!syonlarda geç!r-
d!kler! h!zmet süreler!, ö"ren!m durumlarına göre yükseleb!lecekler! 
dereceler! a#mamak kaydıyla kazanılmı# hak aylık derece ve kademe-
ler!n!n tesp!t!nde de"erlend!r!l!r. 

•  Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara !# sonu tazm!natı 
ödenmez. Bu personel!n önceden !# sonu tazm!natı ödenm!# süreler! 
har!ç, !# sonu tazm!natına esas olan toplam h!zmet süreler!, 5434 sayılı 
Türk!ye Cumhur!yet! Emekl! Sandı"ı Kanunu ve ve 5510 sayılı Sosyal 
S!gortalar ve Genel Sa"lık S!gortası Kanunu hükümler! uyarınca öde-
necek emekl! !kram!yes!ne esas toplam h!zmet süres!n!n hesabında 
d!kkate alınır.

•  Bu madde çerçeves!nde sözle#mel! personel!n atanaca"ı memur kad-
roları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekl! cetvellerde yer 
alan sınıf, unvan ve dereceler!ne uygun olmak #artıyla, ba#ka b!r !#leme 
gerek kalmaksızın atama !#lem!n!n yapıldı"ı tar!h !t!barıyla !hdas ed!-
lerek !lg!s!ne göre Bakanlık veya ba"lı kurulu#larının 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekl! cetveller!n!n !lg!l! bölümler!ne eklenm!# 
ve kadrolara atananların poz!syonları ba#ka b!r !#leme gerek kalmaksızın 
!ptal ed!lm!# sayılır. $hdas ed!len kadrolar !le !ptal ed!len poz!syonlar; 
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unvanı, sınıfı, aded!, dereces!, te#k!latı ve b!r!m! bel!rt!lmek suret!yle 
atama tar!h!nden !t!baren !k! ay !ç!nde Haz!ne ve Mal!ye Bakanlı"ı ve 
Devlet Personel Ba#kanlı"ına b!ld!r!l!r. 

•  Bu madde kapsamında sözle#mel! sa"lık personel! poz!syonlarına ya-
pılan atama, sözle#men!n !mzalanmasıyla geçerl!l!k kazanır. Sözle#me, 
!mzalanmadan herhang! b!r hak do"urmaz.

Yurt dı#ı sa!lık h"zmet b"r"mler"

•  Bakanlık ve ba"lı kurulu#ları !nsanî ve tekn!k yardım amacıyla yurt dı-
#ında geç!c! sa"lık h!zmet b!r!mler! kurab!l!r, kurdurab!l!r, !#leteb!l!r ve 
!#lett!reb!l!r; bu amaçla ulusal ve uluslararası s!v!l toplum kurulu#ları, 
f!nans ve yardım kurulu#ları !le !#b!rl!"! ve ortak çalı#ma yapab!l!r, !nsan 
ve malî kaynakları !le destek sa"layab!l!r.

•  Bu amaçla görevlend!r!len personele yurt dı#ındak! görevler! süres!nce 
gündel!k ver!lmez ve g!tt!kler! ülkelerde sürekl! görevle bulunan ve 
dokuzuncu derecen!n b!r!nc! kademes!nden aylık alan meslek memur-
larına ödenmekte olan yurt dı#ı aylı"ını geçmemek üzere unvanları !t!-
barıyla Cumhurba#kanı kararıyla bel!rlenen tutarda aylık ödeme yapılır. 
Ayrıca, bu personel döner sermaye ek ödemes! dâh!l her türlü mal! ve 
sosyal haklardan faydalanmaya devam eder. Bu amaçla görevlend!r!len 
personelden Devlet h!zmet! yükümlülü"ü bulunanların yurt dı#ındak! 
görevlerde geçen süreler! Devlet h!zmet! yükümlülü"ünden sayılır. 

•  Bakanlık, yurt dı#ında sa"lık h!zmet! sunmak amacıyla sa"lık h!zmet 
b!r!mler! kurab!l!r ve !#leteb!l!r. Bu amaçla ulusal ve uluslararası s!v!l 
toplum kurulu#ları, f!nans ve yardım kurulu#ları !le !#b!rl!"! ve ortak 
çalı#ma yapab!l!r. Bu kapsamdak! sa"lık h!zmet b!r!mler!n!n kurulu#u, 
!#ley!#!, personel !st!hdamı ve bunlara mal! ve sosyal hak kapsamında 
yapılacak ödemeler !le d!"er mal! ve !dar! hususlar Cumhurba#kanınca 
bel!rlen!r.

Hukukî yardım

•  Bakanlık ve ba"lı kurulu#larında; sa"lık h!zmet! sunumu sırasında veya 
bu görevlerden dolayı personele kar#ı !#lenen suçlar sebeb!yle ceza hu-
kuku kapsamında yürütülmekte olan !#lemler ve davalarda personel!n 
taleb! üzer!ne Bakanlık ve ba"lı kurulu#larınca hukukî yardım yapılır. 
Bakanlık ve ba"lı kurulu#ları merkez ve ta#ra te#k!latı !le döner sermaye 
te#k!latı kadrolarında bulunan hukuk b!r!m! am!rler!, hukuk mü#av!rler! 
ve avukatlar, ayrıca vekâletname !braz etmeks!z!n !lg!l! personel! vek!l 
sıfatı !le tems!l eder. Bu yardımın usûl ve esasları Bakanlıkça bel!rlen!r.
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•  Devlet ve vakıf ün!vers!teler!ne a!t b!r!mlerde görevl! sa"lık çalı#anlarına 
da b!r!nc! fıkra çerçeves!nde !lg!l! ün!vers!te tarafından hukuk! yardım 
yapılır. Bu yardımın usul ve esasları Yüksekö"ret!m Kurulu tarafından 
bel!rlen!r.

Uzmanlık e!"t"m" yaptırılması

•  Bakanlık veya ba"lı kurulu#larının kadrolarında tıpta ve d!# hek!ml!"!nde 
uzmanlık mevzuatına göre d!"er kamu kurum ve kurulu#larında uzman-
lık e"!t!m! veya yan dal uzmanlık e"!t!m! yaptırılab!l!r. Bu #ek!lde e"!t!m 
yapmak !steyenler, döner sermaye ek ödemes! har!ç her türlü malî ve 
sosyal hakları Bakanlık veya ba"lı kurulu#ları tarafından kar#ılanmak 
üzere !lg!l! kurum ve kurulu#larda görevlend!r!leb!l!r.

•  Uluslararası sa"lık h!zmetler! alanında ülkem!zde sunulan h!zmetler!n 
tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sa"lık tur!zm!ne yönel!k 
faal!yetler!n! desteklemek ve koord!ne etmek, uluslararası sa"lık h!z-
metler!ne !l!#k!n pol!t!ka ve stratej!ler !le h!zmet sunum standartları 
ve akred!tasyon kr!terler! konusunda Bakanlı"a öner!lerde bulunmak 
üzere Uluslararası Sa"lık H!zmetler! unvanı !le b!r anon!m #!rket (USHA%) 
kurulmu#tur. USHA%’ın !lg!l! oldu"u bakanlık Sa"lık Bakanlı"ıdır.
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(II) SAYILI CETVEL

SÖZLE$MEL% PERSONEL POZ%SYON UNVAN VE SAYILARI

POZ%SYON UNVANI POZ%SYON SAYISI

$L SA&LIK MÜDÜRÜ 81

$LÇE SA&LIK MÜDÜRÜ 700

BA%KAN 400

BA%KAN YARDIMCISI 600

BA%HEK$M 850

BA%HEK$M YARDIMCISI 2.000

MÜDÜR 1.600

MÜDÜR YARDIMCISI 2.000

UZMAN* 1.600

TOPLAM 9.831

Uzman personel: $l sa"lık müdürlükler!nde, bel!rlenen alan ve vasıflarda 
özel b!r meslek b!lg!s!, tecrübe veya !ht!sasını gerekt!ren h!zmetlerde 
sözle#mel! personel poz!syonuna ba"lı olarak !st!hdam ed!len personel! 
!fade eder.
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(III) SAYILI CETVEL

SÖZLE$ME ÜCRET% CETVEL%

Unvanı Sözle#me 
Ücret" Oranı (%)

Ek Ödeme 
Tavan Oranı (%)

$l Sa"lık Müdürü   
a) Profesör, Doçent, E"!t!m Görevl!s! 250 500
b) Uzman Hek!m, Hek!m* 200 400
c) Hek!m 200 300

Ba#kan   
a) Profesör, Doçent, E"!t!m Görevl!s! 200 500
b) Uzman Hek!m, Hek!m* 200 400
c) D!"er 200 300

Ba#kan Yardımcısı   
a) Profesör, Doçent, E"!t!m Görevl!s! 150 500
b) Uzman Hek!m, Hek!m* 150 400
c) D!"er 150 300

$lçe Sa"lık Müdürü   
a) Profesör, Doçent ve E"!t!m Görevl!s! 150 400
b) Uzman Hek!m, Hek!m* 150 300
c) Prat!syen Hek!m 150 200

Uzman 100 125
Ba#hek!m   

a) Profesör, Doçent ve E"!t!m Görevl!s! Hek!m 150 600
b) Uzman Hek!m, Uzman D!# Hek!m!, Hek!m ve D!# Hek!m!* 150 450
c) Hek!m, D!# Hek!m! 150 200
Ba#hek!m Yardımcısı
a) Uzman Hek!m, Uzman D!# Hek!m!, Hek!m* 150 270
b) Hek!m, D!# Hek!m!, Eczacı 150 180
c) L!sansüstü e"!t!m yapmı# sa"lık b!l!mler! l!sans!yerler! 100 125

Müdür  100 125
Müdür Yardımcısı 75 75

(*) Tıp alanında doktora yapmı# tab!p veyahut hukuk, kamu yönet!m!, 
!#letme ve sa"lık yönet!m! alanında l!sans, yüksek l!sans veya doktora 
e"!t!m! almı# tab!p.
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1. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, “sa"lık meslekler!n!n et!k !lkeler!n! bel!rleme” 
görev" a#a!ıdak"lerden hang"s"ne a"tt"r?

A) Sa"lık Meslekler! Kurulu

B) Tıpta Uzmanlık Kurulu

C) Teft!# Kurulu

D) Hukuk H!zmetler! Genel Müdürlü"ü

E) Sa"lık ve Gıda Pol!t!kaları Kurulu

I. Sa"lık engel! sebeb!yle mesle"!n !crasının yasaklanmasına karar 
vermek

II. Meslekten geç!c! veya sürekl! men etmeye karar vermek

III. Yen! b!r sa"lık mesle"!n!n veya dalının !hdasında görü# b!ld!rmek

IV. Sa"lık meslekler!n!n e"!t!m müfredatı hakkında görü# b!ld!rmek

V. Meslek mensuplarının meslekî yeterl!l!k ve et!k e"!t!m! !le hasta 
hakları e"!t!m!ne tâb! tutulmasına ve e"!t!mler!n süres!ne ve 
müfredatına karar vermek

2. Yukarıda ver"lenlerden hang"s" veya hang"ler" Sa!lık Meslekler" 
Kurulunun görevler"ndend"r?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I-II ve III

D) I-II-III ve IV

E) I-II-III-IV ve V
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3. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, Sa!lık Meslekler" Kuruluna gelen meslek" 
yeters"zl"!e yönel"k #"kayet üzer"ne Kurul tarafından öncel"kl" 
olarak a#a!ıdak"lerden hang"s" yapılır?

A) %!kayet Kurulca do"rudan de"erlend!r!lerek karar ver!l!r

B) %!kayet!n öncel!kle denet!m görevl!ler! veya !l ve !lçe sa"lık 
müdürlükler!nce !ncelemeye tab! tutulması sa"lanır

C) %!kayetle !lg!l! !nceleme öncel!kle Kurul üyeler! tarafından 
yapılırak karar ver!l!r

D) %!kayetle !lg!l! açılan adl! davanın sonucuna göre !#lem yapılır

E) %!kayetle !lg!l! Hukuk H!zmetler! Genel Müdürlü"ünün görü#üne 
göre !#lem yapılır

4. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, sa!lık meslek mensubunun meslek "crası 
esnasında sonucunu öngörerek b"r k"#"n"n a!ır derecede olmayan 
engell"l"!"ne sebeb"yet vermes" ve bu f""l" "lk defa "#lem"# 
olması hal"nde uygulanması gereken yaptırım a#a!ıdak"lerden 
hang"s"d"r?

A) B!r yıldan üç yıla kadar meslekten geç!c! men!ne karar ver!l!r

B) Üç aydan b!r yıla kadar meslekten geç!c! men ed!lmes!ne karar 
ver!l!r

C) Meslekten sürekl! men kararı ver!l!r

D) Meslekî müeyy!de uygulanmaz

E) Hasta hakları e"!t!m programına tâb! tutulur
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5. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, mesle!"nde yeters"zl"!" tesp"t ed"len sa!lık 
meslek mensubu hakkında Sa!lık Meslekler" Kurulunca a#a!ıdak" 
kararlardan hang"s" ver"l"r?

A) B!r yıldan üç yıla kadar meslekten geç!c! men!ne karar ver!l!r

B) Müeyy!de uygulanmaz

C) Yeters!z görüldükler! alanda meslekî yeterl!l!k e"!t!m!ne tâb! 
tutulmalarına karar ver!l!r

D) Et!k !lkeler e"!t!m programına tâb! tutulur

E) Hasta hakları e"!t!m programına tâb! tutulur

6. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, d"kkats"z ve özens"z davranı#la ölüme veya 
vücut fonks"yon kaybına sebep olan sa!lık meslek mensubu 
hakkında uygulanması gereken yaptırım a#a!ıdak"lerden 
hang"s"d"r?

A) Üç aydan b!r yıla kadar meslekten geç!c! men ed!lmes!ne karar 
ver!l!r

B) B!r yıldan üç yıla kadar meslekten geç!c! men!ne karar ver!l!r

C) Be# yıl meslekten geç!c! men ed!lmes!ne karar ver!l!r

D) Yeters!z görüldükler! alanda meslekî yeterl!l!k e"!t!m!ne tâb! 
tutulur

E) Hasta hakları e"!t!m programına tâb! tutulur
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7. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, et"k "lkelere aykırı davranı#ı sebeb"yle "k"den 
fazla yazılı "kaz ed"len sa!lık meslek mensubu hakkında a#a!ıdak" 
yaptırımlardan hang"s" Sa!lık Meslekler" Kurulunca uygulanır?

A) Meslekten sürekl! men kararı ver!l!r

B) Üç aydan b!r yıla kadar meslekten geç!c! men ed!lmes!ne karar 
ver!l!r

C) B!r ay meslekten geç!c! men kararı ver!l!r

D) Et!k !lkeler e"!t!m programına tâb! tutulur

E) Herhang! b!r !#lem yapılmaz

 Meslek !crası esnasında görev!n!n gerekler!ne aykırı hareket 
ederek b!r k!#!n!n a"ır derecede olmayan engell!l!"!ne sebeb!yet 
verenler!n üç aydan b!r yıla kadar meslekten geç!c! men ed!lmes!ne 
karar ver!l!r. Bu f!!ller!n ……… yıl !ç!nde tekrarı hâl!nde ver!lecek 
cezalarda alt ve üst sınırlar ……… katı olarak uygulanır.”

8. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, yukarıda bo# bırakılan yerlere a#a!ıdak" 
seçeneklerde ver"lenlerden hang"s" sırasıyla get"r"l"rse do!ru 
olur?

A) Be# - !k!

B) B!r - üç

C) $k! - üç

D) Üç - üç

E) Dört - !k!
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9. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, meslek "crası esnasında görev"n"n gerekler"n" 
yapmakta "hmal veya gec"kme göstererek b"r k"#"n"n ölümüne 
sebeb"yet veren sa!lık meslek mensubunun bu f""l" "lk defa "#lem"# 
olması hal"nde uygulanması gereken yaptırım a#a!ıdak"lerden 
hang"s"d"r?

A) Üç aydan b!r yıla kadar meslekten geç!c! men ed!lmes!ne karar 
ver!l!r

B) Meslekten sürekl! men kararı ver!l!r

C) On yıl meslekten men ed!l!r

D) B!r yıldan üç yıla kadar meslekten geç!c! men!ne karar ver!l!r

E) Be# yıl meslekten geç!c! men kararı ver!l!r 

10. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, Sa!lık Bakanlı!ı kurum ve kurulu#larına 
açıktan alınacak uzmanların Kamu Personel" Seçme Sınavından 
en az kaç puan almı# olmaları #artı aranır?

A) 55

B) 60

C) 65

D) 70

E) 80

11. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye     göre, açıktan "st"hdam ed"len uzmanların oranı 
toplam uzman sayısının yüzde kaçımı geçemez?

A) 30

B) 20

C) 10

D) 15

E) 5
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12. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye     göre, atanan sözle#mel" sa!lık personel"n"n  kaç 
yıl süreyle ba#ka b"r yere ataması yapılamaz?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

13. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, Genel Müdürlükte çalı#an memurlar "le 
sözle#mel" personelden, ta#ra te#k"latında görev yapan tab"pler 
"ç"n en yüksek Devlet memuru aylı!ının (ek gösterge dâh"l) % 
kaçını geçmemek üzere ek ödeme yapılab"l"r?

A) 100

B) 150

C) 200

D) 300

E) 400

14. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, Bakanlık ve ba!lı kurulu#larında özel b"lg" 
ve "ht"sas gerekt"ren n"tel"kl" b"r "#"n yapılması veya proje 
hazırlanmasını gerekt"ren "#lerde 657 sayılı Kanun ve d"!er 
kanunların sözle#mel" personel çalı#tırılması hakkındak" 
hükümler"ne ba!lı olmaksızın proje süres"nce çalı#tırılması 
gereken sözle#mes" personel sayısı en fazla kaç olab"l"r?  

A) 50  B) 100 C) 150

D) 200 E) 300
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I. Meslekî yeterl!l!k e"!t!m!ne tâb! tutmak

II. Yeters!z görülen alanda teor!k veya prat!k e"!t!m yaptırmak

III. Yeters!z görülen alanda ba#ka b!r sa"lık meslek mensubunun 
nezaret ve sorumlulu"unda meslek !crası yaptırmak

IV. Hasta hakları veya et!k !lkeler e"!t!m programına tâb! tutmak

V. Suçun #ekl! ve a"ırlı"ına göre meslekten geç!c! men ed!lmes!ne 
karar vermek

15. Sa!lık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre, sa!lık meslek mensubuna yukarıdak" 
yaptırım türler"nden hang"s" veya hang"ler" Sa!lık Meslekler" 
Kurulu tarafından uygulanab"l"r?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I-II ve III

D) III ve IV

E) I-II-III-IV ve V

CEVAP ANAHTARI

1& A      2& E     3& B     4& B    5& C    6& D    7& D    8& A     9& D     10& D

11& A     12& B      13& E      14& C     15& E  
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Sa!lık Meslekler" Kurulunun görevler": 

•  Yen! b!r sa"lık mesle"!n!n veya dalının !hdasında görü# b!ld!rmek.

•  Sa"lık meslekler!n!n e"!t!m müfredatı hakkında görü# b!ld!rmek.

•  Sa"lık meslekler!n!n et!k !lkeler!n! bel!rlemek.

•  Meslek mensuplarının meslekî yeterl!l!k ve et!k e"!t!m! !le hasta hak-
ları e"!t!m!ne tâb! tutulmasına ve e"!t!mler!n süres!ne ve müfredatına 
karar vermek.

•  Sa"lık engel! sebeb!yle mesle"!n !crasının yasaklanmasına karar 
vermek.

•  Meslekten geç!c! veya sürekl! men etmeye karar vermek.

• Sa"lık Meslek Kuruluna gelen meslek! yeters!zl!"e !l!#k!n !hbar ve 
#!kayetler:

 ̦  Kurulca do"rudan de"erlend!rmeye alınmaz.
 ̦  Bu !hbar ve #!kâyetler öncel!kle denet!m görevl!ler! veya !l ve 
!lçe sa"lık müdürlükler!nce !ncelemeye tâb! tutulur.

Kurulca;

•  Mesle"!nde yeters!zl!"! tesp!t ed!lenler !le d!kkats!z ve özens!z dav-
ranı#la ölüme veya vücut fonks!yon kaybına sebep olanların yeters!z 
görüldükler! alanda meslekî yeterl!l!k e"!t!m!ne tâb! tutulmalarına karar 
ver!l!r.

•  Bu e"!t!m, yeters!z görülen alanda teor!k ve/veya prat!k e"!t!m ve/
veya ba#ka b!r sa"lık meslek mensubunun nezaret ve sorumlulu"unda 
meslek !crası #ekl!nde yaptırılab!l!r.

•  Hasta hakları uygulamalarına veya et!k !lkelere aykırı davranı#ı sebeb!yle 
!k!den fazla yazılı !kaz ed!len veya !lg!l! mevzuatına göre d!s!pl!n cezası 
uygulanan sa"lık meslek mensubu, hasta hakları veya et!k !lkeler e"!t!m 
programına tâb! tutulur. 

•  Meslek !crası esnasında sonucunu öngörerek veya görev!n!n gerekler!-
ne aykırı hareket ederek veyahut görev!n!n gerekler!n! yapmakta !hmal 
veya gec!kme göstererek b!r k!#!n!n a"ır derecede olmayan engell!l!"!ne 
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sebeb!yet verenler!n üç aydan b!r yıla kadar meslekten geç!c! men ed!l-
mes!ne karar ver!l!r. Bu f!!ller!n be# yıl !ç!nde tekrarı hâl!nde ver!lecek 
cezalarda alt ve üst sınırlar !k! katı olarak uygulanır. 

•  Meslek !crası esnasında sonucunu öngörerek veya görev!n!n gerekler!-
ne aykırı hareket ederek veyahut görev!n!n gerekler!n! yapmakta !hmal 
veya gec!kme göstererek b!r k!#!n!n a"ır engell!l!"!ne veya ölümüne 
sebeb!yet verenler!n b!r yıldan üç yıla kadar meslekten geç!c! men!ne 
karar ver!l!r. Bu f!!ller!n be# yıl !ç!nde tekrarı hâl!nde meslekten sürekl! 
men kararı ver!l!r. 
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A - B!LG! NOTLARI

• Devlet Te!k"latı Merkez" Kayıt S"stem" (DETS#S): D!j!tal Dönü"üm 
Of!s! Ba"kanlı#ı tarafından yürütülen ve !dareler!n merkez, ta"ra ve 
yurt dı"ı te"k!latındak! b!r!mler!n!n Türk!ye Cumhur!yet! Devlet Te"k!-
latı Numarası !le tanımlandı#ı s!stem!,

• Elektron"k Belge Yönet"m S"stem" (EBYS): $dareler!n faal!yetler!n! ye-
r!ne get!r!rken hazırladıkları ve faal!yetler!n!n del!l! olab!lecek e-Yazı"-
ma Tekn!k Rehber!’ne uygun belgeler!n !çer!k, üstver!, format ve !l!"-
k!sel özell!kler!n! koruyan, belgeler!n a!t oldu#u fonks!yon veya !"lem 
!ç!n del!l te"k!l eden ve a!d!yet z!nc!r! !çer!s!ndek! yönet!m!n! elektro-
n!k ortamda sa#layan s!stem!,

• Kurumsal Belge Kayıt S"stem": Mevzuatı sebeb!yle EBYS kullanama-
yan !dare tarafından ya da “Çok G!zl!” n!tel!ktek! belgeler !le ola#anüs-
tü durumlarda hazırlanan belgelere sayı almak !ç!n kullanılan defter 
ve benzer! f!z!ksel veya EBYS har!c! tutulan elektron!k kaydı,

• Resmî Yazı!ma: $dareler!n kend! !çler!nde, b!rb!rler!yle veya gerçek ya 
da tüzel k!"!ler !le !let!"!m sa#lamak amacıyla güvenl! elektron!k !mza 
kullanarak Elektron!k Ortamda ve Zorunlu Hâllerde veya Ola"anüstü 
Durumlarda el yazısıyla atılan !mza !le f!z!ksel ortamda yürüttükler! 
sürec!,

• Standart Dosya Planı: Kurumsal !"lemler ve bu !"lemler sonucunda 
olu"turulan veya alınan belgeler!n üret!m yerler! !le olan !l!"k!s! bel!r-
t!lerek konu veya fonks!yon esasına göre dosyalanmasını sa#lamak 
amacıyla gel!"t!r!len ve Devlet Ar"!vler! Ba"kanlı#ı tarafından yayımla-
nan sını%ama "emasını,

• Üstver": B!r belgey! tanımlayan gönder!c!, konu, tar!h, sayı ve benzer! 
tüm b!lg!ler!, !fade eder.

• Kamu kurum ve kurulu"larınca resmî yazı"malar, elektron!k ortam-
da e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’ne uygun olarak hazırlanan ve güvenl! 
elektron!k !mza !le !mzalanan belgelerle yapılır. Bu belgeler, elektro-
n!k ortamda muhatapları !le payla"ılır ve elektron!k ortamda saklanır. 
Ayrıca güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgeler, çıktısı alınarak 
el yazısıyla atılan !mza !le !mzalanmaz ve f!z!ksel ortamda saklanmaz.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

309RESMÎ YAZI!MALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL"K



• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda resmî yazı"malar, el 
yazısıyla !mzalanan belgelerle yapılır. Bu belgeler!n gönder!lmes! ve 
saklanması f!z!ksel ortam "artlarına göre gerçekle"t!r!l!r.

• Elektron!k Ortamda güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgeler 
tek nüsha olarak hazırlanır. 

• Zorunlu Hâllerde veya Ola#anüstü Durumlarda hazırlanacak belge-
ler, para%ı nüshası hazırlayan !darede kalacak "ek!lde en az 2 (!k!) nüs-
ha olarak düzenlen!r.

• Belgeler, A4 (210x297 mm) boyutu d!kkate alınarak hazırlanır. 

• Belge ekler! farklı form, format veya ebatlarda hazırlanab!l!r.

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanacak belgele-
r!n üst yazıları !ç!n kâ#ıdın b!r yüzü kullanılır. Ancak üst yazının ekler! 
!ç!n kâ#ıdın her !k! yüzü de kullanılab!l!r.

• Hazırlanan belgelerde “T!mes New Roman” veya “Ar!al” yazı t!p! nor-
mal yazı st!l!nde kullanılır. Harf büyüklü#ünün T!mes New Roman !ç!n 
12 punto, Ar!al !ç!n 11 punto olması esastır. Ancak gerekl! hâllerde 
yazı alanında harf büyüklü#ü 9 puntoya, !let!"!m b!lg!ler! kısmında !se 
8 puntoya kadar dü"ürüleb!l!r. Belge ekler!nde farklı yazı t!p! ve harf 
büyüklü#ü kullanılab!l!r.

• Belgen!n yazı alanı sayfanın üst, sol ve sa# kenarından 1,5 cm bo"luk 
bırakılarak düzenlen!r. $dare, logo kullanmak !sted!#!nde sayfanın üst 
bo"lu#u 0,5 cm olarak düzenlen!r.

Kurumsal Logo

• $dareler, terc!hen kurumsal logo kullanab!l!r. Logo, tek kullanıldı#ında 
belgen!n en üst orta kısmında “T.C.” !bares!n! ortalayacak "ek!lde veya 
“Ba"lık” alanını ortalayacak "ek!lde belgen!n üst sol kısmında yer alır 
(Örnek 1). Belge üzer!nde !k! ayrı logo kullanıldı#ında !se “Ba"lık” ala-
nını ortalayacak "ek!lde h!yerar"! yönünden üst olan !dareye a!t logo 
solda, alt olan !dareye a!t logo sa#da kullanılır. B!r kavram veya etk!n-
l!k g!b! hususlarla !lg!l! logo kullanılmak !stend!#!nde, “Ba"lık” alanını 
ortalayacak "ek!lde !dareye a!t olan logo solda; d!#er logo sa#da kul-
lanılır. Belge üzer!nde en fazla 2 (!k!) logo kullanılab!l!r (Örnek 1).
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Ba"lık

• Ba"lık (antet), belgey! gönderen !daren!n adının bel!rt!ld!#! bölüm-
dür.

• Ba"lık, belgen!n yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. $lk satıra 
“T.C.” kısaltması, !k!nc! satıra !daren!n adı büyük har%erle, üçüncü sa-
tıra b!r!m!n adı !lk har%er! büyük d!#erler! küçük har%erle ortalanarak 
yazılır. Ancak ba#lı veya !lg!l! !darelerde !lk satıra “T.C.” kısaltması, !k!n-
c! satıra ba#lı veya !lg!l! olunan !daren!n adı büyük har%erle, üçüncü 
satıra !daren!n adı !lk har%er! büyük d!#erler! küçük har%erle ve dör-
düncü satıra da b!r!m!n adı !lk har%er! büyük d!#erler! küçük har%erle 
ortalanarak yazılab!l!r (Örnek 2). 

• $dareler!n !l ve !lçe te"k!latlarında kullanılan ba"lıklar, 5442 sayılı $l $da-
res! Kanunu hükümler!ne uygun olarak, !lk satıra “T.C.” kısaltması, !k!n-
c! satıra ba#lı olunan mülk! !daren!n adı büyük har%erle, üçüncü satıra 
!lg!l! b!r!m!n adı !lk har%er! büyük d!#erler! küçük har%erle ortalanarak 
yazılır. Dı" tems!lc!l!klerde ba"lıklar, !l ve !lçe te"k!latında oldu#u g!b! 
yazılır (Örnek 2). 

T.C.

NEV#EH!R VAL!L!$!

$l Emn!yet Müdürlü#ü

T.C.

AVANOS KAYMAKAMLI$I

$lçe M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü

Kı"lalar Ortaokulu

• Bölge müdürlükler!nde hang! bölge te"k!latı oldu#u yazılır (Örnek 2).

• Do#rudan merkezî te"k!lata ba#lı ta"ra b!r!mler!nde, ba"lıkta merkezî 
te"k!lat ve ta"ra te"k!latı adlarına yer ver!l!r (Örnek 2). 
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Sayı

• Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; belgen!n hazır-
lanma süreçler!n! !fade eden Elektron!k Ortam !ç!n “E”, Zorunlu Hâller 
!ç!n “Z” veya Ola"anüstü Durumlar !ç!n “O” !bareler!nden uygun olanı, 
DETS$S’te bel!rt!len Türk!ye Cumhur!yet! Devlet Te"k!latı Numarası, 
standart dosya planı kodu !le kayıt numarasından olu"ur ve bunların 
arasına kısa ç!zg! !"aret! (-) konulur (Örnek 3).

E-68103562-823.02.138739

Z-68103562-804.02-138740

O-68103562-823.02-1

{ { { {
Türk!ye Cumhur!yet! Devlet Te"k!latı Numarası

Belgen!n hazırlanma sürec!

(Elektron!k Ortam, Zorunlu Hâl 
veya Ola#anüstü Durum)

Belge Kayıt numarasıStandart Dosya Planı Kodu

• “Sayı:” yan ba"lı#ı, ba"lı#ın son satırından !t!baren 2 satır bo"luk bı-
rakılarak ve yazı alanının solundan ba"lanarak yazılır (Örnek 3). Kayıt 
numarası, belge hazırlanırken EBYS üzer!nden alınır ve belge üzer!n-
de göster!l!r (Örnek: E-67915368-903.07.02-4752). Zorunlu hâllerde 
hazırlanan belgen!n kayıt numarası, el yazısıyla !mzalandıktan son-
ra EBYS veya kurumsal belge kayıt s!stem! üzer!nden alınır (Örnek: 
Z-67915368-804.02-4757). $darece kullanılan EBYS veya kurumsal 
belge kayıt s!stem! !çer!s!nde her b!r belgen!n hazırlanma sürec!ne 
göre kayıt numarasının e"s!z olması zorunludur.

• Ola#anüstü durumlarda belge, f!z!ksel ortam esaslarına uygun ola-
rak hazırlanır ve belgeye yetk!l! b!r!m tarafından kurumsal belge kayıt 
s!stem!nden kayıt numarası alınır (Örnek: O-67915368-952.02.05-10). 
EBYS’ye er!"!m sa#landı#ında !se belge ve üstver! b!lg!ler! EBYS’ye 
kayded!l!r.

Tar%h

• Tar!h; sayı !le aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sa#ında gün, 
ay, yıl olarak rakamla ve aralarına nokta !"aret! “.” konularak yazılır (Ör-
nek 3). Gün ve ay 2 hanel!, yıl !se 4 hanel! olarak düzenlen!r (Örnek: 
01.09.2019). Ay adları, har%e de yazılab!l!r. Bu durumda gün, ay ve yıl 
arasına herhang! b!r !"aret konulmaz (Örnek: 10 Ek!m 2019).

• Belgen!n en son yetk!l! tarafından güvenl! elektron!k !mza !le !mzalan-
dı#ı zamanı gösteren zaman damgasındak! tar!h b!lg!s!, belge tar!h! 
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olarak esas alınır ve tar!h b!lg!s! üstver! alanında yer alır. Elektron!k or-
tamdak! belgede, b!r!nc! fıkrada bel!rt!len alanda tar!h b!lg!s!ne belge 
görüntüsünde yer ver!l!r.

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanan belgede ta-
r!h, belgen!n !mzalandı#ı zamanı bel!rt!r ve belge !mzalandı#ı tar!hte 
kayıt altına alınır. 

• Tutanak, rapor, tebl!#-tebellü# belges! ve benzer! belgelerde tar!h, 
metn!n b!t!m!nde yer alab!l!r.

Konu

• “Konu:” yan ba"lı#ı, “Sayı:” yan ba"lı#ının b!r alt satırına yazılır. Belge-
n!n konusu, yazı alanının d!key orta h!zasını geçmeyecek b!ç!mde ke-
l!meler!n ba" har%er! büyük olarak ve sonuna herhang! b!r noktalama 
!"aret! konulmaksızın yazılır (Örnek 3). Konu, b!r satırı geçerse !k!nc! ve 
devamındak! satırlar “Konu:” yan ba"lı#ının altı bo" bırakılarak yazılır.

• Konu, belgen!n !çer!#! hakkında kısa ve öz b!lg! barındırır (Örnek 3).

Muhatap

• Muhatap, belgen!n gönder!ld!#! !darey! veya k!"!y! bel!rt!r. Bu bölüm 
konunun son satırından !t!baren, 2 satır bo"luk bırakılarak ve sayfa 
ortalanarak yazılır.

• Muhatabın !dare veya özel hukuk tüzel k!"!s! olması durumunda, adı 
büyük har%erle ve sonuna yönelme hâl ekler!nden uygun olanı get!-
r!lerek yazılır. Muhatap !daren!n adının yazımında DETS$S’te yer alan 
kayıtlar esas alınır. $ht!yaç duyulması hâl!nde muhataba !l!"k!n b!r!m 
adı b!lg!ler! parantez !ç!nde !lk har%er! büyük d!#erler! küçük har%erle 
b!r alt satıra yazılır (Örnek 4). Cumhurba"kanı Yardımcısı’nın muhatap 
oldu#u belgelerde “CUMHURBA&KANI YARDIMCISINA” !bares! yazılır 
(Örnek 4). Cumhurba"kanı Yardımcısı’nın b!rden fazla olması hâl!nde 
!lk satıra “CUMHURBA&KANI YARDIMCISINA” !bares!, b!r alt satıra !se 
parantez !ç!nde “Sayın” !bares!nden sonra Cumhurba"kanı Yardımcı-
sı’nın adı !lk harf! büyük d!#erler! küçük, soyadı !se büyük har%erle 
yazılır (Örnek 4). 

YÜKSEKÖ$RET!M KURULU BA#KANLI$INA

Sayın Adı SOYADI
Fat!h Mah. $#del!kı"la Sokak No: 1/A

06145 Pursaklar/ANKARA

ANKARA VAL!L!$!NE
($l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü)
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• $dare dı"ına gönder!len belgelerde, gerek!yorsa belgen!n g!dece#! 
yer!n adres!, muhatap satırının altına, satır ortalanarak !lk har%er! bü-
yük d!#erler! küçük har%erle yazılır. Adres b!lg!s! uzun !se b!rden fazla 
satıra yazılab!l!r. Muhatap gerçek k!"! !se muhatap bölümüne “Sayın” 
!bares!nden sonra muhatabın adı !lk harf! büyük d!#erler! küçük harf-
lerle, soyadı !se büyük har%erle yazılır (Örnek 5).

• Ba#lı, !lg!l! veya !l!"k!l! !darelere gönder!lecek belgeler do#rudan o 
!dareye gönder!leb!l!r. Ancak !daren!n ba#lı veya !lg!l! oldu#u !dare-
n!n b!lg! sah!b! olmasının gerekl! görüldü#ü durumlarda belge, söz 
konusu ba#lı veya !lg!l! olunan !dare aracılı#ıyla gönder!l!r. (Örnek 
6/A, 6/B).

• Mülk! !dareye veya dı" tems!lc!l!#e ba#lı te"k!latlarda !lk satıra ba#lı 
olunan mülk! !daren!n veya dı" tems!lc!l!#!n adı büyük har%erle, !k!nc! 
satıra !lg!l! b!r!m!n adı !lk har%er! büyük d!#erler! küçük har%erle or-
talanarak parantez !çer!s!nde yazılır. Ancak aynı mülk! !dareye veya 
dı" tems!lc!l!#e ba#lı b!r!mler arasında gerçekle"t!r!len yazı"malarda, 
ba#lı olunan mülk! !daren!n veya dı" tems!lc!l!#!n b!lg! sah!b! olması-
nın gerekl! görüldü#ü durumlar har!c!nde belge, do#rudan muhatap 
b!r!me gönder!l!r.

• B!rden fazla muhataba !let!lecek da#ıtımlı belgeler!n muhatap bölü-
müne “DA'ITIM YERLER$NE” !bares! yazılır (Örnek 15, 16).

!lg%

• $lg!, belgen!n ba#lantılı oldu#u d!#er belge veya belgeler!n bel!rt!ld!-
#! bölümdür.

• “$lg!:” yan ba"lı#ı, muhatap bölümünün son satırından !t!baren 2 satır 
bo"luk bırakılarak ve yazı alanının solundan ba"lanarak yazılır (Örnek 
7).

• “Sayı”, “Konu” ve “$lg!” yan ba"lıklarından sonra kullanılan !k! nokta “:” 
!"aret! aynı h!zada yazılır (Örnek 7).

• $lg!de yer alan b!lg!ler b!r satırı geçerse, devamı “$lg!:” yan ba"lı#ının ve 
sıralamayı gösteren har%er!n altı bo" bırakılarak alt satıra yazılır (Ör-
nek 7).
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• $lg!n!n b!rden fazla olması durumunda, belgeler öncek! tar!hl! olan-
dan ba"lanarak tar!h sırasına göre sıralanır. Sıralamada, Türk alfabe-
s!nde yer alan bütün küçük har%er, kend!ler!nden sonra kapama pa-
rantez !"aret! “)” konularak kullanılır (Örnek 7).

• $lg!de, !lg! tutulan belgey! gönderen !daren!n adı !le belgen!n tar!h! 
ve sayısı bel!rt!l!r. Ancak !lg! tutulan belgen!n, muhatap !daren!n daha 
önce gönderd!#! b!r belge veya muhatap !dareye daha önce gönder!-
len b!r belge olması durumunda !dare adı bel!rt!lmez (Örnek 7).

• $lg!de, “… tar!hl! ve … sayılı …” !bares! kullanılır ve !lg!n!n sonuna nok-
ta (.) !"aret! konulur (Örnek 7).

• $lg!de bel!rt!len belge, muhatapta bulunmadı#ı durumlarda söz ko-
nusu belge, ek olarak muhatabına !let!leb!l!r (Örnek 7). 

• $lg!de bel!rt!len belge, gerçek k!"!den gel!yorsa !lg! bölümü “…’ın … 
tar!hl! ba"vurusu/d!lekçes!.” b!ç!m!nde yazılır (Örnek 9). Ancak belge-
n!n muhatabı, !lg! tutulan ba"vurunun veya d!lekçen!n sah!b! !se !lg! 
bölümünde gerçek k!"!n!n !s!m b!lg!s!ne yer ver!lmez.

• Gerçek k!"! ve tar!h b!lg!s! bulunmayan ba"vuru/d!lekçe !lg! tutulmak 
!stend!#!nde, !lg! bölümü “$s!ms!z ve tar!hs!z ba"vuru/d!lekçe.” b!ç!-
m!nde yazılır. Söz konusu ba"vurunun/d!lekçen!n !"leme alınıp alın-
mayaca#ı !lg!l! mevzuat hükümler!ne göre de#erlend!r!l!r. 

Met%n

• Met!n alanı, “Muhatap” veya varsa “$lg!” !le “$mza” arasındak! kısımdır.

• “$lg!” !le met!n ba"langıcı arasında b!r satır, “$lg!” yoksa belgen!n mu-
hatabı !le met!n ba"langıcı arasında !k! satır bo"luk bulunur (Örnek 8).

• Met!ndek! kel!me aralarında ve noktalama !"aretler!nden sonra b!r 
karakter bo"luk bırakılır. Noktalama !"aretler! kend!nden önce gelen 
harfe b!t!"!k yazılır.

• Paragrafa 1,25 cm !çer!den ba"lanır ve met!n !k! yana h!zalanır. Parag-
ra%ar arasında satır bo"lu#u bırakılmaz (Örnek 8). $ht!yaç duyulması 
hâl!nde paragra%ar harf veya rakam !le sıralanab!l!r.

• B!rden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tar!h, konu, muhatap ve 
!lg! b!lg!ler!ne sadece !lk sayfada; !mza, ek ve da#ıtım b!lg!ler!ne !se 
sadece son sayfada yer ver!l!r (Örnek 9). $let!"!m b!lg!s!ne ve belge 
do#rulama b!lg!ler!ne her sayfanın en alt kısmında yer ver!l!r (Örnek 
9). Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanan ve b!r-
den fazla sayfadan olu"an belgelerde !se her sayfanın en alt kısmında 
!let!"!m b!lg!s!ne yer ver!l!r.
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• Met!n !ç!nde geçen sayılar, rakamla veya har%e yazılab!l!r. Gerekl! 
görülmes! hâl!nde sayılar rakamla yazıldıktan sonra parantez !ç!nde 
har%e de göster!leb!l!r.

• 4 (dört) ve 4 (dört)’ten çok hanel! sayılar sondan sayılmak üzere 3 
(üç)’lü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta (.) !"aret! konulur (Ör-
nek: 326.197). Sayılarda kes!rler v!rgül (,) !le ayrılır (Örnek: 10.545,72).

• Belge, Türk D!l Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu ve Türk-
çe Sözlük’ün güncel yayımı esas alınarak d!l b!lg!s! kurallarına göre 
anlamlı ve özlü olarak yazılır. Belge !ç!nde zorunlu olmadıkça yabancı 
kel!meye yer ver!lmez, ver!ld!#! durumda !se parantez !ç!nde anlamı 
bel!rt!l!r. Ancak muhatabı yabancı ülke veya uluslararası kurulu" olan 
resmî yazı"malarda yabancı d!l kullanılab!l!r. Bu durumda belge varsa 
uluslararası yazı"ma usuller!ne göre hazırlanab!l!r. Ayrıca yabancı d!lle 
yazılan belgen!n Türkçe tercümes! olu"turulur ve yabancı d!lle hazır-
lanan belge !le !l!"k!lend!r!lerek saklanır.

• Met!n !ç!nde yer alan alıntılar tırnak !ç!nde ve/veya e#!k (!tal!k) olarak 
yazılab!l!r.

• Met!n !ç!nde har%er kullanılarak maddelend!rmeye/numaralandır-
maya !ht!yaç duyuldu#unda, Türk alfabes!nde yer alan bütün küçük 
har%er kend!ler!nden sonra kapama parantez !"aret! “)” konularak kul-
lanılır.

• Met!n !ç!nde kısaltma kullanılacak !se !faden!n !lk kullanıldı#ı yerde 
açık b!ç!m!, sonra parantez !ç!nde kısaltılmı" b!ç!m! yazılır (Örnek: Tür-
k!ye Büyük M!llet Mecl!s! (TBMM)).

• Metn!n son bölümü:

• Yazı"ma yapan makamlar arasındak! h!yerar"! yönünden alt makam-
lara “… r!ca eder!m.”, üst ve aynı düzeydek! makamlara “… arz eder!m.” 
!bares!yle b!t!r!l!r.

• Üst, aynı düzey ve alt makamlara b!rl!kte da#ıtımlı olarak yapılan ya-
zı"malar “… arz ve r!ca eder!m.” veya “… arz/r!ca eder!m.” !bares!yle b!-
t!r!l!r.

• Muhatap kısmında !k!nc! satırda parantez !çer!s!nde b!r!m veya !dare 
!sm! bel!rt!len yazı"malar, b!r!nc! satırda yer alan muhatap !dare d!k-
kate alınarak arz veya r!ca !bareler!nden uygun olanı !le b!t!r!l!r.

• 1 sayılı Cumhurba"kanlı#ı Kararnames!n!n 6 ncı maddes! gere#!nce 
bakanlıklarla yapılan yazı"malar, Cumhurba"kanlı#ı $dar! $"ler Ba"kanı 
tarafından veya adına !mzalandı#ında “R!ca eder!m.” !bares!yle b!t!r!l!r.
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• Belge, !mza yetk!s!n! devreden makam adına !mzalandı#ında, yetk!y! 
devreden makamın h!yerar"!k durumu d!kkate alınarak arz veya r!ca 
!bareler!nden uygun olanı !le b!t!r!l!r.

• Muhatabı gerçek k!"! olan yazı"malar “Saygılarımla.”, “$y! d!lekler!mle.” 
veya “B!lg!ler!n!ze sunulur.” !bareler!yle b!t!r!leb!l!r.

!mza

• Metn!n b!t!m!nden !t!baren 2 !lâ 4 satır bo"luk bırakılarak, belgey! !m-
zalayacak olan makam sah!b!n!n adına, soyadına ve bunların altında 
unvanına, yazı alanının en sa#ında ortalanarak yer ver!l!r (Örnek 9).

• Belgey! !mzalayanın adı !lk harf! büyük d!#erler! küçük, soyadı !se bü-
yük har%erle yazılır. Unvan, ad ve soyadın altına !lk har%er! büyük d!-
#erler! küçük har%erle yazılır. Akadem!k unvanlar veya rütbeler adın 
ön tarafına ya da b!r satır altına !lk har%er! büyük d!#erler! küçük harf-
lerle açık ya da kısaltılarak yazılab!l!r.

• Elektron!k ortamda yapılacak resmî yazı"malarda, !mza atmaya yetk!l! 
makam belgey! güvenl! elektron!k !mzası !le !mzalar. Elektron!k or-
tamda yapılan yazı"malarda, yetk!l! makamın ad ve soyad b!lg!ler!n!n 
üzer!nde belgen!n güvenl! elektron!k !mza !le !mzalandı#ına da!r her-
hang! b!r !bareye, "ekle veya !fadeye yer ver!lmez.

• EBYS’ler, belgede yer alan !mzanın dayana#ı olan tekn!k standartta 
bel!rt!len ar"!vleme metodunu destekler, !mzanın !lg!l! tekn!k stan-
darda göre “ar"!v !mzası” t!p!ne dönü"türüleb!lmes!n! ve uzun dö-
neml! do#rulanab!lmes!n! sa#lar n!tel!kte olmalıdır.

• Resmî yazı"ma sürec!nde, !mza yetk!s! bulunan görevl!lere !darece 
güvenl! elektron!k !mza tem!n ed!l!r. Münhasıran "ahsına a!t özlük !"-
lemler!yle !lg!l! yazı"malarda !mzası aranan personel!n güvenl! elekt-
ron!k !mzasının bulunmadı#ı durumlarda, personel!n özlük !"lem!ne 
!l!"k!n taleb! !daren!n bel!rleyece#! usule göre alınır. 

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda !mza, ad ve soyadın 
üzer!nde bırakılan bo"lu#a el yazısıyla atılır. El yazısıyla atılan !mza, 
kaybolmayacak ve kâ#ıda !"lemes!n! sa#layacak mav! renkl! kalemle 
atılır. 

• $dareler arası yazı"malarda belgey! !mzalayacak olan makam, muha-
tap !daren!n ast-üst !l!"k!s!, belgen!n !çer!#! ve önem dereces! d!kkate 
alınarak hazırlanacak olan ve yetk!l! makamlarca uygun görülen !mza 
yetk!ler! ve/veya yetk! devr! yönerges!ne göre seç!l!r.

• Bakanlıklar !le bunlara ba#lı, !lg!l! ve !l!"k!l! kurum ve kurulu"ların 
Cumhurba"kanlı#ı !le yapacakları yazı"malar, belgen!n mah!yet! ve 
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ac!l!yet durumu de#erlend!r!lerek bakan veya !lg!l! bakan yardımcısı 
tarafından !mzalanır. Cumhurba"kanlı#ına ba#lı kurum ve kurulu"la-
rın Cumhurba"kanlı#ı !le yapacakları yazı"malar !se en üst yönet!c! 
tarafından !mzalanır. Ancak 19/12/2005 tar!hl! ve 2005/9986 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı !le yürürlü#e konulan Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmel!#!n !lg!l! hükümler! saklıdır. 

• Belgey! !mza yetk!s! devred!len makam !mzaladı#ında, !mzalayanın 
adı ve soyadı b!r!nc! satıra, yetk! devreden makamı gösteren “Bakan 
a.”, “$dar! $"ler Ba"kanı a.”, “Val! a.”, “Beled!ye Ba"kanı a.” “Ba"kan a.” “Ge-
nel Müdür a.” veya “Rektör a.” b!ç!m!ndek! !bare !k!nc! satıra, !mzalayan 
makamın unvanı !se üçüncü satıra yazılır (Örnek 10). $dare b!r!mler! 
arasındak! !ç yazı"malarda yetk! devreden!n unvanı kullanılmaz.

• Belge vekâleten !mzalandı#ında, !mzalayanın adı ve soyadı b!r!nc! 
satıra, vekâlet olunan makam “Genel Müdür V.”, “Ba"kan V.”, “Beled!ye 
Ba"kan V.” “Rektör V.” veya “Dekan V.” b!ç!m!nde !k!nc! satıra yazılır (Ör-
nek 10). 

• Belgen!n !k! yetk!l! tarafından !mzalanması durumunda üst unvan sa-
h!b!n!n adı, soyadı, unvanı ve !mzası sa#da yer alır. Belgen!n !k!den 
fazla yetk!l! tarafından !mzalanması durumunda en üst unvan sah!b!-
n!n adı, soyadı, unvanı ve !mzası en solda olmak üzere yetk!l!ler unvan 
sırasına göre soldan sa#a do#ru sıralanır (Örnek 11).

Adı SOYADI

Genel Müdür Yardımcısı

Adı SOYADI

Personel Genel Müdürü

Adı SOYADI

Ö#retmen Atama Da!re Ba"kanı

Adı SOYADI

Genel Müdür Yardımcısı

Adı SOYADI

Personel Genel Müdürü

• Elektron!k ortamda hazırlanan rapor veya benzer! b!r belge, sorumlu-
lu#u bulunan yetk!l! veya yetk!l!ler tarafından güvenl! elektron!k !mza 
!le !mzalanır. Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda rapor ya 
da benzer! b!r belgen!n hazırlanması hâl!nde, belgede sorumlulu#u 
bulunan yetk!l! veya yetk!l!ler tarafından son sayfa !mzalanır, son say-
fadan öncek! sayfalar !se !mza sah!b! veya !mza sah!pler! tarafından 
ya !mzalanır ya da para%anır. Gerekl! görülmes! hâl!nde, f!z!ksel or-
tamda sayfalar ayrıca en az b!r k!"!sel mühürle veya !dare mührüyle 
mühürlen!r. $mza, paraf veya mühür met!n bölümünün okunmasını 
engellemeyecek "ek!lde sayfada yer alır.
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• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda üst yazıya !l!"k!n olarak 
!dare tarafından hazırlanan ve on !k!nc! fıkrada bel!rt!lenler har!c!n-
dek! ekler, !mza sah!b! veya !mza sah!pler!nden en az b!r! tarafından 
!mzalanır ya da para%anır veyahut paraf z!nc!r!nde yer alanların en az 
b!r! tarafından para%anır. Gerekl! görülmes! hâl!nde ekler ayrıca !da-
re mührüyle mühürlen!r. $mza, paraf veya mühür met!n bölümünün 
okunmasını engellemeyecek "ek!lde sayfada yer alır.

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanan da#ıtımlı 
belgelerde, nüshaların her b!r! !lg!l! makam tarafından !mzalanab!le-
ce#! g!b! !mzalanan b!r nüsha, 29 uncu maddedek! usule göre ço#al-
tılarak da muhataplara gönder!leb!l!r.

Ek

• Belgede ek olması hâl!nde “Ek:” ba"lı#ı !mza bölümünden sonra uy-
gun satır bo"lu#u bırakılarak ve yazı alanının solundan ba"lanarak 
yazılır. Olur belgeler!nde !se “Ek:” ba"lı#ı oluru alınan makamın !mza 
bölümünden sonra uygun satır bo"lu#u bırakılarak ve yazı alanının 
solundan ba"lanarak yazılır.

• Belgen!n sadece b!r ek! olması durumunda “Ek:” ba"lı#ının sa#ında 
ek! bel!rtecek !bareye yer ver!l!r. Belgede b!rden fazla ek varsa “Ek:” 
ba"lı#ının altında ekler numaralandırılır ve ekler! bel!rtecek !barelere 
yer ver!l!r. Ekler!n sayfa, adet, k!"! sayısı g!b! açıklayıcı !fadeler! paran-
tez !ç!nde bel!rt!l!r (Örnek 12). B!rden fazla ek olması durumunda ek-
ler!n üzer!nde ek numarası, yazı alanının sa# üst kö"es!nde bel!rt!l!r 
(Örnek: EK-1, EK-2).

• Elektron!k ortamda hazırlanan belgelere ve zorunlu hâllerde veya 
ola#anüstü durumlarda hazırlanan belgelere ver! depolama araçları 
!le eklenecek elektron!k dosyalar uluslararası kabul görmü", endüstr! 
standardı n!tel!#! ta"ıyan “Kamu B!lg! S!stemler!nde B!rl!kte Çalı"ab!l!r-
l!k Esasları”nın güncel sürümünde bel!rt!len formatlarda olu"turulur.

• Ek l!stes! yazı alanına sı#mayacak kadar uzunsa ayrı b!r sayfada, “EK 
L$STES$” ba"lı#ı altında yazılır ve üst yazıda “Ek: Ek L!stes!” "ekl!nde 
göster!l!r (Örnek 13).

• Belge ekler!n!n muhataba gönder!lmed!#! durumlarda “Ek konulma-
dı” veya    “Ek-... konulmadı” !fades! yazılır (Örnek 14).

• Güvenl!k gerekçes!, tekn!k veya benzer! nedenlerle üst yazıyla b!rl!kte 
gönder!lemeyen veya alınamayan belge ekler! üst yazıyla !l!"k!lend!-
r!lmek suret!yle üst yazıdan ayrı olarak gönder!leb!l!r veya alınab!l!r. 
Söz konusu nedenlerle alınan belge ekler! üst yazıyla !l!"k!lend!r!lmek 
"artıyla üst yazıdan ayrı olarak muhafaza ed!leb!l!r.
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Da&ıtım

• Belgen!n b!rden fazla muhataba gönder!lmes! durumunda da#ıtım 
bölümüne yer ver!l!r. “Da#ıtım:” ba"lı#ı ek varsa “Ek:” bölümünden 
sonra, ek yoksa !mza bölümünden sonra uygun satır bo"lu#u bırakı-
larak yazı alanının solundan ba"lanarak yazılır (Örnek 14). 

• Belgen!n gere#!n! yer!ne get!rme durumunda olanlar “Gere#!:” kısmı-
na, belgen!n !çer!#! hakkında b!lg! sah!b! olması !stenenler !se “B!lg!:” 
kısmına yazılır. “Gere#!:” kısmı “Da#ıtım:” ba"lı#ının altına, “B!lg!:” kısmı 
!se “Gere#!:” kısmı !le aynı satıra ve yazı alanının ortasına do#ru yazılır. 
“B!lg!:” kısmı yoksa muhatap adları do#rudan “Da#ıtım:” ba"lı#ının al-
tına yazılır (Örnek 14).

• Da#ıtımlı belgeler, da#ıtım bölümünde bel!rt!len muhataplara gön-
der!l!r. Da#ıtım bölümü yazı alanına sı#mayacak kadar uzunsa “Da#ı-
tım:” ba"lı#ı altına “DA'ITIM L$STES$” yazılır ve ayrı b!r sayfada “DA'I-
TIM L$STES$” ba"lı#ı altında göster!l!r (Örnek 15). Ancak gerekl! hâller-
de da#ıtım l!stes! “Ek” olarak da üst yazıya ekleneb!l!r (Örnek 16).

Olur

• Makam oluru alınan belgeler, !lg!l! b!r!m!n yönet!c!s! tarafından gü-
venl! elektron!k !mza !le tekl!f ed!l!r ve oluru alınan makam tarafından 
güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanır. Zorunlu hâllerde veya ola#anüs-
tü durumlarda !se !mzalar el yazısıyla atılır.

• Belge, olur !ç!n makama sunulurken !mza bölümünden sonra uygun 
bo" satır bırakılarak yazı alanının ortasına büyük har%erle “OLUR” ya-
zılır. “OLUR” !bares!n!n alt satırına !mzalayanın adı !lk harf! büyük d!-
#erler! küçük, soyadı büyük ve b!r alt satıra unvanı !lk har%er! büyük 
d!#erler! küçük har%erle ortalanarak yazılır. Oluru alınan makamın 
güvenl! elektron!k !mza !le olu"turdu#u !mzaya a!t tar!h b!lg!s!, belge 
tar!h! olarak esas alınır ve 12 nc! madden!n b!r!nc! fıkrasında bel!rt!len 
alanda belge görüntüsü üzer!nde göster!l!r (Örnek 17).

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanan olur yazı-
larında “OLUR” !bares!nden sonra tar!h ve !mza !ç!n uygun bo" satır 
bırakılarak !lk satırda !mzalayanın adı ve soyadına, !k!nc! satırda !se 
unvan b!lg!ler!ne yer ver!l!r (Örnek 18/A).

• Oluru tekl!f eden b!r!m !le olur alınan makam arasında ba"ka makam-
lar varsa bunlar olura katılab!l!r. Tekl!f eden b!r!m yetk!l!s!n!n !mza bö-
lümü !le “OLUR” !bares!n!n bulundu#u bölüm arasına uygun bo"luk 
bırakılarak yazı alanının solunda yer alacak "ek!lde “Uygun görü"le 
arz eder!m.” !bares! yazılır ve bu !baren!n alt satırına !mzalayanın adı 
!lk harf! büyük d!#erler! küçük, soyadı büyük ve b!r alt satıra unvanı 
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!lk har%er! büyük d!#erler! küçük har%erle ortalanarak yazılır (Örnek 
18/A). Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanan olur 
yazılarında !se “Uygun görü"le arz eder!m.” !bares!n!n altına !lg!l! ma-
kam tarafından tar!h yazılır (Örnek 18/B).

Paraf

• Paraf bölümünde tar!h, unvan, ad ve soyad b!lg!ler! kısaltma kulla-
nılmadan ast-üst !l!"k!s!ne uygun olarak bel!rt!l!r. Güvenl! elektron!k 
!mza !le !mzalanan belgeye a!t paraf b!lg!ler!, belgen!n üstver!s!nde 
tutulur (Örnek 19/A). Belge muhataba !let!ld!#!nde, belgeye a!t paraf 
b!lg!ler! payla"ılmaz.

• Elektron!k ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenl! elektron!k 
!mza veya elektron!k onay !le atılır. Elektron!k onaylar, EBYS’n!n gün-
lük raporlarında kayıt altına alınır. Günlük raporlar, günlük olarak za-
man damgasıyla damgalanır ve günlük raporlarının saklama süres! 
!l!"k!l! oldu#u belgeler!n saklama süres!nden daha kısa olamaz.

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda el yazısıyla atılan pa-
raf, kaybolmayacak ve kâ#ıda !"lemes!n! sa#layacak mav! kalemle atı-
lır. F!z!ksel ortamda hazırlanan belgelerde para%ar, belgen!n sadece 
!darede kalacak nüshasında, yazı alanının sonunda ve sol kenarında 
yer alır (Örnek 19/B).

• Elektron!k ortamda güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgelerde, 
“$let!"!m b!lg!ler!” alanının üst sınırını bel!rleyen ç!zg!n!n üzer!nde !k! 
satırlık alanın !lk satırında “Bu belge, güvenl! elektron!k !mza !le !mza-
lanmı"tır.” !bares! bulunur. Belge do#rulama b!lg!ler!n! !çeren “belge 
do#rulama kodu” !k!nc! satırda, “karekod” !se “$let!"!m b!lg!ler!” alanı-
nın en sa# kısmında yer alır (Örnek 21).

• Belge do#rulama !"lem!, do#rulama kodu ve karekod !le D!j!tal Türk!-
ye (e-Devlet) üzer!nden sa#lanır. 

• $let!"!m b!lg!ler!; solda belgey! gönderen !daren!n adres!n!, posta ko-
dunu, telefonunu, faks numarasını, e-posta adres!n!, Kayıtlı Elektron!k 
Posta (KEP) adres!n! ve !nternet adres!n!; sa#da b!lg! alınacak k!"!n!n 
adını, soyadını, unvanını ve telefon numarasını !çerecek "ek!lde sayfa 
sonuna yazılır ve ç!zg! !le ayrılır (Örnek 21).

G%zl%l%k Derecel% Belgeler

• “H!zmete Özel” g!zl!l!k dereces! bulunan belgeler!n hazırlanması, 
kayded!lmes!, saklanması, gönder!lmes!, alınması ve d!#er !"lemler! 
elektron!k ortamda gerçekle"t!r!l!r.

• “Özel” ve üstü g!zl!l!k derecel! belgeler!n hazırlanması, kayded!lmes!, 
saklanması, gönder!lmes!, alınması ve d!#er !"lemler !lg!l! mevzuatta 
bel!rt!len hükümlere uygun olarak f!z!ksel ortamda gerçekle"t!r!l!r.
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• Belgen!n !mzacısı olan yetk!l! makam, belgeye a!t g!zl!l!k dereces!n!n 
bel!rlenmes!nden sorumludur.

Sürel% ve K%"%ye Özel Yazı"malar

• Güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan sürel! belgelerde “ACELE” veya 
“GÜNLÜDÜR” !bares!ne üstver!de ve üst yazı üzer!nde yer ver!l!r. 
“GÜNLÜDÜR” !bares! ta"ıyan belgelere cevap ver!lmes! gereken süre 
veya tar!h, met!n !ç!nde ve !lg!l! üstver! alanında bel!rt!l!r.

• “ACELE” !bares! ta"ıyan belgeye derhâl ve süratle; “GÜNLÜDÜR” !bare-
s! ta"ıyan belgeye bel!rt!len süre !ç!nde cevap ver!l!r. 

• Elektron!k ortamda veya zorunlu hâllerde ya da ola#anüstü durum-
larda hazırlanan sürel! belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” !bares! 
yazı alanının sa# üst kö"es!nde kırmızı renkl! olarak bel!rt!l!r (Örnek 
19/A, 19/B). B!rden fazla sayfalı belgelerde “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” 
!bares! sadece b!r!nc! sayfada bel!rt!l!r (Örnek 9).

• “K$&$YE ÖZEL” !bares!, belgen!n !lg!l!s!ne tesl!m ed!lmes!n! ve sonrasın-
da yürütülecek sürec! !fade eder.

• “K$&$YE ÖZEL” !bares! ta"ıyan belgen!n zarfı açılmadan zarf üzer!nde 
yer alan b!lg!ler, yetk!l! b!r!mce EBYS’ye veya kurumsal belge kayıt 
s!stem!ne kayded!l!r ve !lg!l!s!ne tesl!m ed!l!r. “K$&$YE ÖZEL” !bares! 
ta"ıyan belge üzer!nde yalnızca !lg!l! k!"! tasarruf hakkına sah!pt!r ve 
!lg!l!n!n taleb! !le EBYS’ye kayded!l!r.

Sayfa Numarası

• B!rden fazla sayfa tutan belgelere sayfa numarası ver!l!r. Sayfa numa-
rası, !let!"!m b!lg!ler!n!n altında ve sayfanın ortasında, toplam sayfa 
sayısının kaçıncısı oldu#unu gösterecek "ek!lde bel!rt!l!r (Örnek 9).

Üstver% Elemanları

• Güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgelerde asgar! olarak e-Ya-
zı"ma Tekn!k Rehber!’nde bel!rt!len üstver! elemanları kullanılır. e-Ya-
zı"ma Tekn!k Rehber!’nde bel!rt!len üstver! elemanları !le b!rl!kte !lg!l! 
mevzuatta bel!rt!len standartlara uygun üstver! elemanları da kulla-
nılab!l!r.

• $dare, !ht!yacına b!naen b!r!nc! fıkrada bel!rt!len üstver! elemanlarına 
!lave olarak üstver! elemanları kullanab!l!r.

• Elektron!k ortamda güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgen!n 
üstver! elemanları, belgen!n ayrılmaz b!r bütünüdür. Tar!h ve sayı g!b! 
belge görüntüsü üzer!nde yer alan b!lg!ler !le üstver!de yer alan b!lg!-
ler arasında fark olamaz.
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Belgen%n Ço&altılması

• Güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgen!n ço#altılması, yetk!len-
d!r!lm!" görevl!ler tarafından çıktı alınarak gerçekle"t!r!l!r. Ço#altılan 
güvenl! elektron!k !mzalı belgen!n do#rulama !"lem!, 23 üncü mad-
den!n !k!nc! fıkrasında bel!rt!ld!#! "ek!lde yapılır.

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda ya da bu Yönetmel!#!n 
yürürlü#e g!rd!#! tar!hten önce f!z!ksel ortamda hazırlanan b!r belge-
den örnek çıkartılması hâl!nde, ço#altılan belgen!n uygun b!r yer!ne 
“ASLI G$B$D$R” !bares! konulur ve yetk!lend!r!lm!" görevl! tarafından 
ad, soyad, unvan ve tar!h bel!rt!lmek suret!yle !mzalanır. Bu "ek!lde 
ço#altılan belge, asıl belge g!b! kabul ed!l!r.

Belgen%n Elektron%k Ortamda Gönder%lmes% ve Alınması

• Güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgeler!n gönder!lmes! ve 
alınması !"lemler!n!n, elektron!k ortamda !lg!l! mevzuatla yetk! ver!l-
m!" üçüncü b!r taraf aracılı#ıyla kayıt altına alınarak yapılması esastır. 
Ancak !dareler arasında güvenl! elektron!k !mzalı belgeler!n gönder!l-
mes! ve alınması !"lemler!, tara%arca yapılacak anla"malar çerçeves!n-
de ve kayıt altına alınmak kaydıyla ba"ka b!r !let!m mekan!zmasıyla 
da yapılab!l!r.

• Güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgeler, ver! depolama araç-
larıyla da !let!leb!l!r. Bu durumda gönderme ve alma !"lem!ne !l!"k!n 
kayıt tutulur.

• $dare, resmî yazı"ma kapsamında kend!s!ne !let!len ve e-Yazı"ma Tek-
n!k Rehber!’ne uygun "ek!lde hazırlanmı" belgeler! !"leme koymakla 
yükümlüdür.

• $dare, ba"ka b!r !dareden kend!s!ne resmî yazı"ma kapsamında !let!len 
ve e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’nde tanımlanan kurallara uygun "ek!lde 
hazırlanmamı" b!r belgey! reddetme hakkına sah!pt!r. Bu durumda, 
kend!s!ne !let!len belgey! reddeden !dare, gönderen !dareye bu duru-
mu sebepler!yle b!rl!kte belgen!n kend!s!ne ula"tı#ı tar!h! tak!p eden 
!k!nc! !" gününün sonuna kadar b!ld!r!r.

• Resmî yazı"ma kapsamında !dare dı"ına gönder!len güvenl! elekt-
ron!k !mza !le !mzalanan belgeler, gerekl! hâllerde elektron!k olarak 
"!frelen!r. Elektron!k belgeler!n "!frelenmes! !"lem! e-Yazı"ma Tekn!k 
Rehber!’nde tanımlandı#ı "ek!lde yapılır. Kullanılacak "!freleme sert!-
f!kaları yetk!l! elektron!k sert!f!ka h!zmet sa#layıcılarından tem!n ed!-
l!r.

• e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’nde tanımlanan "!freleme mekan!zmasına 
uygun "ek!lde kend!ler!ne "!frel! belge !let!leb!lmes!n! talep eden !da-
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reler, kend!ler! !ç!n elektron!k "!freleme sert!f!kası tem!n eder. $dareler 
!ç!n olu"turulan elektron!k "!freleme sert!f!kaları DETS$S üzer!nden 
payla"ılır. $dareler, elektron!k "!freleme sert!f!kasına sah!p olması "ar-
tıyla d!#er !darelerden resmî yazı"ma kapsamında kend!ler!ne gön-
der!len ve e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’ne uygun "ek!lde "!frelenm!" bel-
geler! kabul etmekle yükümlüdür. $dareler, kar"ılıklı olarak üzer!nde 
anla"mak ko"uluyla, e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’nde tanımlanan "!fre-
leme mekan!zmasından farklı "!freleme mekan!zmaları kullanab!l!r.

• $dare, e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’nde tanımlandı#ı "ek!lde "!frelenerek 
kend!s!ne gönder!len resmî yazı"ma kapsamındak! b!r belgen!n "!fre-
s!n! açamazsa veya belgen!n "!fres!n! açmakla b!rl!kte belge !çer!#!n!n 
e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’nde bel!rt!len "!freleme mekan!zması !ç!n 
tanımlanan özell!kler! ta"ımadı#ını bel!rlerse bu belgey! reddeder ve 
durumu "!frel! belgen!n kend!s!ne ula"tı#ı günü tak!p eden !k!nc! !" 
gününün sonuna kadar kend!s!ne !let!len "!frel! belgey! tanımlayan 
b!lg!lerle b!rl!kte, belgey! gönderen !dareye b!ld!r!r ve hem bu b!ld!-
r!m! hem de kend!s!ne !let!len "!frel! belgey! kayıt altına alır. $daren!n 
b!ld!r!mde bulunmaması hâl!nde, gönder!len "!frel! belge açılmı", 
!çer!#!ne er!"!lm!" ve bu belgen!n e-Yazı"ma Tekn!k Rehber!’ne uygun 
"ek!lde hazırlandı#ı kabul ed!lm!" sayılır.

Belgen%n F%z%ksel Ortamda Gönder%lmes% ve Alınması

• Muhatabına elektron!k olarak !let!m!n!n mümkün olmadı#ı durum-
larda, yetk!lend!r!lm!" görevl!ler tarafından çıktısı alınan güvenl! 
elektron!k !mzalı belge, elektron!k ortamdak! aslına er!"!m amacı !le 
f!z!ksel ortamda gönder!l!r. F!z!ksel ortamda alınan belgen!n do#ru-
lama !"lem!, 23 üncü madden!n !k!nc! fıkrasında bel!rt!ld!#! "ek!lde 
gerçekle"t!r!l!r. Do#rulaması yapılan belge, muhatap !dare tarafından 
!"leme alınır.

• Belge zar%anarak muhatabına !let!ld!#!nde ba"lık b!lg!s!, !ht!yaç du-
yulması hâl!nde gönderen !daren!n adres b!lg!s!, belgen!n tar!h! ve 
sayısı zarfın sol üst kö"es!ne; muhatabın adı ve adres b!lg!s! zarfın or-
tasına kısaltma kullanılmadan yazılır. Varsa süre ve k!"!ye özel b!lg!s! 
(ACELE, GÜNLÜDÜR, K$&$YE ÖZEL), üstte olmak üzere, zarfın sa# üst 
kö"es!nde kırmızı renkl! büyük har%erle bel!rt!l!r (Örnek 22). 

• “H!zmete Özel” har!c!ndek! g!zl!l!k derecel! belgeler!n gerekl! güvenl!k 
tedb!rler! alınarak f!z!ksel ortamda gönder!lmes! esastır. Ancak 27738 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kurulu"ları !le 
Gerçek ve Tüzel K!"!ler!n Elektron!k Haberle"me H!zmet! $ç!nde Kodlu 
veya Kr!ptolu Haberle"me Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
mel!k”!n 2 nc! maddes!nde yetk!l! kılınan !dareler, g!zl!l!k derecel! bel-
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geler! gerekl! güvenl!k tedb!rler!n! almak "artıyla güvenl! elektron!k 
!mza !le !mzalayarak elektron!k ortamda da göndereb!l!r.

• $dareye f!z!ksel ortamda gelen belgen!n alındı#ı tar!h !le belgeye a!t 
üstver!ler EBYS’ye veya kurumsal belge kayıt s!stem!ne kayded!l!r.

• $dareler, f!z!ksel ortamda alınan belgeler !ç!n gelen belge kaydında 
kullanacakları et!kette/ka"ede en az Örnek 23’te bel!rt!len unsurlara 
yer ver!r. Et!ket/ka"e, üst yazının !lk sayfasının ön veya arka yüzüne 
basılır.

• B!r!me f!z!ksel ortamda gelen belgelerle !lg!l! havale, tal!mat ve ben-
zer! !"lemler, üst yazının !lk sayfasının ön veya arka yüzüne ka"e bası-
larak belge üzer!nde göster!leb!l!r. Bu ka"en!n "ekl! !lg!l! b!r!mler tara-
fından bel!rlen!r.

• K!"!ler tarafından !dareye yazılan d!lekçeler!n; “… arz eder!m.” "ekl!nde 
b!t!r!lmemes! veya “… r!ca eder!m.” !bares!yle ya da ba"ka !barelerle 
b!t!r!lmes! d!lekçen!n !"leme alınmasına engel de#!ld!r.

Görü", B%lg% ve Belge Talepler%nde Süre

• $dare !ç! ve !dare dı"ı görü", b!lg! ve belge talep yazıları günlü yazılır. 
$dareler, !lg!l! mevzuattak! özel hükümler saklı kalmak kaydıyla süre 
bel!rt!lmeyen belge talepler!n!, taleb!n kend!ler!ne ula"masından !t!-
baren en geç 5 (be") !" günü; süre bel!rt!lmeyen b!lg! ve görü" talep-
ler!n! !se taleb!n kend!ler!ne ula"masından !t!baren en geç 15 (on be") 
!" günü !ç!nde yer!ne get!r!r. Taleb!n ula"tı#ı tar!h, elektron!k ortamda 
gelen talepler !ç!n !lg!l! yazının EBYS’ye g!r!" kaydının yapıldı#ı zama-
nı; f!z!ksel ortamda gelen talepler !ç!n !se !lg!l! yazının EBYS’ye veya 
kurumsal belge kayıt s!stem!ne g!rd!#! zamanı !fade eder.

• Bu Yönetmel!#e uygun olarak yazılmayan belgelere ver!lecek cevabî 
yazılarda, bu Yönetmel!#!n !lg!l! maddeler! bel!rt!lmek suret!yle mu-
hatap uyarılab!l!r. Söz konusu durumun devam etmes! hâl!nde, sürel! 
belgeler har!ç müteak!p belgeler gerekçes! bel!rt!lerek !ade ed!leb!l!r.

(DETAYLI B!LG! !Ç!N

YÖNETMEL!K “EKLER” BÖLÜMÜ !NCELENMEL!D!R)
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

TEST - 1

1. Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, “b!r belgey! tanımlayan gönder!c!, konu, tar!h, sayı 
ve benzer! tüm b!lg!ler” a"a&ıdak%lerden hang%s%n% %fade eder?

A)  Devlet Te"k!latı Merkez! Kayıt S!stem!

B)  Resmî Yazı"ma

C)  Üstver!

D) Kurumsal Belge Kayıt S!stem!

E)  Üst Yazı

2.  I- Belgeler, A4 (210x297 mm) boyutu d!kkate alınarak hazırlanır.

 II- Elektron!k Ortamda güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgeler 
!k! nüsha olarak hazırlanır.

 III- Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanacak bel-
geler!n üst yazıları !ç!n kâ#ıdın b!r yüzü kullanılır.

 IV- Hazırlanan belgelerde “T!mes New Roman” veya “Ar!al” yazı t!p! 
normal yazı st!l!nde kullanılır.

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmel%k’e göre, yukarıda sayılanlardan hang%s%/hang%ler% 
do&rudur? 

 A)  I ve II     

 B) II ve III   

 C)  I, II ve III    

 D) I, III ve IV

 E) Yalnız II  

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

326 RESMÎ YAZI!MALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL"K



3. Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, belgen%n yazı alanı sayfanın üst, sol ve sa& ke-
narından ne kadar bo"luk bırakılarak düzenlen%r?

 A)  1,25 cm    

 B)  1,5 cm 

 C)  2 cm    

 D)  2,5 cm

 E)  3 cm

4.  I- 28/10/2022

 II- 29.05.2022

 III- 05,01,2022

 IV- 16 Ocak 2022

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, “Tar!h” yazımı %le %lg%l% olarak, yukarıda sayılan-
lardan hang%s%/hang%ler% yanlı"tır? 

 A)  I ve III 

 B)  II ve IV 

 C)  Yalnız III 

 D)  I, II ve IV

 E)  I ve IV

5.  Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, a"a&ıda ver%len b%lg%lerden hang%s% yanlı"tır? 

 A)  Belge üzer!nde en fazla 2 logo kullanılab!l!r.

 B)  Antet, belgey! gönderen !daren!n adının bel!rt!ld!#! bölümdür. 

 C) Belge ekler! farklı form, format veya ebatlarda hazırlanamaz. 

 D)  Üst yazının ekler! !ç!n kâ#ıdın her !k! yüzü de kullanılab!l!r. 

 E)  Belgen!n yazı alanı sayfanın üst, sol ve sa# kenarından    
 1,5 cm bo"luk bırakılarak düzenlen!r.
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6.  I- Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanan belgede 
tar!h, belgen!n !mzalandı#ı zamanı bel!rt!r ve belge !mzalandı#ı tar!hte 
kayıt altına alınır.

 II- Tar!h; sayı !le aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sa#ında yıl, 
ay, gün olarak rakamla ve aralarına nokta !"aret! “.” konularak yazılır

 III- Tutanak, rapor, tebl!#-tebellü# belges! ve benzer! belgelerde tar!h, 
metn!n b!t!m!nde yer alab!l!r.

 IV- Gün ve ay 2 hanel!, yıl !se 4 hanel! olarak düzenlen!r.

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, “Tar!h” yazımı %le %lg%l% olarak, yukarıdak% b%lg%-
lerden hang%s%/hang%ler% do&rudur? 

 A)  Yalnız II   

 B)  II ve IV  

 C)  II ve III   

 D)  I, III ve IV 

 E) I ve II  

 

7. “Sayı: yan ba"lı#ının b!r alt satırına yazılır. Yazı alanının d!key orta h!-
zasını geçmeyecek b!ç!mde kel!meler!n ba" harfler! büyük olarak ve 
sonuna herhang! b!r noktalama !"aret! konulmaksızın yazılır. Belgen!n 
!çer!#! hakkında kısa ve öz b!lg! barındırır.” 

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, yukarıdak% parçada, a"a&ıdak%lerden hang%s%n-
den bahsed%lmekted%r?

 A)  Antet

 B)  Sayı

 C)  Konu

 D)  Muhatap

 E)  $lg!
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8. * Tutanak, rapor, tebl!#-tebellü# belges! ve benzer! belgelerde tar!h, 
metn!n b!t!m!nde yer alab!l!r.

 * Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; belgen!n ha-
zırlanma süreçler!n! !fade eden Ola#anüstü Durumlar !ç!n “E”, Zorunlu 
Hâller !ç!n “Z” veya Elektron!k Ortam !ç!n “O” !bareler!nden uygun ola-
nı, DETS$S’te bel!rt!len Türk!ye Cumhur!yet! Devlet Te"k!latı Numarası, 
standart dosya planı kodu !le kayıt numarasından olu"ur ve bunların 
arasına kısa ç!zg! !"aret! (-) konulur. 

 * Tar!hte; gün, ay ve yıl !k! hanel! olarak düzenlen!r.

 * Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda hazırlanan belgede 
tar!h, belgen!n !mzalandı#ı zamanı bel!rt!r ve belge !mzalandı#ı tar!hte 
kayıt altına alınır.

 * “Sayı:” yan ba"lı#ı, “Konu:” yan ba"lı#ının b!r alt satırına yazılır.

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmel%k’e göre, yukarıda ver%len b%lg%lerden kaç tanes% 
do&rudur?

 A)  1 B) 2  C) 3  D) 4  E) 5

9.  Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, “Muhatap” %le %lg%l% olarak, a"a&ıda ver%len b%l-
g%lerden hang%s% yanlı"tır? 

 A)  Muhatabın !dare veya özel hukuk tüzel k!"!s! olması durumunda,  
 adı büyük harflerle ve sonuna bulunma hâl ekler!nden uygun   
 olanı get!r!lerek yazılır.

 B)  Belgen!n gönder!ld!#! !darey! veya k!"!y! bel!rt!r. 

 C)  Konunun son satırından !t!baren, 2 satır bo"luk bırakılarak ve   
 sayfa ortalanarak yazılır.

 D)  Adres b!lg!s! uzun !se b!rden fazla satıra yazılab!l!r. 

 E)  B!rden fazla muhataba !let!lecek da#ıtımlı belgeler!n muhatap   
 bölümüne “DA'ITIM YERLER$NE” !bares! yazılır.
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10. “Belgen!n ba#lantılı oldu#u d!#er belge veya belgeler!n bel!rt!ld!#! 
bölümdür.” 

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, yukarıdak% parçada, a"a&ıdak%lerden hang%s%n-
den bahsed%lmekted%r?

 A)  Antet

 B)  $lg!

 C)  Konu

 D)  Muhatap

 E)  Sayı

11. Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, a"a&ıda ver%len b%lg%lerden hang%s% do&rudur? 

 A)  Muhatap, belgen!n ba#lantılı oldu#u d!#er belge veya    
 belgeler!n bel!rt!ld!#! bölümdür.

 B)  Muhatap yan ba"lı#ı, !lg! bölümünün son satırından !t!baren   
 2 satır bo"luk bırakılarak ve yazı alanının solundan ba"lanarak   
 yazılır. 

 C)  $lg!de bel!rt!len belge, muhatapta bulunmadı#ı durumlarda   
 söz konusu belge, ek olarak muhatabına !let!leb!l!r.

 D)  Met!n alanı, “Konu” veya varsa “$lg!” !le “$mza” arasındak! kısımdır.

 E)  $dare dı"ına gönder!len belgelerde, gerek!yorsa belgen!n g!dece#!
  yer!n adres!, muhatap satırının altına, satır ortalanarak büyük   

 harflerle yazılır. 

12. “Paragrafa … cm !çer!den ba"lanır ve met!n !k! yana h!zalanır.” 

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, yukarıdak% parçadak% bo"lu&a a"a&ıdak%lerden 
hang%s% get%r%lmel%d%r?

 A)  3 

 B)  2,5  

 C)  2,25  

 D)  1,25  

 E)  1
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13.  I- Met!n alanı, “Konu” veya varsa “$lg!” !le “$mza” arasındak! kısımdır.

 II- Paragrafa 1,5 cm !çer!den ba"lanır ve met!n !k! yana h!zalanır.

 III- B!rden fazla sayfa tutan üst yazılarda sayı, tar!h, konu, muhatap ve 
!lg! b!lg!ler!ne sadece !lk sayfada; !mza, ek ve da#ıtım b!lg!ler!ne !se 
sadece son sayfada yer ver!l!r.

 IV- $let!"!m b!lg!s!ne ve belge do#rulama b!lg!ler!ne her sayfanın en 
alt kısmında yer ver!l!r

 Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, “Met!n” %le %lg%l% olarak, yukarıda ver%len b%lg%-
lerden hang%s%/hang%ler% yanlı"tır?

 A)  I ve II 

 B)  II ve III 

 C)  I, II ve III

 D)  I, II ve IV

 E)  Yalnız I

14. Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, a"a&ıda ver%len b%lg%lerden hang%s% do&rudur? 

 A)  Met!n !ç!nde kısaltma kullanılacak !se !faden!n !lk kullanıldı#ı   
 yerde kısaltılmı" b!ç!m!, sonra parantez !ç!nde açık b!ç!m! yazılır.

 B)  Met!n !ç!nde yer alan alıntılar tırnak !ç!nde ve/veya e#!k (!tal!k)   
 olarak yazılab!l!r. 

 C)  Dört ve dörtten çok hanel! sayılar sondan sayılmak üzere   
 üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya v!rgül (,) !"aret! konulur.

 D)  Sayılarda kes!rler nokta (.) !le ayrılır. 

 E)   Paragrafa 1,75 cm !çer!den ba"lanır ve met!n !k! yana h!zalanır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

331RESMÎ YAZI!MALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL"K



15.  Resmî Yazı"malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmel%k’e göre, a"a&ıda ver%len b%lg%lerden hang%s% yanlı"tır? 

 A)  Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda !mza, ad ve soyadın
  üzer!nde bırakılan bo"lu#a el yazısıyla atılır.

 B)  Paraf bölümünde tar!h, unvan, ad ve soyad b!lg!ler! kısaltma   
 kullanılmadan ast-üst !l!"k!s!ne uygun olarak bel!rt!l!r. 

 C)  “ACELE” !bares! ta"ıyan belgeye derhâl ve süratle; “GÜNLÜDÜR”   
 !bares! ta"ıyan belgeye bel!rt!len süre !ç!nde cevap ver!l!r.

 D)  Belgen!n !k! yetk!l! tarafından !mzalanması durumunda üst unvan 
  sah!b!n!n adı, soyadı, unvanı ve !mzası solda yer alır.

 E)  Belgen!n b!rden fazla muhataba gönder!lmes! durumunda da#ıtım 
  bölümüne yer ver!l!r. 

CEVAP ANAHTARI

1' C     2' D    3' B    4' A   5' C   6' D   7' C   8' B    9' A    10' B
11' C    12' D     13' A     14' B    15' D   
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C -  B!LG! ANAL!Z!

• Resmî Yazı!ma: $dareler!n kend! !çler!nde, b!rb!rler!yle veya gerçek 
ya da tüzel k!"!ler !le !let!"!m sa#lamak amacıyla güvenl! elektron!k 
!mza kullanarak Elektron!k Ortamda ve Zorunlu Hâllerde veya Ola"a-
nüstü Durumlarda el yazısıyla atılan !mza !le f!z!ksel ortamda yürüt-
tükler! sürec!,

• Elektron!k Ortamda güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgeler 
tek nüsha olarak hazırlanır. 

• Zorunlu Hâllerde veya Ola#anüstü Durumlarda hazırlanacak bel-
geler, para%ı nüshası hazırlayan !darede kalacak "ek!lde en az 2 (!k!) 
nüsha olarak düzenlen!r.

• Belgeler, A4 (210x297 mm) boyutu d!kkate alınarak hazırlanır. 

• Hazırlanan belgelerde “T!mes New Roman” veya “Ar!al” yazı t!p! nor-
mal yazı st!l!nde kullanılır. Harf büyüklü#ünün T!mes New Roman 
!ç!n 12 punto, Ar!al !ç!n 11 punto olması esastır.

• Belgen!n yazı alanı sayfanın üst, sol ve sa# kenarından 1,5 cm bo"luk 
bırakılarak düzenlen!r. $dare, logo kullanmak !sted!#!nde sayfanın 
üst bo"lu#u 0,5 cm olarak düzenlen!r.

• Belge üzer!nde en fazla 2 (!k!) logo kullanılab!l!r.

• Ba"lık (antet), belgey! gönderen !daren!n adının bel!rt!ld!#! bölüm-
dür.

• Belgelerde sayı bulunması zorunludur. “Sayı:” sırasıyla; belgen!n 
hazırlanma süreçler!n! !fade eden Elektron!k Ortam !ç!n “E”, Zorunlu 
Hâller !ç!n “Z” veya Ola"anüstü Durumlar !ç!n “O” !bareler!nden uy-
gun olanı, DETS$S’te bel!rt!len Türk!ye Cumhur!yet! Devlet Te"k!latı 
Numarası, standart dosya planı kodu !le kayıt numarasından olu"ur 
ve bunların arasına kısa ç!zg! !"aret! (-) konulur.

• Tar!h; sayı !le aynı satırda olmak üzere yazı alanının en sa#ında 
gün, ay, yıl olarak rakamla ve aralarına nokta !"aret! “.” konularak 
yazılır. Gün ve ay 2 hanel!, yıl !se 4 hanel! olarak düzenlen!r (Örnek: 
01.09.2019). Ay adları, har%e de yazılab!l!r. Bu durumda gün, ay ve yıl 
arasına herhang! b!r !"aret konulmaz (Örnek: 10 Ek!m 2019).

• “Konu:” yan ba"lı#ı, “Sayı:” yan ba"lı#ının b!r alt satırına yazılır. 

• Muhatap, belgen!n gönder!ld!#! !darey! veya k!"!y! bel!rt!r. Bu bölüm 
konunun son satırından !t!baren, !k! satır bo"luk bırakılarak ve sayfa 
ortalanarak yazılır.
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• $lg!, belgen!n ba#lantılı oldu#u d!#er belge veya belgeler!n bel!rt!l-
d!#! bölümdür.

• “$lg!:” yan ba"lı#ı, muhatap bölümünün son satırından !t!baren !k! 
satır bo"luk bırakılarak ve yazı alanının solundan ba"lanarak yazılır.

• Met!n alanı, “Muhatap” veya varsa “$lg!” !le “$mza” arasındak! kısımdır.

• “$lg!” !le met!n ba"langıcı arasında b!r satır, “$lg!” yoksa belgen!n mu-
hatabı !le met!n ba"langıcı arasında 2 satır bo"luk bulunur (Örnek 8).

• Paragrafa 1,25 cm !çer!den ba"lanır ve met!n !k! yana h!zalanır. 

• Metn!n b!t!m!nden !t!baren 2 !lâ 4 satır bo"luk bırakılarak, belgey! 
!mzalayacak olan makam sah!b!n!n adına, soyadına ve bunların al-
tında unvanına, yazı alanının en sa#ında ortalanarak yer ver!l!r.

• El yazısıyla atılan !mza, kaybolmayacak ve kâ#ıda !"lemes!n! sa#laya-
cak mav! renkl! kalemle atılır. 

• Belgen!n 2 yetk!l! tarafından !mzalanması durumunda üst unvan sa-
h!b!n!n adı, soyadı, unvanı ve !mzası sa#da yer alır. Belgen!n 2’den 
fazla yetk!l! tarafından !mzalanması durumunda en üst unvan sah!-
b!n!n adı, soyadı, unvanı ve !mzası en solda olmak üzere yetk!l!ler 
unvan sırasına göre soldan sa#a do#ru sıralanır.

• Belgede ek olması hâl!nde “Ek:” ba"lı#ı !mza bölümünden sonra uy-
gun satır bo"lu#u bırakılarak ve yazı alanının solundan ba"lanarak 
yazılır. 

• Belgen!n b!rden fazla muhataba gönder!lmes! durumunda da#ıtım 
bölümüne yer ver!l!r. “Da#ıtım:” ba"lı#ı ek varsa “Ek:” bölümünden 
sonra, ek yoksa !mza bölümünden sonra uygun satır bo"lu#u bırakı-
larak yazı alanının solundan ba"lanarak yazılır. 

• Makam oluru alınan belgeler, !lg!l! b!r!m!n yönet!c!s! tarafından gü-
venl! elektron!k !mza !le tekl!f ed!l!r ve oluru alınan makam tarafın-
dan güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanır. 

• Paraf bölümünde tar!h, unvan, ad ve soyad b!lg!ler! kısaltma kulla-
nılmadan ast-üst !l!"k!s!ne uygun olarak bel!rt!l!r. 

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda el yazısıyla atılan pa-
raf, kaybolmayacak ve kâ#ıda !"lemes!n! sa#layacak mav! kalemle 
atılır. 

• Sayfa numarası, !let!"!m b!lg!ler!n!n altında ve sayfanın ortasında, 
toplam sayfa sayısının kaçıncısı oldu#unu gösterecek "ek!lde bel!rt!-
l!r.
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• Güvenl! elektron!k !mza !le !mzalanan belgen!n ço#altılması, yetk!-
lend!r!lm!" görevl!ler tarafından çıktı alınarak gerçekle"t!r!l!r. 

• Zorunlu hâllerde veya ola#anüstü durumlarda ya da bu Yönetme-
l!#!n yürürlü#e g!rd!#! tar!hten önce f!z!ksel ortamda hazırlanan b!r 
belgeden örnek çıkartılması hâl!nde, ço#altılan belgen!n uygun b!r 
yer!ne “ASLI G$B$D$R” !bares! konulur ve yetk!lend!r!lm!" görevl! tara-
fından ad, soyad, unvan ve tar!h bel!rt!lmek suret!yle !mzalanır.

• K!"!ler tarafından !dareye yazılan d!lekçeler!n; “… arz eder!m.” "ekl!n-
de b!t!r!lmemes! veya “… r!ca eder!m.” !bares!yle ya da ba"ka !bare-
lerle b!t!r!lmes! d!lekçen!n !"leme alınmasına engel de#!ld!r.

• $dareler, !lg!l! mevzuattak! özel hükümler saklı kalmak kaydıyla süre 
bel!rt!lmeyen belge talepler!n!, taleb!n kend!ler!ne ula"masından 
!t!baren en geç 5 (be") !" günü; süre bel!rt!lmeyen b!lg! ve görü" ta-
lepler!n! !se taleb!n kend!ler!ne ula"masından !t!baren en geç 15 (on 
be") !" günü !ç!nde yer!ne get!r!r. 
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SA!LIK BAKANLI!I PERSONEL" GÖREVDE 
YÜKSELME VE UNVAN DE!"#"KL"!" YÖNETMEL"!"

$���%ú/*ú�127/$5,

Görevde yükselmeye tab$ kadrolar:

• Yönet!m H!zmetler! Grubu;
 ɮ "ube müdürü, hastane müdürü,
 ɮ "ef, koruma ve güvenl!k #ef!.

• Ara#tırma, Planlama H!zmetler! Grubu;
 ɮ Uzman, ara#tırmacı, e$!t!m uzmanı, s!v!l savunma uzmanı.

• B!lg! %#lem H!zmetler! Grubu;
 ɮ Çözümley!c!.

• %darî H!zmetler Grubu;
 ɮ Ayn!yat saymanı, muhasebec!, sayman,
 ɮ B!lg!sayar !#letmen!, ver! hazırlama ve kontrol !#letmen!, dakt!log-
raf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, memur, redaktör, 
koruma ve güvenl!k görevl!s!,

 ɮ "oför.

• Yardımcı H!zmetler Grubu;

• Gassal, terz!, tekn!syen yardımcısı, a#çı, berber, bahçıvan, kalor!ferc!, 
h!zmetl!, bekç!, da$ıtıcı, hayvan bakıcısı.

Unvan de%$&$kl$%$ne tab$ kadrolar:

• Uzman tab!p, uzman (T.U.T.G.), uzman d!# tab!b!, tab!p, d!# tab!b!, eczacı, 
avukat, mühend!s, m!mar, veter!ner hek!m, matemat!kç!, !stat!st!kç!, 
k!myager, f!z!kç!, sa$lık f!z!kç!s!, çocuk gel!#!mc!s!, b!yolog, ps!kolog, 
sosyolog, antropolog, sosyal çalı#macı, d!yet!syen, f!zyoterap!st, f!-
z!koterap!st, !# ve u$ra#ı terap!st! (ergo terap!st), perfüzyon!st, d!l ve 
konu#ma terap!st!, tercüman, müterc!m, kütüphanec!, tekn!ker, tekn!k 
ressam, ressam, graf!ker, #eh!r plancısı, programcı, tıbbî teknolog, sa$lık 
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tekn!ker!, hem#!re, hem#!re yardımcısı, ebe, sa$lık memuru, sa$lık tek-
n!syen!, laborant, d!# protez tekn!syen!, odyolog, tekn!syen ve !mam 
hat!p.

Görevde yükselme sınavına tâb$ olarak atanacaklarda aranacak genel 
&artlar

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 !nc! maddes!n!n (B) bend!n-
de bel!rt!len h!zmet #artlarını ta#ımak,

• Yapılacak görevde yükselme sınavında ba#arılı olmak,

• Bakanlık ve ba$lı kurulu#larında en az 2 (!k!) yıl çalı#mı# olmak,

gerek!r.

Görevde yükselme sınavına tâb$ olarak atanacaklarda aranacak özel 
&artlar

• %l ve !lçe sa$lık&müdürlükler!nde bulunan sa$lıkla !lg!l! #ube müdürü 
kadrolarına atanab!lmek !ç!n;

 ɮ Sa$lıkla !lg!l! en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları 
terc!h ed!lmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu 
olmak,

• %l ve !lçe sa$lık&müdürlükler!nde bulunan d!$er #ube müdürü kadrola-
rına atanab!lmek !ç!n;

 ɮ En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

• Hastane müdürü kadrolarına atanab!lmek !ç!n;
 ɮ Sa$lık !dares! yüksekokulu, sa$lık kurumları yönet!c!l!$!, sa$lık ku-
rumları !#letmec!l!$! mezunu veya temel e$!t!m! !dare ve !#letmec!l!k 
olan yüksekokul veya fakültelerden mezun olup hastane !#letme-
c!l!$! konusunda yüksek l!sans veya doktora yapmı# olanlar terc!h 
ed!lmek kaydıyla dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

• "ef, koruma ve güvenl!k #ef!, ayn!yat saymanı ve muhasebec! kadrola-
rına atanab!lmek !ç!n;

 ɮ En az !k! yıllık yüksekokul mezunu olmak,

• E$!t!m uzmanı, s!v!l savunma uzmanı ve uzman kadrosuna atanab!lmek 
!ç!n;

 ɮ En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

• Çözümley!c! kadrosuna atanab!lmek !ç!n;
 ɮ En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,
 ɮ En az !k! !#let!m s!stem!n!n uygulamasını b!ld!$!n! belgelemek,
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 ɮ En az b!r programlama d!l! b!ld!$!n! belgelemek,

• B!lg!sayar !#letmen!, ver! hazırlama ve kontrol !#letmen!, veznedar, am-
bar memuru, santral memuru, memur, dakt!lograf, redaktör, koruma 
ve güvenl!k görevl!s! kadrosuna atanab!lmek !ç!n;

 ɮ En az ortaö$ret!m mezunu olmak,
 ɮ B!lg!sayar !#letmen! !le ver! hazırlama ve kontrol !#letmen! kadrosuna 
atanab!lmek !ç!n M!llî E$!t!m Bakanlı$ınca onaylı en az 120 (yüz y!rm!) 
saat sürel! b!lg!sayar kullanım belges!ne sah!p olmak veya okulların 
b!lg!sayar bölümünden mezun olmak ya da okullardan 2 (!k!) dönem 
b!lg!sayar e$!t!m! aldı$ını belgelemek,

• "oför kadrosuna atanab!lmek !ç!n;
 ɮ En az ortaö$ret!m mezunu olmak,
 ɮ B,&C,&D, E t!p sürücü belges!nden b!r!ne sah!p olmak,
 ɮ gerek!r.

Unvan de%$&$kl$%$ sınavına tâb$ olmadan atama yapılacak kadrolar
 ɮ Uzman tab!p, uzman (T.U.T.G.), uzman d!# tab!b!, tab!p, d!# tab!b! ve 
eczacı kadrolarına unvan de$!#!kl!$! suret!yle yapılacak atamalar, 
!lg!l! mevzuatı gere$!nce sınavsız ve kura !le yapılır.

Unvan de%$&$kl$%$ sınavına tâb$ olarak atanacaklarda aranacak &artlar

• Unvan de$!#!kl!$! sınavına tâb! olarak yapılacak atamalarda unvan de-
$!#!kl!$! sınavında ba#arılı olmanın yanında a#a$ıdak! #artlar aranır.

• Avukat kadrosuna atanmak !ç!n;
 ɮ Hukuk fakültes! mezunu olmak,
 ɮ Avukatlık ruhsatına sah!p olmak,

• Mühend!s, m!mar, matemat!kç!, !stat!st!kç!, k!myager, f!z!kç!, veter!ner 
hek!m, b!yolog, ps!kolog, sosyal çalı#macı, d!yet!syen, f!zyoterap!st, 
f!z!koterap!st, odyolog, sa$lık f!z!kç!s!, çocuk gel!#!mc!s!, sosyolog, antro-
polog, !# ve u$ra#ı terap!st!, perfüzyon!st, d!l ve konu#ma terap!st!, tıbbî 
teknolog, kütüphanec!, sa$lık tekn!ker!, tekn!ker, hem#!re, ebe, sa$lık 
memuru, sa$lık tekn!syen!, laborant, d!# protez tekn!syen!, hem#!re yar-
dımcısı, sa$lık sava# memuru, tekn!syen, tekn!k ressam, ressam, graf!ker, 
#eh!r plancısı, kameraman ve !mam hat!p kadrolarına atanab!lmek !ç!n;

 ɮ Ö$ren!m durumu !t!barıyla atanaca$ı kadro unvanını !hraz etm!# 
olmak,

• Programcı kadrosuna atanab!lmek !ç!n;
 ɮ En az !k! yıllık yüksekokulların b!lg!sayar programcılı$ı bölümünden 
mezun olmak veya dört yıl sürel! yüksekö$ret!m mezunu olup,&!lg!l! 
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mevzuatına uygun olarak alınmı#&onaylı b!lg!sayar programcılı$ı 
sert!f!kasına sah!p olmak,

• En az b!r programlama d!l!n! b!ld!$!n! belgelemek,
 ɮ Tercüman ve müterc!m kadrosuna atanab!lmek !ç!n;

• Ö$ren!m durumu !t!bar!yle atanaca$ı kadro unvanını !hraz etm!# olmak,
 ɮ Yabancı D!l B!lg!s! Sev!ye Tesp!t Sınavından en az 80 (seksen) veya 
uluslararası geçerl!l!$! bulunan d!l sınavlarının b!r!nden e#de$er 
puan almı# olmak,
gerek!r.

Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ Sınavı Esasları

• Görevde yükselme ve unvan de$!#!kl!$! suret!yle atama yapılacak kad-
rolar yazılı sınavlardan en az 45 (kırk be# gün) önce Genel Müdürlükçe 
duyurulur.

• %lan ed!len kadrolar !ç!n bel!rlenen ba#vuru tar!h!n!n son günü !t!bar!yle 
aranan n!tel!kler! ta#ıyan personel, ba#vuru #artlarını ta#ıdı$ı farklı un-
vanlı kadrolardan sadece b!r! !ç!n duyuruda bel!rt!len #ek!lde ba#vuruda 
bulunab!l!r.

• Aylıksız !z!nde bulunanlar dâh!l olmak üzere !lg!l! mevzuatı uyarınca 
ver!len !z!nler! kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

• Görevde yükselme ve unvan de$!#!kl!$! sınavlarına katılma #artları, sı-
navların hang! usulde yapılaca$ı, sınav açılan görev!n kadro unvanı, ata-
ma yapılacak bo# kadro sayısı, sınav konuları, sınav tar!h! ve son ba#vuru 
tar!h!,&&!lg!l! b!r!mlerden&alınan bilgiler üzerine Genel Müdürlükçe&Bakan 
Yardımcısından&alınacak onayı müteak!p Bakanlık %nternet s!tes!nde 
!lan ed!l!r.

• Sınav ba#vuru süres! en az 5 (be#) !# günü olarak bel!rlen!r. Son ba#vuru 
tar!h! !le sınav tar!h! arasındak! süre 30 (otuz) günden az olamaz.

Görevde yükselme sınavı

• Görevde yükselme sınavı konu ba#lıkları sınav duyurusunda bel!rt!l!r.

• Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılab!lece$! g!b! Ölçme, Seçme ve Yerle#t!rme 
Merkez! Ba#kanlı$ı, M!llî E$!t!m Bakanlı$ı&veya yüksekö$ret!m kurum-
larından b!r!ne yaptırılab!l!r.

• Yazılı sınavda, 100 (yüz) tam puan üzer!nden en az 60 (altmı#) puan 
alanlar ba#arılı sayılırlar.
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• Yazılı sınav soruları&Yazılı&Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.

• Görevde Yükselme sınavına !l!#k!n sekretarya h!zmetler! Genel Müdürlük 
tarafından yapılır.

Sözlü sınav

• Görevde yükselme ve unvan de$!#!kl!$! suret!yle atanacaklardan yazılı 
sınavda en yüksek puan alan adaydan ba#lamak üzere !lan ed!len kadro 
sayısının 5 (be#) katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı 
puana sah!p olan personel!n tamamı sözlü sınava alınır.

 ɮ %lg!l! personel, sınav kurulunun her b!r üyes! tarafından;

• Sınav konularına !l!#k!n b!lg! düzey!,

• B!r konuyu kavrayıp özetleme, !fade yetene$! ve muhakeme gücü,

• L!yakat!, tems!l kab!l!yet!, tutum ve davranı#larının göreve uygunlu$u,

• Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılı$ı,

• Genel kültürü ve genel yetene$!,

• B!l!msel ve teknoloj!k gel!#melere açıklı$ı,

esas alınarak yüz tam puan üzer!nden de$erlend!r!l!r. Her üyen!n verm!# 
oldu$u puanların ar!tmet!k ortalaması alınarak personel!n sözlü sınav 
puanı tesp!t ed!l!r. Sözlü sınavda 100 (yüz) üzer!nden en az 70 (yetm!#) 
puan alanlar ba#arılı sayılır.

Ba&arı sıralaması

• Görevde yükselme suret!yle !lan ed!len bo# kadro sayısı kadar atama 
yapılmasında ba#arı puanı esas alınır.'Ba#arı puanı, yazılı ve sözlü sınav 
puanlarının ar!tmet!k ortalaması esas alınmak suret!yle tesp!t ed!l!r ve 
Bakanlık resm! !nternet s!tes!nde !lan ed!l!r.

 ɮ Ba#arı puanlarının e#!t olması hal!nde, sırasıyla;
 ̦ H!zmet süres! fazla olanlara,
 ̦ Daha üst ö$ren!m! b!t!rm!# olanlara,
 ̦ Üst ö$renim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik ver!lmek suret!yle, en yüksek puandan ba#lamak üzere ba-
#arı sıralaması bel!rlen!r.

• Görevde yükselme&veya unvan de$!#!kl!$!&sınavında ba#arılı olmaları-
na ra$men, !lan ed!len kadro sayısı neden!yle ataması yapılamayacak 
personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça !ht!yaç 
duyulması hal!nde ba#arı sıralaması l!stes!nde yedek olarak bel!rlen!r.
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Unvan de%$&$kl$%$ sınavı

• Unvan de$!#!kl!$! sınavına,&Bakanlıkta&Devlet memuru olarak görev 
yapan& personel!n tümü ba#vurab!l!r.

• Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta&veya ö$ren!m durumları !le !l-
g!s! bulunmayan görevlerde bel!rl! b!r süre h!zmet yapmı# olma #artı 
aranmaz.

• Unvan de$!#!kl!$! sınavında yüz puan üzer!nden en az&60 (altmı#)&puan 
alanlar ba#arılı sayılır.

Görevde yükselme ve unvan de%$&$kl$%$ sınavı sonucu atama esasları

• Atanmaya hak kazanan personel, ba#arı sıralaması l!stes!n!n kes!nle#-
mes!n! müteak!p en yüksek puandan ba#lamak üzere bel!rlenen ba#arı 
sıralamasındak! ba#arı puanlarına göre atanır.

• Bakanlıkça terc!h alınması durumunda !se ba#arı sıralaması esas alınarak 
!lg!l! personel!n terc!hler!ne göre atamaları yapılır.

• Duyurulan kadrolardan;

• Atanma #artlarını ta#ımadıkları !ç!n sınavlarının geçers!z sayılması 
veya bu sebeple atamalarının !ptal ed!lmes!, atanılan göreve geçerli 
bir mazeret olmaksızın süresi içinde ba#lanılmaması ya da atanma 
hakkından vazgeçilmesi,

• Emekl!l!k, ölüm, memurluktan çek!lme veya çıkarılma, ba#ka unvanlı 
kadrolara ya da ba#ka b!r kuruma naklen atanma, sebepler!yle bo# ka-
lan veya bo#alanlara, ba#arı sıralamasının kes!nle#t!$! tar!hten !t!baren 
6 (altı) aylık sürey! a#mamak üzere aynı unvanlı kadrolar !ç!n yapılacak 
müteak!p sınava !l!#k!n duyuruya kadar, Bakanlıkça bel!rlenen yedekler 
arasından ba#arı sıralamasına göre atama yapılır.

• Görevde yükselme ve unvan de$!#!kl!$! sınavına herhang! b!r sebeple 
katılmayanlar !le ba#arısız olan veya yedeklerden 6 (altı) ay !ç!ndek! 
müteak!p sınava !l!#k!n duyuruya kadar atanmamı# olanlar ya da atan-
ma haklarından herhang! b!r sebeple feragat edenler, aynı unvanlı 
kadrolara yapılacak atamalar !ç!n bu Yönetmel!kte öngörülen bütün 
usul ve esaslara tab!d!r.

• Sınavda ba#arılı olanlardan, atanma #artlarını ta#ımadıkları sonradan 
anla#ılanlar !le atama yapılıncaya kadar geçen süre !çer!s!nde atanma 
#artlarını kaybedenler!n sınavları geçers!z sayılarak atamaları yapılmaz; 
atamaları yapılmı# olsa dah! !ptal ed!l!r.
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H$zmet grupları arasında geç$&ler

• Aynı h!zmet grubunda kalmak kaydıyla, atanılacak kadronun gerekt!r-
d!$! genel ve özel #artları ta#ıyanlar aynı düzey unvana veya bu unvanın 
bulundu$u aynı alt gruptak! d!$er unvanlara veya daha alt unvanlara 
sınavsız naklen atanab!l!rler.

• Gruplar arası görevde yükselme n!tel!$!ndek! geç!#ler ve alt gruptan üst 
gruplara geç!#ler görevde yükselme sınavına tâb!d!r. Ancak Bakanlıkta, 
ba$lı kurulu#ta veya d!$er kamu kurum ve kurulu#larında daha önce 
bulunulan görevler !le bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, 
görevde yükselme sınavına tâb! tutulmadan atama yapılab!l!r.

• Unvan de$!#!kl!$!ne tâb! kadrolara yapılacak atamalar !le bu kadrolar 
arasındak! geç!#ler, !lg!l! kadro !ç!n düzenlenen unvan de$!#!kl!$! sınavı 
sonucuna göre yapılır.

• Avukat kadrosundan hukuk mü#av!r! kadrosuna yapılacak atamalarda 
bu Yönetmel!k hükümler! uygulanmaz.

• Bu Yönetmel!k kapsamındak! personelden doktora ö$ren!m!n! b!t!rm!# 
olanlar, unvan de$!#!kl!$! sınavına katılmaksızın ö$ren!mle !hraz ed!len 
görevlere atanab!l!rler.
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

TEST - 1

1. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$ unvanlardan hang$s$ görevde 
yükselme sınavına tab$ b$r unvandır? 

A) Hem#!re B) Eczacı

C) Ps!kolog  D) Sa$lık memuru

E) Hastane müdürü

2. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, görevde yükselme yazılı sınavında ba&arılı 
sayılab$lmek $ç$n yüz tam puan üzer$nden en az kaç puan almak 
gerek$r? 

A) 45  B) 50  C) 60 

D) 70 E) 75

3. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, görevde yükselme sözlü sınavında ba&arılı 
sayılab$lmek $ç$n yüz tam puan üzer$nden en az kaç puan almak 
gerek$r? 

A) 45  B) 50  C) 60 

D) 70 E) 75
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4. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan 
De%$&$kl$%$ Yönetmel$%$ne göre, ver$ hazırlama ve kontrol 
$&letmen$ kadrosuna atanab$lmek $ç$n M$llî E%$t$m Bakanlı%ınca 
onaylı en az kaç saat sürel$ b$lg$sayar kullanım belges$ne sah$p 
olmak gerek$r? 

A) 100  B) 120  C) 150

D) 200 E) 250

5. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$ unvanlardan hang$s$ yardımcı 
h$zmetler grubunda yer almaz?

A) "oför B) A#çı C) Berber

D) Bekç! E) Hayvan bakıcısı

6. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan 
De%$&$kl$%$ Yönetmel$%$ne göre, tercüman ve müterc$m kadrosuna 
atanab$lmek $ç$n Yabancı D$l B$lg$s$ Sev$ye Tesp$t Sınavından en 
az kaç puan  almı& olmak gerek$r? 

A) 45  B) 50  C) 70 

D) 75 E) 80

7. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ görevde yükselme 
sınavına tab$ unvanlardan b$r$ de%$ld$r? 

A) Hastane müdürü B) "ube müdürü 

C) "ef  D) S!v!l savunma uzmanı

E) %l sa$lık müdürü
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8. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$ unvanlardan hang$s$ görevde 
yükselme sınavına tab$ b$r unvandır? 

A) D!# tab!b! 

B) "ef 

C) Odyolog 

D) Ebe

E) D!yet!syen

9. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$ hang$ kadroya görevde yükselme 
sınav sonucuna göre atama yapılır? 

A) Ba#hek!m 

B) "ube müdürü 

C) %lçe sa$lık müdürü 

D) Genel müdür

E) Da!re ba#kanı

10. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$ hang$ kadroya görevde yükselme 
sınav sonucuna göre atama yapılmaz? 

A) "ef

B) Ebe

C) E$!t!m uzmanı 

D) H!zmetl!

E) "oför
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I. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 !nc! maddes!n!n (B) 
bend!nde bel!rt!len h!zmet #artlarını ta#ımak

II. Yapılacak görevde yükselme sınavında ba#arılı olmak

III. Bakanlık ve ba$lı kurulu#larında en az !k! yıl çalı#mı# olmak

IV. En az !k! yıllık yüksekokul mezunu olmak

11. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, yukarıda ver$lenlerden hang$s$ veya 
hang$ler$ görevde yükselme sınavına tâb$ olarak atanacaklarda 
aranacak genel &artlar arasında yer almaz?

A) Yalnız IV B) Yalnız III

C) I ve II D) Yalnız II

E) II ve III

12. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ görevde yükselme 
suret$yle atanacaklarda aranan genel   &artlar arasında yer alır? 

A) Bakanlık kadrosunda en az 3 yıl çalı#mı# olmak

B) Bakanlık ba$lı kurulu#larında en az 4 yıl çalı#mı# olmak 

C) Yapılacak görevde yükselme yazılı sınavında en az 60 almak

D) Yapılacak görevde yükselme sözlü sınavında en az 50 almak

E) Sa$lık h!zmetler! sınıfında çalı#ıyor olmak 

13. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$ unvanlardan hang$s$ne görevde 
yükselme sınavına tab$ olmadan atama yapılır?

A) "ef  B) Memur 

C) Ba#tab!p  D) "ube müdürü

E) S!v!l savunma uzmanı
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14. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$ sürücü belgeler$nden hang$s$ 
&oför kadrosuna atanmak $ç$n yeterl$ de%$ld$r?

A) B t!p! sürücü belges!

B) C t!p! sürücü belges!

C) E t!p! sürücü belges!

D) A t!p! sürücü belges!

E) D t!p! sürücü belges!   

15. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ görevde yükselme 
sınavına tab$ olmayan kadrolardandır? 

A) Çözümley!c!

B) Güvenl!k #ef! 

C) Ayn!yat saymanı 

D) Ver! Hazırlama ve Kontrol %#letme

E) Ba#hek!m

CEVAP ANAHTARI / TEST 1

1( E     2( C    3( D    4( B   5( A   6( E   7( E   8( B    9( B    10( B
11( A    12( C     13( C     14( D    15( E   
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TEST - 2

1. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan 
De%$&$kl$%$ Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ görevde 
yükselmeye tab$ “Yönet!m H!zmetler! Grubu” kadrolarından 
de%$ld$r? 

A) "ube müdürü 

B) Koruma ve güvenl!k #ef! 

C) E$!t!m uzmanı 

D) Hastane müdürü

E) "ef

2. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, “s!v!l savunma uzmanı” görevde yükselmeye 
tab$ kadrolardan hang$ h$zmet grubu $çer$s$nde yer alır? 

A) Yönet!m H!zmetler! Grubu 

B) %darî H!zmetler Grubu 

C) Yardımcı H!zmetler Grubu 

D) Ara#tırma, Planlama H!zmetler! Grubu

E) B!lg! %#lem H!zmetler! Grubu

I-   Ver! hazırlama ve kontrol !#letmen! 

II-   Memur 

III- "oför 

IV- Tekn!syen yardımcısı 

3. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, yukarıda ver$len kadrolardan hang$s$ “%darî 
H!zmetler Grubu” $çer$s$nde yer almaz? 

A) Yalnız IV  B) III ve IV  C) I ve II 

D) I, II ve III E) Yalnız III
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4. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan 
De%$&$kl$%$ Yönetmel$%$ne göre, “Gassal” kadrosu a&a%ıdak$ 
h$zmet gruplarından hang$s$ $çer$s$nde yer alır? 

A) %darî H!zmetler Grubu 

B) Yardımcı H!zmetler Grubu 

C) Ara#tırma, Planlama H!zmetler! Grubu 

D) Yönet!m H!zmetler! Grubu

E) B!lg! %#lem H!zmetler! Grubu

5. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan 
De%$&$kl$%$ Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ görevde 
yükselmeye tab$ kadrolardan b$r$s$ de%$ld$r? 

A) Bahçıvan

B) Çözümley!c! 

C) Muhasebec!

D) Ambar memuru

E) Sa$lık memuru 

6. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ unvan de%$&$kl$%$ne 
tab$ kadrolardan b$r$s$ de%$ld$r? 

A) Sa$lık tekn!syen!

B) Tekn!ker 

C) Kütüphanec! 

D) "oför

E) Hem#!re
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I-    %statistikçi 

II-   Redaktör 

III- Muhasebec! 

IV- D!# tab!b! 

7. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, yukarıda ver$len kadrolardan hang$s$ “Unvan 
de$!#!kl!$!ne tab! kadrolar” arasında yer almaz? 

A) II ve III

B) I ve II 

C) I, II ve III 

D) Yalnız IV

E) Yalnız I

8. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, görevde yükselmeye tab$ kadrolar kaç 
h$zmet grubun ayrılmı&tır? 

A) 1  B) 2  C) 3

D) 4 E) 5

9. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, görevde yükselme sınavına tâb$ olarak 
atanacaklarda Bakanlık ve ba%lı kurulu&larında en az kaç yıl 
çalı&mı& olma &artı aranmaktadır? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 5

E) 6
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10. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, b$lg$sayar $&letmen$ $le ver$ hazırlama ve 
kontrol $&letmen$ kadrolarına atanab$lmek $ç$n en az hang$ 
düzeyde ö%ren$m görmü& olmak gerekmekted$r? 

A) L!sans mezunu olmak 

B) Yüksekokul mezunu olmak 

C) Ortaö$ret!m mezunu olmak 

D) %lkö$ret!m mezunu olmak

E) Yüksek l!sans yapmı# olmak

11. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, b$lg$sayar $&letmen$ $le ver$ hazırlama ve 
kontrol $&letmen$ kadrosuna atanab$lmek $ç$n en az kaç saat sürel$ 
b$lg$sayar kullanım belges$ne sah$p olmak gerekmekted$r? 

A) 60 B) 80  C) 100 

D) 120 E) 250

I.    B t!p! 

II.   C t!p! 

III.  D t!p! 

IV.  E t!p!

V. G t!p! 

12. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan 
De%$&$kl$%$ Yönetmel$%$ne  göre, yukarıda ver$len 
sürücü belgeler$nden hang$s$/hang$ler$ &oför kadrosuna  
atanab$lmek $ç$n yeterl$ belgelerden b$r$ de%$ld$r? 

A) Yalnız II  B) III ve IV  C) Yalnız I

D) I, III ve IV E) Yalnız V
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13. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ unvan de%$&$kl$%$ 
sınavına tâb$ olmadan atama yapılacak kadrolardan de%$ld$r? 

A) Avukat  B) Uzman tab!p  C) D!# tab!b! 

D) Eczacı E) Uzman d!# tab!b! 

14. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, “tercüman ve müterc!m” kadrosuna 
atanab$lmek $ç$n Yabancı D$l B$lg$s$ Sev$ye Tesp$t Sınavından en 
az kaç puan almı& olmak gerekmekted$r? 

A) 85  B) 80  C) 75 

D) 70 E) 60

15. Sa%lık Bakanlı%ı Personel$ Görevde Yükselme ve Unvan De%$&$kl$%$ 
Yönetmel$%$ne göre, “ayn!yat saymanı” görevde yükselmeye tab$ 
kadrolardan hang$ h$zmet grubu $çer$s$nde yer alır? 

A) Yönet!m H!zmetler! Grubu 

B) Yardımcı H!zmetler Grubu 

C) %darî H!zmetler Grubu 

D) Ara#tırma, Planlama H!zmetler! Grubu

E) B!lg! %#lem H!zmetler! Grubu

CEVAP ANAHTARI / TEST 2

1( C     2( D    3( A    4( B    5( E    6( D    7( A     8( E    9( B   10( C
11( D    12( E    13( A     14( B    15( C  
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Görevde yükselmeye tab$ kadrolar:

• Yönet!m H!zmetler! Grubu;
 ɮ "ube müdürü, hastane müdürü,
 ɮ "ef, koruma ve güvenl!k #ef!.

• Ara#tırma, Planlama H!zmetler! Grubu;
 ɮ Uzman, ara#tırmacı, e$!t!m uzmanı, s!v!l savunma uzmanı.

• B!lg! %#lem H!zmetler! Grubu;
 ɮ Çözümley!c!.

• %darî H!zmetler Grubu;
 ɮ Ayn!yat saymanı, muhasebec!, sayman,
 ɮ B!lg!sayar !#letmen!, ver! hazırlama ve kontrol !#letmen!, dakt!log-
raf, veznedar, santral memuru, ambar memuru, memur, redaktör, 
koruma ve güvenl!k görevl!s!,

 ɮ "oför.

• Yardımcı H!zmetler Grubu;

• Gassal, terz!, tekn!syen yardımcısı, a#çı, berber, bahçıvan, kalor!ferc!, 
h!zmetl!, bekç!, da$ıtıcı, hayvan bakıcısı.

Görevde yükselme sınavına tâb$ olarak atanacak kadrolar:

• "ube müdürü. 

• Hastane müdürü.

• "ef, koruma ve güvenlik #efi, ayniyat saymanı, muhasebec!. 

• E$!t!m uzmanı, s!v!l savunma uzmanı, uzman. 

• Çözümleyici. 

• B!lg!sayar !#letmen!, ver! hazırlama ve kontrol !#letmen!, veznedar, am-
bar memuru, santral memuru, memur, dakt!lograf, redaktör, koruma, 
güvenlik görevl!s!. 

• "oför. 
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Unvan de%$&$kl$%$ne tab$ kadrolar:

• Uzman tab!p, uzman (T.U.T.G.), uzman d!# tab!b!, tab!p, d!# tab!b!, eczacı, 
avukat, mühend!s, m!mar, veter!ner hek!m, matemat!kç!, !stat!st!kç!, 
k!myager, f!z!kç!, sa$lık f!z!kç!s!, çocuk gel!#!mc!s!, b!yolog, ps!kolog, sos-
yolog, antropolog, sosyal çalı#macı, d!yet!syen, f!zyoterap!st, f!z!kotera-
p!st, !# ve u$ra#ı terap!st! (ergo terap!st), perfüzyon!st, d!l ve konu#ma 
terap!st!, tercüman, müterc!m, kütüphanec!, tekn!ker, tekn!k ressam, 
ressam, graf!ker, #eh!r plancısı, programcı, tıbbî teknolog, sa$lık tekn!-
ker!, hem#!re, hem#!re yardımcısı, ebe, sa$lık memuru, sa$lık tekn!syen!, 
laborant, d!# protez tekn!syen!, odyolog, tekn!syen ve !mam hat!p.

Unvan de%$&$kl$%$ sınavına tâb$ olmadan atama yapılacak kadrolar:

• Uzman tab!p, uzman (T.U.T.G.), uzman d!# tab!b!, tab!p, d!# tab!b!, eczacı. 

Unvan de%$&$kl$%$ sınavına tâb$ olarak atama yapılacak kadrolar:

• Avukat.

• Mühend!s, m!mar, matemat!kç!, !stat!st!kç!, k!myager, f!z!kç!, veter!ner 
hek!m, b!yolog, ps!kolog, sosyal çalı#macı, d!yet!syen, f!zyoterap!st, 
f!z!koterap!st, odyolog, sa$lık f!z!kç!s!, çocuk gel!#!mc!s!, sosyolog, ant-
ropolog, !# ve u$ra#ı terap!st!, perfüzyon!st, d!l ve konu#ma terap!st!, 
tıbbî teknolog, kütüphanec!, sa$lık tekn!ker!, tekn!ker, hem#!re, ebe, 
sa$lık memuru, sa$lık tekn!syen!, laborant, d!# protez tekn!syen!, hem-
#!re yardımcısı, sa$lık sava# memuru, tekn!syen, tekn!k ressam, ressam, 
graf!ker, #eh!r plancısı, kameraman, !mam hat!p.

• Programcı.

• Tercüman ve müterc!m.
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Temel !lkeler

• Bu Yönetmel!k tüm atama ve yer de"!#t!rmelerde;
 ɮ Kadro !mkânları göz önünde bulundurulması,
 ɮ Ekonom!k, sosyal ve kültürel #artlar !le ula#ım #artları yönünden 
benzerl!k ve yakınlık gösteren !ller!n gruplandırılarak !#lem yapılması,

 ɮ Personel!n h!zmet bölgeler! ve grupları arasında, h!zmet gerekler! 
de d!kkate alınarak, ad!l ve dengel! da"ılımın sa"lanması,

 ɮ Personel hareketler!nde h!zmet puanının bel!rley!c! olması,
 ɮ Personel Da"ıtım Cetvel!nde bel!rlenen sayılardak! akt!f çalı#anların 
d!kkate alınarak !daren!n h!zmet !ht!yacının kar#ılanması, aylıksız !z!n, 
askerl!k ve geç!c! görev g!b! nedenlerle akt!f olmayan standartlara 
bu süre !çer!s!nde atama yapılması,

 ɮ Atamalarda h!zmet b!r!mler!n!n !ht!yacına göre sert!f!ka, d!ploma 
g!b! özel n!tel!kler aranılarak, n!tel!kl! personel el!yle h!zmet sunu-
munun sa"lanması,

 ɮ Personel!n ba#vuru tar!h!nde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçe-
ves!nde !#lem yapılması

!lkeler!n! esas alır.

H!zmet bölgeler!

• $ller 6 (altı) h!zmet bölges!ne ayrılır. 

H!zmet grupları

• Personel Da"ıtım Cetvel! doluluk oranına göre !ller, her unvan ve bran-
#ta en yüksekten en dü#ü"e do"ru A, B, C ve D olarak 4 (dört) h!zmet 
grubuna ayrılır. 
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• Doluluk oranı en yüksek !lk 20 (y!rm!) !l A, !k!nc! 20 (y!rm!) !l B, üçüncü 
20 (y!rm!) !l C ve d!"er !ller !se D h!zmet grubu olarak bel!rlen!r. 

• $llerin doluluk oranlarının e#it olması hâlinde% Sosyo-Ekonom!k 
Gel!#m!#l!k Sıralaması Endeks!nde üst sıralarda yer alan !l, doluluk oranı 
daha yüksek olan !l olarak kabul ed!l!r. 

• Ancak !st!hdam ed!len personel sayısı 200 (!k!yüz)’den az olan veya ülke 
genel!nde tüm !llerde Personel Da"ıtım Cetvel! veya standart öngö-
rülmeyen unvan ve bran#lar için $stihdam Planlama Komisyonunca iki 
ayda bir Ek 2’deki cetvelin 9 uncu ilkesi do"rultusunda hizmet grupları 
belirlenerek ilan edilir.

• Personel Da"ıtım Cetvel! çalı#maları sonucu unvan ve bran#lara göre 
personelin illere da"ılım sayısını gösteren il da"ılım cetveli ve bu 
personelin il içi birimlere da"ılım sayısını gösteren il içi da"ılım cetveli 
Bakanlık%internet sitelerinde duyurulur. 

• Unvan ve bran#lara göre il da"ılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde 
istihdam edilen personel sayısının kar#ıla#tırılması sonucu bulunan 
doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her 
2 (iki) ayda bir yenilenerek Bakanlık%internet sitelerinde duyurulur ve 
Sa"lık Hizmetleri Genel Müdürlü"ünde 2 (ik!) yıl süreyle muhafaza ed!l!r.

• Hazırlanan cetveller personel planlama çalı#ması n!tel!"!nde olup müte-
ak!p dönemlerde atamaya açılacak yerler, akt!f çalı#an personel doluluk 
oranları en dü#ük !llerden ve b!r!mlerden ba#lamak üzere bel!rlen!r. 

• Akt!f çalı#an personel sayısının bel!rlenmes!nde !z!n, e"!t!m g!b! neden-
lerle 3 (üç) aydan fazla süreyle görev! ba#ında bulunmayan personel 
hesaba katılmaz.

H!zmet puanı

• Personel!n atama ve yer de"!#t!rme !#lemler!nde kullanılmak üzere, 
bu Yönetmel!k kapsamındak! personel !ç!n her atama dönem!nden 
önce atamaya esas olmak üzere çalı#ılan yer!n özell!kler!n!n göz önüne 
alındı"ı b!r h!zmet puanı hesaplanır. 

• Açık bulunan ve Bakanlıkça !lan ed!len kadrolara yapılacak atamalarda 
h!zmet puanı esas alınır. 

• H!zmet puanlarının e#!tl!"! hâl!nde !se meslekî kıdem! fazla olan per-
sonel atamaya hak kazanmı# olur.

H!zmet puanının hesaplanması

• H!zmet puanının hesaplanmasında% $l ve $lçeler!n Sosyo-Ekonom!k 
Gel!#m!#l!k Sıralaması Tabloları esas alınır.%
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• 2547 sayılı Yüksekö"ret!m Kanunu kapsamına g!ren b!r kurumda veya 
kamu kurum ve kurulu#larında f!!len çalı#ılan her yer ve yıl !ç!n $lçeler!n 
Sosyo-Ekonom!k Gel!#m!#l!k Sıralaması endeks!ndek! sıra numarası 
1000 rakamıyla toplanarak !lçe sıralaması puanı elde ed!l!r. 

• Bu rakama Ek 1’de bulunan $ller!n Sosyo-Ekonom!k Gel!#m!#l!k 
Sıralamasının H!zmet Puanına Katkısı Cetvel!n!n öngördü"ü puan ek-
lenerek h!zmet puanı bulunur. Yen! !l ve !lçeler kurulması hâl!nde, yen! 
tablolar yayınlanana kadar, daha önce ba"lı bulunulan !l ve !lçen!n 
puanları uygulanmaya devam ed!l!r.

• Beldelerde f!!len çalı#ılan her yıl !ç!n çalı#ılan belden!n ba"lı bulundu-
"u !lçen!n Sosyo-Ekonom!k Gel!#m!#l!k Sıralaması endeks!ndek! sıra 
numarasının yarısı, köylerde f!!len çalı#ılan her yıl !ç!n !se tamamı puan 
olarak h!zmet puanına ayrıca eklen!r.

• Muvazzaf askerl!kte geç!r!len süreler !ç!n personele, askerl!"!n yapıldı"ı 
yer!n h!zmet puanı ver!l!r. Askerl!"!n! yurt dı#ında yapanların h!zmet 
puanlarının hesaplanmasında ba"lı oldu"u b!rl!"!n bulundu"u !l veya 
!lçen!n h!zmet puanı esas alınır.

• Genel hayatı etk!leyen; sava#, deprem, sel ve yangın g!b! do"al afetler!n 
meydana geld!"! yerle#!m yerler!nde görev yapan personele, do"al 
afet!n meydana geld!"! tar!hten !t!baren, o yerde f!!len çalı#ılması kay-
dıyla Bakanlıkça bel!rlenen süre !ç!n en yüksek h!zmet puanı % 100 
fazlasıyla ver!leb!l!r.

• Sava#, deprem, sel ve yangın g!b! genel hayatı etk!leyen sebeplere 
ba"lı olarak yurt !ç! ve yurt dı#ında görevlend!r!len personele en yük-
sek h!zmet puanı %100 fazlasıyla ver!l!r. Yurt dı#ında ba#ka sebeplerle 
görevlend!r!len d!"er personel, h!zmet puanı en dü#ük yer!n h!zmet 
puanını alır.

• Ger!ye do"ru hesaplamalarda, Bakanlı"ımızın h!zmet puanı esaslı ata-
ma ve yer de"!#t!rme !#lemler!ne geç!ld!"! 8/6/2004 tar!h!ndek! görev 
yapılan yer!n !dar! statüsü esas alınır. Bu tar!hten sonra meydana gelen 
de"!#!kl!kler yürürlük tar!h! !t!bar!yle hüküm !fade eder.

H!zmet puanı ver!lmeyecek haller

• A#a"ıdak! hâllerde personele h!zmet puanı ver!lmez:
 ɮ Kanunun 77 nc! maddes! kapsamında (657 sayılı DMK), a!le hek!m-
l!"!nde%sözle#mel! geç!r!len süreler !le askerl!k yükümlülü"ü dı#ında 
aylıksız veya ücrets!z !z!nl! olarak geç!r!len süreler,

 ɮ Hakkında kovu#turmaya yer olmadı"ına veya yargılama sonucunda 
beraatına karar ver!lenler !le soru#turma sonucunda d!s!pl!n cezası 
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almayanlar har!ç olmak üzere, görev! !le !lg!l! olsun veya olmasın her-
hang! b!r suç neden!yle tutuklanan veya gözaltına alınanlar !le gö-
revden uzakla#tırılanların görevler! ba#ında geç!rmed!kler! süreler.

Geç!c! görevlend!rme

• Bakanlık% önceden duyurmak suret!yle talepte bulunan persone-
l! geç!c! olarak görevlend!reb!lece"! g!b! !ht!yaç hâl!nde re’sen de 
görevlend!reb!l!r. 

• Re’sen yapılan geç!c! görevlend!rme süres! b!r mal! yılda 2 (!k!) ayı 
geçemez.

• Tur!zm, mevs!ml!k !#ç! çalı#tırma, ulusal ve uluslararası boyutta dü-
zenlenen büyük organ!zasyonlar, k!tlesel nüfus hareketler! neden!yle 
nüfusunda öneml! ölçüde artı# gösteren yerlere geç!c! görevlend!rme 
yapılab!l!r.

• 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Asker! Memurlar Kanununa göre 
askerl!k yükümlülü"ünü yedek subay olarak yer!ne get!renler!n e#ler!, 
talepler! hâl!nde yükümlülük süres! !le sınırlı olmak kaydıyla e#ler!n!n 
bulundu"u yere geç!c! olarak görevlend!r!leb!l!r.

• Zorunlu yer de"!#t!rmeye tab! personel olup kadrosunun bulundu"u 
!lden ba#ka b!r !le görevlend!r!lenler!n e#ler! !le 2547 sayılı Kanunun 
38 !nc! maddes!ne göre Bakanlıkta görevlend!r!lenler!n e#ler!, talepler! 
hâl!nde görevlend!rme süres! !le sınırlı olmak kaydıyla e#ler!n!n bulun-
du"u yere geç!c! olarak görevlend!r!leb!l!r. 

• Zorunlu yer de"!#t!rmeye tab! personel olup en az 6 (altı) ay yurt dı#ında 
görevlend!r!lenler!n e#ler! !se e#ler!n!n görevlend!rme süres!nce talep 
ett!kler! yerlere geç!c! olarak görevlend!r!leb!l!r.

• Genel hayatı etk!leyen sava#, deprem, sel ve yangın g!b! do"al afetler!n 
meydana geld!"! yerle#!m yerler!nde görev yapan personel; en az 8 
(sek!z) haftalık gebe, kend!s!n!n veya b!r!nc! dereceden b!r yakınının 
engell! oldu"unu veya vefat ett!"!n! veya çocu"unun 5 (be#) ya#ından 
küçük oldu"unu ya da !lkö"ret!mde e"!t!m gördü"ünü belgelend!rmes! 
kaydıyla bu afetle !lg!l! b!r defaya mahsus olmak üzere afet!n oldu"u 
tar!hten !t!baren 6 (altı) ay !ç!nde ba#vurması hâl!nde talepte bulundu"u 
!le 6 (altı) aya kadar geç!c! olarak görevlend!r!leb!l!r.

• Bo#anma davası açan veya haklarında bo#anma davası açılmı# olanlar, 
durumlarını 6284 sayılı A!len!n Korunması ve Kadına Kar#ı &!ddet!n 
Önlenmes!ne Da!r Kanun gere"! !lg!l! makamlarca ver!len tedb!r ka-
rarıyla belgelend!rmeler! hal!nde, dava süres!nce taleb! hal!nde anne, 
baba veya re#!t çocuklarının dava açılma tar!h!nden önce !kamet ett!"! 
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veya D veya C h!zmet grubu !llere geç!c! olarak görevlend!r!leb!l!r. Bu 
hüküm do"rultusunda görevlend!r!lenler, görevlend!r!ld!"! tar!hten 
!t!baren 6 (altı) ayda b!r, bo#anma davasının görülmekte oldu"u mah-
kemeden davanın safahatını göster!r belgey! alarak çalı#tı"ı kuruma 
b!ld!rmekle yükümlüdür.

• 663 sayılı%KHK’nın%42%nc!%maddes! çerçeves!nde sözle#me !mzalayan 
personel!n e#ler!, talepler! hâl!nde sözle#me süres! !le sınırlı olmak kay-
dıyla e#ler!n!n bulundu"u yere geç!c! olarak görevlend!r!leb!l!r. Ancak 
stratej!k personel!n bu fıkraya !st!naden görevlend!r!leb!lmes!, e#!n!n !l 
ve !lçe sa"lık müdürü, ba#kan, ba#kan yardımcısı veya ba#hek!m olarak 
sözle#me !mzalamı# olmasına ba"lıdır.

• Personel!n herhang! b!r suretle görevde olmaması, nüfus hareketler! 
g!b! nedenlerle personele !ht!yaç duyulması hâl!nde; A h!zmet grubuna 
dâh!l !llerden aynı veya alt h!zmet bölges!n!n A, B, C ve D h!zmet grubu 
!ller!ne, B h!zmet grubuna dâh!l !llerden aynı veya alt h!zmet bölges!n!n 
B, C ve D h!zmet grubu !ller!ne, !l !ç!nde personel doluluk oranı yüksek 
olan b!r!mlerden dü#ük olan b!r!mlere geç!c! görevlend!rme yapab!l!r. 
Ancak 5 ve 6 ncı h!zmet bölgeler!n!n A ve B h!zmet grubu !ller!nde görev 
yapan personel sadece 5 ve 6 ncı h!zmet bölgeler!n!n C ve D h!zmet 
grubu !ller!ne geç!c! olarak görevlend!r!leb!l!r.

• $lg!l!n!n taleb! hal!nde !l !ç!nde yapılan geç!c! görevlend!rme !le sek!z!nc! 
fıkra hükümler!ne göre yapılan geç!c! görevlend!rme süres! her sefer!n-
de 3 (üç) ayı ve b!r mal! yılda toplamda 6 (altı) ayı geçemez.

Atamalarda müracaat

• Toplu atamalara !l!#k!n müracaatlar !lg!l! !lan metn!nde bel!rt!len usul 
ve esaslara göre yapılır.% $lan yoluyla yapılmayan d!"er ba#vurular !se 
personel!n kadrosunun bulundu"u !l müdürlü"ü vasıtasıyla yapılır.

Gerçek dı"ı beyan

• B!r mazerete dayanarak ataması yapılanların mazeret belgeler!n!n veya 
h!zmet puanı hesaplananların hesaplamaya esas beyan ve belgeler!n!n 
gerçek dı#ı oldu"u tesp!t ed!ld!"! takd!rde, personel!n atama !#lem! !ptal 
ed!l!r ve haklarında soru#turma yapılır. Bu soru#turma sonucunda suçlu 
bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

#lk atama

• Bakanlı"ın%sa"lık h!zmetler! ve yardımcı sa"lık h!zmetler! sınıfı kadrola-
rına aday memur olarak atama !lk atamadır. $lk atamada uzman tab!p, 
uzman (TUTG), tab!p, uzman d!# tab!b!, d!# tab!b! ve eczacı kadrolarına 
atanacaklar kurayla, d!"erler! genel hükümlere göre sınavla atanır. 
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• $lk atamada atama dönemi yoktur. 

• Bakanlık% !ht!yaç do"dukça açık bulunan kadrolar !le atama usul ve 
esaslarını !lan eder. $lk atamada; sırasıyla 6 ve 5 !nc! h!zmet bölges! 
!ller, D ve C h!zmet grubu !ller !le !lçeler!n sosyo-ekonom!k gel!#m!#l!k 
sıralaması endeks!ne göre 6, 5 ve 4 üncü gel!#m!#l!k grubunda yer alan 
!lçeler, !ht!yaç hâl!nde !se d!"er bölgelerde bulunan kadrolar !lan ed!l!r.

Yen!den atama

• Kamu kurum ve kurulu#larında sa"lık h!zmetler! ve yardımcı sa"lık 
h!zmetler! sınıfından b!r unvanda çalı#mı# olup bu görevler!nden çe#!tl! 
nedenlerle ayrılmı# olanlar Bakanlı"ın aynı h!zmet sınıfı kadrolarında 
yen!den göreve ba#latılab!l!rler. 

• Bakanlık, kadro durumunun müsa!t olması hâl!nde yen!den atama su-
ret!yle doldurulacak kadroları !lan eder. Müracaat edenler!n yerle#t!r-
meler! terc!hler!ne göre kura !le yapılır.

• Uzman tab!p, uzman (TUTG), tab!p, uzman d!# tab!b!, d!# tab!b! ve 
eczacıların yen!den atamaları !lg!l! mevzuatı gere"! !lk atama usul ve 
esaslarına göre, bel!rlenecek dönemlerde kura !le yapılır.

#ste$e ba$lı yer de$!"t!rme (Madde: 16)

• (1) $ller arası atama dönemler!%Ocak ve Haz!ran%ayıdır. Bakanlık açık 
olan ve doldurulmasına !ht!yaç duyulan kadroları !lan eder. Bu kad-
rolara atanmak !steyen personel, terc!h yaparak müracaatta bulunur. 
Bakanlık terc!h sırasına bakmaksızın h!zmet puanına göre atamaları 
tamamlar.%H!zmet puanlarının e#!t olması hal!nde çalı#ma süres! esas 
alınır, çalı#ma süres!n!n de e#!t olması hal!nde kura !le yerle#t!rme !#-
lemler! yapılır.

• (2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmel!"!n puan, süre ve 
dönem !le !lg!l! hükümler!ne ba"lı kalmaksızın;

a. E#!n!n, çocuklarının, annes!n!n, babasının veya karde#ler!nden 
b!r!n!n a"ır engell! oldu"unu belgelend!rmes! hal!nde engell! 
yakınının !kamet ett!"! yere, kend!s!n!n engell! oldu"unu bel-
gelend!rmes! hal!nde !se talep ett!"! yere,

b. E#!n!n vefatından !t!baren 1 (b!r) yıl !ç!nde talep ett!"! yere,
c. E#!nden bo#anması hal!nde anne, baba, karde# veya re#!t çocuk-

larının bo#anma tar!h!nden önce !kamet ett!"! !le veya D ve C 
h!zmet grubu !llerden b!r!ne ya da halen görev yaptı"ı h!zmet 
bölges! ve grubu esas alınarak bo#anma tar!h!nden !t!baren b!r 
yıl !çer!s!nde,
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d. E#!n!n zorunlu yer de"!#t!rmeye tâb! olarak görev yapmakta 
!ken emekl!ye ayrılması hal!nde e#!n!n emekl!ye ayrılmasından 
sonrak! b!r yıl !ç!nde e#!n!n !kamet ett!"! yere,

e. E#, çocuk, anne, baba veya karde#ler!nden b!r!s!n!n%terör eylem-
ler! etk!s! ve sebeb!yle #eh!t olması veya çalı#amayacak derecede 
mâlûl ya da mâlûl olup da çalı#ab!l!r durumda olması !le bu 
durumdak! kamu görevl!s! olması durumunda talep ett!"! yere,

f. A!le Hek!ml!"! Uygulama Yönetmel!"! kapsamında%ba#ka b!r 
!ldek! a!le hek!ml!"! poz!syonuna yerle#mes! ve yen! yerle#t!"! 
a!le hek!ml!"! poz!syonunda f!!len 2 (!k!) yıl görev yapması ve 
sözle#mes!n!n herhang! b!r sebeple sona ermes! ve taleb! ha-
l!nde sözle#mes!n!n feshed!ld!"! yere,

g. Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve d!# hek!ml!"!nde uzmanlık 
mevzuatına göre d!"er kamu kurum ve kurulu#larında uzmanlık 
e"!t!m! veya yan dal uzmanlık e"!t!m! yapan personel!n taleb! 
hâl!nde, !lg!l! uzmanlık e"!t!m! g!r!# sınavı sonucunda yerle#t!r!l-
d!"! e"!t!m kurumunun bulundu"u !ldek! Bakanlık kadrosuna,

h. Sa"lık !le !lg!l! b!r alanda en az%4 (dört) yıllık örgün%ö"ren!m gör-
dü"ünü belgelend!rmes! hâl!nde, ö"ren!m süres! !le sınırlı olmak 
kaydıyla, ö"ren!m gördü"ü yere,

!. b!r defaya mahsus olmak üzere atanab!l!r.%Bu%fıkranın (a) ben-
d!nde bulunanlar b!r defaya mahsus atama kısıtlamasına tab! 
de"!ld!r.

3. Stratej!k personel!n yer de"!#t!rme talepler!nde bu madden!n 
!k!nc! fıkrasının (g) bend! hükümler! uygulanmaz.

4. Devlet h!zmet! yükümlüsü !ken e#! vefat eden, e#!nden bo-
#anan veya e#!n!n emekl!ye ayrılması neden!yle !k!nc! fıkra-
nın (b), (c) ve (ç) bend! kapsamındak! atanma talepler!n!n 
Devlet h!zmet! yükümlülü"ü süres!n!n b!t!m!ne müteak!p en 
geç 2 (!k!) ay !çer!s!nde yapılması hal!nde b!r yıllık süre #artı 
aranmaz.

Kurumlar arası naklen atama (Madde:17)
1. D!"er kamu kurum ve kurulu#larında görev yapanlar; Kanunun (657 

sayılı DMK) 74 üncü maddes! çerçeves!nde,%Bakanlıkta%durumlarına 
uygun 6 ncı ve 5 !nc! h!zmet bölgeler!nden ba#lamak üzere bel!rle-
nen kadrolara, terc!hler! do"rultusunda kura !le naklen atanab!l!rler.

2. Kurumlar arası naklen atanab!lmek !ç!n; Kanunun 4 üncü mad-
des!n!n b!r!nc! fıkrasının (A) bend!ne göre sa"lık h!zmetler! ve 
yardımcı sa"lık h!zmetler! sınıfına tab! veya vakıf ün!vers!teler! 
har!ç olmak üzere tıpta ve d!# hek!ml!"!nde uzmanlık e"!t!m! 
mevzuatına göre uzmanlık e"!t!m! alan personel olmak gerek!r.
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3. Standardın uygun olması kaydıyla;
a. PDC (personel da"ıtım cetvel!) esas alınarak stratej!k personel!n,
b. Bakanlıkta%Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya 

(B) bentlerine göre sa"lık hizmetleri ve yardımcı sa"lık hizmetleri 
sınıfına dâhil bir unvanda görev yapanların e#lerinin,

c. 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözle#meli 
Sa"lık Personeli Çalı#tırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde De"i#iklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi 
olarak görev yapanların e#lerinin,

d. $l ve !lçe sa"lık müdürü, ba#kan, ba#kan yardımcısı ve ba#hek!m 
olarak görev yapanların e#ler!n!n,

e. Mevzuatı uyarınca zorunlu yer de"!#t!rmeye tâb! olarak mül-
k! !dare am!rl!"!, m!ll! !st!hbarat, emn!yet h!zmetler! sınıfların-
dan b!r!nde görev yapanlar !le hâk!m, savcı veya Türk S!lahlı 
Kuvvetler!nde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba# 
veya uzman er olarak görev yapanların e#ler!n!n,

f. 5258 sayılı A!le Hek!ml!"! Kanunu çerçeves!nde a!le hek!m! ya da 
a!le sa"lı"ı elemanı olanların bu görevler!nden ayrılarak tekrar 
esk! görevler!ne atananların,

g. Bakanlık onayı !le yürürlü"e konulan protokollerle d!"er kamu 
kurum ve kurulu#larından devred!len sa"lık b!r!mler!nde görev 
yapanların,

h. Terör eylemler! etk!s! ve sebeb!yle #eh!t olan veya çalı#ama-
yacak derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalı#ab!l!r du-
rumda olanlar !le bu durumdak! kamu görevl!ler!n!n Devlet 
memuru olarak görev yapan e# ve çocukları !le anne, baba ve 
karde#ler!n!n,

i. Te#kilat veya kadro bulunmaması veya ba#ka bir yerde 
istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca 
yer de"i#ikli"i yapılamayanlardan; kendisinin veya e#, çocuk, 
anne, baba veya karde#lerinden birinin engelli olması halinde,

kurumlar arası naklen atanmasında kura #artı aranmaz.
4. Tıpta ve d!# hek!ml!"!nde uzmanlık e"!t!m! mevzuatına göre 

d!"er kamu kurum ve kurulu#larında uzmanlık veya yan dal 
uzmanlık e"!t!m! yapmakta !ken e"!t!mler!n! tamamlamadan 
d!# tab!b!, tab!p veya uzman tab!p olarak atanmak !steyenler 
talepler! ve kurumlarının muvafakatı hâlinde D ve C hizmet 
grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti 
yükümlüsü olanlar; eski görev yerine, eski görev yerinde bo# 
yer bulunmaması hâlinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, 
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eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet 
hizmeti yükümlülü"ü kurasıyla atanırlar.

B!r mazerete dayanan atamalar (Madde:18)
1. Personel!n a#a"ıda bel!rt!len mazeretler! belgelend!rmes! ve 

taleb! üzer!ne h!zmet bölgeler!ndek! veya h!zmet gruplarındak! 
zorunlu çalı#ma süreler! tamamlanmadan yer de"!#t!rme sure-
t!yle ataması yapılab!l!r.
a. Sa"lık durumu.
b. A!le b!rl!"!.
c. Can güvenl!"!.

2. Bu mazeretler!n de"erlend!r!lmes!nde b!r!nc! fıkrada bel!rt!len 
öncel!k sırası esas alınır. Mazeret durumu haksız b!r kazanıma 
neden olamaz.

3. Müracaatlar, gerekl! belgelerle b!rl!kte personel!n kadrosunun 
bulundu"u !l müdürlükler!ne yapılır.%

4. 16%ncı%maddenin ikinci fıkrasının (f ) bendine göre atanan di# 
tabipleri ile aynı fıkranın (g) bendine göre atananlar ö"renim 
durumları ile ilgili belgeyi her e"itim ve ö"retim yılı ba#langıcında, 
19 ve 20% nc!% maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin 
devam etti"ine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalı#tı"ı kuruma 
bildirmekle yükümlüdür.% $l müdürlükleri, mazereti sona eren 
personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlı"a intikal ettirir.

5. Dördüncü fıkrada bel!rt!len hükümlere göre atanmı# olup atan-
ma gerekçeler! ortadan kalkan personel!n bulundu"u !l, 5 ve 
6%ncı%hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi 
hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski 
görev yerleri esas alınarak, 26% ncı% madde hükümlerine göre 
atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer 
esas alınarak 26%ncı%madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, 
Devlet hizmeti yükümlülü"ünü tamamlamadan sa"lık ve aile 
birli"i mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri,%ilk Devlet 
hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

6. 19 uncu ve 20%nc!%maddeler ile 16%ncı%maddenin ikinci fıkrasının 
(f ) bendi gere"i atanan di# tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi 
gere"i atananlara, atandı"ı yerde fiilen 5 (be#) yıl çalı#ması 
hâlinde, dördüncü ve be#inci fıkra hükümleri uygulanmaz.

Sa$lık mazeret!ne ba$lı yer de$!"!kl!$! (Madde:19)
1. Personel!n kend!s!n!n, e#!n!n, annes!n!n, babasının, bakmakla 

yükümlü oldu"u çocuklarının ve yargı kararı !le vas! tay!n ed!ld!"! 
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karde#!n!n hastalı"ının görev yaptı"ı yerde tehl!keye g!rd!"!n! 
veya görev yer!n!n de"!#memes! hâl!nde tehl!keye g!rece"!n!, 
ün!vers!teler veya Bakanlık e"!t!m ve ara#tırma hastaneler!nden 
alınacak sa"lık kurulu raporu !le belgelend!rmes! hal!nde teda-
v!n!n yapılab!lece"! b!r sa"lık kurum veya kurulu#unun bulun-
du"u veya sa"lı"ının olumsuz etk!lenmeyece"! b!r !l!n münhal 
kadrolarına sa"lık mazeret! de"erlend!rme kom!syonu kararı 
do"rultusunda atanır.

2. Sa"lık mazeret! de"erlend!rme kom!syonu, gerekl! durumlarda 
bu raporların ba#ka e"!t!m ve ara#tırma hastaneler!n!n sa"lık 
kurullarınca da usule ve fenne uygunlu"unun tesp!t ed!lm!# olma 
#artını arayab!l!r.

A!le b!rl!$! mazeret!ne ba$lı yer de$!"!kl!$! (Madde:20)
1. E#ler!n !k!s!n!n de%Bakanlıkta%kamu personeli olması hâlinde;

a. Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yer! üste ba"lı 
olarak de"!#t!r!l!r.%Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez te#k!-
latı kadroları, !l ve !lçe sa"lık müdürü, ba#kan, ba#hek!m, e"!t!m 
görevl!s!, ba#as!stan, yan dal uzmanları, uzman tab!pler, uzman 
d!# tab!pler!, tab!pler, d!# tab!pler!, eczacı ve d!"er sa"lık perso-
nel! #ekl!nded!r.

b. b)%Her !k! e#!n b!r!nc! fıkranın (a) bend!ndek! aynı sıralama gru-
bunda yer alması hal!nde a!le b!rl!"!n!n D veya C h!zmet grubu 
b!r !lde sa"lanması esastır. D veya C h!zmet grubunda a!le b!r-
l!"!n!n sa"lanamaması hal!nde; her !k! e#!n unvan ve%bran#ın-
da%e#ler!n!n görev yaptı"ı !l!n doluluk oranı az olan !lde a!le b!rl!"! 
sa"lanır. Doluluk oranlarının da e#!t olması hal!nde; aynı h!zmet 
bölges!nde görev yapan e#lerden yer de"!#t!rme taleb!nde bu-
lunanın, farklı h!zmet bölgeler!nde görev yapan e#lerden !se üst 
h!zmet bölges!nde görev yapan personel!n görev yer! de"!#t!r!l!r. 
Ancak b!r!nc! fıkranın (a) bend!ndek! aynı sıralama grubunda 
yer alanlardan, üst h!zmet bölgeler!nden 2, 3, 4 ve 5 !nc! h!zmet 
bölgeler!ne atama talepler!nde h!zmet grubu #artı, üst h!zmet 
bölgeler!nden 6%ncı%h!zmet bölges!ne atama talepler!nde !se 
astlık, üstlük ve h!zmet grubu #artı aranmaz.

c. c) 16 ncı madden!n !k!nc! fıkrası !le 19, 21, 24 ve 31/A%maddeler!ne 
göre atanan personel!n e#!n!n görev yer! de"!#!kl!"! taleb!nde D 
veya C h!zmet grubu #artı aranmaz.%Bu Yönetmel!"!n 16%ncı%mad-
des!n!n b!r!nc! fıkrasına göre atanan personel!n e#!n!n görev yer! 
de"!#!kl!"! taleb!nde, e#!n!n atanma tar!h!nden !t!baren b!r yıl 
!çer!s!nde,%PDC’n!n%uygun olması hal!nde astlık üstlük sıralaması 
!le D veya C h!zmet grubu #artı aranmaz.
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d. ç) E#ler!, kadrosunun bulundu"u !l dı#ında herhang! b!r a!le he-
k!m! poz!syonunda görev yapanların yer de"!#!kl!"! talepler! bu 
fıkra !le !k!nc! fıkra hükümler! çerçeves!nde de"erlend!r!l!r.

e. d)%E#ler! Bakanlık kadrosunda sa"lık ve yardımcı sa"lık h!zmet-
ler! sınıfı dı#ında olanların yer de"!#!kl!"! taleb!nde bulunması 
hal!nde e#!n!n görev yaptı"ı yer!n kend! unvan ve%bran#ında%C 
veya D h!zmet grubu olması hal!nde e#!n!n görev yaptı"ı yere 
ataması yapılır. Aks! halde her !k! e#!n unvan ve%bran#ında%e#ler!n 
görev yaptı"ı !l!n doluluk oranı az olan !lde a!le b!rl!"! sa"lanır. 
Bu benttek! hüküm stratej!k personel !ç!n uygulanmaz.

2. E#ler!n farklı kamu kurum ve kurulu#larında kamu personel! ola-
rak çalı#ması hal!nde;
a. Varsa e#!n!n kurumuyla yapılan protokol hükümler! uygulanır.
b. E#ler!, mevzuatı uyarınca zorunlu yer de"!#t!rmeye tâb! olarak 

mülk! !dare am!rl!"!, m!ll! !st!hbarat, emn!yet h!zmetler! sınıfla-
rından b!r!nde görev yapanlar !le hâk!m, savcı veya Türk S!lahlı 
Kuvvetler!nde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba# 
veya uzman er olarak görev yapan personel!n e#!n!n görev yap-
tı"ı yere ataması yapılır.

c. Yer de"!#!kl!"! taleb!nde bulunan personel!n e#!n!n görev yaptı"ı 
yer!n kend! unvan ve bran#ında C veya D h!zmet grubunda ol-
ması hal!nde e#!n!n görev yaptı"ı yere ataması yapılır. Aks! halde 
!lg!l! kurumla koord!nasyon sa"lanır.%Atama taleb!nde bulunan 
personel!n bulundu"u yerde, e#!n!n görev yaptı"ı kurumun 
te#k!latının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından a!le 
b!rl!"! mazeret!ne dayalı atanma !mkânının olmaması hal!nde 
a!le b!rl!"! sa"lanır; ancak bu bend!n b!r!nc! cümles! stratej!k 
personel !ç!n uygulanmaz.

d. E#!, 2547 sayılı Yüksekö"ret!m Kanunu kapsamında kurulan ün!-
vers!telerde ö"ret!m üyes! olanların ataması e#!n!n görev yaptı"ı 
yere yapılır.

3. E#!, tıpta ve d!# hek!ml!"!nde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık 
veya yan dal uzmanlık e"!t!m! görmekte olanların yer de"!#t!rme 
talepler!nde aslık üstlük, bölge ve h!zmet grubu #artı aranmaz. 
Ancak, ba#vuru tar!h! !t!bar!yle e#!n!n kalan uzmanlık e"!t!m sü-
res!n!n 6 (altı) aydan fazla olması zorunludur.

4. Personel!n, m!lletvek!l!, beled!ye ba#kanı, muhtar veya noter 
olan e#ler!n!n bulundu"u yere yer de"!#t!rme suret!yle ataması 
yapılab!l!r.
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5. Kamu görevl!s! olmayan e#!n!n, atanma talep ed!len yerde ba#-
vuru tar!h! !t!barıyla son 4 (dört) yıl !ç!nde 720 gün sosyal güven-
l!k pr!m! ödemek suret!yle kend! adına veya b!r h!zmet akd! !le 
!#verene ba"lı olarak çalı#mı# ve halen çalı#ıyor olması hal!nde, 
personel!n yer de"!#!kl!"! suret!yle ataması yapılır. Kend! adına 
çalı#anlardan borçlarını yapılandıranlar !le atama talep ed!len 
yer dı#ında sosyal güvenl!k pr!mler! ödenenlerden, atama talep 
ed!len yerde !# yer!n!n faal!yette oldu"unu ve bu !#yer!nde en 
az 720 gün çalı#tı"ını belgelend!renler!n talepler! de de"erlen-
d!rmeye alınır.%Ancak, sosyal güvenl!k pr!m ödeme gün sayısı 
stratej!k personel bakımından%son 5 (be#) yıl !çer!s!nde% !k! katı 
olarak uygulanır ve Devlet h!zmet! yükümlülü"ü süres!nce bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepler! uygun 
görülen stratej!k personel!n ayrılı# !#lemler!, 3 (üç) ayı geçmemek 
üzere yer!ne atanan personel!n görev!ne ba#lamasına müteak!p 
yapılır.

Can güvenl!$! mazeret! ve ola$anüstü durumlarda yer de$!"!kl!$! 
(Madde: 21)

1. Kend!s!n!n, e#!n!n veya bakmakla yükümlü oldu"u çocuklarının 
bulundu"u yerde kalmasının can güvenl!"!n! tehd!t altında bı-
rakaca"ını adlî veya mülkî !dare makamlarınca ver!len belgeyle 
belgelend!ren personel, can güvenl!"! mazeret!ne dayanarak 
standardın uygun olması hal!nde talep ett!"! yere atanab!l!r.

2. 6284 sayılı A!len!n Korunması ve Kadına Kar#ı &!ddet!n 
Önlenmes!ne Da!r Kanunun 4 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının 
(a) bend! uyarınca hakkında adl! makamlarca !#yer!n!n de"!#t!r!l-
mes!ne !l!#k!n koruyucu tedb!r kararı alınan personel, standardın 
uygun olması hal!nde talep ett!"! yere atanab!l!r.

3. Genel hayatı etk!leyen sava#, sıkıyönet!m, ola"anüstü hâl !lanı, 
salgın hastalık ve do"al afetler g!b! durumlarda, yer de"!#!kl!"! 
!#lemler! herhang! b!r #arta ba"lı kalmaksızın yapılab!l!r.

4. Bu Yönetmel!"!n puan, süre ve dönem tay!n! !le !lg!l! hükümler!ne 
ba"lı kalmaksızın deprem, su baskını ve yangın g!b! do"al afetler 
sebeb!yle kend!ler! ve bakmakla yükümlü oldu"u yakınları, mad-
dî ve manev! zarara u"rayanlardan afet bölges!nde olup ba#ka 
bölgelere g!tmek !steyenler!n atanma talepler!, durumlarını bel-
gelend!rmeler! ve görev yaptı"ı yer!n personel !ht!yacı hakkında 
gerekl! tedb!rler!n alınması hâl!nde bu afetle !lg!l! b!r defaya 
mahsus olmak üzere afet!n meydana geld!"! tar!hten !t!baren            
6 (altı) ay !ç!nde, talepler! do"rultusunda b!r defaya mahsus ol-
mak üzere standardın uygun olması hâl!nde atanab!l!rler.
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Sınıf ve unvan de$!"!kl!$! neden!yle atama
 ɮ Sınıf ve unvan de"!#!kl!"! neden!yle yapılacak atamalar,%görevde 
yükselme ve unvan de"!#!kl!"! yönetmel!"! hükümler! çerçeves!nde 
yapılır.

 ɮ Uzmanlık ve yan dal uzmanlık e"!t!m!n! yapmakta !ken e"!t!mler!n! 
tamamlamadan herhang! b!r sebeple ayrılacak olanlar%D ve C h!zmet 
grubu !llere terc!hler!ne göre atanırlar. Devlet h!zmet! yükümlüsü 
olan personel; esk! görev yer!ne, esk! görev yer!nde bo# yer bulun-
maması hâl!nde esk! görev !l!nde münhal b!r kadroya, esk! görev yer! 
bulunmayanlar !se terc!hler! alınarak !lk Devlet h!zmet! yükümlülü"ü 
kurasıyla atanırlar.

 ɮ E"!t!m görevl!s! ve ba#as!stanlık görevler!n! en az 2 (!k!) yıl sürdü-
renlerden uzman tab!p olarak atanmak !steyenler PDC’n!n uygun 
olması hal!nde b!r defaya mahsus olmak üzere Bakanlık%kadroların-
dan !sted!kler! yere her zaman atanab!l!rler.

#st!hdam ed!lme gerekçeler! ortadan kalkan personel!n ataması
1. $lg!l! mevzuat gere"! yapılan özel düzenlemeler !le a!le hek!ml!"! 

uygulamaları har!ç olmak üzere; görev yapılan sa"lık kurulu#u-
nun kapanması, PDC’de de"!#!kl!k olması, sa"lık b!r!mler!n!n 
devr!, n!tel!k de"!#t!rmes! veya b!rle#mes! g!b! nedenlerle o un-
vandan personele !ht!yaç kalmaması hâller!nde, !lg!l! personel 
öncel!kle !l !ç!nde !ht!yaç olan b!r!mlere atanır. Aynı h!zmet b!r!-
m!ne b!rden fazla terc!h yapılması hâl!nde h!zmet puanına göre 
yerle#t!r!l!rler.

H!zmet gere$! atamalar
1. Haklarında adlî, !darî ve !nz!batî b!r soru#turma yapılmı# ve bu 

soru#turma sonucunda bulundu"u yerde kalmalarında sakınca 
görülmü# personel, h!zmet süres!n!n tamamlanması #artı aran-
madan, yer de"!#!kl!"! dönemler!ne ba"lı kalınmaksızın D h!zmet 
grubu !llere; !l !ç!nde yer de"!#!kl!"! tekl!f ed!len personel !se 
haklarındak! kararın mah!yet!ne göre atanırlar.

2. Bu madde gere"! atananlar, ayrıldıkları !l ve/veya b!r!me 2 (!k!) 
yıl geçmeden naklen atama taleb!nde bulunamazlar.

Yönet!c! atamaları (Madde: 26)

Üst h!zmet bölgeler!nden alt h!zmet bölgeler!ne ve bölge !ç! atama
1. $lg!l!ler!n taleb! hâl!nde aynı h!zmet bölges!n!n A grubu !ller!nden 

B, C ve D h!zmet grubu !llere ve alt h!zmet bölgeler!n!n bütün 
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h!zmet grubundak! !llere; aynı h!zmet bölges!n!n B h!zmet grubu 
!ller!nden C ve D h!zmet grubu !llere ve alt h!zmet bölgeler!n!n B, 
C ve D h!zmet grubundak! !llere; aynı h!zmet bölges!n!n C h!zmet 
grubu !llerden D h!zmet grubu !llere ve alt h!zmet bölgeler!n!n C 
ve D h!zmet grubundak! !llere; D h!zmet grubu !llerden alt h!zmet 
bölgeler!n!n D h!zmet grubundak! !llere PDC’n!n uygun olması 
durumunda her zaman atama yapılab!l!r.%1, 2, 3 ve 4 üncü h!zmet 
bölgeler!nden 5 ve 6%ncı%h!zmet bölges!ne yapılacak atamalarda 
h!zmet grubu #artı aranmaz. $lg!l!ler!n bu madde kapsamında 
atanma taleb!nde bulunab!lmes! !ç!n bu Yönetmel!k hükümler!ne 
göre atandı"ı tar!hten !t!baren f!!len 1 (b!r) yıl çalı#mı# olması 
#arttır.

2. Kend! unvan ve bran#ında A h!zmet grubunda olmak #artıyla 
Ankara, $stanbul ve $zm!r !ller!nde görev yapan personel!n naklen 
atanmak !sted!kler! yer!n doluluk oranı bulundukları yerden daha 
dü#ük olması kaydıyla A h!zmet grubu !llere atamaları PDC ve 
kadro durumunun uygun olması hâller!nde her zaman yapılab!l!r.

3. Personel!n taleb! hâl!nde, !l merkez!nden !lçe, belde ve köylere; 
!lçe merkez!nden belde ve köylere PDC ve kadronun uygun olma-
sı hâller!nde atama dönem!ne ba"lı kalmaksızın atama yapılab!l!r.

4. Ancak tab!p ve uzman tab!pler; !lçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 
3 üncü h!zmet bölges!nde bulunan !l merkezler!ne atanamaz.

5. 16 ncı madden!n !k!nc! fıkrasının (g) bend! !le 20 nc! maddes! 
kapsamında atanmı# olup 18 !nc! madden!n altıncı fıkrasında be-
l!rt!len sürey! tamamlamamı# olması ve taleb! hal!nde b!r defaya 
mahsus olmak üzere esk! görev yer!ne veya esk! görev yer! esas 
alınarak bu madden!n b!r!nc! fıkrası hükümler!ne göre atanab!l!r.

Yen! açılan tes!sler
1. H!zmete yen! açılan tes!sler !le h!zmet! aksatacak ölçüde personel 

!ht!yacı olan tes!sler!n personel !ht!yacı öncel!kle !l !çer!s!nden 
kar#ılanır. $ht!yacın !l !çer!s!nde kar#ılanmaması hal!nde atama 
dönem!ne ba"lı kalmaksızın !l dı#ından atama yapılab!l!r. A ve B 
grubu !llerde çalı#an personel!n müracaatları öncel!kle de"erlen-
d!rmeye alınır. Ataması uygun görülenler h!zmet puanı usulüne 
göre yerle#t!r!l!r.

2. Bu madde hükümler!, yen! tes!s!n açıldı"ı tar!hten !t!baren 1(b!r) 
yıl uygulanab!l!r.
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Resen atama
1. PDC’de bel!rlenen sayıyı a#an personelden !l merkez!nde bulu-

nanların; öncel!kle !l merkez!ne, !l merkez!nde bo#luk bulunma-
ması hal!nde !lçe, belde ve köylere, !lçe merkez!nde bulunanların 
!se öncel!kle !lçe merkez!ne, !lçe merkez!nde bo#luk bulunmama-
sı hâl!nde belde ve köylere atama dönem!ne ba"lı kalmaksızın 
ve h!zmet puanı esasına göre resen ataması yapılır. Personel!n 
unvan ve bran#ında !lde bo#luk bulunmaması hâl!nde 16 ncı 
maddedek! usul ve esaslar çerçeves!nde ba#ka !llere ataması 
yapılab!l!r.

2. $ht!yaç hâl!nde !l ve !lçe merkez!nden !lçe, belde ve köylere; !lçe 
merkez!nden belde ve köylere atama dönem!ne ba"lı kalmaksı-
zın ve h!zmet puanı esasına göre resen atama yapılab!l!r.

3. E# veya sa"lık mazeret! !le atanıp mazeretler! devam eden per-
sonel har!ç olmak üzere; Devlet h!zmet! yükümlüsü personel-
den bulundu"u b!r!mde PDC’de bel!rlenen sayının %30 (yüzde 
otuz)’unu a#anların, öncel!kle aynı !lde !ht!yaç bulunan b!r!mlere, 
mümkün olmaması hal!nde !se aynı h!zmet bölges!ndek! !ht!yaç 
bulunan münhal yerlere ataması, h!zmet süres! d!kkate alınarak 
gönüllülük esasına göre yapılır. Talep olmaması hal!nde görev 
yaptı"ı yerde h!zmet süres! en az olan personelden ba#lamak 
suret!yle atama yapılır. H!zmet süreler!n!n e#!tl!"! hâl!nde h!zmet 
puanı dü#ük olan personel atanır. H!zmet puanlarının da e#!t 
olması hâl!nde !se meslekî kıdem! az olan personel atanır.

Kar"ılıklı yer de$!"t!rme
1. Aynı h!zmet bölges! !llerde aynı unvan ve bran#ta%standardın 

uygun olması%hâl!nde kar#ılıklı olarak yer de"!#t!reb!l!r.

Müracaat sınırlamaları
1. Bu Yönetmel!k hükümler!ne göre atanan personel atandıkları ta-

r!hten !t!baren f!!len 2 (!k!) yıl çalı#madıkça ba#ka b!r yere atanma 
taleb!nde bulunamaz.%Ancak atanma talepler! 16%ncı%madden!n 
!k!nc! fıkrası !le%19, 20 ve 21 !nc!%maddeler kapsamında !se f!!len 
2 (!k!) yıl çalı#mı# olma #artı aranmaz.

2. Bu Yönetmel!"!n, 26 ve 31/A maddeler!ne%göre atanmı# olup 
atama kararlarını !ptal ett!renler, mazeret durumlarında yen! b!r 
de"!#!kl!k olmadı"ı müddetçe 1 (b!r) yıl süre !le atama taleb!nde 
bulunamazlar.
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3. Bran#ında e"!t!m kl!n!"! bulunan e"!t!m ara#tırma hastaneler!ne 
16 ncı maddes!n!n b!r!nc! fıkrası, 17, 26 ve 29 uncu maddes!ne 
göre atanma taleb!nde bulunan uzman tab!p !le uzman d!# ta-
b!pler!n!n%yabancı d!l #artı har!ç%ba#as!stanlık sınavı ba#vuru 
#artlarını ta#ıdı"ını belgelemes! gerek!r.

4. 19 uncu madde kapsamında atanan personel, 26 ve 29 uncu mad-
delere göre, 20 nc! maddes! !le 16 ncı maddes!n!n !k!nc! fıkrasının 
(g) bend! kapsamında atanan personel !se 29 uncu maddeye göre 
atanma taleb!nde bulunamaz.

#st!hdam planlama kom!syonu, görev! ve çalı"ma usulü
1. $st!hdam Planlama Kom!syonu Bakanlı"ın !st!hdam pol!t!kalarını 

bel!rlemek üzere Bakan onayı !le kurulur.
2. $st!hdam Planlama Kom!syonu, 5 !nc! maddedek! !lkeler çerçeves!n-

de !st!hdam planlaması yapar. Kom!syon, atama ve yer de"!#!kl!"! 
dönemler!nden önce toplanarak gerekl! kararları alır. Kom!syonda 
alınan kararlar !lg!l! b!r!mlerce uygulanır.

3. $st!hdam Planlama Kom!syonu, 16 ncı madden!n b!r!nc! fıkrasına 
göre yapılan yer de"!#t!rmelerde personel !ht!yacının fazla oldu"u 
yerden ayrılacak olanlar !ç!n !k! aylık sürey! geçmemek #artıyla sa"-
lık h!zmet!n!n etk!n, ver!ml! ve dengel! yürütüleb!lmes! amacıyla 
kısıtlayıcı tedb!rler get!reb!l!r.

Çalı"ma süresine ba$lı yer de$i"ikli$i (Madde:31/A)
1. PDC’n!n (personel da"ıtım cetvel!n!n)%uygun olması halinde;

a. a) 6 ncı hizmet bölgesinde%son%atandıkları tarihten itibaren;
1. 2 yıl görev yapanlar%6 ve%5 !nc! h!zmet bölges!n!n,
2. 3 yıl görev yapanlar 4 üncü h!zmet bölges!n!n,
3. 4 yıl görev yapanlar 3 üncü h!zmet bölges!n!n,
4. 6 yıl görev yapanlar 2%nc!%h!zmet bölges!n!n,
5. 8 yıl görev yapanlar 1 !nc! h!zmet bölges!n!n,

b. 5 !nc! h!zmet bölges!nde%son%atandıkları tarihten itibaren;
1. 4 yıl görev yapanlar%5 ve%4 üncü hizmet bölgesinin,
2. 5 yıl görev yapanlar 3 üncü h!zmet bölges!n!n,
3. 7 yıl görev yapanlar 2%nc!%hizmet bölgesinin,
4. 9 yıl görev yapanlar 1 !nc! h!zmet bölges!n!n,
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c. C ve D h!zmet grubu !ller!ne h!zmet puanı ve döneme ba"lı 
kalmaksızın atanab!l!rler. Ancak yukarıdak! h!zmet bölgeler!nde 
bel!rlenen süreden 1 (b!r) yıl fazla süre !le görev yapanlar A ve B 
h!zmet grubu !llere de atanab!l!rler.

2. 5 ve 6%ncı%h!zmet bölges!ne Devlet h!zmet! yükümlülü"ü kapsamın-
da atanarak 5 ve 6%ncı%h!zmet bölges!nde Devlet h!zmet! yükümlü-
lü"ünü tamamlamı# olmak ve en az 2 (!k!) yıl süre !le görev yapmı# 
olmak #artıyla 4, 5 ve 6%ncı%h!zmet bölges!ne atama talepler!nde 
yukarıda bel!rlenen süre #artları aranmaz.

3. 6%ncı%h!zmet bölges! !le 5 !nc! h!zmet bölges! dı#ında a!le hek!ml!"! 
ve sözle#mel! olarak geç!r!len süreler !le aylıksız veya ücrets!z !z!nl! 
olarak geç!r!len süreler, çalı#ma süres!nden sayılmaz. 6%ncı%h!zmet 
bölges!nde geç!r!len süreler 5 !nc! h!zmet bölges! süres!nden sayılır.

Yönet!c! olarak görev yapmı" olanların yer de$!"!kl!$!

• 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gere"!nce kamu hastane b!r-
l!kler!n!n kuruldu"u tar!hte ba#tab!p ya da ba#tab!p yardımcısı olarak 
görev yapmakta olup en az 6 (altı) ay süre !le bu görevler!n! yürütmü# 
olanlar, bu Yönetmel!"!n yayımı tar!h! !t!barı !le 1 (b!r) ay !çer!s!nde mü-
racaat etmeler! #artıyla b!r defaya mahsus olmak üzere PDC (personel 
da"ıtım cetvel!) d!kkate alınarak talep ett!kler! yere atanab!l!rler.
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1. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
!ller kaç h!zmet bölges!ne ayrılır? 

A) 2 B) 3 C) 4 

D) 5 E) 6 

2. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
bo"anma neden!yle atama müracaatları, bo"anma tar!h!nden 
!t!baren en fazla kaç yıl !çer!s!nde yapılab!l!r? 

A) 1  B) 2  C) 3

D) 4 E) 5 

3. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne 
göre, genel hayatı etk!leyen sava", deprem, sel ve yangın g!b! 
do$al afetler!n meydana geld!$! yerle"!m yerler!nde görev 
yapan personel; çocu$unun !lkö$ret!mde e$!t!m gördü$ünü 
belgelend!rmes! kaydıyla bu afetle !lg!l! b!r defaya mahsus olmak 
üzere afet!n oldu$u tar!hten !t!baren altı ay !ç!nde ba"vurması 
hâl!nde talepte bulundu$u !le kaç aya kadar geç!c! olarak 
görevlend!r!leb!l!r?

A) 12   B) 10  C) 8  

D) 6  E) 3

4. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
a"a$ıdak!lerden hang!s! b!r mazerete dayanan atamadır? 

A) Resen atama 

B) H!zmet gere"! atama 

C) Kurumlar arası naklen atama 

D) E# durumu neden!yle atama

E) $ste"e ba"lı yer de"!#t!rme 
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5. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
a"a$ıdak! kadrolardan hang!s!ne !lk atama sınavla yapılır? 

A) Tab!p 

B)  Ps!kolog

C)  Eczacı 

D)  D!# tab!b!

E) Uzman d!# tab!b!

6. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
PDC (personel da$ıtım cetvel!) doluluk oranına göre !ller, her 
unvan ve bran"ta en yüksekten en dü"ü$e do$ru kaç h!zmet 
grubuna ayrılır? 

A) 6 

B) 5 

C) 4

D) 3

E) 2  

 “Doluluk oranı en yüksek !lk 20 !l A, !k!nc! 20 !l B, üçüncü 20 !l C 
ve d!"er !ller !se D h!zmet grubu olarak bel!rlen!r. $ller!n doluluk 
oranlarının e#!t olması hâl!nde Sosyo-Ekonom!k Gel!#m!#l!k 
Sıralaması Endeks!nde üst sıralarda yer alan !l, doluluk oranı daha 
yüksek olan !l olarak kabul ed!l!r. Ancak !st!hdam ed!len personel 
sayısı ……………’den az olan veya ülke genel!nde tüm !llerde PDC 
(personel da"ıtım cetvel!) veya standart öngörülmeyen unvan ve 
bran#lar !ç!n $st!hdam Planlama Kom!syonunca ………… ayda b!r 
h!zmet grupları bel!rlenerek !lan ed!l!r.”

7. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
yukarıda yer alan bo"luklara sırasıyla a"a$ıdak!lerden hang!s! 
get!r!l!rse do$ru olur? 

A) 200 - 2  B) 200 - 3  C) 100 - 3 

D) 100 - 2 E) 100 - 6
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 “Unvan ve bran#lara göre !l da"ılım cetvel!nde bel!rlenen sayı !le 
!llerde !st!hdam ed!len personel sayısının kar#ıla#tırılması sonucu 
bulunan doluluk oranı cetveller! !le buna göre bel!rlenen h!zmet 
grupları !se her (……) ayda b!r yen!lenerek Bakanlık !nternet 
s!teler!nde duyurulur ve Sa"lık H!zmetler! Genel Müdürlü"ünde 
(……….) yıl süreyle muhafaza ed!l!r. Hazırlanan cetveller personel 
planlama çalı#ması n!tel!"!nde olup müteak!p dönemlerde atamaya 
açılacak yerler, akt!f çalı#an personel doluluk oranları en dü#ük 
!llerden ve b!r!mlerden ba#lamak üzere bel!rlen!r. 

8. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
yukarıda yer alan bo"luklara sırasıyla a"a$ıdak!lerden hang!s! 
get!r!lmes! gerek!r? 

A) (3), (5) B) (2), (2)  C) (3), (3) 

D) (3), (4) E) (4), (4)

9. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
h!zmet grupları tesp!t ed!l!rken akt!f çalı"an personel sayısının 
bel!rlenmes!nde !z!n, e$!t!m g!b! nedenlerle kaç aydan fazla 
süreyle görev! ba"ında bulunmayan personel hesaba katılmaz? 

A) 3 

B) 4 

C) 5

D) 6

E) 9

10. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
h!zmet grupları bel!rlen!rken doluluk oranı en yüksek !lk 20 !l 
hang! h!zmet gurubu olarak bel!rlen!r?

A)  4. h!zmet bölges!

B)  D h!zmet grubu

C) C h!zmet grubu

D) B h!zmet grubu

E) A h!zmet grubu 
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I. Personel !ç!n her atama dönem!nden önce atamaya esas olmak 
üzere çalı#ılan yer!n özell!kler!n!n göz önüne alındı"ı b!r h!zmet 
puanı hesaplanır. 

II. Açık bulunan ve Bakanlıkça !lan ed!len kadrolara yapılacak 
atamalarda h!zmet puanı esas alınır.

III. H!zmet puanlarının e#!tl!"! hâl!nde meslekî kıdem! fazla olan 
personel atamaya hak kazanmı# olur.

11. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
yukarıda ver!len b!lg!lerden hang!s! ya da hang!ler! do$rudur? 

A) Yalnız I 

B) I ve III 

C) Yalnız II 

D) I,II ve III

E) Yalnız III 

12. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
sava", deprem, sel ve yangın g!b! genel hayatı etk!leyen sebeplere 
ba$lı olarak yurt !ç! ve yurt dı"ında görevlend!r!len personele 
ver!len h!zmet puanı !le !lg!l! a"a$ıdak!lerden hang!s! do$rudur? 

A) En yüksek h!zmet puanı % 100 fazlasıyla ver!l!r

B) Görevl! oldu"u !l!n h!zmet puanı ver!l!r

C) Görevl! oldu"u !l puanının % 50 fazlası ver!l!r

D) Görevlend!r!ld!"! !l!n h!zmet puanı ver!l!r

E) Görevlend!r!ld!"! !l!n h!zmet puanının % 50 fazlası ver!l!r

13. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
Bakanlık önceden duyurmak suret!yle talepte bulunan personel! 
geç!c! olarak görevlend!reb!lece$! g!b! !ht!yaç hâl!nde resen de 
görevlend!reb!l!r. Resen görevlend!r!len personel !ç!n süre b!r 
mal! yılda kaç ayı geçemez?

A)1  B) 2  C) 3 

D) 6 E) 12
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14. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
!ller arası atama dönemler! a"a$ıdak!lerden hang!s!d!r?

A) Ocak ve Haz!ran

B) Eylül ve Ek!m

C) Temmuz ve A"ustos

D) Mayıs

E) Ek!m ve Aralık 

I. Uzman Tab!p 

II. Hem#!re 

III. Tab!p 

IV. Sa"lık Memuru

V. D!# Tab!b! 

VI. Eczacı 

15. Sa$lık Bakanlı$ı Atama ve Yer De$!"t!rme Yönetmel!$!ne göre, 
yukarıda yer alanlardan hang!s! ya da hang!ler!n!n !lk ataması 
kurayla yapılır?

A) I,II,III  B) Yalnız II  C) Yalnız IV

D) II ve IV E) I-III-V ve VI

CEVAP ANAHTARI

1& E     2& A    3& D    4& D   5& B   6& C   7& A   8& B    9& A    10& E
11& D    12& A     13& B     14& A    15& E  
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#ller 6 (altı) h!zmet bölges!ne ayrılır.
• Personel Da"ıtım Cetvel! doluluk oranına göre !ller, her unvan ve bran-

#ta en yüksekten en dü#ü"e do"ru A, B, C ve D olarak 4 (dört) h!zmet 
grubuna ayrılır. 

• Doluluk oranı en yüksek !lk 20 !l A, !k!nc! 20 !l B, üçüncü 20 !l C ve d!"er 
!ller !se D h!zmet grubu olarak bel!rlen!r.

• H!zmet puanının hesaplanmasında $l ve $lçeler!n Sosyo-Ekonom!k 
Gel!#m!#l!k Sıralaması Tabloları esas alınır. 

• 2547 sayılı Yüksekö"ret!m Kanunu kapsamına g!ren b!r kurumda veya 
kamu kurum ve kurulu#larında f!!len çalı#ılan her yer ve yıl !ç!n $lçeler!n 
Sosyo-Ekonom!k Gel!#m!#l!k Sıralaması endeks!ndek! sıra numarası 
1000 rakamıyla toplanarak !lçe sıralaması puanı elde ed!l!r.

• Bakanlı"ın%sa"lık h!zmetler! ve yardımcı sa"lık h!zmetler! sınıfı kadrola-
rına aday memur olarak atama !lk atamadır. $lk atamada uzman tab!p, 
uzman (TUTG), tab!p, uzman d!# tab!b!, d!# tab!b! ve eczacı kadrolarına 
atanacaklar kurayla, d!"erler! genel hükümlere göre sınavla atanır.

• B!r mazerete dayanan atamalar:
 ɮ Sa"lık durumu.
 ɮ A!le b!rl!"!.
 ɮ Can güvenl!"!.

• Haklarında adlî, !darî ve !nz!batî b!r soru#turma yapılmı# ve bu soru#tur-
ma sonucunda bulundu"u yerde kalmalarında sakınca görülmü# per-
sonel, h!zmet süres!n!n tamamlanması #artı aranmadan, yer de"!#!kl!"! 
dönemler!ne ba"lı kalınmaksızın D h!zmet grubu !llere ataması yapılır. 

• Adl!, !dar! ve !nz!bat! b!r soru#turma sonucu gere"! atananlar, ayrıl-
dıkları !l ve/veya b!r!me 2 (!k!) yıl geçmeden naklen atama taleb!nde 
bulunamazlar.

• Resen atamalarda; e# veya sa"lık mazeret! !le atanıp mazeretler! devam 
eden personel har!ç olmak üzere, Devlet h!zmet! yükümlüsü personel-
den bulundu"u b!r!mde PDC’de bel!rlenen sayının %30 (yüzde otuz)’u-
nu a#anların, öncel!kle aynı !lde !ht!yaç bulunan b!r!mlere, mümkün 
olmaması hal!nde !se aynı h!zmet bölges!ndek! !ht!yaç bulunan münhal 
yerlere ataması, h!zmet süres! d!kkate alınarak gönüllülük esasına göre 
yapılır. Talep olmaması hal!nde görev yaptı"ı yerde h!zmet süres! en az 
olan personelden ba#lamak suret!yle atama yapılır. H!zmet süreler!n!n 
e#!tl!"! hâl!nde h!zmet puanı dü#ük olan personel atanır. H!zmet puan-
larının da e#!t olması hâl!nde !se meslekî kıdem! az olan personel atanır.
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Amaç ve Kapsam

• Bu Yönetmel!k, Sa"lık Bakanlı"ının ta#ra te#k!latında !dar! b!r!mler!n h!z-
met amaçlarına göre görevlend!r!lecek yönet!c! personel!n da"ılımı !le 
kadroların ve poz!syonların düzenl! ve h!zmet gerekler!ne uygun olarak 
kullanımına da!r usul ve esasların bel!rlenmes! amacıyla hazırlanmı#tır.

Dayanak

• Bu Yönetmel!k, 1 sayılı Cumhurba#kanlı"ı Te#k!latı Hakkında 
Cumhurba#kanlı"ı Kararnames!n!n 371 !nc! maddes!ne dayanılarak 
hazırlanmı#tır.

Tanımlar

• H!zmet B!r!m!: Sa"lık h!zmet!n! sunan b!r!m,

• $dar! B!r!m: $l ve $lçe Sa"lık Müdürlü"ü,

• Koord!natör: B!rden fazla !ldek! sa"lık h!zmetler!n!n b!r arada de"er-
lend!r!lmes!, gel!#m!#l!k farklarının g!der!lmes! !le h!zmetler!n ve !ht!-
yaçların mü#terek planlanması amacıyla Bakanlıkça görevlend!r!len !l 
müdürler!nden b!r!,

 Kadroların Sab!tl!"!

• Ek-1’de yer alan cetvelde !dar! ve h!zmet b!r!mler!n!n azam! kadro ve 
poz!syon standartları göster!lm!#t!r. Bu standartların üstünde veya dı-
#ında personel ataması yapılamaz.
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Kadro ve Görev Unvanları

• Bu Yönetmel!k ek!nde yer alan cetvelde !dar! ve h!zmet b!r!mler!n!n 
bünyes!nde !st!hdam ed!lecek personel!n kadro, poz!syon ve görev 
unvanları bel!rt!lm!# olup bu unvanları ta#ımayan personel!n ataması 
yapılamaz.

 Ac!l Sa"lık H!zmet!

• Ac!l sa"lık h!zmetler! !l ve !lçe sa"lık müdürlükler! tarafından yürütülür. 
Bu müdürlükler söz konusu h!zmetler!n yürütülmes! !ç!n kamu ve özel 
hukuk tüzel k!#!ler! !le gerçek k!#!lere a!t tüm sa"lık kurum ve kurulu#-
larının sevk ve !dares!nden sorumlu ve bu konuda yetk!l!d!r.

Kadro Tem!n!

• Bu Yönetmel!k kapsamında bulunan kadroların ve poz!syonların tem!n!, 
da"ılımı ve d!"er kadro !#lemler!, 190 sayılı KHK ve d!"er genel hüküm-
lere göre Yönet!m H!zmetler! Genel Müdürlü"ünce gerçekle#t!r!l!r.

Yürütme

• Bu Yönetmel!k hükümler!n! Sa"lık Bakanı yürütür.

#l Ve #lçe Sa"lık Müdürlükler!n!n Nüfuslara Göre Poz!syon Standartları

• $l TÜ$K nüfusu; 
10.000.000’den büyük olan !ller $1
4.500.000 !le 10.000.000 olan !ller $2
3.500.000 !le 4.500.000 olan !ller $3
2.500.000 !le 3.500.000 olan !ller $4
1.500.000 !le 2.500.000 olan !ller $5
720.000 !le 1.500.000 olan !ller $6
500.000 !le 720.000 olan !ller $7
250.000 !le 500.000 olan !ller $8
250.000’den küçük olan !ller $9

grubu olarak tanımlanmı#tır.

Poz!syon $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9
$l Sa"lık Müdürü 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ba#kan 11 7 7 5 5 4 4 4 2
Ba#kan Yardımcısı 30 17 13 11 9 8 5 4 3
$lçe Sa"lık Müdür 38 16 25 13 15 12 7 4 -
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• $l Sa"lık Müdürlü"ü, $lçe Sa"lık Müdürlü"ü ve h!zmet b!r!mler!n!n kadro 
ve poz!syon standardı !le b!r!m adları ve görev tanımları yönerge !le 
bel!rlen!r.

• TÜ$K’!n her yılın 1 Ocak tar!h!ndek! ver!ler! esas alınarak nüfusu 30.000 
ve üzer!nde olan !lçelerde !lçe sa"lık müdürlü"ü kurulur. 

• $lçe sa"lık müdürlü"ü bulunan ve 1 Ocak tar!h! !t!barıyla nüfusu 
30.000’n!n altına dü#en !lçelerde, !lçe sa"lık müdürlü"ü kapatılır. 

• Büyük#eh!r beled!yes! statüsü bulunmayan !ller!n merkez !lçeler!nde 
$lçe Sa"lık Müdürlü"ü kurulmaz.

• $lçe sa"lık müdürlü"ünün kurulması ve kapatılması onayları Yönet!m 
H!zmetler! Genel Müdürlü"ünce, toplum sa"lı"ı merkezler!n!n kurul-
ması ve kapatılması onayları Halk Sa"lı"ı Genel Müdürlü"ünce alınır. 

• $lçe Sa"lık Müdürlü"ünün kurulmadı"ı !lçelerdek! h!zmetler $lçe Devlet 
Hastanes! Ba#hek!ml!"! ve/veya Toplum Sa"lı"ı Merkez! Ba#kanları ta-
rafından yer!ne get!r!l!r. Bu b!r!mlere ayrıca kadro veya poz!syon tahs!s! 
yapılmaz ve buralarda gerek duyulan h!zmetler !lg!l! !lçede bulunan 
personel el!yle yürütülür.

• H!zmet sunulan nüfusta veya nüfus yo"unlu"unda büyük artı#ların/
azalmaların olması, Bakanlık, ün!vers!te veya özel sa"lık tes!s! sayısının 
artması/azalması veya !ht!yaç hal!nde Bakanlık Makam Onayı !le Ba#kan, 
Ba#kan Yardımcısı ve Sözle#mel! Uzman sayısı artırılab!l!r/azaltılab!l!r.
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1. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’n!n “Dayana"ı” a$a"ıdak!lerden 
hang!s!d!r?

A) 1 sayılı Cumhurba#kanlı"ı Te#k!latı Hakkında Cumhurba#kanlı"ı 
Kararnames!n!n 371 !nc! maddes!

B) 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu

C) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

D) 18251 sayılı Sa"lık Bakanlı"ının Te#k!lat ve Görevler! Hakkında 
KHK

E) 1219 sayılı Tababet ve %uabatı San’atlarının Tarzı $crasına Da!r 
Kanun

I-  Bölge Sa"lık Müdürlükler!

II- $l Sa"lık Müdürlükler!

III- $lçe Sa"lık Müdürlükler!

IV- Mahalle Sa"lık Müdürlükler!

2. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, “Ac!l Sa"lık H!zmetler!” yukarıda 
sayılanlardan hang!s!/hang!ler! tarafından yürütülür?

A)  Yalnız II B) Yalnız III

C)  II ve III D) I, II ve III

E)  I, II, III ve IV

3. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, nüfusu 3.500.000 !le 4.500.000 
olan !ller hang! grupta tanımlanmı$tır?

A)  $1 B)  $2

C)  $3 D)  $4

E)  $5
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4. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, “T” !l!n!n TÜ#K nüfusu 1.071.000 
!se bu !l hang! grupta tanımlanmı$tır?

A)  $9 B)  $8

C)  $7 D)  $6

E)  $5

5. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, TÜ#K nüfusu 1.453.000 olan “E” 
!l! hang! grupta tanımlanmı$tır?

A)  $2 B)  $3

C)  $4 D)  $5

E)  $6

6. Sam! Bey, Karaden!z Bölges!’nde “Ü” !l!ne atanmı$tır. #l!n TÜ#K 
nüfusu 69.000’d!r. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet 
B!r!mler! Kadro Standartları Yönetmel!"!’ne göre, Sam! Bey’!n 
atandı"ı !l hang! grupta tanımlanmı$tır?

A)  $9 B)  $8

C)  $7 D)  $6

E)  $5

7. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, nüfusu ne kadar olan !lçelerde 
#lçe Sa"lık Müdürlü"ü kurulur?

A)  10.000 ve üzer! B)  15.000 ve üzer!

C)  20.000 ve üzer! D)  25.000 ve üzer!

E)  30.000 ve üzer!
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8. Nüfusu 30.000 ve üzer!nde olan !lçelerde !lçe sa"lık müdürlü"ü 
kurulab!lmes! !ç!n TÜ#K’!n hang! tar!htek! ver!ler! esas alınır?

A) 14 Mart

B) 1 Haz!ran

C) 30 Kasım

D) 1 Ocak

E) 1 Temmuz

9. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, a$a"ıda ver!len b!lg!lerden 
hang!s! do"rudur?

A)  $l Sa"lık Müdürlü"ü, $lçe Sa"lık Müdürlü"ü ve h!zmet b!r!mler!n!n 
kadro ve poz!syon standardı !le b!r!m adları ve görev tanımları 
yönetmel!k !le bel!rlen!r.

B)  Nüfusu 35.000 ve üzer!nde olan !lçelerde $lçe Sa"lık Müdürlü"ü 
kurulur.

C)  $lçe sa"lık müdürlü"ü bulunan ve 1 Temmuz tar!h! !t!barıyla 
nüfusu 30.000’n!n altına dü#en !lçelerde, !lçe sa"lık müdürlü"ü 
kapatılır.

D)  Büyük#eh!r beled!yes! statüsü bulunmayan !ller!n merkez 
!lçeler!nde $lçe Sa"lık Müdürlü"ü kurulmaz.

E)  $lçe Sa"lık Müdürlü"ünün kurulmadı"ı !lçelerdek! h!zmetler a!le 
hek!ml!kler! tarafından yer!ne get!r!l!r.
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I-   H!zmet sunulan nüfusta büyük artı#ın olması
II- Nüfus yo"unlu"unda büyük artı#ın olması
III- Bakanlık sa"lık tes!s! sayısının artması
IV- Ün!vers!te sa"lık tes!s! sayısının artması
V- Özel sa"lık tes!s! sayısının artması

10. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, yukarıda sayılanlardan hang!s!/
hang!ler! olması durumunda Bakanlık Makam Onayı !le Ba$kan, 
Ba$kan Yardımcısı ve Sözle$mel! Uzman sayısı artırılab!l!r?

A)  Yalnız I B)  I ve II

C)  I, II ve III D)  I, II, III ve IV

E)  I, II, III, IV ve V

11. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, bu Yönetmel!k kapsamında 
bulunan kadroların ve poz!syonların tem!n!, da"ılımı ve 
d!"er kadro !$lemler!, hang! yasal mevzuat hükümler!ne göre 
gerçekle$t!r!l!r?

A)  2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurba#kanlı"ı 
Kararnames! ve d!"er genel hükümlere göre 

B)  210 sayılı KHK ve d!"er genel hükümlere göre

C)  339 sayılı KHK ve d!"er genel hükümlere göre

D)  290 sayılı KHK ve d!"er genel hükümlere göre

E)  3359 sayılı KHK ve d!"er genel hükümlere göre

12. Sa"lık Bakanlı"ı Ta$ra Te$k!latı #dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro 
Standartları Yönetmel!"!’ne göre, Sözle$mel! Uzman Poz!syon 
Da"ılım Cetvel!ne göre #stanbul !l! !ç!n bel!rlenen uzman sayısı 
ne kadardır?

A)  90 B)  150 C)  175

D)  210 E)  260

Cevap Anahtarı

1%A 2%C 3%C 4%D 5%E 6%A 7%E 8%D 9%D 10%E
11%A 12%E
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• Ek-1’de yer alan cetvelde !dar! ve h!zmet b!r!mler!n!n azam! kadro&ve 
poz!syon&standartları göster!lm!#t!r. Bu standartların üstünde veya dı-
#ında personel ataması yapılamaz.

• Bu Yönetmel!k ek!nde yer alan cetvelde !dar! ve h!zmet b!r!mler!n!n 
bünyes!nde !st!hdam ed!lecek personel!n kadro, poz!syon&ve görev 
unvanları bel!rt!lm!# olup bu unvanları ta#ımayan personel!n ataması 
yapılamaz.

• Ac!l sa"lık h!zmetler! !l ve !lçe sa"lık müdürlükler! tarafından yürütülür. 
Bu müdürlükler söz konusu h!zmetler!n yürütülmes! !ç!n kamu ve özel 
hukuk tüzel k!#!ler! !le gerçek k!#!lere a!t tüm sa"lık kurum ve kurulu#-
larının sevk ve !dares!nden sorumlu ve bu konuda yetk!l!d!r.

• Bu Yönetmel!k kapsamında bulunan kadroların ve poz!syonların tem!n!, 
da"ılımı ve d!"er kadro !#lemler!, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Cumhurba#kanlı"ı Kararnames! ve d!"er genel hükümlere göre Yönet!m 
H!zmetler! Genel Müdürlü"ünce gerçekle#t!r!l!r.

• $l Sa"lık Müdürlü"ü, $lçe Sa"lık Müdürlü"ü ve hizmet birimlerinin kadro 
ve pozisyon standardı ile birim adları ve görev tanımları yönerge ile 
belirlenir.

• Nüfusu 30.000 ve üzer!nde olan !lçelerde $lçe Sa"lık Müdürlü"ü kurulur

• TÜ$K’!n her yılın 1 Ocak tar!h!ndek! ver!ler! esas alınarak nüfusu 30.000 
ve üzer!nde olan !lçelerde !lçe sa"lık müdürlü"ü kurulur. $lçe sa"lık 
müdürlü"ü bulunan ve 1 Ocak tar!h! !t!barıyla nüfusu 30.000’n!n altına 
dü#en !lçelerde, !lçe sa"lık müdürlü"ü kapatılır. 

• $lçe sa"lık müdürlü"ünün kurulması ve kapatılması onayları Yönet!m 
H!zmetler! Genel Müdürlü"ünce, toplum sa"lı"ı merkezler!n!n kurul-
ması ve kapatılması onayları Halk Sa"lı"ı Genel Müdürlü"ünce alınır. 

• Büyük#eh!r beled!yes! statüsü bulunmayan !ller!n merkez !lçeler!nde 
$lçe Sa"lık Müdürlü"ü kurulmaz. 

• $lçe Sa"lık Müdürlü"ünün kurulmadı"ı ilçelerdeki hizmetler $lçe Devlet 
Hastanesi Ba#hekimli"i ve/veya Toplum Sa"lı"ı Merkez! Ba#kanları ta-
rafından yer!ne get!r!l!r. 
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SA!LIK BAKANLI!I

D"S"PL"N AM"RLER" VE ÜST D"S"PL"N AM"RLER" CETVEL"
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1. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, “!ç Denet"m 
B"r"m" Ba#kanı”nın d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Müste#ar

D) Bakanlık Mü#av"r"

E) Özel Kalem Müdürü

2. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, “Teft"# 
Kurulu Ba#kanı”nın d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Müste#ar

D) Bakanlık Mü#av"r"

E) Özel Kalem Müdürü

3. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, a%a#ıda 
sayılanlardan hang$s$n$n üst d$s$pl$n am$r$ “Bakan” de#$ld$r?

A) Genel Müdür

B) Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanı

C) !ç Denet"m B"r"m" Ba#kanı

D) Özel Kalem Müdürü

E) Müfett"#
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4. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, a%a#ıda 
sayılanlardan hang$s$n$n üst d$s$pl$n am$r$ “Bakan Yardımcısı”dır?

A) Genel Müdür

B) Genel Müdürlük Da"re Ba#kanı

C) !ç Denet"m B"r"m" Personel"

D) Müfett"#

E) !ç Denetç"

I-  Genel Müdür Yardımcısı

II- !ç Denet"m B"r"m" Personel"

III- Hukuk Mü#av"r"

IV- Stratej" Gel"#t"rme Ba#kanlı$ı Da"re Ba#kanı

5. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, yukarıda 
sayılanlardan hang$s$n$n/hang$ler$n$n üst d$s$pl$n am$r$ “Bakan 
Yardımcısı”dır?

A) I ve II

B) I, III ve IV

C) II, III ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

6. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, a%a#ıda 
sayılanlardan hang$s$ “Bakanlık Makamı” $ç$nde yer almaz?

A) Bakan Yardımcısı

B) Bakanlık Mü#av"r"

C) Özel Kalem Müdürü

D) Müfett"#

E) !ç Denetç"
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7. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, “!l Sa$lık 
Müdürü”nün üst d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Bakanlık Mü#av"r"

D) Özel Kalem Müdürü

E) Val"

8. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, a%a#ıda 
sayılanlardan hang$s$n$n üst d$s$pl$n am$r$ “Ba#hek"m” de#$ld$r?

A) Ba#hek"m Yardımcısı

B) E$"t"m K"l"n"kler"ne Ba$lı Olmayan Uzman

C) E$"t"m K"l"n"kler"nde Çalı#an Ba#as"stan

D) !l Merkez"nde Bulunan Hastanede Çalı#an Hem#"re

E) !l Merkez"nde Bulunan Hastane Müdür Yardımcısı

9. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, $l 
merkez$nde bulunan hastanede görev yapan “Ba#hek"m”$n üst 
d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) !l Sa$lık Müdürü

D) Val"

E) Ba#kan
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10. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, $l 
merkez$nde bulunan a#ız ve d$% sa#lı#ı merkez$nde görev yapan 
“Sa$lık Personel"”n$n üst d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Val"

B) !l Sa$lık Müdürü

C) Ba#tab"p Yardımcısı

D) Müdür

E) Ba#tab"p

11. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, “!lçe Sa$lık 
Müdürü”nün d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Val"

B) Kaymakam

C) !l Sa$lık Müdürü

D) Ba#kan

E) %ube Müdürü

12. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, $lçelerde 
bulunan “Toplum Sa$lı$ı Merkez" Ba#kanı”nın d$s$pl$n am$r$ 
a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Val"

B) Kaymakam

C) !l Sa$lık Müdürü

D) Ba#kan

E) !lçe Sa$lık Müdürü
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13. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, “Müfett"# 
Yardımcısı”nın üst d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Teft"# Kurulu Ba#kanı

D) Ba#müfett"#

E) Müfett"#

14. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, “Genel 
Müdür Yardımcısı”nın üst d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Bakan

B) Bakan Yardımcısı

C) Genel Müdür

D) Bakanlık Mü#av"r"

E) Özel Kalem Müdürü

15. Sa#lık Bakanlı#ı D$s$pl$n Am$rler$ Yönetmel$#$’ne göre, Hukuk 
H$zmetler$ Genel Müdürlü#ünde çalı%an “D"$er Personel”$n 
d$s$pl$n am$r$ a%a#ıdak$lerden hang$s$d$r?

A) Bakan Yardımcısı

B) Genel Müdür

C) Da"re Ba#kanı

D) Genel Müdür Yardımcısı

E) Özel Kalem Müdürü

CEVAP ANAHTARI 

1& B 2& A 3& D 4& C 5& E 6& D 7& B 8& A 9& C 10& E
11& B 12& B 13& A 14& B 15& C
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Tanımlar

• Kurum: Türk!ye "laç ve Tıbb! C!haz Kurumu,

• Müdür: "l Sa#lık Müdürü,

• Müdürlük: "l Sa#lık Müdürlü#ü,

• Ba$kan: "l sa#lık müdürlü#ü bünyes!nde !ht!yaca göre halk sa#lı#ı, kamu 
hastaneler!, !laç ve tıbb! c!haz, sa#lık ve ac!l sa#lık h!zmetler! !le personel 
ve destek h!zmetler!n! yürütmek üzere sözle$mel! ba$kan poz!syonunda 
!st!hdam ed!len sözle$mel! personel,

• Ba$kan Yardımcısı: "l sa#lık müdürlü#ü bünyes!nde !ht!yaca göre halk 
sa#lı#ı, kamu hastaneler!, !laç ve tıbb! c!haz, sa#lık ve ac!l sa#lık h!z-
metler! !le personel ve destek h!zmetler!n! yürütmek üzere sözle$mel! 
ba$kan yardımcısı poz!syonda !st!hdam ed!len sözle$mel! personel, 

• Sa#lık Tes!s!: Müdürlük veya !lçe sa#lık müdürlü#üne ba#lı b!r!nc!, !k!nc! 
ve üçüncü basamak sa#lık h!zmetler!n! veren hastane/merkez ve ba#lı 
b!r!mler!n!, ün!vers!teler !le ortak/b!rl!kte kullanılan hastaneler de dâh!l 
olmak üzere, a#ız ve d!$ sa#lı#ı merkezler!, hastaneler, 112 ac!l !stasyon-
ları !le benzer! sa#lık kurulu$larını,

!fade eder.

Temel Esaslar
a. Bakanlık pol!t!kalarına, stratej! ve hedefler!ne, planlama ve dü-

zenlemeler!ne uygun davranırlar.
b. Sa#lık h!zmet!n!n kes!nt!s!z ve bütünlük !çer!s!nde sunumunu 

sa#lamaya yönel!k tedb!rler! alırlar. B!rl!kte yürütülmes! gere-
ken !$lerde azam! ölçüde !$b!rl!#! ve yardımla$ma !çer!s!nde 
bulunurlar.
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c. "nsan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sa#lamak ve verimi 
artırmak amacıyla hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda 
mü$terek hareket ederler.

d. Bakanlık ta$ra te$k!latında görevl! her derece ve unvandak! per-
sonel, kend! yetk!ler! dâh!l!ndek! !$ ve !$lemler!n yürütülmes!nde 
ve h!zmet sunumunda, hasta, çalı$an hakları ve güvenl!#! mev-
zuatı !lkeler! çerçeves!nde, kaynak !srafı ve atıl kapas!teye yol 
açılmaksızın, performans hedefler!ne uygun, etk!n, ver!ml! ve 
kal!tel! sa#lık h!zmet! sunulmasını sa#lamakla görevl!d!r.

e. Bu !lkey! gerçekle$t!rmeye yönel!k olarak, kalkınma plan ve prog-
ramlarında yer alan hedefler do#rultusunda, kamu kaynaklarının 
etk!n ve ver!ml! kullanılması amacıyla, nüfus, co#raf! yapı, ula$ım, 
sosyoekonom!k gel!$m!$l!k düzey! ve h!zmet!n büyüklü#ü göz 
önünde bulundurulmak suret!yle müdürlük, !lçe sa#lık müdür-
lü#ü ve ba#lı sa#lık tes!sler!nde görevlend!r!lecek sözle$mel! 
yönet!c!ler!n ve uzmanların n!tel!k ve sayıları !le kadrolu personel 
sayıları Bakanlık tarafından bel!rlen!r.

f. Müdürlü#ün ve !lçe sa#lık müdürlü#ünün her kademes!ndek! 
yönet!c!ler!, görevler!n! mevzuata ve sözle$me hükümler!ne, 
stratej!k plan ve programlara, performans ölçütler!ne ve h!zmet 
kal!te standartlarına uygun olarak yürütülmes!nden üst kade-
melere kar$ı sorumludur.

• Kadro ve poz!syonlara !l!$k!n standartlar; h!zmet sunulan nüfus, nüfus 
yo#unlu#u, sunulması planlanan h!zmetler, h!zmet alanının co#raf! bü-
yüklü#ü, Bakanlık, ün!vers!te ve özel sa#lık tes!s! sayısı !le d!#er ölçütler 
d!kkate alınarak bel!rlen!r.

Ta!ra Te!k"latı

• Bakanlı#ın ta$ra te$k!latı !l ve !lçe sa#lık müdürlü#ü !le sa#lık tes!sle-
r!nden olu$ur.

• Sa#lık tes!sler!nden, hastaneler müdürlü#e, d!#er tes!sler !se !lg!s!ne 
göre !l sa#lık müdürlü#ü veya !lçe sa#lık müdürlü#üne ba#lıdır.

#l Sa$lık Müdürlü$ünün Kurulu!u

• "ldek! sa#lık h!zmetler!n!n yer!ne get!r!lmes! amacıyla her !lde b!r mü-
dürlük kurulur.

• Müdürlükte kurulacak ba$kanlıklar !le ba$kan ve ba$kan yardımcıları 
sayıları Ek-1’de bel!rt!lm!$t!r.

• Müdürlük bünyes!nde, Ek-2’de bel!rt!len !$ ve !$lemler! yürütmek üzere, 
Ek-3’te bel!rt!len b!r!m !s!mler! ve b!r!m sayıları esas alınarak b!r!mler 
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kurulur. Ek-3’te bel!rt!len b!r!mler dı$ında b!r!mler kurulamaz. %eh!r 
Hastaneler! B!r!m!, $eh!r hastaneler! kurulan/planlanan !llerde kurulur. 
B!r!mler!n sorumlulu#u, öncel!k sırasına göre $ube müdürler!, uzman-
lar ve en az yüksek ö#ren!m görmü$ d!#er personel tarafından yer!ne 
get!r!l!r. 

• B!rden fazla !ldek! sa#lık h!zmetler!n!n b!r arada de#erlend!r!lmes!, ge-
l!$m!$l!k farklarının g!der!lmes! ve h!zmetler!n ve !ht!yaçların mü$terek 
planlanması amacıyla Bakanlıkça bel!rlenen !llerdek! müdürlerden b!r! 
koord!natör olarak görevlend!r!leb!l!r.

#lçe Sa$lık Müdürlü$ünün Kurulu!u

• Sa#lık Bakanlı#ı Ta$ra Te$k!latı "dar! ve H!zmet B!r!mler! Kadro Standartları 
Yönetmel!#!ne uygun olarak Bakanlı#ın !lçe düzey!ndek! h!zmetler!n!n 
etk!l! ve ver!ml! b!r $ek!lde yürütülmes!n! sa#lamak amacıyla müdürlü#e 
ba#lı olarak "lçe Sa#lık Müdürlükler! kurulur.

• "lçe sa#lık müdürlü#ü bünyes!ndek! !$ ve !$lemler! yürütmek üzere, 
Türk!ye "stat!st!k Kurumu ver!ler! esas alınarak nüfusu;

200.000 !la 350.000 arasında olan !lçelere 2’y!,
350.000 !la 500.000 arasında olan !lçelere 3’ü,
500.000 !la 750.000 arasında olan !lçelere 4’ü,
750.000’!n üzer!nde olan !lçelere 5’!,

geçmemek üzere müdür tarafından b!r!m kurulab!l!r. B!r!mler!n sorum-
lulu#u $ube müdürler! ve/veya uzmanlar tarafından yer!ne get!r!l!r.

#l Sa$lık Müdürünün Görevler"

• Müdür, sınırlarını açıkça bel!rlemek ve yazılı olmak kaydıyla, yetk!ler!n-
den b!r kısmını ba$kan veya ba$kan yardımcılarına devredeb!l!r. Ta$ra 
te$k!latında döner sermaye kaynaklı !$lemlerde müdür harcama yetk!-
l!s!d!r. Müdür, bu yetk!s!n! !lg!l! mevzuatına göre alt kademede bulunan 
yönet!c!lere devredeb!l!r.

 ɮ Bakanlı#ın !l düzey!ndek! h!zmetler!n!n etk!l! ve ver!ml! b!r $ek!lde 
yürütülmes!nden sorumludur.

 ɮ Bakanlı#ın düzenlemeler! çerçeves!nde !l düzey!nde personel!n ad!l 
ve dengel! da#ılımım yapar ve bu amaçla !l !ç!nde personel nak!l ve 
görevlend!rme !$lemler!n! do#rudan gerçekle$t!r!r.

 ɮ Ac!l sa#lık h!zmetler!n!n yürütülmes! !ç!n kamu ve özel hukuk tüzel 
k!$!ler! !le gerçek k!$!lere a!t tüm sa#lık kurum ve kurulu$larının sevk 
ve !dares!nden sorumlu ve bu konuda yetk!l!d!r.

 ɮ Kamu ve özel tüm sa#lık kurum ve kurulu$larını Bakanlı#ın planla-
maları do#rultusunda sa#lık h!zmet!n!n sunumunun sa#lanması, 
denetlenmes! ve yürütülmes!n! tem!n eder.
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 ɮ Bakanlıkça yürütülen görevler! !l ve !lçe düzey!nde yer!ne get!r!r, ya-
pılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekl! yaptırımları uygular.

 ɮ B!rden fazla !ldek! sa#lık h!zmetler!n!n b!r arada de#erlend!r!lmes!, 
gel!$m!$l!k farklarının g!der!lmes! ve h!zmetler!n ve !ht!yaçların mü$-
terek planlanması amacıyla Bakanlık tarafından koord!natör olarak 
görevlend!r!lmes! hal!nde bel!rlenen !llere koord!nasyon sa#lar.

 ɮ Görev alam !le !lg!l! konularda ulusal veya uluslararası, kamu veya 
özel kurum ve kurulu$larla b!l!msel ve tekn!k !$ b!rl!#! yapılmasını 
tem!n eder.

 ɮ "l düzey!nde sa#lık h!zmetler!n!n daha etk!n ve ver!ml! sunulab!lmes! 
!ç!n Bakanlık planlamalarında de#erlend!r!lmek üzere öner!lerde 
bulunur.

 ɮ Ba$kan ve ba$kan yardımcılarının görev da#ılımını bel!rler.
 ɮ Bakanlı#ın bel!rled!#! sa#lık b!l!$!m! standartlarının uygulanmasını, 
merkez! b!l!$!m s!stemler!ne ver! gönder!mler!n!, sa#lık b!l!$!m! ala-
nındak! projeler!n tak!b!n!, !l genel!ndek! kamu ve özel hukuk tüzel 
k!$!ler! !le gerçek k!$!lere a!t tüm sa#lık kurum ve kurulu$larında tak!p 
eder, denetler ve gerekl! yaptırımları uygular.

 ɮ Bakanlık tarafından ver!len d!#er görevler! yürütür.

• Müdürlük bünyes!nde do#rudan müdüre ba#lı olarak 663 sayılı KHK !le 
ver!len görevler !le 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındak! Kamu "dareler! 
ve Özel Bütçel! "darelerde Hukuk H!zmetler!n!n Yürütülmes!ne "l!$k!n 
Kanun Hükmünde Kararname hükümler!ne göre muhakemat h!zmetler! 
!le hukuk danı$manlı#ına !l!$k!n !$ ve !$lemler! yürütmek üzere hukuk 
ve muhakemat b!r!m! kurulur.

Ba!kanın Görevler"
 ɮ Ba$kan, Müdürlü#ün görev alanlarından Ek-1’e uygun olarak kend!-
s!ne ver!len görevler! yer!ne get!rmekle yükümlü ve müdüre kar$ı 
sorumludur.

 ɮ Görevler!n usulüne uygun, zamanında ve düzenl! olarak yürütül-
mes!nde müdüre yardımcı olur.

 ɮ Görev alam !le !lg!l! 3 (üç) aylık durum raporunu hazırlayarak müdüre 
sunar.

 ɮ Müdürün verd!#! d!#er görevler! yer!ne get!r!r.

Ba!kan Yardımcısının Görevler"
 ɮ Ba$kan yardımcısı, ba$kana ve müdüre kar$ı sorumlu olup mü-
dür tarafından !lg!l! ba$kanlık h!zmet alanlarına yönel!k olarak 
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yapılacak görev da#ılımı çerçeves!nde h!zmetler!n yürütülmes!n-
den sorumludur.

 ɮ Müdürün ve Ba$kanın verd!#! d!#er görevler! yer!ne get!r!r.

#lçe Sa$lık Müdürünün Görevler"

• "lçe sa#lık müdürü, müdüre kar$ı sorumlu olup a$a#ıdak! görevler! 
yapar.

 ɮ Müdürlük tarafından ver!len görevler! !lçe düzey!nde yer!ne get!-
r!r, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekl! yaptırımları 
uygular.

 ɮ Müdür tarafından ver!len görevler! yapar.

Uzmanın Görevler"

• Uzman, görev alanı !le !lg!l! ba$kan yardımcısına, ba$kana ve müdü-
re kar$ı sorumlu olup ba$kan tarafından yapılacak görev da#ılımında 
kend!s!ne tevd! ed!len görev alanı !le !lg!l! a$a#ıdak! görevler! yapar.

 ɮ Performans hedefler!ne uygun olarak sa#lık tes!sler! dı$ındak! mü-
dürlük b!r!mler!nde Bakanlık tarafından bel!rlenen alan ve vasıflarda 
özel b!r meslek b!lg!s!, tecrübe veya !ht!sasım gerekt!ren h!zmetler! 
yürütür.

 ɮ Müdür, ba$kan ve ba$kan yardımcılarınca ver!len d!#er görevler! 
yapar.

Hastaneler"n Te!k"latı

• Hastaneler, hastane ba$hek!m! tarafından yönet!l!r. Hastane ba$hek!-
m!ne ba#lı olarak !dar! ve mal! h!zmetler, sa#lık bakım h!zmetler! !le 
destek ve kal!te h!zmetler! müdürlükler! kurulur. 

• Bakanlık tarafından, hastaneler!n büyüklükler! d!kkate alınarak bel!rle-
nen hallerde, yönet!m görevler! tek k!$!ye ver!leb!l!r veya hastanedek! 
müdürlükler!n sayısı 4 (dört)’e kadar artırılab!l!r; bu durumda görev 
da#ılımları yen!den bel!rlen!r. 

• Hastaneler!n yatak sayısı, roller!, kapas!tes! ve h!zmet alanı esas alınarak 
müdür, müdür yardımcısı ve ba$hek!m yardımcısı standartları Ek-5’te 
göster!lm!$t!r.

Ba!hek"m"n Görevler" 

• Ba$hek!m, kend!s!ne ver!len görev!n gere#! g!b! yapılmasından mü-
dürlü#e kar$ı sorumludur.
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• Hasta ve çalı$an hakları, güvenl!#!, memnun!yet! !le sosyal !ht!yaçlarına 
yönel!k h!zmetler!n gel!$t!r!lmes!nden ve sa#lık tes!sler!n!n yönet!m!n-
den sorumludur.

• Ba$hek!m!n görev, yetk! ve sorumlulukları $unlardır;
 ɮ Bakanlık, tarafından bel!rlenen kal!te ve h!zmet standartlarına uygun 
olarak, sa#lık h!zmet!n! etk!n ve ver!ml! sunmak, bu konuda gerekl! 
çalı$maları yürütmek, standartlara uygunlu#u ölçmek, de#erlend!r-
mek ve gerekl! e#!t!mler! planlayarak uygulamak.

 ɮ Mevzuat düzenlemeler!n! tak!p ederek uygulamaya koymak, sa#lık 
tes!s!nde çalı$anlara kar$ı $!ddet konusunda gerekl! tedb!rler! al-
mak, bu konudak! Bakanlı#ın beyaz kod g!b! uygulamaların tak!b!n! 
yapmak, gerekt!#!nde hukuk! korunma yollarının kullanılab!lmes! 
amacıyla tedb!rler almak.

 ɮ Tıbb! h!zmetler!n sunumu !ç!n gerekl! olan kaynaklarının zamanında 
ve !ht!yaçlara uygun olarak kar$ılanması amacıyla gerekl! tedb!rler! 
almak, !ht!yaç planlamalarını yaparak, tem!n! !ç!n gerekl! çalı$maları 
yürütmek.

 ɮ Bakanlık tarafından bel!rlenen kr!terler do#rultusunda performans 
de#erlend!rmes!n! yaparak, bu de#erlend!rmeye esas b!lg!ler!n za-
manında, eks!ks!z ve do#ru olarak müdürlü#e ver!lmes!n! sa#lamak.

 ɮ Sa#lık tes!sler!ndek! c!hazların etk!n kullanımını sa#lamak, yen!leme, 
tam!r, bakım ve kal!brasyonlarının yapılmasını sa#lamak, atıl kapas!te 
olu$masını engellemek.

 ɮ Tıbb! h!zmet ve tıbb! c!haz alımları !le !lg!l! !ht!yaç programlarının 
sa#lık tes!s! düzey!nde tesp!t ve planlanmasını yaparak tekn!k $art-
nameler!n hazırlanması ve benzer! !$lemler !ç!n gerekl! süreçler! 
yürütmek.

 ɮ A#ız ve d!$ sa#lı#ı tarama h!zmetler!, koruyucu h!zmetler! !le !lg!l! 
olarak d!#er sa#lık tes!s ve kurumlar !le koord!nasyonu kurmak, bu 
h!zmetler!n gel!$mes!ne yönel!k faal!yetler! planlamak ve yürütül-
mes!n! sa#lamak.

 ɮ Hazırlanan ac!l afet planlarının organ!zasyonunu ve !lg!l! b!r!mlerle 
koord!nasyonunu sa#lamak.

 ɮ Sa#lık tes!s!nde staj yapan ö#renc!ler!n stajlarını yapmaları !ç!n ge-
rekl! tedb!rler! almak ve uygulamasını tak!p ederek denetlemek.

 ɮ Bütçe ve yatırım tekl!fler!n! hazırlayarak müdürlü#e sunmak.
 ɮ Te$h!s, tedav! ve rehab!l!tasyon h!zmetler!n!n aksatılmadan yürü-
tülmes!n! sa#lamak.

 ɮ Tedav!n!n etk!nl!#! ve h!zmetler!n ver!ml!l!#!ne yönel!k !zleme, de-
#erlend!rme yaparak faal!yet raporu düzenlemek.
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 ɮ Tıbb! h!zmetlere yönel!k kurul, konsey, kom!te ve kom!syonların 
çalı$ma düzen ve usuller!n! bel!rlemek.

 ɮ Tıbb! h!zmetler!n, sa#lık tes!s!n!n h!zmet rolüne uygun olarak sunul-
ması !ç!n hedef ve stratej!ler! bel!rlemek, kısa, orta ve uzun dönem 
planlamalarını yaparak müdürlü#ün onayına sunmak.

 ɮ Tıbb! h!zmet sunumu kapsamındak! uygulamaları !zlemek, sonuçla-
rını de#erlend!rmek, gerekt!#!nde müdahale etmek ve sa#lık h!zmet 
sunumu !ç!n gerekl! olan malzeme ve c!hazların planlama ve !ht!yaç 
tesp!t!n! yaparak müdürlü#e b!ld!rmek.

 ɮ Sa#lık tes!s!nde ver!len tıbb! h!zmetlerle !lg!l! ver!ler!n, aylık per-
formans ve faal!yet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, 
do#ru ve noksansız olarak müdürlü#e aktarılmasını sa#lamak.

 ɮ Ac!l serv!s, yo#un bakım, per!natal merkez, organ ve doku nakl! 
merkezler!, travma merkezler!, onkoloj!, kalp-damar cerrah!, anj!-
yograf!, üremeye yardımcı tedav! merkezler! g!b! özell!kl! planlama 
gerekt!ren tıbb! h!zmet b!r!mler!n!n sa#lık tes!s! !ç!n bel!rlenm!$ 
planlamalara uygun olarak h!zmet rolünün gerekt!rd!#! sev!ye ve 
kapas!tede h!zmet vermes!n! sa#lamak.

 ɮ Evde sa#lık, toplum ruh sa#lı#ı, palyat!f bakım, rehab!l!tasyon h!z-
metler! g!b! toplum temell! tıbb! h!zmetler!n etk!n b!r $ek!lde sunu-
munu sa#lamak.

 ɮ Hastanelerdek! enfeks!yon kontrol kom!tes!n! kurmak, raporlarını 
!nceleyerek, hastane enfeks!yonunun engellenmes! !le !lg!l! gerekl! 
tedb!rler! alınmasını sa#lamak.

 ɮ Sa#lık tes!s!nde ver!len tıbb! h!zmetler!n hasta ve çalı$an hakları !le 
güvenl!#!, tıbb! et!k !lke ve esaslarına göre yürütülmes! !ç!n gerekl! 
tedb!rler! almak.

 ɮ Görev alanındak! personel!n;
 ̦ H!zmet !ç! e#!t!mler!n! planlamak ve uygulamak.
 ̦ Nöbet, çalı$ma programı ve personel uyumunu düzenlemek 
!ç!n gerekl! tedb!rler! almak.

 ̦ H!zmet!n aksatılmadan sürdürüleb!lmes!ne yönel!k b!r!m !çe-
r!s!nde yetk!ler!n! bel!rley!p, tak!p ve kontrolünü sa#lamak.

 ̦ Planlanması, yer de#!$!kl!#!, görevlend!rme g!b! !$lemler! 
yürütmek.

 ̦ E#!t!m ve ara$tırma hastaneler!nde e#!t!m ve ara$tırma faal!-
yetler!n!n etk!nl!#!n! ve ver!ml!l!#!n! artırmaya yönel!k çalı$ma-
ları yapmak. Bu çalı$maları ve e#!t!m faal!yetler!n! ba$kanlık 
üzer!nden müdürlük vasıtası !le !lg!l! ün!vers!teye göndermek.
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 ɮ Bakanlı#ın bel!rled!#! sa#lık b!l!$!m! standartlarının uygulanmasını, 
merkez! b!l!$!m s!stemler!ne ver! gönder!mler!n! sa#lamak.

 ɮ Müdür tarafından ver!len d!#er görevler! yapmak.

Sa$lık Bakım H"zmetler" Müdürü

• Sa#lık bakım h!zmetler!; sa#lık tes!s!ne ba$vuran hastaların kabulün-
den ayrılı$ !$lemler! tamamlanana kadar geçen süre !çer!s!nde, müda-
v! hek!m!n te$h!s, tedav! ve rehab!l!tasyon hususlarındak! d!rekt!fler! 
d!kkate alınarak hasta ve çalı$an hakları, güvenl!#! !le memnun!yet! 
!lkeler! çerçeves!nde sunulan h!zmetler !le hastanın nakl!, sosyal destek 
sa#lanması, h!zmete er!$!m!n!n kolayla$tırılmasını sa#lamaya yönel!k 
sunulan h!zmetler!n bütünüdür.

• Sa#lık bakım h!zmetler! müdürü, ba$hek!me kar$ı sorumlu olup görev, 
yetk! ve sorumlulukları $unlardır:

 ɮ Sa#lık bakım h!zmetler!n!n planlanması, etk!n ve ver!ml! h!zmet 
sunulması, kend!s!ne ba#lı b!r!mler ve !lg!l! d!#er b!r!mler !le !$b!r-
l!#! ve uyum !çer!s!nde h!zmetler!n yürütülmes!, denetlenmes! ve 
de#erlend!r!lmes!n! sa#lamak. 

 ɮ Hasta bakım h!zmetler!nde çalı$an personel!n görev yerler!n! ba$-
hek!m!n onayını alarak planlamak.

 ɮ Sa#lık bakım h!zmetler!n!n aksamadan sürdürüleb!lmes! !ç!n her 
türlü !laç, tıbb! sarf, malzeme ve c!hazların yeterl! m!ktarda ve !ht!yaç 
duyuldu#unda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sa#lamak. 
"laç ve malzemeler!n güvenl! $ek!lde kullanımını, tak!b!n!, saklan-
masını, korunmasını ve kayıtlarının düzenl! b!r $ek!lde tutulmasını 
sa#lamak.

 ɮ Tıbb! !$lemler ve bakım h!zmetler!nde kullanılan araç, gereçler!n, 
kullanım önces! ve sonrası ster!l!zasyon ve dezenfeks!yonu !$lem-
ler!n!n yapılmasını ve denetlenmes!n! yapmak.

 ɮ Bakanlık pol!t!kaları do#rultusunda hasta bakım h!zmetler!nde çalı-
$an personel!n performans ve ver!ml!l!#!n! de#erlend!rerek, ver!m-
l!l!#! artırmaya yönel!k tedb!rler! almak.

 ɮ "lg!l! personel!n h!zmet !ç! ve uyum e#!t!m programlarının tak!b!, 
de#erlend!rmes!, gel!$t!rmes! ve denetlenmes! !$lemler!n! yürütmek.

 ɮ Sa#lık tes!s!n!n tıbb! h!zmet alanlarının tem!zl!#!, yemek sunum h!z-
metler!, refakatç! ve z!yaretç! uygulamalarım !dar! ve mal! h!zmetler 
müdürü !le b!rl!kte planlamak.

 ɮ Sa#lık bakım h!zmetler! !le !lg!l! alanlardak! mefru$atın ve dem!rba$-
ların kullanıma uygunlu#u, tem!zl!k kal!tes!, n!tel!#!, !ç düzenleme 
ve uyumunun tak!b!n! yapmak.

 ɮ Ba$hek!m tarafından ver!len d!#er görevler! yapmak.
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#dar" ve Mal" H"zmetler Müdürü

• "dar! ve mal! h!zmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, 
akılcı malzeme yönet!m! ve tedar!k, muayene kabul ve stok yönet!m! 
g!b! h!zmetler!n bütünüdür.

• "dar! ve mal! h!zmetler müdürü ba$hek!me kar$ı sorumlu olup görev, 
yetk! ve sorumlulukları $unlardır:

 ɮ Mal! h!zmetler!n planlanması, etk!n ve ver!ml! sunulması, kend!s!ne 
ba#lı b!r!mler ve !lg!l! d!#er b!r!mler !le !$b!rl!#! ve uyum !çer!s!n-
de h!zmetler!n yürütülmes!, denetlenmes! ve de#erlend!r!lmes!n! 
sa#lamak.

 ɮ H!zmet!n aksatılmadan sürdürüleb!lmes! !ç!n her türlü malzeme ve 
c!hazların yeterl! m!ktarda ve !ht!yaç duyuldu#unda kullanıma hazır 
olarak bulundurulmasını ve tak!b!n! sa#lamak.

 ɮ Sa#lık tes!s!ndek! her türlü c!haz ve e$yaların düzenl! olarak kontrol 
ed!lerek, bakım ve kal!brasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, 
hazır ve çalı$ır durumda bulundurulması !le b!naların tad!lat, bakım 
ve onarımlarının zamanında yapılması !ç!n gerekl! tedb!rler! almak 
ve yapılan çalı$maları denetlemek.

 ɮ Gerekl! her türlü !laç, tıbb! c!haz, laboratuvar malzemeler!n!n ye-
terl! m!ktarda ve !ht!yaç duyuldu#unda kullanıma hazır olarak bu-
lundurulmasını, eks!k bulunan malzemeler!n zamanında ve yeter! 
m!ktarda talep ed!lmes!n! sa#layarak, tem!n! !ç!n gerekl! hazırlıkları 
yürütmek.

 ɮ Sa#lık tes!s!nde satın alma h!zmetler!n!n yürütülmes!n! sa#lamak.
 ɮ Sa#lık tes!s!n!n bütçes!n! hazırlayarak ba$hek!m onayına sunmak. 
Gel!r ve g!der gerçekle$me !$ ve !$lemler!n! yürütmek.

 ɮ Sa#lık tes!s!n!n tüket!me yönel!k !ht!yaçlarının h!zmet sunumu !ç!n 
hazır bulundurulması amacıyla etk!n stok yönet!m!n! sa#lamak, 
ta$ınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının !lg!l! s!stemlerden gün-
lük düzenl! olarak tak!b!n! yapmak ve ver!ler!n güncel tutulmasını 
sa#lamak.

 ɮ Sa#lık tes!s!n!n tüket!me yönel!k !ht!yaçlarının h!zmet b!r!m ma-
l!yetler!n!n, kl!n!k tabanlı fayda mal!yet anal!z!n!n, h!zmet üret!m 
ve genel !$letme g!derler!ne !l!$k!n sab!t ve de#!$ken mal!yetler!n 
hesaplanmasına yönel!k gerekl! çalı$maları yapmak ve buna !l!$k!n 
!stat!st!kî ver!ler!n dokümantasyonunu sa#layarak !lg!l! b!r!mler!n 
bu ver!lere ula$ması !ç!n gerekl! tedb!rler! almak.

 ɮ Satın almalarda h!zmet b!r!m mal!yetler!n!n, ver!len sa#lık h!zmet!n! 
aksatmayacak $ek!lde sab!t ve de#!$ken g!derler!n dü$ürülmes! !ç!n 
gerekl! çalı$maları yapmak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

417SA!LIK BAKANLI!I TA"RA TE"K#LATI KADRO STANDARTLARI #LE ÇALI"MA USUL VE ESASLARINA DA#R YÖNERGE



 ɮ "dar! h!zmetler!n planlanması, etk!n ve ver!ml! sunulması, kend!s!ne 
ba#lı b!r!mler ve !lg!l! d!#er b!r!mler !le !$b!rl!#! ve uyum !çer!s!n-
de h!zmetler!n yürütülmes!, denetlenmes! ve de#erlend!r!lmes!n! 
sa#lamak.

 ɮ H!zmet!n aksatılmadan sürdürüleb!lmes! !ç!n personel !le her türlü 
malzeme ve c!hazların yeterl! m!ktarda ve !ht!yaç duyuldu#unda 
kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve tak!b!n! sa#lamak.

 ɮ Ma!yet!ndek! personel!n yetk!ler!n!, uyumunu ve çalı$ma düzen!n! 
bel!rley!p, e#!t!ml! ve sert!f!kalı personel!n çalı$ma yerler!n! aldıkları 
e#!t!mler do#rultusunda planlamak.

 ɮ Sa#lık tes!s! b!lg! s!stemler!n!n alt yapı, donanım ve yazılım h!zmet-
ler!n!n !$b!rl!#! ve uyum !çer!s!nde yürütülmes!n! ve her an çalı$ır 
halde bulundurulmasını sa#lamak.

 ɮ Sa#lık tes!s! !çer!s!nde görev yer! ve de#!$!kl!kler!n! kayıt altına alıp, 
personel!n her türlü özlük !$ler!, evrak yönet!m h!zmetler! ve sa#lık 
tes!s! faal!yetler!ne a!t aylık raporların ba$hek!ml!#e zamanında ve 
do#ru olarak b!ld!r!m! !ç!n gerekl! tedb!rler! almak ve kontrolünü 
yapmak.

 ɮ Görev alanı !le !lg!l! kaynakların ver!ml! kullanılmasına yönel!k ça-
lı$malar yürütmek.

 ɮ Hasta ve çalı$an konforu !le çevre korumaya yönel!k tedb!rler! almak 
ve uygulamak.

 ɮ Ba$hek!m tarafından ver!len d!#er görevler! yapmak.

Destek ve Kal"te H"zmetler" Müdürü

• Destek ve kal!te h!zmetler!; temel olarak sa#lık tes!sler!nde sa#lık h!z-
met! sunan personel!n h!zmetler!n! kolayla$tırmak amacıyla sunulan, 
genel evrak, ar$!v, atık h!zmetler!, tem!zl!k, mutfak, güvenl!k ve afet 
planlaması, tekn!k destek ve sa#lık tes!s!n!n türüne uygun olarak yü-
rütülen h!zmetler!n bütünüdür.

• Destek ve kal!te h!zmetler! müdürü ba$hek!me kar$ı sorumlu olup gö-
rev, yetk! ve sorumlulukları $unlardır:

 ɮ Refakat h!zmet!, tem!zl!k, yemek, hasta bakımı, kar$ılama ve yön-
lend!rme h!zmet! g!b! hasta ve hasta yakını memnun!yet!n! artırmak 
amaçlı sa#lık otelc!l!#! h!zmetler!n!n yürütülmes!n! sa#lamak.

 ɮ Sa#lık tes!s!nde ta$ınır, bakım ve onarım, ula$ım, kütüphane, tıbb! 
foto#rafhane, !let!$!m, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemes!, ter-
z!hane, morg ve otopark g!b! h!zmetler!n yürütülmes!n! sa#lamak.

 ɮ Ar$!v h!zmetler!n! planlamak, uygulamak ve denetlemek.
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 ɮ Deprem ve yangın g!b! do#al afetlere kar$ı ac!l yardım ve güvenl!k 
h!zmetler! kapsamında sa#lık tes!s!nde gerekl! her türlü emn!yet 
tedb!rler!n! alıp, deprem ve yangın tatb!katlarının yapılması çalı$-
malarım yürütmek.

 ɮ Görev alanı !le !lg!l! kaynakların ver!ml! kullanılmasına yönel!k ça-
lı$malar yürütmek.

 ɮ Ba$hek!m tarafından ver!len d!#er görevler! yapmak.

• Bu görevler, destek ve kal!te h!zmetler! müdürünün bulunmadı#ı tes!s-
lerde, !dar! ve mal! h!zmetler müdürü tarafından yürütülür.

Ba!hek"m Yardımcısı

• Ba$hek!m!n görev alanıyla !lg!l! !$ ve !$lemler hususunda verece#! gö-
revler! yer!ne get!rmekle yükümlü ve ba$hek!me kar$ı sorumludur. 
Görevler!n usulüne uygun, zamanında ve düzenl! olarak yürütülme-
s!nde ba$hek!me yardımcı olur.

Müdür Yardımcısı

• Ba#lı bulundu#u müdürün görev alanlarıyla !lg!l! !$ ve !$lemler verece#! 
görevler! yer!ne get!rmekle yükümlü ve bu müdüre kar$ı sorumludur. 
Görevler!n usulüne uygun, zamanında ve düzenl! olarak yürütülmes!n-
de ba#lı bulundu#u müdüre yardımcı olur.

Toplum Sa$lı$ı Merkezler"

• Toplum sa#lı#ı merkez!, bölges!nde ya$ayan toplumun sa#lı#ını ge-
l!$t!rmey! ve korumayı ön plana alarak sa#lıkla !lg!l! r!sk ve sorunları 
bel!rleyen, bu sorunları g!dermek !ç!n planlama yapan ve bu planları 
uygulayan, uygulatan, b!r!nc! basamak koruyucu, !y!le$t!r!c! ve rehab!-
l!te ed!c! sa#lık h!zmetler!n! müdürlü#ün sevk ve !dares!nde organ!ze 
eden, bu h!zmetler!n ver!ml! $ek!lde sunulmasını !zleyen, de#erlend!ren 
ve destekleyen, bölges!nde bulunan sa#lık tes!sler! !le d!#er kurum ve 
kurulu$lar arasındak! koord!nasyonu sa#layan sa#lık tes!s!d!r.

• "lçelerde ve Büyük$eh!r Beled!yes! Kanununa tab! olmayan !l merkez-
ler!nde Bakanlı#ın !zn! !le Toplum Sa#lı#ı Merkez! kurulab!l!r. Ancak 
"lçe Sa#lık Müdürlü#ünün kuruldu#u !lçelerde toplum sa#lı#ı merkez! 
kurulmaz. Toplum sa#lı#ı merkezler! kurulmayan !lçelerde bu h!zmetler 
"lçe Sa#lık Müdürlü#ü tarafından yürütülür.

• Bakanlık görevler!n!n daha etk!n ve kes!nt!s!z sunumunu tem!nen top-
lum sa#lı#ı merkezler! bünyes!nde müdürlük tarafından çalı$anların 
sa#lı#ı, üreme sa#lı#ı, KETEM, verem sava$ g!b! b!r!mler olu$turulab!l!r.
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• Türk!ye "stat!st!k Kurumu ver!ler!ne göre toplam nüfusu 500’ün üze-
r!nde olan belde, köy ve mezralarda Müdürlü#ün tekl!f! ve Bakanlı#ın 
onayı !le Sa#lık Evler! açılab!l!r. B!r sa#lık ev!ne b!rden fazla belde, köy 
ve mezra ba#lanab!l!r. 

• Sa#lık Evler! !dar! yönden "lçe Sa#lık Müdürlü#ü/Toplum Sa#lı#ı 
Merkez!ne, h!zmet yönünden !se A!le Hek!mler!ne ba#lı b!r!mlerd!r.

Halk Sa$lı$ı Laboratuvarları

• Koruyucu ve tedav! ed!c! sa#lık h!zmetler! kapsamında f!z!k!, b!yoloj!k ve 
çevreden kaynaklanan ve !nsan sa#lı#ım etk!leyen etkenler!n, f!z!ksel, 
k!myasal, b!yok!myasal, bakter!yoloj!k, m!koloj!k, v!roloj!k, hematoloj!k, 
seroloj!k, paraz!toloj!k, toks!koloj!k ve radyoloj!k yönden !nceleme ve 
anal!zler!n! yaparak, alınması gerekl! tedb!rler açısından koruyucu sa#lık 
h!zmetler!n! yönlend!r!c! ver!ler! ortaya koyan, salgınların önlenmes! ve 
!zlenmes! !ç!n gerekl! anal!zler! yapan, su ve gıda maddeler!, b!yoloj!k 
ürünler ve !nsan sa#lı#ını !lg!lend!ren e$ya ve levazımın kontrol ve 
ruhsatlandırılmasına esas anal!zler! yapan, tekn!k danı$manlık yapan, 
e#!t!m veren sa#lık tes!s!d!r.

• Halk Sa#lı#ı Laboratuvarları !l merkezler!nde ve !ht!yaca göre bel!rlene-
cek !lçe merkezler!nde müdürlü#ün tekl!f! ve Bakanlı#ın onayı !le açılır. 
Bu laboratuvarlara müdürlü#ün öner!s! üzer!ne Bakanlıkça laboratuvar 
sorumlusu görevlend!r!l!r. 

• "l merkez! nüfusu 1.000.000 (1 m!lyon)’dan fazla olan !llerde, müdürlü-
#ün tekl!f! ve Bakanlı#ın onayı !le b!rden fazla halk sa#lı#ı laboratuvarı 
kurulab!l!r. 

• Halk Sa#lı#ı Laboratuvarları fonks!yonlarına ve kurulu$ yerler!ne göre 
3 (üç) $ek!lde sınıflandırılır. 

L1 Bazı özell!kl! anal!zler bakımından gerekt!#!nde d!#er !llere de 
h!zmet vermek üzere kurulur

L2 "l merkezler!nde kurulur
L3 "lçelerde kurulur

• Halk sa#lı#ı laboratuvarlarının genel olarak görevler! $unlardır:
 ɮ Ruhsatlandırma, Denet!m ve Kontrol "zlemeye yönel!k olarak, !nsan! 
tüket!m amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, pelo!d 
ve den!z suyunun m!krob!yoloj!k ve k!myasal anal!zler!n! yapmak.

 ɮ Atık suların ve yüzey sularının m!krob!yoj!k ve k!myasal anal!zler!n! 
yapmak.

 ɮ "$ç! sa#lı#ı ve güvenl!#! !le !lg!l! anal!zler! yapmak.
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 ɮ Gıda, yakıt, tem!zl!k ürünler!, oyuncak g!b! tüket!me sunulan her 
türlü ürünün halk sa#lı#ı açısından gerekl! anal!zler!n! yapmak.

 ɮ Bakanlık pol!t!kaları do#rultusunda farklı anal!z parametreler!n!n 
yapılab!l!rl!#!n! sa#lamak.

 ɮ Kl!n!k laboratuvar h!zmet! vermek, be$er! (her türlü kan, !drar ve 
bunun g!b! !nsan!) numuneler!n m!krob!yoloj!k, v!roloj!k, toks!koloj!k 
ve b!yok!myasal testler! ve anal!zler! yapmak.

 ɮ A!le hek!ml!#! h!zmetler! kapsamında gerekl! tam ve te$h!se yardımcı 
test, anal!z ve görüntüleme h!zmetler!n! sunmak.

 ɮ H!zmet!n yürütülmes! !ç!n mevzuat uygulamalarının ve d!#er gel!$-
meler!n saha h!zmetler!n! yürüten personele ve halka aktarılması 
amacıyla e#!t!m planları ve materyaller! hazırlamak, e#!t!m çalı$-
maları yapmak.

 ɮ Halk sa#lı#ı laboratuvarı h!zmetler! kapsamında ulusal ve ulusla-
rarası gel!$meler! tak!p ederek ara$tırma gel!$t!rme faal!yetler!nde 
bulunmak.

Temel H"zmet B"r"mler"

• Ac!l sa#lık h!zmetler! b!r!mler!, temel h!zmet ve destek h!zmet b!r!mle-
r!nden olu$ur. Merkez !le !l ambulans serv!s! ba$hek!ml!#! temel h!zmet 
b!r!m!, mevzuatına göre kurulan !stasyonlar !se destek h!zmet b!r!m!d!r.

• "llerde faal!yet gösteren temel h!zmet ve destek h!zmet b!r!mler! mü-
dürlü#e kar$ı sorumludur.

• "l Ambulans Serv!s! Ba$hek!ml!#!; Ambulans h!zmetler!n!n !l düzey!nde 
organ!zasyonunu, yönlend!r!lmes!n!, uygulanmasını ve de#erlend!r!l-
mes!n!, h!zmete katılan kurum ve kurulu$lar arasında !$b!rl!#!n! sa#layan, 
merkez ve !stasyonlarda görev yapan personel!n h!zmet !ç! e#!t!mler! !le 
sevk ve !dareler!n! yapan, merkez ve !stasyonlarda kullanılan bütün araç 
ve gereçler!n tem!n, kayıt, bakım ve onarımlarını sa#layan, h!zmetle !lg!l! 
bütün kayıt ve !stat!st!kler! tutan, merkez!n de !ç!nde oldu#u kend!s!ne 
a!t b!nası ve personel! olan sa#lık tes!s!d!r.

Ba!hek"ml"k, Merkez ve Görevler"

• Ba$hek!ml!k, merkez ve !stasyonları !le ambulans serv!s!n!n bütün b!-
r!mler!n! ve personel!n! sevk ve !dare eder. Ba$hek!ml!k bünyes!nde, !l!n 
co#raf! özell!kler!ne, nüfusa ve !ht!yaca göre yeterl! sayıda kara, hava ve 
den!z ambulanslarıyla ac!l sa#lık araçları ve h!zmet araçları bulundurur.

• Merkez, ba$hek!ml!#e ba#lı olarak çalı$ır. Merkezler, !l nüfusu, ac!l sa#lık 
ça#rı sayıları, !stasyon sayıları ve !l!n özell!kler!ne göre yeterl! sayıdak! 
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personel, tekn!k donanım ve yazılım alt yapısı !le b!rl!kte uygun f!z!k! 
yapılarda kurulur.

• Merkezler a$a#ıdak! görevler! yapar;
 ɮ Merkeze ula$an ac!l sa#lık ça#rılarını de#erlend!rmek, ça#rılara göre 
ver!lmes! gereken h!zmet! bel!rleyerek yeterl! sayıda ek!b! olay yer!-
ne yönlend!rmek, h!zmet !le !lg!l! her türlü ver!y! kayıt altına almak, 
saklamak ve de#erlend!rmek.

 ɮ "l düzey!ndek! kend!s!ne ba#lı !stasyonların ac!l yardım, hasta nak!l, 
özel donanımlı ambulanslar, hava ve den!z ambulansları, ac!l sa#lık 
araçları !le h!zmet araçlarının sevk ve !dares!n! yapmak.

 ɮ Hastaneler arasındak! koord!nasyonu sa#layarak hasta sevk s!stem!-
n!n düzenl! olarak !$lemes!n! sa#lamak, ba$ta yo#un bakım yatakları 
olmak üzere kr!t!k yatak ve b!r!mler !le personel!n tak!b!n! yapmak.

 ɮ H!zmet!n ver!lmes! sırasında h!zmete katılan kurum ve kurulu$lar 
arasında !$b!rl!#! ve koord!nasyonu sa#lamak.

 ɮ Ola#andı$ı durumlar ve afetlerde d!#er kurumlarla !$b!rl!#! !çer!s!nde 
olay yer!ne yeter!nce ambulans ve ac!l sa#lık aracını görevlend!rmek, 
hastane koord!nasyonunu sa#lamak, gerekt!#!nde !ldek! bütün am-
bulansları ve özel ambulans serv!sler!n! sevk ve !dare etmek.

 ɮ Ba$hek!ml!kçe ver!len d!#er görevler! yapmak.

Ac"l Sa$lık #stasyonları

• "stasyonlar; ac!l sa#lık h!zmet! sunmak ve tıbb! müdahalede bulunmak 
amacıyla Ac!l Sa#lık H!zmetler! Yönetmel!#!nde bel!rt!len düzenlemeye 
uygun olarak kurulur ve mezkûr Yönetmel!kte bel!rlenen !$ ve !$lemler! 
yürütür.

A"le Hek"m" veya A"le Sa$lı$ı Elemanı Olarak Sözle!me #mzalayanların 
Kadroları

• A!le hek!m! veya a!le sa#lı#ı elemanı olarak sözle$me !mzalayan perso-
nel!n kadroları, sözle$me !mzalamadan öncek! görev yerler!nde saklı 
tutulur.

• A!le hek!ml!#!ne geçen hek!mler !le a!le sa#lı#ı elemanlarının, herhang! 
b!r nedenle sözle$meler!n!n sona ermes! durumunda, sözle$me !mza-
lamadan öncek! görev yerler!ne standart aranmaksızın atanırlar.
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1) "l !ller!nde; halk sa#lı#ı h!zmetler! 1 ba$kan, kamu hastaneler! h!zmetler! 6 ba$kan, 
ac!l sa#lık h!zmetler! 1 ba$kan, !laç ve tıbb! c!haz h!zmetler! 1 ba$kan, sa#lık h!zmet-
ler! 1 ba$kan, personel h!zmetler! 1 ba$kan ve destek h!zmetler! 1 ba$kan tarafından 
yürütülür.

2) 12 ve 13 !ller!nde; halk sa#lı#ı h!zmetler! 1 ba$kan, kamu hastaneler! h!zmetler! 2 
ba$kan, ac!l sa#lık h!zmetler! 1 ba$kan, !laç ve tıbb! c!haz h!zmetler! !le sa#lık h!zmetler! 
(Sa#lık H!zmetler! Ba$kanlı#ı adı altında) 1 ba$kan, personel h!zmetler! 1 ba$kan ve 
destek h!zmetler! 1 ba$kan tarafından yürütülür.

3) 14 ve 15 !ller!nde; halk sa#lı#ı h!zmetler! 1 ba$kan, kamu hastaneler! h!zmetler! 1 
ba$kan, ac!l sa#lık h!zmetler! 1 ba$kan, !laç ve tıbb! c!haz h!zmetler! !le sa#lık h!zmetler! 
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(Sa#lık H!zmetler! Ba$kanlı#ı adı altında) 1 ba$kan, personel h!zmetler! 1 ba$kan ve 
destek h!zmetler! 1 ba$kan tarafından yürütülür.

4) 16 !ller!nde; halk sa#lı#ı h!zmetler! 1 ba$kan, kamu hastaneler! h!zmetler! 1 ba$kan, 
ac!l sa#lık h!zmetler!, !laç ve tıbb! c!haz h!zmetler! !le sa#lık h!zmetler! (Sa#lık H!zmetler! 
Ba$kanlı#ı adı altında) 1 ba$kan, personel h!zmetler! 1 ba$kan ve destek h!zmetler! 1 
ba$kan tarafından yürütülür.

5) 17 ve 18 !ller!nde; halk sa#lı#ı h!zmetler! 1 ba$kan, kamu hastaneler! h!zmetler! 1 
ba$kan, ac!l sa#lık h!zmetler!, !laç ve tıbb! c!haz h!zmetler! !le sa#lık h!zmetler! (Sa#lık 
H!zmetler! Ba$kanlı#ı adı altında) 1 ba$kan, personel h!zmetler! !le destek h!zmetler! 
(Destek H!zmetler! Ba$kanlı#ı adı altında) 1 ba$kan tarafından yürütülür.

6) 19 !ller!nde; halk sa#lı#ı h!zmetler!, kamu hastaneler! h!zmetler!, ac!l sa#lık h!zmet-
ler!, !laç ve tıbb! c!haz h!zmetler! !le sa#lık h!zmetler! (Sa#lık H!zmetler! Ba$kanlı#ı 
adı altında) 1 ba$kan, personel h!zmetler! !le destek h!zmetler! (Destek H!zmetler! 
Ba$kanlı#ı adı altında) 1 ba$kan tarafından yürütülür.

Aynı yerle$ke !ç!ndek! hastaneler!n (%eh!r Hastaneler!) koord!natör ba$hek!m, ba$he-
k!m, müdür, ba$hek!m yardımcısı ve müdür yardımcısı sayıları görev, yetk! ve sorum-
lulukları !lg!l! Yönerges!nde bel!rt!lm!$t!r.
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

I- Bölge Sa#lık Müdürlü#ü

II- "l Sa#lık Müdürlü#ü

III- "lçe Sa#lık Müdürlü#ü

IV- Sa#lık Tes!sler!

1. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, Bakanlı$ın ta!ra te!k"latı 
yukarıda sayılanlardan hang"s"/hang"ler"nden olu!maktadır?

A) I ve III

B) III ve IV

C) II, III ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

I- Ac!l Sa#lık H!zmetler!

II- Kamu Hastaneler! H!zmetler!

III- Halk Sa#lı#ı H!zmetler!

IV- Beslenme Sa#lı#ı H!zmetler!

V- Personel H!zmetler!

2. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, yukarıda sayılanlardan 
hang"s"/hang"ler" #l Sa$lık Müdürlü$ü bünyes"nde kurulan 
ba!kanlıklardandır?

A) I ve III

B) II, III ve IV

C) II, III ve V

D) I, II, III ve V

E) I, II, III, IV ve V
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3. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, “#l Sa$lık Müdürlü$ünün 
Kurulu!u” "le "lg"l" olarak a!a$ıda ver"len b"lg"lerden hang"s" 
yanlı!tır?

A) B!rden fazla !ldek! sa#lık h!zmetler!n!n b!r arada de#erlend!r!lmes!, 
gel!$m!$l!k farklarının g!der!lmes! ve h!zmetler!n ve !ht!yaçların 
mü$terek planlanması amacıyla Bakanlıkça bel!rlenen !llerdek! 
müdürlerden b!r! koord!natör olarak görevlend!r!leb!l!r.

B) B!r!mler!n sorumlulu#u, öncel!k sırasına göre $ube müdürler!, 
uzmanlar ve en az yüksek ö#ren!m görmü$ d!#er personel 
tarafından yer!ne get!r!l!r. 

C) %eh!r Hastaneler! B!r!m!, $eh!r hastaneler! kurulan/planlanan 
!llerde kurulur.

D) Ek-3’te bel!rt!len b!r!mler dı$ında da b!r!mler kurulab!l!r.

E) "ldek! sa#lık h!zmetler!n!n yer!ne get!r!lmes! amacıyla her !lde b!r 
müdürlük kurulur.

4. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, #lçe Sa$lık Müdürlü$ü 
bünyes"ndek" "! ve "!lemler" yürütmek üzere, TÜ#K ver"ler" esas 
alınarak nüfusu ne kadar olan "lçelere 3’ü geçmemek üzere 
müdür tarafından b"r"m kurulab"l"r?

A) 150.000 !la 200.000 arasında olan !lçelere

B) 200.000 !la 350.000 arasında olan !lçelere

C) 350.000 !la 500.000 arasında olan !lçelere

D) 500.000 !la 750.000 arasında olan !lçelere

E) 750.000’!n üzer!nde olan !lçelere
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I- Ac!l sa#lık h!zmetler!n!n yürütülmes! !ç!n kamu ve özel hukuk tüzel 
k!$!ler! !le gerçek k!$!lere a!t tüm sa#lık kurum ve kurulu$larının sevk 
ve !dares!nden sorumlu ve bu konuda yetk!l!d!r.

II- Bakanlı#ın !l düzey!ndek! h!zmetler!n!n etk!l! ve ver!ml! b!r $ek!lde 
yürütülmes!nden sorumludur.

III- Bakanlıkça yürütülen görevler! !l ve !lçe düzey!nde yer!ne get!r!r, 
yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekl! yaptırımları 
uygular.

IV- Ba$kan ve ba$kan yardımcılarının görev da#ılımını bel!rler.

5. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, yukarıda sayılanlar 
a!a$ıdak"lerden hang"s"n"n görevler"d"r?

A) "l Sa#lık Müdürü

B) "lçe Sa#lık Müdürü

C) Ba$kan

D) Ba$kan Yardımcısı

E) Uzman

I- Görevler!n usulüne uygun, zamanında ve düzenl! olarak 
yürütülmes!nde müdüre yardımcı olur.

II- Müdürlü#ün görev alanlarından Ek-1’e uygun olarak kend!s!ne 
ver!len görevler! yer!ne get!rmekle yükümlü ve müdüre kar$ı 
sorumludur.

III- Görev alam !le !lg!l! 3 aylık durum raporunu hazırlayarak müdüre 
sunar.

6. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, yukarıda sayılanlar 
a!a$ıdak"lerden hang"s"n"n görevler"d"r?

A) "l Sa#lık Müdürü

B) "lçe Sa#lık Müdürü

C) Ba$kan

D) Ba$kan Yardımcısı

E) Uzman
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7. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, “Hastaneler!n Te$k!latı” 
"le "lg"l" olarak Bakanlık tarafından, hastaneler"n büyüklükler" 
d"kkate alınarak bel"rlenen hallerde, yönet"m görevler" tek k"!"ye 
ver"leb"l"r veya hastanedek" müdürlükler"n sayısı kaça kadar 
artırılab"l"r?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

I- Bütçe ve yatırım tekl!fler!n! hazırlayarak müdürlü#e sunmak.

II- Te$h!s, tedav! ve rehab!l!tasyon h!zmetler!n!n aksatılmadan 
yürütülmes!n! sa#lamak.

III- Hazırlanan ac!l afet planlarının organ!zasyonunu ve !lg!l! b!r!mlerle 
koord!nasyonunu sa#lamak.

IV- Bakanlı#ın bel!rled!#! sa#lık b!l!$!m! standartlarının uygulanmasını, 
merkez! b!l!$!m s!stemler!ne ver! gönder!mler!n! sa#lamak.

8. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, yukarıda sayılanlar 
a!a$ıdak"lerden hang"s"n"n görevler"d"r?

A) "l Sa#lık Müdürü

B) "lçe Sa#lık Müdürü

C) Ba$kan

D) Sa#lık Bakım H!zmetler! Müdürü

E) Ba$hek!m
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9. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, a!a$ıda ver"lenlerden 
hang"s" “"dar! ve Mal! H!zmetler Müdürü”nün görevler" arasında 
de$"ld"r?

A) Sa#lık tes!s!nde satın alma h!zmetler!n!n yürütülmes!n! sa#lamak.

B) Sa#lık tes!s!n!n bütçes!n! hazırlayarak ba$hek!m onayına sunmak.

C) Gel!r ve g!der gerçekle$me !$ ve !$lemler!n! yürütmek.

D) Sa#lık tes!s!n!n tüket!me yönel!k !ht!yaçlarının h!zmet sunumu 
!ç!n hazır bulundurulması amacıyla etk!n stok yönet!m!n! 
sa#lamak.

E) Hasta bakım h!zmetler!nde çalı$an personel!n görev yerler!n! 
ba$hek!m!n onayını alarak planlamak.

10. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma Usul 
ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, “Ar$!v h!zmetler!n! planlamak, 
uygulamak ve denetlemek” a!a$ıdak"lerden hang"s"n"n görev 
alanındadır?

A) Sa#lık Bakım H!zmetler! Müdürü

B) Destek ve Kal!te H!zmetler! Müdürü

C) "dar! ve Mal! H!zmetler Müdürü

D) Ba$hek!m

E) Ba$hek!m Yardımcısı

11. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, “Sa#lık bakım h!zmetler! 
!le !lg!l! alanlardak! mefru$atın ve dem!rba$ların kullanıma uygunlu#u, 
tem!zl!k kal!tes!, n!tel!#!, !ç düzenleme ve uyumunun tak!b!n! yapmak” 
a!a$ıdak"lerden hang"s"n"n görev alanındadır?

A) Sa#lık Bakım H!zmetler! Müdürü

B) Destek ve Kal!te H!zmetler! Müdürü

C) "dar! ve Mal! H!zmetler Müdürü

D) Ba$hek!m

E) Ba$hek!m Yardımcısı
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12. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma Usul 
ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, “Toplum Sa#lı#ı Merkezler!” "le 
"lg"l" olarak a!a$ıda ver"len b"lg"lerden hang"s" yanlı!tır?

A) "lçe Sa#lık Müdürlü#ünün kuruldu#u !lçelerde toplum sa#lı#ı 
merkez! kurulmaz.

B) Toplum sa#lı#ı merkezler! kurulmayan !lçelerde bu h!zmetler 
Sa#lık Evler! tarafından yürütülür.

C) Türk!ye "stat!st!k Kurumu ver!ler!ne göre toplam nüfusu 500’ün 
üzer!nde olan belde, köy ve mezralarda Müdürlü#ün tekl!f! ve 
Bakanlı#ın onayı !le Sa#lık Evler! açılab!l!r.

D) Sa#lık Evler! !dar! yönden "lçe Sa#lık Müdürlü#ü/Toplum 
Sa#lı#ı Merkez!ne, h!zmet yönünden !se A!le Hek!mler!ne ba#lı 
b!r!mlerd!r.

E) "lçelerde ve Büyük$eh!r Beled!yes! Kanununa tab! olmayan 
!l merkezler!nde Bakanlı#ın !zn! !le Toplum Sa#lı#ı Merkez! 
kurulab!l!r.

13. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, "l merkez" nüfusu ne 
kadardan fazla olan "llerde, müdürlü$ün tekl"f" ve Bakanlı$ın 
onayı "le b"rden fazla halk sa$lı$ı laboratuvarı kurulab"l"r?

A) 750.000

B) 1.000.000

C) 3.000.000

D) 5.000.000

E) 10.000.000
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14. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma 
Usul ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, #1 Grubu "ller"nde “Kamu 
Hastaneler! H!zmetler!” kaç ba!kan/ba!kan yardımcısı tarafından 
yürütülür?

A) 1 Ba$kan / 1 Ba$kan Yardımcısı

B) 1 Ba$kan / 3 Ba$kan Yardımcısı

C) 2 Ba$kan / 4 Ba$kan Yardımcısı

D) 1 Ba$kan / 4 Ba$kan Yardımcısı

E) 6 Ba$kan / 12 Ba$kan Yardımcısı

15. Sa$lık Bakanlı$ı Ta!ra Te!k"latı Kadro Standartları "le Çalı!ma Usul 
ve Esaslarına Da"r Yönerge’ye göre, a!a$ıda ver"lenlerden hang"s" 
Halk Sa$lı$ı Laboratuvarlarının görevler" arasında de$"ld"r?

A) "$ç! sa#lı#ı ve güvenl!#! !le !lg!l! anal!zler! yapmak.
B) Atık suların ve yüzey sularının m!krob!yoj!k ve k!myasal anal!zler!n! 

yapmak.
C) Bakanlık pol!t!kaları do#rultusunda farklı anal!z parametreler!n!n 

yapılab!l!rl!#!n! sa#lamak.
D) A!le hek!ml!#! h!zmetler! kapsamında gerekl! tam ve te$h!se 

yardımcı test, anal!z ve görüntüleme h!zmetler!n! sunmak.
E) Deprem ve yangın g!b! do#al afetlere kar$ı ac!l yardım ve güvenl!k 

h!zmetler! kapsamında sa#lık tes!s!nde gerekl! her türlü emn!yet 
tedb!rler!n! alıp, deprem ve yangın tatb!katlarının yapılması 
çalı$malarım yürütmek.

CEVAP ANAHTARI

1%C 2%D 3%D 4%C 5%A 6%C 7%D 8%E 9% E    10%B
11%A 12%B 13%B 14%E 15%E

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

431SA!LIK BAKANLI!I TA"RA TE"K#LATI KADRO STANDARTLARI #LE ÇALI"MA USUL VE ESASLARINA DA#R YÖNERGE



&���%ú/*ú�$1$/ú=ú

Ta!ra Te!k"latı

• Bakanlı#ın ta$ra te$k!latı !l ve !lçe sa#lık müdürlü#ü !le sa#lık tes!sle-
r!nden olu$ur.

• Sa#lık tes!sler!nden, hastaneler müdürlü#e, d!#er tes!sler !se !lg!s!ne 
göre !l sa#lık müdürlü#ü veya !lçe sa#lık müdürlü#üne ba#lıdır.

#l Sa$lık Müdürlü$ünün Kurulu!u

• "ldek! sa#lık h!zmetler!n!n yer!ne get!r!lmes! amacıyla her !lde b!r mü-
dürlük kurulur.

• Ek-3’te bel!rt!len b!r!mler dı$ında b!r!mler kurulamaz. %eh!r Hastaneler! 
B!r!m!, $eh!r hastaneler! kurulan/planlanan !llerde kurulur. B!r!mler!n so-
rumlulu#u $ube müdürler! ve/veya uzmanlar tarafından yer!ne get!r!l!r.

#lçe Sa$lık Müdürlü$ünün Kurulu!u

• "lçe sa#lık müdürlü#ü bünyes!ndek! !$ ve !$lemler! yürütmek üzere, 
Türk!ye "stat!st!k Kurumu ver!ler! esas alınarak nüfusu;

200.000 !la 350.000 arasında olan !lçelere 2’y!,
350.000 !la 500.000 arasında olan !lçelere 3’ü,
500.000 !la 750.000 arasında olan !lçelere 4’ü,
750.000’!n üzer!nde olan !lçelere 5’!,

geçmemek üzere müdür tarafından b!r!m kurulab!l!r. B!r!mler!n sorum-
lulu#u $ube müdürler! ve/veya uzmanlar tarafından yer!ne get!r!l!r.

Hastaneler"n Te!k"latı

• Hastaneler, hastane ba$hek!m! tarafından yönet!l!r. Hastane ba$hek!-
m!ne ba#lı olarak "dar! ve Mal! H!zmetler, Sa#lık Bakım H!zmetler! !le 
Destek ve Kal!te H!zmetler! Müdürlükler! kurulur. 

• Bakanlık tarafından, hastaneler!n büyüklükler! d!kkate alınarak bel!rle-
nen hallerde, yönet!m görevler! tek k!$!ye ver!leb!l!r veya hastanedek! 
müdürlükler!n sayısı 4 (dört)’e kadar artırılab!l!r. 

Sa$lık Bakım H"zmetler" Müdürü

• Sa#lık bakım h!zmetler!; sa#lık tes!s!ne ba$vuran hastaların kabulün-
den ayrılı$ !$lemler! tamamlanana kadar geçen süre !çer!s!nde, müdav! 
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hek!m!n te$h!s, tedav! ve rehab!l!tasyon hususlarındak! d!rekt!fler! d!k-
kate alınarak hasta ve çalı$an hakları, güvenl!#! !le memnun!yet! !lke-
ler! çerçeves!nde sunulan h!zmetler !le hastanın nakl!, sosyal destek 
sa#lanması, h!zmete er!$!m!n!n kolayla$tırılmasını sa#lamaya yönel!k 
sunulan h!zmetler!n bütünüdür.

#dar" ve Mal" H"zmetler Müdürü

• "dar! ve mal! h!zmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, malî kontrol, 
akılcı malzeme yönet!m! ve tedar!k, muayene kabul ve stok yönet!m! 
g!b! h!zmetler!n bütünüdür.

Destek ve Kal"te H"zmetler" Müdürü

• Destek ve kal!te h!zmetler!; temel olarak sa#lık tes!sler!nde sa#lık h!z-
met! sunan personel!n h!zmetler!n! kolayla$tırmak amacıyla sunulan, 
genel evrak, ar$!v, atık h!zmetler!, tem!zl!k, mutfak, güvenl!k ve afet 
planlaması, tekn!k destek ve sa#lık tes!s!n!n türüne uygun olarak yü-
rütülen h!zmetler!n bütünüdür.

Toplum Sa$lı$ı Merkezler"

• "lçelerde ve Büyük$eh!r Beled!yes! Kanununa tab! olmayan !l merkez-
ler!nde Bakanlı#ın !zn! !le Toplum Sa#lı#ı Merkez! kurulab!l!r. Ancak 
"lçe Sa#lık Müdürlü#ünün kuruldu#u !lçelerde toplum sa#lı#ı merkez! 
kurulmaz. Toplum sa#lı#ı merkezler! kurulmayan !lçelerde bu h!zmetler 
"lçe Sa#lık Müdürlü#ü tarafından yürütülür.

• Bakanlık görevler!n!n daha etk!n ve kes!nt!s!z sunumunu tem!nen top-
lum sa#lı#ı merkezler! bünyes!nde müdürlük tarafından çalı$anların 
sa#lı#ı, üreme sa#lı#ı, KETEM, verem sava$ g!b! b!r!mler olu$turulab!l!r.

• Türk!ye "stat!st!k Kurumu ver!ler!ne göre toplam nüfusu 500’ün üze-
r!nde olan belde, köy ve mezralarda Müdürlü#ün tekl!f! ve Bakanlı#ın 
onayı !le Sa#lık Evler! açılab!l!r. B!r sa#lık ev!ne b!rden fazla belde, köy 
ve mezra ba#lanab!l!r. 

• Sa#lık Evler! !dar! yönden "lçe Sa#lık Müdürlü#ü/Toplum Sa#lı#ı 
Merkez!ne, h!zmet yönünden !se A!le Hek!mler!ne ba#lı b!r!mlerd!r.

Halk Sa$lı$ı Laboratuvarları

• Halk Sa#lı#ı Laboratuvarları !l merkezler!nde ve !ht!yaca göre bel!rlene-
cek !lçe merkezler!nde müdürlü#ün tekl!f! ve Bakanlı#ın onayı !le açılır. 
Bu laboratuvarlara müdürlü#ün öner!s! üzer!ne Bakanlıkça laboratuvar 
sorumlusu görevlend!r!l!r. 
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• "l merkez! nüfusu 1.000.000 (1 m!lyon)’dan fazla olan !llerde, müdürlü-
#ün tekl!f! ve Bakanlı#ın onayı !le b!rden fazla halk sa#lı#ı laboratuvarı 
kurulab!l!r. 

• Halk Sa#lı#ı Laboratuvarları fonks!yonlarına ve kurulu$ yerler!ne göre 
3 (üç) $ek!lde sınıflandırılır. 

L1 Bazı özell!kl! anal!zler bakımından gerekt!#!nde d!#er !llere de 
h!zmet vermek üzere kurulur

L2 "l merkezler!nde kurulur
L3 "lçelerde kurulur

Temel H"zmet B"r"mler"

• Ac!l sa#lık h!zmetler! b!r!mler!, temel h!zmet ve destek h!zmet b!r!mle-
r!nden olu$ur. Merkez !le !l ambulans serv!s! ba$hek!ml!#! temel h!zmet 
b!r!m!, mevzuatına göre kurulan !stasyonlar !se destek h!zmet b!r!m!d!r.

A"le Hek"m" veya A"le Sa$lı$ı Elemanı Olarak Sözle!me #mzalayanların 
Kadroları

• A!le hek!m! veya a!le sa#lı#ı elemanı olarak sözle$me !mzalayan perso-
nel!n kadroları, sözle$me !mzalamadan öncek! görev yerler!nde saklı 
tutulur.

• A!le hek!ml!#!ne geçen hek!mler !le a!le sa#lı#ı elemanlarının, herhang! 
b!r nedenle sözle$meler!n!n sona ermes! durumunda, sözle$me !mza-
lamadan öncek! görev yerler!ne standart aranmaksızın atanırlar.
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Atama !"lemler#

!lk defa atama

• Bakanlık kadrolarına aday memur olarak !lk defa yapılan atamadır.

Yen#den atama

• Kamu kurum ve kurulu"larında çalı"mı" olup bu görevler!nden çe"!t-
l! nedenlerle ayrılmı" ve Kanuna göre atama engel! bulunmayanlar, 
Bakanlık ta"ra te"k!latı kadrolarına yen!den atanab!l!rler. 

• Atamalar, kadro durumunun uygun olması hal!nde kura !le yapılır. 

• Kuraya !l!"k!n usul ve esaslar Bakanlı#ın !nternet s!tes!nde !lan ed!lerek 
duyurulur.

Kurum #ç# yer de$#"#kl#$#

• Personel!n !ller arası yer de#!"!kl!#! her yıl haz!ran-temmuz dönem!nde 
yapılır. Personel!n !ller arası yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!lmes! !ç!n 
görev yaptı#ı !lde f!!len en az b!r yıl çalı"mı" olması "arttır. Yıllık !z!n, 
hafta sonu tat!l! !le resm! tat!l günler! f!!l! çalı"madan sayılır.

• Atama dönem!nde, münhal kadrodan fazla ba"vuru olması hal!nde, 
atama talepler! h!zmet süres! fazla olandan ba"lanarak de#erlend!r!l!r.

• $l !çer!s!ndek! yer de#!"!kl!kler!, döneme ve süreye ba#lı kalmaksızın 
yapılab!l!r.

SA!LIK BAKANLI!I SA!LIK H"ZMETLER" VE YARDIMCI SA!LIK H"ZMETLER" SINIFI HAR"C" PERSONEL"N 
ATAMA VE YER DE!"#T"RME USUL VE ESASLARINA "L"#K"N YÖNERGE
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Sa$lık mazeret#ne ba$lı yer de$#"#kl#$#

• Kend!s!n!n veya kanunen bakmakla yükümlü oldu#u e", anne, baba 
veya çocuklarından b!r!n!n sa#lık durumunun, bulundu#u yerde tehl!-
keye g!rd!#!n! ün!vers!te veya e#!t!m ve ara"tırma hastaneler!nden alı-
nacak sa#lık kurulu raporu !le belgelend!renler; Bakanlıkça olu"turulan 
sa#lık mazeret! de#erlend!rme kom!syonu kararına !st!naden tedav!n!n 
yapılab!lece#! b!r sa#lık tes!s!n!n bulundu#u veya sa#lı#ının olumsuz 
etk!lenmeyece#! b!r !l!n münhal kadrosuna atanırlar.

A#le b#rl#$# mazeret#ne ba$lı yer de$#"#kl#$#

• Kanun ve d!#er personel kanunları kapsamında zorunlu yer de#!"t!rme-
ye tab! olan, çalı"tı#ı kurumun mevzuatına göre a!le b!rl!#! mazeret!ne 
ba#lı yer de#!"!kl!#! yapılamayan veya ba"ka yerde kadro ve te"k!latı 
olmayan kamu personel!n!n e"ler!n!n görev yerler!, bu personele ba#lı 
olarak de#!"t!r!l!r.

• E"!; m!lletvek!l!, beled!ye ba"kanı, muhtar veya noter olanların ataması, 
e"ler!n bulundu#u yere yapılır.

• Kamu görevl!s! olmayan e"!n!n, atanma talep ed!len yerde ba"vuru 
tar!h! !t!barıyla son !k! yıl !ç!nde 360 gün sosyal güvenl!k pr!m! öde-
mek suret!yle kend! adına veya b!r h!zmet akd! !le !"verene ba#lı olarak 
çalı"mı" ve halen çalı"ıyor olması hal!nde, personel!n yer de#!"!kl!#! 
suret!yle ataması yapılır. 

• Kend! adına çalı"anlardan borçlarını yapılandıranlar !le atama talep 
ed!len yer dı"ında sosyal güvenl!k pr!mler! ödenenlerden, atama talep 
ed!len yerde !" yer!n!n faal!yette oldu#unu ve bu !"yer!nde en az 360 
gün çalı"tı#ını belgelend!renler!n talepler! de#erlend!rmeye alınır.

• E"ler!n her !k!s!n!n Bakanlık personel! olması hal!nde; Bakanlık merkez 
te"k!latı kadrosunda olanların veya !l sa#lık müdürü, ba"kan, ba"kan 
yardımcısı, !lçe sa#lık müdürü, ba"hek!m, e#!t!m görevl!s!, ba"as!stan, 
yan dal uzmanı, uzman tab!p, uzman d!" tab!b!, tab!p, d!" tab!b! ve 
eczacıların e"ler!n!n görev yerler!, bu personele ba#lı olarak de#!"t!r!l!r. 
E"ler! d!#er sa#lık personel! veya bu Yönerge kapsamındak! kadrolarının 
b!r!nde olması hal!nde h!zmet !ht!yacı esas alınarak a!le b!rl!#! sa#lanır.

• E"ler!n farklı kurumda çalı"ıyor olması hal!nde, kurumlar arasında ko-
ord!nasyon sa#lanmak suret!yle her !k! kurumun h!zmet !ht!yacı, !ldek! 
dolu-bo" kadro sayıları esas alınarak a!le b!rl!#! sa#lanır.

Can Güvenl#$# Mazeret#ne Ba$lı Yer De$#"#kl#$#

• Personel!n herhang! b!r nedenle görev yaptı#ı !lde kend!s!n!n, e"!n!n 
veya bakmakla yükümlü oldu#u çocuklarının can güvenl!#!n!n tehl!keye 
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dü"tü#ünü adl! veya mülk! !dare makamlarınca ver!len belgeyle bel-
gelend!rmeler! hal!nde süre ve dönem "artı aranmadan yer de#!"!kl!#! 
taleb! yer!ne get!r!l!r.

• 6284 sayılı A!len!n Korunması ve Kadına Kar"ı %!ddet!n Önlenmes!ne 
Da!r Kanunun 4 üncü maddes!n!n b!r!nc! fıkrasının (a) bend! uyarınca 
hakkında adl! makamlarca !"yer!n!n de#!"t!r!lmes!ne !l!"k!n koruyucu 
tedb!r kararı alınanların yer de#!"!kl!#! taleb!, süre ve dönem "artı aran-
madan yer!ne get!r!l!r.

Ola$an üstü durumlarda yer de$#"#kl#$#

• E"!nden bo"anan personel!n, bo"anma tar!h!nden !t!baren b!r yıl !çe-
r!s!nde ba"vurması hal!nde süre ve dönem "artı aranmadan yer de#!-
"!kl!#! taleb! yer!ne get!r!leb!l!r.

• Örgün e#!t!m olarak l!sans ö#ren!m!ne devam eden personel!n yer 
de#!"!kl!#! taleb! süre ve dönem "artı aranmadan yer!ne get!r!leb!l!r.

• Genel hayatı etk!leyen sava", sıkıyönet!m, ola#anüstü hal !lanı, sal-
gın hastalık ve do#al afetler g!b! durumlarda, yer de#!"!kl!#! !"lemler! 
herhang! b!r "arta ba#lı kalmaksızın olayın meydana geld!#! tar!hten 
!t!baren 6 ay !çer!s!nde yapılab!l!r.

• E"!; ölen, "eh!t veya malul gaz! olanlar !le terör eylemler! etk!s! ve se-
beb!yle anne, baba, karde" ve çocuklarından b!r! "eh!t veya malul gaz! 
olan personel!n görev yer!, bu nedenler!n olu"tu#u tar!hten !t!baren 
b!r yıl !çer!s!nde süre ve dönem "artı aranmadan de#!"t!r!leb!l!r.

• E"!n!n, çocuklarının, annes!n!n, babasının veya karde"ler!nden b!r!n!n 
a#ır engell! oldu#unu belgelend!renler, engell! yakınının !kamet ett!-
#! yere, kend!s!n!n engell! olması hal!nde talep ett!#! yere b!r defaya 
mahsus olmak üzere süre ve dönem "artı aranmadan ataması yapılır.

• E"! zorunlu yer de#!"t!rmeye tab! olarak görev yapmakta !ken emekl!ye 
ayrılması hal!nde e"!n!n emekl!ye ayrılmasından sonrak! b!r yıl !ç!nde 
e"!n!n !kamet ett!#! yere süre ve dönem "artı aranmadan ataması yapılır.

Kar"ılıklı yer de$#"#kl#$#

• Aynı unvan ve bran"ta görev yapan personel!n kar"ılıklı yer de#!"!kl!-
#!, standardın uygun olması hal!nde süre ve dönem "artı aranmadan 
yapılab!l!r.

Alt bölge neden#yle yer de$#"#kl#$#

• 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı !le yürürlü#e konulan Devlet 
Memurlarının Yer De#!"t!rme Suret!yle Atanmalarına Da!r Yönetmel!#!n 
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Ek-1 sayılı cetvel!nde göster!len üst bölgeden alt bölgeye, süre ve dö-
nem "artı aranmadan yer de#!"!kl!#! yapılab!l!r.

H#zmet gere$# atamalar

• Haklarında adl!, !dar! ve !nz!bat! b!r soru"turma yapılmı" ve bu soru"-
turma sonucunda esk! görev yer!nde kalmalarında sakınca görülen 
personelden, tekl!f!n mah!yet!ne göre, !l !ç!ne tay!n ed!lmes! uygun 
görülenler !l !çer!s!ndek! d!#er b!r!mlere, müdürlük tarafından; ba"ka b!r 
!le atanması uygun görülenler !se Bakanlık merkez te"k!latınca atanırlar. 
Bu hüküm gere#! atananlar, ayrıldıkları !le veya b!r!me 2 yıl geçmeden 
yen!den atanamazlar.

Kurumlar arası naklen atama

• Bakanlık dı"ındak! d!#er kamu kurum ve kurulu"larında görev yapan 
personel, Bakanlık ta"ra te"k!latlarında durumlarına uygun kadrolara 
atanab!l!rler. Kurumlar arası atamalar kadro durumunun ve standardın 
uygun olması hal!nde kura !le yapılır. Kura sonrası atama !"lemler! ta-
mamlanmayanların atama hakları, b!r sonrak! kura açılma dönem!nde 
sona erer.

• Avukatlar !le e"ler! Bakanlıkta uzman tab!p, uzman d!" tab!b!, tab!p ve 
d!" tab!b! olarak görev yapanlardan, te"k!lat veya kadro bulunmaması 
veya ba"ka b!r yerde !st!hdamının mümkün olmaması g!b! nedenlerle 
kurumlarınca ataması yapılamayanlar, standardın uygun olması hal!nde 
kura "artı aranmadan Bakanlık kadrolarına naklen atanab!l!rler.

• Te"k!lat veya kadro bulunmaması veya ba"ka b!r yerde !st!hdamının 
mümkün olmaması g!b! nedenlerle kurumlarınca yer de#!"!kl!#! ya-
pılamayanlardan; kend!s!n!n veya e", çocuk, anne, baba veya karde"-
ler!nden b!r!n!n engell! olması hal!nde kura "artı aranmadan ataması 
yapılab!l!r.

Geç#c# görevlend#rme

• Genel hayatı etk!leyen sava", deprem, sel ve yangın g!b! do#al afetler 
neden!yle veya personel!n herhang! b!r suretle görevde olmaması, 
nüfus hareketler! g!b! nedenlerle personele !ht!yaç duyulması hal!nde 
önceden duyurmak suret!yle talepte bulunan personel geç!c! olarak 
görevlend!reb!lece#! g!b! !ht!yaç hal!nde re’sen de görevlend!rme 
yapılab!l!r.

• Re’sen görevlend!r!len personel !ç!n süre b!r mal! yılda !k! ayı, perso-
nel!n taleb! üzer!ne yapılan görevlend!rmelerde !se süre b!r mal! yılda 
altı ayı geçemez.
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• $ller arasındak! geç!c! görevlend!rmeler Bakanlık merkez te"k!latınca, !l 
!ç!ndek! geç!c! görevlend!rmeler müdürlükçe yapılır.

Yer de$#"#kl#$# talepler#nde uyulması gereken hususlar

• Sa#lık mazeret! ve h!zmet gere#! yer de#!"t!rmeler !le avukatların ata-
ma ve yer de#!"t!rme !"lemler! Bakanlık merkez te"k!latınca, d!#er yer 
de#!"t!rme !"lemler! müdürlükçe yapılır.

• Yer de#!"!kl!#! taleb!, yer de#!"t!rmeye esas belgelerle b!rl!kte perso-
nel!n kadrosunun bulundu#u müdürlü#e yapılır. Personel!n kadrosu-
nun bulundu#u müdürlük; müdürlüklerce yapılacak yer de#!"t!rme 
talepler!n!, yer de#!"!kl!#! talep ed!len müdürlü#e, Bakanlık merkez 
te"k!latınca yapılacak yer de#!"t!rme talepler!n! Bakanlık merkez te"-
k!latına gönder!r.

 ɮ Yer de$#"t#rmeye esas belgeler;

• A!le b!rl!#! mazeret!ne ba#lı yer de#!"t!rmelerde; 
a. E"i kamu görevlisi olanlar için vukuatlı nüfus kayıt örne#i, 
b. E"inin görev belgesi ile hizmet çizelgesi. 
c. E"! sosyal güvenl!k kurumları kapsamında çalı"anlar !ç!n vukuatlı 

nüfus kayıt örne#!, 
d. E"inin görev belgesi, 
e. $"yeri faaliyet belgesi, 
f. S!gorta pr!mler!n! gösteren belge veya olması hal!nde 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddes!n!n B bend! kapsamında borçlarım 
yapılandırdıklarına da!r belge.

• Kar"ılıklı yer de#!"t!rmelerde; 
a. Kar"ılıklı talep d!lekçes! ve onaylı h!zmet belges!.

• Sa#lık mazeret! neden!yle yer de#!"t!rmeler !ç!n; 
a. Ün!vers!te veya e#!t!m ve ara"tırma hastaneler!nden son altı ay 

!ç!nde alınmı" sa#lık kurulu raporu. 
b. Rapor sah!b!ne a!t son b!r ay !ç!nde alınmı" vukuatlı nüfus kayıt 

örne#!, raporun anne veya babaya a!t olması hal!nde !kametgah 
belges!.

• Bo"anma neden!yle yer de#!"t!rmelerde; 
a. Kes!nle"m!" mahkeme kararı.

• Vefat, "eh!tl!k veya malul gaz!l!k neden!yle yer de#!"t!rmelerde; 
a. $lg!l! merc!den alınmı" belge.
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• Ö#ren!m neden!yle yer de#!"t!rmelerde; 
a. Ö#renc! belges!.

• Can güvenl!#! neden!yle yer de#!"t!rmelerde; 
a. Adl! veya mülk! !dare makamlarınca ver!len; kend!s!n!n, e"!n!n 

veya bakmakla yükümlü oldu#u çocuklarının can güvenl!#!n!n 
tehl!keye dü"tü#üne da!r belge.

• E"! emekl! olanların yer de#!"t!rmeler!nde; 
a. E"inin !kametgah belges! !le emekl! oldu#unu göster!r belge.

• Kar"ılıklı yer de#!"!kl!kler!, personel!n görev yapmakta oldu#u müdürlü-
#ün uygun görü"ü üzer!ne d!#er müdürlük !le koord!nasyon sa#lanarak 
yapılır.

• Avukatların atama, görevlend!rme ve yer de#!"!kl!kler!nde; !ldek! 
avukat sayısı ve !" yükü d!kkate alınarak Bakanlık merkez te"k!latınca 
sonuçlandırılır.

• Talepler! uygun görülen personel hakkında !lg!l! ta"ra te"k!latı tara-
fından $nsan Kaynakları Yönet!m S!stem!’nde atama kararı olu"turu-
lur ve kadronun merkez te"k!latlarınca onaylanmasından sonra !"lem 
sonuçlandırılır.

 Terf# yapılab#lmes# #ç#n kadro taleb#nde uyulması gerekl# usuller

• Kazanılmı" hak aylı#ı !t!bar!yle daha alt derecedek! kadroda bulunan 
personel!n mükteseb!ne uygun derecedek! kadro talepler! !ç!n müdür-
lük tarafından kadro taleb! olu"turulur. 

• Kadro taleb! merkez te"k!latınca onaylanmasından sonra !"lem müdür-
lükçe sonuçlandırılır.

Unvan de$#"#kl#$# yapılab#lmes# #ç#n kadro taleb#nde uyulması gerekl# 
usuller

• Görevde yükselme ve unvan de#!"!kl!#! mevzuatında bel!rt!len genel 
!dare h!zmetler! ve yardımcı h!zmetler grubunda olup !lg!l! mevzua-
tı gere#! unvan de#!"!kl!#! yapılacak personel!n, standart kadronun 
sa#lanması "artıyla müdürlük tarafından $nsan Kaynakları Yönet!m 
S!stem!nde atama kararı olu"turulur. 

• Unvan de#!"!kl!#! taleb! !"lem!n!n !lg!l! merkez te"k!latınca onaylanma-
sından sonra !"lem müdürlükçe sonuçlandırılır.
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1. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve Esaslarına 
!l#"k#n Yönergeye göre, personel#n #ller arası yer de$#"#kl#$# hang# 
aylarda yapılır?

A) Ocak - %ubat

B) Mart - N!san

C) Haz!ran - Temmuz

D) A#ustos - Eylül

E) Ek!m - Kasım 

2. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve Esaslarına 
!l#"k#n Yönergeye göre, personel#n #ller arası yer de$#"t#rme 
taleb#nde bulunab#lmes# #ç#n görev yaptı$ı #lde f##len en az kaç 
yıl çalı"mı" olması "artı aranır?

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl

E) 5 yıl
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3. Kamu kurum ve kurulu"larında çalı"mı" olup bu görevler#nden 
çe"#tl# nedenlerle ayrılmı" ve Kanuna göre atama engel# 
bulunmayanların, Bakanlık ta"ra te"k#latı kadrolarına yen#den 
atanma "ekl# a"a$ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) $lk defa atama

B) Yen!den atama

C) Kurum !ç! atama

D) Becay!"

E) Ola#anüstü durumlarda yer de#!"!kl!#!

4. A"a$ıdak#lerden hang#s# kurum #ç# yer de$#"#kl#kler# #le #lg#l# 
do$ru b#r b#lg# de$#ld#r?

A) Personel!n !ller arası yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!lmes! !ç!n 
görev yaptı#ı !lde f!!len en az b!r yıl çalı"mı" olması "arttır.

B) Atama dönem!nde, münhal kadrodan fazla ba"vuru olması ha-
l!nde, atama talepler! h!zmet süres! fazla olandan ba"lanarak de-
#erlend!r!l!r.

C) $l !çer!s!ndek! yer de#!"!kl!kler!, döneme ve süreye ba#lı kalmaksı-
zın yapılab!l!r.

D) Yıllık !z!n, hafta sonu tat!l! !le resm! tat!l günler! f!!l! çalı"madan 
sayılır.

E) $ller arası yer de#!"!kl!#! her yıl a#ustos - eylül dönem!nde yapılır.

5. Personel#n sa$lık mazeret#ne ba$lı yer de$#"#kl#$# taleb#nde 
bulunab#lmes# #ç#n a"a$ıda ver#len kurulu"lardan hang#s#nden 
sa$lık kurulu raporu alması gerek#r?

A) A!le hek!m!

B) Sa#lık oca#ı

C) Devlet hastanes!

D) E#!t!m ve ara"tırma hastanes!

E) $l sa#lık müdürlü#ü
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6. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve 
Esaslarına !l#"k#n Yönergeye göre, a#le b#rl#$# mazeret#ne ba$lı 
yer de$#"#kl#kler#nde a"a$ıdak# hang# kamu personel#n#n ataması 
e"#n#n bulundu$u yere yapılmak zorunda de$#ld#r?

A) Muhtar e"!n!n

B) Beled!ye ba"kanı e"!n!n

C) Noter e"!n!n

D) Ö#retmen e"!n!n

E) M!lletvek!l! e"!n!n

7. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve 
Esaslarına !l#"k#n Yönergeye göre, a#le b#rl#$# mazeret#ne ba$lı 
yer de$#"#kl#kler#nde kamu görevl#s# olmayan e"#n#n, atanma 
talep ed#len yerde ba"vuru tar#h# #t#barıyla son #k# yıl #ç#nde kaç 
gün sosyal güvenl#k pr#m# ödemek suret#yle kend# adına veya b#r 
h#zmet akd# #le #"verene ba$lı olarak çalı"mı" ve halen çalı"ıyor 
olması hal#nde, personel#n yer de$#"#kl#$# suret#yle ataması 
yapılır?

A) 100 gün

B) 200 gün

C) 360 gün

D) 500 gün

E) 730 gün
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8. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve 
Esaslarına !l#"k#n Yönergeye göre, personel#n görev yaptı$ı #lde 
can güvenl#$#n#n tehl#keye dü"tü$ünü adl# veya mülk# #dare 
makamlarınca ver#len belgeyle belgelend#rmeler# durumunda 
yer de$#"#kl#$# talepler# ne kadar süre #ç#nde yer#ne get#r#lmes# 
gerek#r?

A) 6 ay !ç!nde yer!ne get!r!lmes! gerek!r

B) 3 ay !ç!nde yer!ne get!r!lmes! gerek!r

C) 2 ay !ç!nde yer!ne get!r!lmes! gerek!r

D) 1 ay !ç!nde yer!ne get!r!lmes! gerek!r

E) Süre "artı aranmadan yer!ne get!r!lmes! gerek!r

9. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve Esaslarına 
!l#"k#n Yönergeye göre, E"#nden bo"anan personel#n, bo"anma 
tar#h#nden #t#baren ne kadar süre #çer#s#nde ba"vurması hal#nde 
süre ve dönem "artı aranmadan yer de$#"#kl#$# taleb# yer#ne 
get#r#leb#l#r?

A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay

D) 1 yıl E) 2 yıl

10. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve Esaslarına 
!l#"k#n Yönergeye göre, genel hayatı etk#leyen salgın hastalık 
durumunda, yer de$#"#kl#$# taleb# olayın meydana geld#$# 
tar#hten #t#baren ne kadar süre #çer#s#nde yapılab#l#r? 

A) 3 ay B) 6 ay C) 9 ay

D) 1 yıl E) 2 yıl
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I- Aynı unvana sah!p olmak

II- Aynı bran"ta görev yapmak

III- Kar"ılıklı yer de#!"!kl!#! !ste#!nde bulunmak

IV. Standardın uygun olması

11. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve Esaslarına 
!l#"k#n Yönergeye göre, yukarıda ver#lenlerden hang#s# veya 
hang#ler# kar"ılıklı yer de$#"#kl#$# #ç#n gerekl# "artlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I-II ve III

D) Yalnız III E) I-II-III ve IV

12. Haklarında #dar# soru"turma yapılmı" ve bu soru"turma 
sonucunda esk# görev yerler#nde kalmalarında sakınca görülen 
personelden #l dı"ına atananlar kaç yıl geçmeden aynı #le yen#den 
atanamazlar?

A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl

D) 4 yıl E) 5 yıl

13. Haklarında #dar# soru"turma yapılmı" ve bu soru"turma 
sonucunda esk# görev yerler#nde kalmalarında sakınca görülen 
personelden #l #ç#nde d#$er b#r#me atananlar kaç yıl geçmeden 
ayrıldıkları b#r#me yen#den atanamazlar?

A) 5 yıl

B) 4 yıl

C) 3 yıl

D) 2 yıl

E) 1 yıl

SA!LIK BAKANLI!I SA!LIK H"ZMETLER" VE YARDIMCI SA!LIK H"ZMETLER" SINIFI HAR"C" PERSONEL"N 
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 Haklarında adl!, !dar! ve !nz!bat! b!r soru"turma yapılmı" ve bu 
soru"turma sonucunda esk! görev yer!nde kalmalarında sakınca 
görülen personelden, tekl!f!n mah!yet!ne göre, !l !ç!ne tay!n ed!lmes! 
uygun görülenler !l !çer!s!ndek! d!#er b!r!mlere, atamaları ………….. 
tarafından, ba"ka b!r !le atanması uygun görülenler atamaları 
……………. tarafından yapılır.

14. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve 
Esaslarına !l#"k#n Yönergeye göre, yukarıdak# bo"luklara a"a$ıda 
ver#lenlerden hang#s# sırasıyla get#r#l#rse do$ru olur?

A) Müdürlük/Bakanlık

B) Ba"hek!m/%ube müdürü

C) %ube müdürü/Ba"hek!m

D) $lçe sa#lık müdürü/%ube müdürü

E) $l sa#lık müdürü/Ba"hek!m

15. Sa$lık Bakanlı$ı Sa$lık H#zmetler# ve Yardımcı Sa$lık H#zmetler# 
Sınıfı Har#c# Personel#n Atama ve Yer De$#"t#rme Usul ve 
Esaslarına !l#"k#n Yönergeye göre, a#le b#rl#$# mazeret#ne ba$lı 
yer de$#"t#rmelerde a"a$ıdak# belgelerden hang#s# #stenmez?

A) E"! kamu görevl!s! olanlar !ç!n vukuatlı nüfus kayıt örne#!

B) E"!n!n görev belges!

C) Kar"ılıklı talep d!lekçes!

D) $"yer! faal!yet belges!

E) E"!n!n h!zmet ç!zelges!

CEVAP ANAHTARI

1%C 2%A 3%B 4%E 5%D 6%D 7%C 8%B 9% D    10%B
11%E 12%B 13%D 14%A 15%C
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• Personel!n !ller arası yer de#!"!kl!#! her yıl haz!ran-temmuz dönem!nde 
yapılır. 

• Personel!n !ller arası yer de#!"t!rme taleb!nde bulunab!lmes! !ç!n görev 
yaptı#ı !lde f!!len en az b!r yıl çalı"mı" olması "arttır.

• $l !çer!s!ndek! yer de#!"!kl!kler!, döneme ve süreye ba#lı kalmaksızın 
yapılab!l!r.

• Sa#lık durumuna ba#lı yer de#!"!kl!#! taleb!nde bulunulab!lmes! !ç!n 
durumun ün!vers!te veya e#!t!m ve ara"tırma hastaneler!nden alınan 
sa#lık kurulu raporu !le belgelend!r!lmes! gerek!r.

• Kamu görevl!s! olmayan e"!n!n, atanma talep ed!len yerde ba"vuru 
tar!h! !t!barıyla son !k! yıl !ç!nde 360 gün sosyal güvenl!k pr!m! öde-
mek suret!yle kend! adına veya b!r h!zmet akd! !le !"verene ba#lı olarak 
çalı"mı" ve halen çalı"ıyor olması hal!nde, personel!n yer de#!"!kl!#! 
suret!yle ataması yapılır.

• E"ler!n her !k!s!n!n Bakanlık personel! olması hal!nde; Bakanlık merkez 
te"k!latı kadrosunda olanların veya !l sa#lık müdürü, ba"kan, ba"kan 
yardımcısı, !lçe sa#lık müdürü, ba"hek!m, e#!t!m görevl!s!, ba"as!stan, 
yan dal uzmanı, uzman tab!p, uzman d!" tab!b!, tab!p, d!" tab!b! ve 
eczacıların e"ler!n!n görev yerler!, bu personele ba#lı olarak de#!"t!r!l!r.

• E"ler!n farklı kurumda çalı"ıyor olması hal!nde, kurumlar arasında ko-
ord!nasyon sa#lanmak suret!yle her !k! kurumun h!zmet !ht!yacı, !ldek! 
dolu-bo" kadro sayıları esas alınarak a!le b!rl!#! sa#lanır.

• Personel!n herhang! b!r nedenle görev yaptı#ı !lde kend!s!n!n, e"!n!n 
veya bakmakla yükümlü oldu#u çocuklarının can güvenl!#!n!n tehl!keye 
dü"tü#ü durumlarda süre ve dönem "artı aranmadan can güvenl!#! 
mazeret!ne ba#lı olarak yer de#!"!kl!#! taleb! yer!ne get!r!l!r.

• E"!nden bo"anan personel!n, bo"anma tar!h!nden !t!baren b!r yıl !çe-
r!s!nde ba"vurması hal!nde süre ve dönem "artı aranmadan yer de#!-
"!kl!#! taleb! yer!ne get!r!leb!l!r.

SA!LIK BAKANLI!I SA!LIK H"ZMETLER" VE YARDIMCI SA!LIK H"ZMETLER" SINIFI HAR"C" PERSONEL"N 
ATAMA VE YER DE!"#T"RME USUL VE ESASLARINA "L"#K"N YÖNERGE

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K"TABIwww.sagl!ksen.org.tr

449





ú/�ú'$5(6ú�.$1818
(5442)

BÖLÜM 18





�
�

ú/�ú'$5(6ú�.$1818�
(5442)

$���%ú/*ú�127/$5,

1. Mülk! "dare Bölümler!n!n Kurulu#ları

• Türk!ye, merkez! !dare kurulu"u bakımından co#rafya durumuna, !kt!-
sad! "artlara ve kamu h!zmetler!n!n gerekler!ne göre !llere; !ller !lçelere 
ve !lçeler de bucaklara bölünmü"tür.

• $l, !lçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, ba#lılıklarının, merkez 
ve sınırlarının bel!rt!lmes! ve de#!"t!r!lmes! a"a#ıda göster!len "ek!lde 
yapılır:

a. $l ve !lçe kurulması, kaldırılması, merkezler!n!n bel!rt!lmes!, adları-
nın de#!"t!r!lmes!, b!r !lçen!n ba"ka b!r !l’e ba#lanması kanun !le;

b. Bucak kurulması, kaldırılması, merkez!n!n bel!rt!lmes!, !l !lçe ve 
bucak sınırlarının ve bucak adlarının de#!"t!r!lmes! b!r köyün veya 
kasabanın veya buca#ın ba"ka b!r !l ve !lçeye ba#lanması, mü-
h!m mevk! ve tab!! araz! adlarının de#!"t!r!lmes! Cumhurba"kanı 
onayı !le; 

c. Yen!den köy kurulması veya yer!n!n de#!"t!r!lmes! Bayındırlık 
ve Sa#lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak 
suret!yle;

d. Köy ve kasabaların aynı !lçe !ç!nde b!r bucaktan ba"ka b!r buca#a 
ba#lanması, köy adlarının de#!"t!r!lmes!, köyler!n b!rle"t!r!lmes! 
ve ayrılması, b!r köy, mahalle veya semt!n o köyden ayrılıp ba"ka 
b!r köy !le b!rle"t!r!lmes! $ç!"ler! Bakanlı#ının tasv!b!yle yapılır.

e. Kaza  kurulmasında  ve  kaldırılmasında,  b!r kazanın  ba"ka  b!r  
v!layete  ba#lanmasında  ve  merkez!n!n  bel!rt!lmes!nde,  sınır-
larının de#!"t!r!lmes!nde ve (B, C, Ç) fıkralarında yazılı hallerde 
!lg!l! v!layetler !dare heyetler!yle umum! mecl!sler!n!n mütalaaları 
alınır.

f. $llere, !lçelere, bucaklara, merkez yapılan "eh!r, kasaba veya kö-
yün adı ver!l!r. %u Kadar k!, bunların co#raf! veya tar!h! b!r sanı 
varsa o da !s!m olarak ver!leb!l!r.
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2. "l "dares!

•     $ller!n !dares! yetk! gen!"l!#! esasına dayanır.

•     $llerde genel !dare te"k!latı !l, !lçe ve bucak bölümler!ne uygun olarak 
düzenlen!r.

•     Bell! kamu h!zmetler!n!n görülmes! amacı !le, b!rden çok !l! !ç!ne alan 
çevrede, bu h!zmetler !ç!n yetk! gen!"l!#!ne sah!p kurulu"lar meydana 
get!r!leb!l!r.

•     $l genel !dares!n!n ba"ı ve merc!! val!d!r. Bakanlıkların kurulu" mev-
zuatına göre !llerde lüzumu kadar te"k!lat bulunur. Bu te"k!latın her 
b!r!n!n ba"ında bulunanlar !l !dare "ube ba"kanlarıdır. Bunların emr! 
altında çalı"anlar !l!n !k!nc! derecede memurlarıdır. Bu te"k!lat val!n!n 
emr! altındadır. 

•      Hak!mler Kanunu !le $cra ve $flas Kanununda yazılı yargıç, Cumhur!yet 
savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet me-
murları, asker! b!rl!kler, asker! fabr!ka ve müesseseler, askerl!k da!re ve 
"ubeler! bu madde hükmünden müstesnadır.

•     $llerde, val!ler!n tay!n ve tesb!t ett!#! !"lerde yardımcılı#ını ve val!-
n!n bulunmadı#ı zamanlarda  vek!ll!#!n! yapmak üzere val! muav!n-
ler! bulunur. Val!l!#!n yazı !"ler!n!n düzenlenmes!nden de val! muav!n! 
sorumludur. 

3. Val!ler!n hukuk! durumları, görev ve yetk!ler!

• Val!, !lde Cumhurba"kanının tems!lc!s! ve !dar! yürütme vasıtasıdır.

• Bu sıfatla :
a.  Val!ler, !l!n genel !dares!nden Cumhurba"kanına kar"ı sorum-

ludur. Cumhurba"kanı yardımcıları ve bakanlar, görevler!ne a!t 
!"ler! !ç!n val!lere re’sen em!r ve tal!mat ver!rler.

b. Bakanlıklar ve tüzelk!"!l!#! ha!z genel müdürlükler, !l genel !dare 
te"k!latına a!t bütün !"ler! do#rudan do#ruya val!l!klere yazarlar. 
Val!l!kler de !llere a!t !"ler !ç!n !lg!l! Bakanlık veya tüzelk!"!l!#! ha!z 
genel müdürlüklerle do#rudan do#ruya muhaberede bulunur-
lar. Ancak val!ler hesabata ve tekn!k hususlara a!t !"lerde !dare 
"ube ba"kanlarına val! adına !mza yetk!s! vereb!l!rler.

c.  Val!, kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mevzuatın 
ne"!r ve !lanını ve uygulanmasını sa#lamak ve tal!mat ve em!rler! 
yürütmekle ödevl!d!r. Bu !"ler!n gerçekle"t!r!lmes! !ç!n gereken 
bütün tedb!rler! almaya yetk!l!d!r.

d.  Kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mevzuatın 
verd!#! yetk!y! kullanmak ve bunların yükled!#! ödevler! yer!ne 
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get!rmek !ç!n val!ler genel em!rler çıkarab!l!r ve bunları !lan 
ederler.

e.  Val!, dördüncü madden!n son fıkrasında bel!rt!len adl! ve asker! 
te"k!lat dı"ında kalan bütün Devlet da!re, müessese ve !"letmele-
r!n!, özel !"yerler!n!, özel !dare, beled!ye köy !dareler!yle bunlara 
ba#lı tekm!l müesseseler! denetler, teft!" eder.

f.  Bu denetleme ve teft!"! Bakanlık veya genel müdürlük müfett!"-
ler!yle veya bu da!reler!n am!r ve memurlar!yle de yaptırab!l!r.

g.  $l!n her yönden genel !dare ve genel g!d!"!n! düzenlemek ve 
denetlemekten sorumludur.

h.  Val!, !lde te"k!latı veya görevl! memuru bulunmıyan !"ler!n yürü-
tülmes!n!, bu !"ler!n görülmes!yle yakın !lg!s! bulunan her hang! 
b!r !dare "ube veya da!re ba"kanından !st!yeb!l!r. Bu suretle ve-
r!len !"ler!n yapılması mecbur!d!r.

!.  Val!, !l !ç!ndek! !dare ve müesseselerde çalı"an uzman veya fen 
kollarına dah!l memur ve müstahdemlerden asl! vaz!feler!ne 
halel get!rmemek "art!yle !l!n genel ve mahall! h!zmetler!ne 
müteall!k !"ler!n görülmes!n! !st!yeb!l!r. Bu memurlar ver!len !"-
ler! yapmakla ödevl!d!rler. Val!, keyf!yetten !lg!l! Bakanlı#a ve 
tüzelk!"!l!#! ha!z genel müdürlü#e b!lg! ver!r.

j.  Val!, Devlet gel!rler!n!n tahakkuk ve tahs!l!n! ve ödeme 
!"ler!n!n muntazam b!r "ek!lde yapılmasını ve gel!r kaynaklarının 
gel!"mes!n! sa#lamak !ç!n tedb!rler alır ve uygular, lüzumunda 
bu maksatla !lg!l! Bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekl!flerde 
bulunur.

k.  Val!, Devlet, !l, beled!ye, köy ve d!#er kamu tüzelk!"!l!kler!ne a!t 
genel ve özel mülkler!n yangın ve benzer! tehl!kelere kar"ı ko-
runmasını, !y! halde tutulmasını, de#erlenmes!n! ve !y! halde 
!dares!n! sa#lıyacak tedb!rler!n uygulanmasını !lg!l!lerden !ster 
ve denetler.

l.  Val!, !l, !lçe, bucak merkezler!nde ve çevreler!nde k!ralı, k!rasız 
b!nalarda vaz!fe gören bütün Devlet da!reler!n! mahall!n h!zmet 
"artlarına ve Haz!ne menfaat!ne en uygun "ek!lde b!r veya b!rkaç 
b!nada toplamak üzere gereken tedb!rler! aldırır ve uygulanma-
sını denetler.

m.  Val!, Cumhur!yet Bayramında !lde yapılacak resm! törenlere ba"-
kanlık yapar ve tebr!kler! kabul eder.

•     Val!, ceza ve tevk!f evler!n!n muhafazasını ve Cumhur!yet savcıs!yle 
b!rl!kte hükümlü ve tutukluların sa#lık "artlarını gözet!m ve denet!m! 
altında bulundurur.
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•    Val!, !l sınırları !ç!nde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve 
te"k!latının am!r!d!r. Suç !"lenmes!n! önlemek, kamu düzen ve güven!n! 
korumak !ç!n gereken tedb!rler! alır. Bu maksatla Devlet!n genel ve 
özel kolluk kuvvetler!n! !st!hdam eder, bu te"k!lat am!r ve memurları 
val! tarafından ver!len em!rler! derhal yer!ne get!rmekle yükümlüdür.

•     Memleket!n sınır ve kıyı emn!yet!n! ve sınır ve kıyı emn!yet!yle !lg!l! 
bütün !"ler!, yürürlükte bulunan hükümlere göre sa#lar ve yürütür. 

•     $l sınırları !ç!nde huzur ve güvenl!#!n, k!"! dokunulmazlı#ının, tasarrufa 
müteaall!k emn!yet!n, kamu esenl!#!n!n sa#lanması ve önley!c! kolluk 
yetk!s! val!n!n ödev ve görevler!ndend!r. Bunları sa#lamak !ç!n val! ge-
reken karar ve tedb!rler! alır.

•      Val!, kamu düzen! veya güvenl!#!n!n ola#an hayatı durduracak veya 
kes!nt!ye u#ratacak "ek!lde bozuldu#u ya da bozulaca#ına !l!"k!n c!dd! 
bel!rt!ler!n bulundu#u hâllerde on be" günü geçmemek üzere !ldek! 
bel!rl! yerlere g!r!"! ve çıkı"ı kamu düzen! ya da kamu güvenl!#!n! bo-
zab!lece#! "üphes! bulunan k!"!ler !ç!n sınırlayab!l!r; bell! yerlerde veya 
saatlerde k!"!ler!n dola"malarını, toplanmalarını, araçların sey!rler!n! 
düzenleyeb!l!r veya kısıtlayab!l!r ve ruhsatlı da olsa her çe"!t s!lah ve 
merm!n!n ta"ınması ve nakl!n! yasaklayab!l!r.

•     Jandarma, pol!s, gümrük muhafaza ve d!#er özel kolluk kuvvetler!n!n 
bütün ast ve üstler!n!n !l !ç!ne munhasır olmak üzere geç!c! veya sürekl! 
olarak val! tarafından yerler! de#!"t!r!leb!l!r ve bundan hemen $ç!"ler!, 
Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına b!lg! ver!r.

•      Val!ler, !lde çıkab!lecek veya çıkan olayların, emr!ndek! kuvvetler-
le önlenmes!n! mümkün görmed!kler! veya önleyemed!kler!; aldık-
ları tedb!rler!n bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmed!kler! 
veya uygulayamadıkları takd!rde, d!#er !ller!n kolluk kuvvetler!yle bu 
!" !ç!n tahs!s ed!len d!#er kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, $ç!"ler! 
Bakanlı#ından ve) Kara Kuvvetler! Komutanlı#ının sınır b!rl!kler! da-
h!l olmak üzere en yakın kara, den!z ve hava b!rl!k komutanlı#ından 
mümkün olan en hızlı vasıtalar !le müracaat ederek yardım  !sterler.  Bu 
durumlarda !ht!yaç  duyulan  kuvvetler!n $ç!"ler! Bakanlı#ından veya 
asker! b!rl!klerden veya  her !k!  makamdan  talep ed!lmes!  hususu,  
yardım taleb!nde bulunan val! tarafından takd!r ed!l!r. Val!n!n yaptı#ı 
yardım !stem! gec!kt!r!lmeks!z!n yer!ne get!r!l!r. Ac!l durumlarda bu !stek 
sonradan yazılı "ekle dönü"türülmek kaydıyla sözlü olarak yapılab!l!r.

•     Devlete, özel !dareye, beled!ye ve köylere a!t olan veya bunlara ba#lı 
bulunan veya bunların gözet!m ve denet!m! altında !" gören da!re ve 
müesseselerle d!#er bütün gerçek ve tüzelk!"!ler tarafından !"let!len 
mal!, t!car!, sına! ve !kt!sad! müesseseler, !"letmeler, ambarlar, depolar ve 

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

456 !L !DARES! KANUNU (5442)



sa!r uzman, fen adamı, tekn!syen, !"ç! g!b! personel bulunduran yerler 
Devlet ve memleket emn!yet ve asay!"! ve !" hayatının düzenlenmes! 
bakımından val!n!n gözet!m ve denet!m! altındadırlar. Buralarda bu-
lunan ve çalı"anların k!ml!k ve n!tel!kler! hakkında val!ler bu yerlerden 
b!lg! !st!yeb!l!rler. $sten!len b!lg!ler hemen ver!l!r.

•     Val!ler, halkın askerl!k muameleler! hakkındak! müracaat ve "!kayet-
ler!n! kabul ederler. Askerl!k "ubeler!ne ve da!reler!ne yazarlar Cevabı 
kaf! görmed!kler! takd!rde askerl!k "ubeler!n!n ba#lı bulundu#u bölge, 
tümen veya korkomutanlıklarına ve M!ll! Savunma Bakanlı#ına müra-
caat ederler. Bu makamlar tarafından lazımgelen soru"turma yapılarak 
kanun! gere#! !fa ed!l!r ve sonucundan val!lere b!lg! ver!l!r.

•     Val!, lüzumu hâl!nde, kolluk am!r ve memurlarına suç fa!ller!n!n bu-
lunması !ç!n gereken em!rler! vereb!l!r. Kolluk bu em!rler!, mevzuatta 
bel!rlenen usule uygun olarak yer!ne get!r!r. 

•     Val!, kamu düzen!n! ve güvenl!#!n! veya k!"!ler!n can ve mal emn!ye-
t!n! sa#lamak amacıyla aldı#ı tedb!r ve kararların uygulanması !ç!n adl! 
kurulu"lar !le (D) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla askerî kurulu"lar 
dı"ında, mahallî !dareler dâh!l bütün kamu kurum ve kurulu"larının 
!tfa!ye, ambulans, çek!c!, !" mak!nes! ve tedb!rler!n zorunlu kıldı#ı d!#er 
araç ve gereçler!nden yararlanab!l!r, personel!ne görev vereb!l!r. Kamu 
kurum ve kurulu"ları, val!n!n bu konudak! em!r ve tal!matlarını yer!ne 
get!rmek zorundadır. Aks! takd!rde val!, em!r ve tal!matlarını kolluk ara-
cılı#ıyla uygular. Bu fıkradak! yükümlülükler!n yer!ne get!r!lmemes! veya 
gec!kt!r!lmes! sebeb!yle olu"an kamu zararı !le gerçek ve tüzel k!"!ler!n 
Devlet tarafından kar"ılanan zararları !lg!l! !darece genel hükümlere 
göre sorumlu kamu görevl!ler!nden tazm!n ed!l!r. 

•     Val!; kamu düzen! ve güvenl!#! !le k!"!ler!n can ve mal emn!yet!n!n 
korunması, suç !"lenmes!n!n önlenmes!, traf!k güvenl!#! ve kontrolünün 
sa#lanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park g!b! 
kamuya açık alanlarda kurulacak s!stemler!n yerler!n!n tesp!t!, kurulumu 
ve altyapı faal!yetler!n! koord!ne eder. Bu s!stemler!n altyapı, kurulumu 
ve !"let!lmes! !le !lg!l! olarak !l özel !dares!, beled!ye, köy ve d!#er kamu 
tüzelk!"!l!kler! val!l!#!n taleb!n! yed! gün !ç!nde sonuçlandırır. Bu süre 
!çer!s!nde !lg!l! kurumlarca sonuçlandırılmayan !" ve !"lemler val! tara-
fından resen tamamlattırılır.

•      Genel kolluk kuvvetler!n!n !mkân ve kab!l!yetler!n! a"an durumlar-
da terörle mücadele !ç!n gerekl! olması veya terör eylemler!n!n kamu 
düzen!n! c!dd! "ek!lde bozması hâl!nde, $ç!"ler! Bakanlı#ının tekl!f! üze-
r!ne Cumhurba"kanı kararıyla Türk S!lahlı Kuvvetler! görevlend!r!leb!-
l!r. Cumhurba"kanı kararında; görev!n kapsam ve süres!, görev alanı, 
!st!hbarat yetk!s!n!n kapsamı, destek s!lahlarının kullanımına yönel!k 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

457!L !DARES! KANUNU (5442)



tahd!tler, görevlend!r!len b!rl!kler!n mülk! am!rler ve genel kolluk kuv-
vetler! !le !l!"k!ler!, !lg!l! kamu kurum ve kurulu"ları tarafından alınması 
gereken tedb!rler, !cra ed!lecek görevler!n planlanması ve !zlenmes! !le 
gerek görülen d!#er hususlar göster!l!r. Görevlend!r!lecek Türk S!lahlı 
Kuvvetler! b!rl!kler!n!n çapı, te"k!latı, konu"landırılaca#ı yerler, em!r 
komuta !l!"k!ler!, kuvvet kaydırılması ve bu kapsamda gerekl! görülen 
d!#er hususlar Genelkurmay Ba"kanlı#ı tarafından bel!rlen!r.

• Val!ler, Devlet genel ve özel hukuku hükümler!ne ve !kamet, seyahat, 
konsolosluk, t!caret ve seyr!sefa!n mukaveleler!ne göre yabancıların 
hukuk! durumlarını ve den!z, kara ve hava t!caretler!n! !lg!lend!ren !"-
lerde konsolosluklarla muhabere ve bunların müracaat ve z!yaretler!n! 
kabul ederler. 

4. Val!ler!n teft!# ve denetleme yetk!ler!

• Val!, (adl! ve asker! da!reler har!ç) Bakanlıklar ve tüzelk!"!l!#! ha!z genel 
müdürlükler!n !l te"k!latında çalı"an bütün memur ve müstahdemle-
r!n!n en büyük am!r!d!r.

•  Bu sıfatla :  
a. Memur ve müstahdemler!n çalı"malarına nezaret eder.
b. Te"k!latın !"lemes!n! denetler.
c. Memur!n Kanunundak! usulüne göre savunmasını aldıktan son-

ra uyarma, kınama ve be" günlü#e kadar aylıktan kesme cezaları 
vererek uygular. Daha a#ır d!s!pl!n cezaları ver!lmes! !ç!n özel 
kanunu hükümler!ne göre tekl!f ve taleplerde bulunab!l!r.

d. Yetk!l! d!s!pl!n merc!ler! val!n!n tekl!f ve taleb!n! !nceleyerek b!r 
karara ba#lamaya mecburdur.

e. Val!lerce re’sen ver!len cezalar, kes!nd!r. Bu cezalar tebl!# tar!h!n-
den !t!baren s!c!le geçer.

f. Tay!nler! merkeze a!t !l memurlarının yıllık mezun!yetler! val!l!#!n 
!"’arı üzer!ne mensup oldukları Bakanlık veya tüzelk!"!l!#! ha!z 
genel müdürlükçe ver!l!r. Bu memurlara acele hallerde val!lerce 
15 güne kadar mezun!yet ver!l!r ve !lg!l! makamlara b!ld!r!l!r.

g. Val!ler, em!r ve denet!m! altında bulunan te"k!latın aldı#ı kararla 
yaptı#ı muamelelerden "!kayet edenler!n müracaatlarını tetk!k 
eder; memurun haksız veya kanunsuz muameleler!n! görürse 
hakkında kanun! muameleye ba"vurur.

• $nceleme net!ces!nde vardı#ı sonuca göre alaca#ı kararı derhal tatb!k 
ett!r!r ve !lg!l!ye b!ld!r!r.

• Val!ler, b!rkaç !l’e "am!l memur!yetler!n kend! !ller!ndek! !"ler!n! de gö-
zet!m ve denet!m!ne yetk!l!d!rler.
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• Val!ler, denetlemeler! sırasında !" ba"ında kalmalarında mahzur gör-
dükler! bütün memur ve müstahdemlere sorumlulu#u altında !"ten 
elçekt!r!leb!l!rler ve h!zmet!n aksamaması !ç!n gereken tedb!rler! aldı-
rırlar. Bu takd!rde !"! gerekçes!yle a!t oldu#u makama derhal b!ld!r!rler. 

• Val!ler, !l !ç!nde, denet!m ve teft!"ler! altında bulunmıyan bütün da!-
re ve müesseselerde vukubuldu#unu ö#rend!kler! yolsuzlukları !lg!l! 
makamlara b!ld!r!rler. $lg!l! makamlar lazımgelen !ncelemey! yaparak 
kanun! gere#!n! !fa eder ve sonucundan val!ye b!lg! ver!rler.

• Val!ler, val! muav!n! !le kaymakamların, !l !dare "ube ba"kanlarının ve 
!l ve bölge muhakemat müdürler!n!n, genel ve özel kolluk am!rler!n!n 
b!r!nc! derecede, d!#er memurların !k!nc! derecede s!c!l am!r!d!rler.

• Val!ler, gereken hallerde !l mensuplarına takd!rname ver!rler. Tay!nler! 
merkeze a!t olanlar hakkındak! takd!r ve tecz!ye muameleler!n! !lg!l! 
makamlara b!ld!r!rler.

5.  Val! !le !l !dare #ube ba#kanlarının münasebetler!

• $l !dare "ube ba"kanları kend! "ubeler!ne taallük eden !"ler!n yü-
rütülmes!nden ve "ubeler! memur ve müstahdemler!n!n kanun, 
Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mevzuatta bel!rt!len ödev ve 
görevler!n!n sürat ve !nt!zamla yapılmasından val!ye kar"ı sorumludurlar. 

• $l !dare "ube ba"kanlarının her b!r! kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararna-
mes! ve d!#er mevzuatın verd!#! ödev ve görevler! ve val!n!n em!rler!n! 
yürüterek aldıkları !"ler üzer!nde gereken !ncelemeler! yaparak b!lg! ve 
dü"ünceler!n! zamanında b!ld!rmek ve val!n!n !sted!#! her türlü malü-
matı vermekle ödevl!d!rler. 

• $l !dare  "ube  ba"kanları  ve  kaymakamlar,  kanun, Cumhurba"kanlı#ı 
kararnames! ve d!#er mevzuat !le Cumhurba"kanınca alınmı" bu-
lunan karar ve tedb!rler! uygulama  sırasında  !st!zana  muhtaç  
gördükler! c!hetler! val!den sorarlar, val! o meseley! a!t oldu#u "ube 
ba"kan!yle görü"üp !nceled!kten sonra b!r sonuca varamadı#ı takd!rde 
keyf!yet! merc!!nden sorar ve alaca#ı cevaba göre gere#!n! yapar.

• $l !dare "ube ba"kanları ve kaymakamlar val! tarafından re’sen ver!len 
em!rler!n kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mevzuat !le 
Cumhurba"kanınca alınmı" bulunan karar ve tedb!rlere uygun olmadı#ı 
!çt!hadında bulundukları takd!rde keyf!yet! val!ye yazarlar. Val!, emr!n 
mevzuata uygun bulundu#unda !srar ederse yazılı olarak em!r ver!r 
ve aynı zamanda !"! !lg!l! merc!e yazar. Cevap gel!nceye kadar val!n!n 
verd!#! em!r kend! sorumlulu#u altında uygulanır.
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• Val!, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördü#ü zamanlarda 
!darede b!rl!#!n sa#lanması, !"ler!n gözden geç!r!lerek düzenle"t!r!lmes!, 
te"k!latın ahenkl! çalı"ması !ç!n gereken tedb!rler!n alınmasını görü"-
mek ve kararla"tırmak amac!yle !dare "ube ba"kanlarını heyet hal!nde 
toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmes! bütün !dare "ubeler! 
!ç!n mecbur!d!r.

• Bu görü"melerde !st!hsal!n artırılması, t!caret ve ula"tırma !"ler!n!n ko-
layla"tırılması ve gel!"t!r!lmes!, ç!ftç!n!n kalkındırılması, umum! refahın 
sa#lanması g!b! konular üzer!nde gerekl! tedb!rler planla"tırılır.

• Bu toplantılara kaymakamlar ve beled!ye ve t!caret ve z!raat odası ba"-
kanlar!yle d!#er memur ve !lg!l!ler ça#rılab!l!r.

• Val!ler, !l!n yönet!m, ekonom!, sa#lık ve sosyal yardım, kültür ve bayın-
dırlık !"ler!yle !lg!l! h!zmetler!n ahenkl! olarak yürütülmes! !ç!n alınması 
gereken en uygun tedb!rler görü"ülmek üzere kaymakamları yılda b!r 
defa toplantıya ça#ırır.

• $"ler, önemler!ne ve eldek! !mkanlara göre sıralanarak programlanır 
ve !lçeye dü"en vaz!feler ayrılır ve b!r yıl öncek! programın uygulama 
net!celer! gözden geç!r!l!r.

6.  Dev!r ve teft!#

• Val!ler, her yıl münas!p gördükler! zamanlarda !l!n bütün !lçe ve bu-
caklarını ve sıras!yle programa alınan köyler!n! ve !l !ç!ndek! te"k!latı 
teft!" ederler. Halkın d!lek ve !ht!yaçlarını yerl! yer!nde gözden geç!rerek 
gere#!n! yaparlar.

• $l!n !dar!, mal!, ekonom!k, kültürel, sa#lık ve sosyal durumu ve 
Cumhurba"kanınca alınmı" bulunan karar ve tedb!rler!n sonuçları ve 
bunların halk üzer!ndek! etk!ler! hakkında yıl sonunda veya lüzum gör-
dükler! sa!r zamanlarda Cumhurba"kanlı#ına ve !lg!l! Bakanlıklara rapor 
ver!rler. 

7. "lçe "dares! ve Te#k!latı

• $lçe genel !dares!n!n ba"ı ve merc!! kaymakamdır.

• Kaymakam, !lçede Cumhurba"kanının !dar! yürütme vasıtasıdır $lçen!n 
genel !dares!nden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kurulu" mev-
zuatına göre !lçede lüzumu kadar te"k!latı bulunur. Bu te"k!lat (adl! ve 
asker! te"k!lat har!ç) kaymakamın emr! altındadır .

• $lçedek! genel !dare te"k!latının ba"ında bulunanlar !lçe !dare "ube 
ba"kanlarıdır. Bunların emr! altında çalı"anlar !lçen!n !k!nc! derecede 
memurlarıdır.
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8. Kaymakamların hukuk! durumları, görev ve yetk!ler!
a. Kaymakam kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mev-

zuatın ne"!r ve !lanını, uygulanmasını sa#lar ve bunların verd!#! 
yetk!ler! kullanır ve ödevler! yer!ne get!r!r. Kaymakam, val!n!n 
tal!mat ve em!rler!n! yürütmekle ödevl!d!r; 

b. Val!ler, !lçeye a!t bütün !"ler! do#rudan do#ruya kaymakama ya-
zarlar. Kaymakamlar da !lçen!n !"ler! hakkında ba#lı bulundukları 
val!lerle muhaberede bulunurlar. Ancak ola#anüstü hallerde 
kaymakamlar $ç!"ler! Bakanlı#ı ve d!#er Bakanlıklarla muhabere 
edeb!l!rler ve bu muhaberelerden val!ye b!lg! ver!rler; 

c. Kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mevzuat !le ve 
bunlara dayanılarak val!ler tarafından ver!lecek tal!mat ve em!rler 
!lçe !dare, "ube ba"kanlarına kaymakamlar yolu !le tebl!# olunur; 

d. Kaymakamlar, dördüncü madden!n son fıkrasında bel!rt!len 
da!re ve müesseseler dı"ında kalan bütün Devlet da!re ve mü-
essese ve !"letmeler!n! ve özel !"yerler!n!, özel !dare, beled!ye ve 
köy !dareler!yle bunlara ba#lı tekm!l müesseseler! denetler ve 
teft!" ederler. Bu teft!" ve denetlemey! b!zzat veya !dare "ube 
ba"kanları veya val!den talep edece#! Bakanlık veya tüzelk!"!l!#! 
ha!z genel müdürlük müfett!"ler! vasıtas!yle ortaokul veya bu 
derecel! ö#ret!m müesseseler!n! de b!zzat veya !lg!l! müfett!"ler! 
mar!fet!yle denetler;

e. Kaymakam, denetlemes! sırasında !" ba"ında kalmalarında mah-
zur gördü#ü !lçe !dare "ube ba"kanlarını val!n!n muvafakat!yle, 
d!#er memur ve müstahdemler! re’sen sorumlulu#u altında !"ten 
el çekt!reb!l!r.

f. Kaymakam, !lçen!n her yönden genel !dare ve genel g!d!"!n! 
düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

g. Kaymakam, !lçede te"k!latı ve görevl! memuru bulunmıyan !"-
ler!n yürütülmes!n!, bu !"ler!n görülmes!yle yakın !lg!s! bulunan 
herhang! b!r !dare veya da!re ba"kanlı#ından !steyeb!l!r. Bu su-
retle ver!len !"ler!n yapılması mecbur!d!r;

h. Kaymakam, !lçedek! !dare, da!re ve müesseselerde çalı"an uz-
man veya fen kollarına dah!l memur ve müstahdemlerden !lçe-
n!n genel ve mahall! h!zmetler!ne !l!"k!n !"ler!n görülmes!n! asl! 
vaz!feler!ne halel get!rmemek "art!yle val!l!#e tekl!f suret!yle 
!st!yeb!l!r. Val!l!kten alınacak em!r üzer!ne bu memurlar ver!len 
!"ler! yapmakla ödevl!d!rler;

!. Kaymakam, !lçe memurlarının çalı"malarını ve te"k!latın !"leme-
s!n! gözet!m ve denet!m! altında bulundurur
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j. Kaymakam, !lçen!n !dare "ube ba"kanlar!yle !k!nc! derecedek! 
memurlarına, genel ve özel kolluk am!r ve memurlarına Memur!n 
Kanundak! usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kı-
nama cezaları ver!r ve uygular. Daha a#ır d!s!pl!n cezaları ver!lme-
s! !ç!n özel kanunu hükümler!ne göre tekl!f ve talepte bulunab!l!r.

Kaymakamlarca re’sen ver!len cezalar kes!nd!r.

Bu cezalar tebl!# tar!h!nden !t!baren s!c!le geçer.

Kaymakam, !lçe memurlarına takd!rnamede vereb!l!r.
k. Kaymakam, !lçe !dare "ube ba"kanlarına acele hallerde (8 güne 

kadar) ve tay!n! kend!s!ne a!t memurlara, Memurlar Kanunundak! 
yıllık !z!n, süres!ne mahsup ed!lmek üzere b!r aya kadar !z!n vere-
b!l!r. Tay!nler! kaymakama a!t olmıyan memur ve müstahdemlere 
!z!n ver!lmezden önce kaymakamın mütalaası alınır;

l. Kaymakamlar, halkın askerl!k muameleler! hakkındak! müracaat 
ve "!kayetler!n! kabul ederler. Askerl!k "ubeler!ne ve da!reler!-
ne yazarlar. Cevabı kaf! görmed!kler! takd!rde keyf!yet! val!ye 
b!ld!r!rler;

m. Kaymakam, Cumhur!yet Bayramında !lçede yapılacak resm! tö-
renlere ba"kanlık yapar ve tebr!kler! kabul eder.
 ̦ Kaymakam, !lçe sınırları !ç!nde bulunan genel ve özel kolluk 
kuvvet ve te"k!latının am!r!d!r;

 ̦ Suç !"lenmes!n! önlemek, kamu düzen ve güven!n! korumak 
!ç!n gereken tedb!rler! alır. Bu maksatla Devlet!n genel ve özel 
kolluk kuvvetler!n! !st!hdam eder. Kanun, Cumhurba"kanlı#ı 
kararnames! ve d!#er mevzuat !le Cumhurba"kanınca alınmı" 
bulunan karar ve tedb!rler!n yürütülmes! !ç!n em!rler ver!r. Bu 
te"k!lat am!r ve memurları kaymakam tarafından ver!len em!r-
ler! derhal yer!ne get!rmekle ödevl!d!r; (1)

 ̦ Kaymakam, memleket!n sınır ve kıyı emn!yet!yle !lg!l! bütün 
!"ler! yürürlükte bulunan hükümlere göre sa#lar ve yürütür;

 ̦ $lçe sınırları !ç!nde huzur ve güvenl!#!n, k!"! dokunulmazlı#ının 
tasarrufa mütaall!k emn!yet!n, kamu esenl!#!n!n sa#lanması ve 
önley!c! kolluk yetk!s! kaymakamın ödev ve görevler!ndend!r. 
Bunları sa#lamak !ç!n kaymakam gereken karar ve tedb!rler! 
alır;

 ̦ Kaymakam, val!n!n tasv!b!yle !lçe genel ve özel kolluk kuvvetler! 
mensuplarının geç!c! veya sürekl! olarak yerler!n! de#!"t!reb!l!r.

 ̦ Kaymakam, !lçe çevres!nde çıkab!lecek olayların emr!ndek! 
kolluk kuvvetler!yle önlenmes!ne olanak bulunmayaca#ı kanı-
sına varır veya !lçe !ç!ndek! kolluk kuvetler!yle önlenemeyecek 
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ola#anüstü ve an! olaylar kar"ısında kalırsa hemen val!ye b!lg! 
vererek yardım !ster ve en yakın asker! (Kara, Den!z ve Hava) 
komutanlara da haber ver!r;

 ̦ Devlete, Özel $dareye, beled!ye ve köylere a!t olan ve bunlara 
ba#lı bulunan yahut bunların gözet!m ve denet!m! altında !" 
gören da!re ve müesseselerle d!#er bütün gerçek ve tüzelk!"!ler 
tarafından !"let!len mal!, t!car!, sına! ve !kt!sad! müesseseler, !"-
letmeler, ambarlar, depolar ve sa!r uzman, fen adamı, tekn!syen 
ve !"ç! g!b! personel bulunduran ve barındıran yerler Devlet 
ve memleket emn!yet ve asay!"! ve !" hayatının düzenlenmes! 
bakımından kaymakamın gözet!m ve denet!m! altındadır.

 ̦ Buralarda bulunan veya çalı"anların k!ml!k ve n!tel!kler! hakkın-
da kaymakamlar bu yerlerden b!lg! !st!yeb!l!r, !sten!len b!lg!ler 
hemen ver!l!r.

 ̦ Kaymakam, ceza ve tevk!fevler!n!n muhafazasını ve Cumhur!yet 
savcısı !le b!rl!kte hükümlü ve tutukluların sa#lık "artlarını gö-
zet!m ve denet!m! altında bulundurur.

 ̦ Kaymakamlar, !lçe !dare "ube ba"kanlarının genel, özel ve kol-
luk am!rler!n!n b!r!nc! derecede, d!#er memurların !k!nc! dere-
cede s!c!l am!r!d!rler.

 ̦ $lçe çevres!ndek! beled!yeler!n ba"kanlar!yle köy muhtarları, 
üst makamlara kend! !dareler!n!n !" ve !ht!yaçlar!yle !lg!l! ya-
zı"malarını kaymakamlık vasıtas!yle yaparlar.

 ̦ Kaymakam, her yıl !lçen!n bütün bucaklar!yle köyler!n!n en az 
yarısını ve !lçe !ç!ndek! te"k!latı teft!" eder.

 ̦ Halkın d!lek ve !ht!yaçlarını yerl! yer!nde gözden geç!r!r ve ge-
re#!n! yapar. 

 ̦ Dev!r ve teft!"e çıkaca#ı zaman val!y! haberdar eder. Dev!r ve 
teft!" sonucunu b!r raporla val!ye b!ld!r!r.

9. Kaymakamın !lçe !dare #ube ba#kanlar!yle münasebetler!

• $lçe !dare "ube ba"kanları, kend! "ubeler!ne taallük eden kanun, 
Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mevzuat !le kend! da!reler!ne 
tevd! ed!lm!" olan görevler!n sürat ve !nt!zam dah!l!nde görülmes!nden 
do#rudan do#ruya kaymakama kar"ı sorumludur. (1)

• $lçe !dare "ube ba"kanları, kaymakam tarafından ver!len em!rler! yer!-
ne get!rmek ve tevd! ed!len !"ler hakkında gereken tetk!kler! yaparak 
mütalaalarını zamanın da b!ld!rmek ve !sten!len her türlü malümatı 
vermekle mükelleft!rler.
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• $dare "ube ba"kanları kaymakam tarafından re’sen ver!len emr!n kanun, 
Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er mevzuat !le Cumhurba"kanınca 
alınmı" bulunan karar ve tedb!rlere uygun olmadı#ı !çt!hadında bulu-
nurlarsa keyf!yet! kaymakama yazarlar. Kaymakam, !"!n mevzuata uy-
gun bulundu#unda ısrar ederse yazılı olarak em!r ver!r ve aynı zamanda 
keyf!yet! val!ye de b!ld!r!r. Cevap gel!nceye kadar kaymakamın emr! 
sorumlulu#u altında uygulanır.

• Kaymakam, !lçede kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve d!#er 
mevzuat !le Cumhurba"kanınca alınmı" karar ve tedb!rler!n uygulan-
masından do#an "!kayetler! d!nler, gerekl! tedb!rler! alır ve em!rler! ver!r. 

• Kaymakam, lüzum gördü#ü zamanlarda !lçe !dare "ube ba"kanlar!yle 
d!#er memurları ve beled!ye ve t!caret ve z!raat odaları ba"kanlarını çe-
"!tl! !"ler ve kanunların tatb!katı üzer!nde görü"mek üzere heyet hal!nde 
toplar. Toplantılar !ç!n yapılan ça#rıya gelmemek vaz!feden kaçınma 
sayılır. Toplantıda alınan kararlar val!ye b!ld!r!l!r.

10. "l ve "lçe "dare Kurulları

• $l !dare kurulu, val!n!n ba"kanlı#ı altında hukuk !"ler! müdürü, defter-
dar, m!ll! eg!t!m, bayındırlık, sa#lık ve sosyal yardım, tarım ve veterner 
müdürler!nden te"ekkül eder.

• Val!, !dare kuruluna ba"kanlık etmek üzere val! muav!n!n! 
görevlend!reb!l!r.

• $lçe !dare kurulu, kaymakamın ba"kanlı#ı altında tahr!rat kat!b!, mal-
müdürü, Hükümet hek!m!, m!ll! e#!t!m memur!yle tarım memuru ve 
veter!nerden te"ekkül eder.

• Gerek !l gerek !lçe !dare kurullarından kuruma dâh!l olmıyan !dare "u-
beler!n!n ba"kanları kend! !dareler!ne a!t !dar! ve !st!"ar! !"ler!n görü-
"ülmes!nde üye sıfat!yle ça#rılarak o !" hakkında gerekl! !zahatı ver!r 
ve oya katılırlar.

• $dare kurulları, !dar!, !st!"ar! ve kaza! olmak üzere türlü karar alırlar. $dare 
kurullarının !dar! yetk!ler! kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve 
d!#er mevzuatla kend!ler!ne ver!len vaz!felerd!r. (1)

• $dare kurullarının kaza!, !dar! ve !st!"ar! görü"meler! mürettep üyen!n 
yarısından b!r fazlası hazır olmadıkça yapılamaz.

• Oyların e"!tl!#! hal!nde ba"kanın bulundu#u taraf çokluk sayılır.

• $dare kurulu üyeler!nden te"k!lat noksanı veya tay!n ed!lmemek ve 
vek!l! bulunmamak g!b! sebeplerle b!r veya !k!s! noksan olursa bunlar 
mürettep üye ve bell! heyet n!sabında hesaba katılmaz.
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• $l !dare kurulları, !l !dare "ubeler!n!n,kaymakamların ve !lçe !dare "u-
beler!yle bucak müdürler!n!n, bucak mecl!s ve kom!syonlarının, köy 
muhtarlarının ve köy !ht!yar kurullarının yürütülmes! gerekl! kararları 
aleyh!ne menfaat! haleldar olanlar tarafından bu kararların esas, mak-
sat, yetk! ve "ek!l !t!bar!yle kanun, Cumhurba"kanlı#ı kararnames! ve 
d!#er mevzuata muhalefetler!nden dolayı açılan !ptal davalarına b!r!nc! 
derecede bakarlar. 

• Bu davalar, kararların hak veya menfaat! haleldar olanlara tebl!# veya 
bunların !craya ıttılaı tar!h!nden !t!baren 91 gün !ç!nde açılmalıdır.

• Bu davalar Danı"tay Muhakeme Usulüne tab!d!r. Bu kab!l !ptal davaları 
b!r!nc! derecede Danı"tayda açılamaz. Merc! tecavüzü !le Danı"taya 
dava açıldı#ı takd!rde dava evrakı vas!fes!zl!k kararı !le !lg!l! !l !dare ku-
ruluna tevd! olunur.

• Bu madde özel kanunlarla !l ve !lçe !dare kurullarına ver!len d!#er kaza! 
!"lerdek! yetk!ler!ne halel vermez.

• $l !dare kurullarının !dar! kaza !"ler!nde hukuk !"ler! müdürler! kanun 
sözcüsü vaz!fes!n! görürler.

• $dare kurullarının kaza! vaz!fe görmek üzere toplantılarında !dar! davaya 
esas olan kararı verm!" bulunan !dare am!r! üye sıfat!yle bulunamaz ve 
oya katılamaz.

• $lçe !dare kurulları kararları aleyh!ne !l !dare kurullarına, !l !dare kurulla-
rının gerek b!r!nc! ve gerek !k!nc! derecede verd!kler! kararlar aleyh!ne 
Danı"tayda !lg!l!ler tarafından Danı"tay Kanununa göre !t!raz olunab!l!r.
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1. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre "l ve !lçe kurulması, 
kaldırılması, merkezler!n!n bel!rt!lmes!, adlarının de$!#t!r!lmes!, 
b!r !lçen!n ba#ka b!r !l’e ba$lanması a#a$ıdak!lerden hang!s! !le 
yapılır?

A) Kanun

B) $ç!"ler! Bakanlı#ının kararı ve Cumhurba"kanının tasd!k!

C) $lg!l! v!layetler !dare heyetler!yle umum! mecl!sler!n!n mütalaala-
rıyla

D) $ç!"ler! Bakanlı#ının tasv!b!

E)  Val!n!n tasv!b! 

2. A#a$ıdak!lerden hang!s! "l Özel "dares! Kanunu’na göre, !l özel 
!dareler!n!n özell!kler!nden b!r! de$!ld!r? 

A) $ller!n !dares! yetk! gen!"l!#! esasına dayanır.

B) $l genel !dares!n!n ba"ı ve merc!! $l genel !dares!n!n ba"ı ve merc!! 
Val!’d!r.

C) $llerde genel !dare te"k!latı !l, !lçe ve bucak bölümler!ne uygun 
olarak düzenlen!r.

D) Val!, !l sınırları !ç!nde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet 
ve te"k!latının am!r!d!r. 

E) Val!ler, !l!n genel !dares!nden Bakan’a kar"ı sorumludur.

3. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre a#a$ıdak!lerden hang!s!n! 
val!n!n denetleme yetk!s! yoktur?

A) Tarım $l Müdürlü#ü

B) $l M!ll! E#!t!m Müdürlü#ü

C) $l Sa#lık Müdürlü#ü

D) Adl!yeler 

E)  Çalı"ma ve $"kur $l Müdürlü#ü

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

466 !L !DARES! KANUNU (5442)



4. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre "l !dare kurulu kararları 
aleyh!ne a#a$ıdak!lerden han g!s!ne !t!raz olunab!l!r?

A) $l !dare kurulu 

B) Kaymakam 

C) Sayı"tay 

D) Danı"tay

E) Val!

I. Memur!n Kanundak! usulüne göre savunmasını aldıktan sonra 
kınama ve maa" kes!m! cezaları ver!r ve uygular.

II. Kaymakam, Cumhur!yet Bayramında !lçede yapılacak resm! 
törenlere ba"kanlık yapar.

III. Kaymakamlar, !lçe !dare "ube ba"kanlarının genel, özel ve kolluk 
am!rler!n!n b!r!nc! derecede am!r!d!r.

IV.Kaymakamlar, halkın askerl!k muameleler! hakkındak! müracaat ve 
"!kayetler!n! kabul ederler.

5. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre kaymakamların hukuk! 
durumları, görev ve yetk!ler! !le !lg!l! yukarıdak!lerden hang!s! 
ya da hang!ler! yanlı#tır?

A) II ve IV  B)I ve III C) I ve II 

D) III ve IV E) Yalnız I

6. "l !dares! Kanunu’na göre, a#a$ıdak!lerden hang!s! “$lçe $dare 
Kurulu”nun üyes!d!r?

A) $lçe Jandarma Komutanı

B) Emn!yet Müdürü

C) Veter!ner  

D) Deftardar

E)  A!le ve Sosyal H!zmetler $l Müdürü
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7. "l !dares! Kanunu’na göre, a#a$ıdak!lerden hang!s! “$l $dare 
Kurulu”nun üyes! de$!ld!r?

A) M!ll! E#!t!m Müdürü

B) Hukuk $"ler! Müdürü

C) Veter!ner

D) Hak!m

E) $l Sa#lık Müdürü 

8. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre val!ler!n teft!#te denetleme 
yetk!ler! çerçeves!nde val!,  bakanlıklar ve tüzel k!#!l!$e ha!z 
genel müdürlükler!n !l te#k!latında çalı#an memurların, Memur!n 
Kanunu’ndak! usulüne göre savunmasını aldıktan sonra a#a$ıdak! 
cezalardan hang!s!n! uygular?

A) Kademe $lerlemes!n!n Durdurulması

B) Kıdem $nd!rme

C) Memurluktan Çıkarılma

D) Maa" Kes!m! 

E)  Derece !nd!rme

9. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre Val! yılda en az kaç defa 
"dare %ube ba#kanları !le toplantı yapar?

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5  E) 6
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10. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre Kaymakam a#a$ıdak! 
cezalardan hang!s!n! ver!r ve uygular?

A) Kademe $lerlemes!n!n Durdurulması

B) Maa" Kes!m!

C) Memurluktan Çıkarılma

D) Kınama

E) Derece !nd!rme

I- $l ve !lçe kurulması, kaldırılması kanun !le yapılır

II- Bucak kurulması, kaldırılması, merkez!n!n bel!rt!lmes! $ç!"ler! 
Bakanlı#ının tasv!b!yle yapılır.

III- Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında umum! mecl!sler!n!n 
mütalaaları alınır.

11. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre "l,"lçe, Köy ve Bucak kurulması 
kaldırılması adlarının de$!#t!r!lmes! !le !lg!l! yukarıdak!lerden 
hang!s! ya da hang!ler!  yanlı#tır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I ve III

I. Co#raf! Durum

II. $kt!sad! "artlar

III. Kamu H!zmetler!n!n Gerekler!

12. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre yukarıdak!lerden hang!s! ya 
da hang!ler! Türk!ye’n!n merkez! !dare kurulu#u bakımından !llere, 
!lçelere ve bucaklara bölünmes!nde bel!rley!c! faktörlerdend!r?

A) Yalnız I  B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I,II,III
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I- Val!, !dare kuruluna ba"kanlık etmek üzere val! muav!n!n! 
görevlend!reb!l!r 

II-  Val!l!#!n yazı !"ler!n!n düzenlenmes!nden val! muav!n! sorumludur.

III- Val!n!n bulunmadı#ı zamanlarda vek!ll!#!n! yapmaktan sorumludur.

13. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre val! muav!nler! !le !lg!l! 
yukarıdak!lerden hang!s! ya da hang!ler!  do$rudur?

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I ve III

E) I,II ve III

I- Val!, !l sınırları !ç!nde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve 
te"k!latının am!r!d!r. 

II- Val!ler, !l!n genel !dares!nden sadece $ç!"ler! Bakanına kar"ı 
sorumludur.

III- Val!, Cumhur!yet Bayramında !lde yapılacak resm! törenlere 
ba"kanlık yapar ve tebr!kler! kabul eder.

14. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre val!ler!n hukuk! durumları 
ve yetk!ler! !le !lg!l! yukarıda ver!len b!lg!lerden hang!s! ya da 
hang!ler! yanlı#tır?

A) Yalnız II   B) I ve II  C) Ive III 

D) II ve III E) I,II ve III
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I- Kınama

II- Maa" Kes!m!

III- Uyarma

15. 5442 sayılı "l "dares! Kanunu’na göre kaymakamların teft!#te 
denetleme yetk!ler! çerçeves!nde kaymakam memurun 
Kanunundak! usulüne göre savunmasını aldıktan sonra 
yukarıdak! d!s!pl!n cezalarından hang!s!n! ya da hang!ler!n! ver!p 
uygular?

A) Yalnız I 

B) I ve II  

C) I ve III 

D) II ve III

E) I,II ve III

CEVAP ANAHTARI

1& A 2& E 3& D 4& D 5& E 6& C 7& D 8& D 9& C 10& D
11& B 12& E 13& E 14& A 15& C
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 ɮ Türk!ye, merkez! !dare kurulu"u bakımından co#rafya durumuna, 
!kt!sad! "artlara ve kamu h!zmetler!n!n gerekler!ne göre !llere; !ller 
!lçelere ve !lçeler de bucaklara bölünmü"tür.

 ɮ $l ve !lçe kurulması, kaldırılması, merkezler!n!n bel!rt!lmes!, adlarının 
de#!"t!r!lmes!, b!r !lçen!n ba"ka b!r !l’e ba#lanması kanun 

 ɮ $ller!n !dares! yetk! gen!"l!#! esasına dayanır.
 ɮ Val!ler, !l!n genel !dares!nden Cumhurba"kanına kar"ı sorumludur. 
Cumhurba"kanı yardımcıları ve bakanlar, görevler!ne a!t !"ler! !ç!n 
val!lere re’sen em!r ve tal!mat ver!rler.

 ɮ Val!, (adl! ve asker! da!reler har!ç) Bakanlıklar ve tüzelk!"!l!#! ha!z 
genel müdürlükler!n !l te"k!latında çalı"an bütün memur ve müs-
tahdemler!n!n en büyük am!r!d!r. Bu sıfatla: Memurun Kanunundak! 
usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve be" 
günlü#e kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular.

 ɮ Val!, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördü#ü zamanlar-
da !darede b!rl!#!n sa#lanması, !"ler!n gözden geç!r!lerek düzenle"t!-
r!lmes!, te"k!latın ahenkl! çalı"ması !ç!n gereken tedb!rler!n alınmasını 
görü"mek ve kararla"tırmak amac!yle !dare "ube ba"kanlarını heyet 
hal!nde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmes! bütün 
!dare "ubeler! !ç!n mecbur!d!r.

 ɮ Val!ler, !l!n yönet!m, ekonom!, sa#lık ve sosyal yardım, kültür ve ba-
yındırlık !"ler!yle !lg!l! h!zmetler!n ahenkl! olarak yürütülmes! !ç!n 
alınması gereken en uygun tedb!rler görü"ülmek üzere kaymakam-
ları yılda b!r defa toplantıya ça#ırır.

 ɮ Val!ler, her yıl münas!p gördükler! zamanlarda !l!n bütün !lçe ve bu-
caklarını ve sıras!yle programa alınan köyler!n! ve !l !ç!ndek! te"k!latı 
teft!" ederler. 

 ɮ Kaymakam, !lçen!n !dare "ube ba"kanlar!yle !k!nc! derecedek! me-
murlarına, genel ve özel kolluk am!r ve memurlarına Memur!n 
Kanundak! usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kı-
nama cezaları ver!r ve uygular. Daha a#ır d!s!pl!n cezaları ver!lmes! 
!ç!n özel kanunu hükümler!ne göre tekl!f ve talepte bulunab!l!r.

 ɮ Kaymakam, her yıl !lçen!n bütün bucaklar!yle köyler!n!n en az yarısını 
ve !lçe !ç!ndek! te"k!latı teft!" eder.

 ɮ $l !dare kurulu, val!n!n ba"kanlı#ı altında hukuk !"ler! müdürü, def-
terdar, m!ll! e#!t!m, bayındırlık, sa#lık ve sosyal yardım, tarım ve 
veterner müdürler!nden te"ekkül eder.
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• Bu Yönetmel!k genel yönet!m kapsamındak! kamu !dareler!n! ve 
bunlara a!t ta"ınır malları kapsar. 

• Türk S!lahlı Kuvvetler!, M!ll! #st!hbarat Te"k!latı ve Emn!yet Genel 
Müdürlü$ünün savunma ve güvenl!k amaçlı ta"ınır mallarının kayda 
alınması !le bunların yönet!m ve denet!m!nde uygulanmaz. 

• Kapsamdak! !dareler!n bünyes!nde bulunan fabr!ka, !malathane ve ben-
zer! üret!m yerler!nde kullanılan !lk madde ve malzemeler !le yarı mamul 
ve mamul maddeler hakkında bu Yönetmel!k hükümler! uygulanmaz. 

• Kamu !dareler!n!n görevler! gere$!nce herhang! b!r !"lem!n sonuçlan-
masına veya b!r kararın ver!lmes!ne kadar muhafaza ed!lmek üzere 
alınan emanet ta"ınır mallar hakkında uygulanmaz. 

• Bu Yönetmel!k, 5018 sayılı Kamu Malî Yönet!m! ve Kontrol 
Kanununun 44 üncü maddes!ne dayanılarak hazırlanmı"tır.

Sorumluluk: 

• Harcama yetk!l!ler! ta"ınırların etk!l!, ekonom!k, ver!ml! ve hukuka 
uygun olarak ed!n!lmes!nden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıt-
larının bu Yönetmel!kte bel!rt!len esas ve usullere göre saydam ve 
er!"!leb!l!r "ek!lde tutulmasını sa$lamaktan sorumludur. 

• Harcama yetk!l!ler! ta"ınır kayıtlarının bu Yönetmel!k hükümler!ne uy-
gun olarak tutulması ve ta"ınır mal yönet!m hesabının hazırlanması 
sorumlulu$unu ta"ınır kayıt yetk!l!ler! ve ta"ınır kontrol yetk!l!ler! 
aracılı$ıyla yer!ne get!r!r.

• Harcama yetk!l!ler!, ta"ınırlara !l!"k!n !"lem ve kayıtların usule uygun 
olarak yapılıp yapılmadı$ını kontrol etmeye veya ett!rmeye; kasıt, kusur 
veya !hmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan ta"ınırların !lg!l!lerden 
tazm!n! !ç!n gerekl! !"lemler! yapmaya veya yaptırmaya yetk!l!d!r. 

• Kamu !dareler!ne a!t ta"ınırların muhafazası !le görevl! olan veya ken-
d!ler!ne kullanılmak üzere ta"ınır tesl!m ed!len kamu görevl!ler! bu 
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ta"ınırları en !y! "ek!lde muhafaza etmek, gerekl! bakım ve onarımlarını 
yapmak veya yaptırmak, ver!l!" amacına uygun b!r "ek!lde kullanmak 
ve görev!n sona ermes! veya görevden ayrılma hal!nde !ade etmek 
zorundadırlar.

• Kamu görevl!ler!n!n kullanımına ver!len dayanıklı ta"ınırlar, kullanıcıları 
tarafından ba"kasına devred!lemez. 

• Kullanıcılarının görevden ayrılması hal!nde söz konusu ta"ınırların am-
bara !ade ed!lmes! zorunludur.

• Ta"ınırı tesl!m yapmayan personel!n kurumla !l!"!$! kes!lmez. 

• Ta"ınırların muhafazasından ve yönet!lmes!nden sorumlu olanların, 
gerekl! tedb!rler!n alınmaması veya özen!n göster!lmemes! neden!yle 
ta"ınırın kullanılmaz hale gelmes! veya yok olması sonucunda sebep 
oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahs!l!ne #l!"k!n 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k hükümler! uygulanır. 

• Kullanılmak üzere kend!ler!ne ta"ınır tesl!m ed!len kamu görevl!ler!-
n!n kasıt, kusur, !hmal veya tedb!rs!zl!k ya da d!kkats!zl!kler! neden!yle 
olu"an kamu zararı, de$er tesp!t kom!syonu tarafından tesp!t ed!lecek 
gerçe$e uygun de$er üzer!nden, !lg!l! mevzuat hükümler! uygulanmak 
suret!yle tahs!l ed!l!r. 

• Ortak kullanım alanına tahs!s ed!len dayanıklı ta"ınırlarda meydana 
gelen kamu zararı !se zararın olu"masında kasıt, kusur veya !hmal! olan-
lardan tahs!l ed!l!r. 

• Ta"ınırların özell!$!nden veya ola$an kullanımından kaynaklanan yıp-
ranma !le usulüne uygun olarak bel!rlenen f!relerden dolayı sorumluluk 
aranmaz.

Ta"ınır kayıt yetk!l!ler! ve ta"ınır kontrol yetk!l!ler!:
• Ta"ınır kayıt yetk!l!ler!, harcama yetk!l!ler!nce, memur!yet veya çalı"ma 

unvanına ba$lı kalmaksızın, ta"ınır kayıt ve !"lemler!n! bu Yönetmel!kte 
bel!rt!len usule uygun "ek!lde yapab!lecek b!lg! ve n!tel!klere sah!p 
personel arasından görevlend!r!l!r. 

• Dı" tems!lc!l!klerde ta"ınır kayıt yetk!l!ler! m!syon "efler! tarafından 
görevlend!r!l!r. 

• Ta"ınır !"lemler! yo$un olan harcama b!r!mler!nde b!rden fazla ta"ınır 
kayıt yetk!l!s! görevlend!r!leb!l!r. 

• Kamu !dareler!nce !ht!yaç duyulması hal!nde b!rden fazla harcama b!-
r!m!n!n ta"ınır kayıtları harcama b!r!mler! !t!barıyla ayrı ayrı tutulmak 
kaydıyla, b!r ta"ınır kayıt yetk!l!s! tarafından yürütüleb!l!r.
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• Ta"ınır kontrol yetk!l!ler!, harcama yetk!l!ler!nce, ta"ınır kayıt yetk!l!s!-
n!n yapmı" oldu$u kayıt ve !"lemler! kontrol etmek üzere yardımcı-
larından veya bunların b!r alt kademes!ndek! yönet!c!ler! arasından 
görevlend!r!l!r. 

• Personel yeters!zl!$! neden!yle ta"ınır kontrol yetk!l!s! görevlend!r!le-
meyen harcama b!r!mler!nde !se bu görev harcama yetk!l!s! tarafından 
yer!ne get!r!l!r.

• Ta"ınır kontrol yetk!l!s! !le ta"ınır kayıt yetk!l!s! görev! aynı k!"!de 
b!rle"emez.

Ta"ınır kayıt yetk!l!ler!n!n görev ve sorumlulukları:

• Harcama b!r!m!nce ed!n!len ta"ınırlardan muayene ve kabulü yapılanları 
c!ns ve n!tel!kler!ne göre sayarak, tartarak, ölçerek tesl!m almak, do$ru-
dan tüket!lmeyen ve kullanıma ver!lmeyen ta"ınırları sorumlulu$undak! 
ambarlarda muhafaza etmek.

• Muayene ve kabul !"lem! hemen yapılamayan ta"ınırları kontrol ederek 
tesl!m almak, özell!kler! neden!yle kes!n kabuller! bell! b!r dönem kulla-
nıldıktan sonra yapılab!len sarf malzemeler! har!ç olmak üzere, bunların 
kes!n kabulü yapılmadan kullanıma ver!lmes!n! önlemek.

• Ta"ınırların g!r!" ve çıkı"ına !l!"k!n kayıtları tutmak, bunlara !l!"k!n belge 
ve cetveller! düzenlemek ve ta"ınır mal yönet!m hesap cetveller!n! 
!sten!lmes! hal!nde konsol!de görevl!s!ne göndermek.

• Tüket!me veya kullanıma ver!lmes! uygun görülen ta"ınırları !lg!l!lere 
tesl!m etmek.

• Ta"ınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzer! 
tehl!kelere kar"ı korunması !ç!n gerekl! tedb!rler! almak ve alınmasını 
sa$lamak. 

• Ambarda çalınma veya ola$anüstü nedenlerden dolayı meydana gelen 
azalmaları harcama yetk!l!s!ne b!ld!rmek.

• Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetk!l!s!nce bel!r-
lenen asgar! stok sev!yes!n!n altına dü"en ta"ınırları harcama yetk!l!s!ne 
b!ld!rmek.

• Kullanımda bulunan dayanıklı ta"ınırları bulundukları yerde kontrol 
etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

• Harcama b!r!m!n!n malzeme !ht!yaç planlamasının yapılmasına yardımcı 
olmak.

• Kayıtlarını tuttu$u ta"ınırların yönet!m hesabını hazırlamak ve harcama 
yetk!l!s!ne sunulmak üzere ta"ınır kontrol yetk!l!s!ne tesl!m etmek.
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• Ambarlarında kasıt, kusur, !hmal veya tedb!rs!zl!kler! neden!yle mey-
dana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

• Ambarlarını dev!r ve tesl!m etmeden, görevler!nden ayrılmamak.

Ta"ınır kontrol yetk!l!ler!n!n görev ve sorumlulukları:

• Ta"ınır kayıt ve !"lemler! !le !lg!l! olarak düzenlenen belge ve cetveller!n 
mevzuata ve mal! tablolara uygunlu$unu kontrol etmek.

• Harcama B!r!m! Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı Cetvel!n! !mzalayarak har-
cama yetk!l!s!ne sunmak.

• Ta"ınır kayıt yetk!l!ler! !le ta"ınır kontrol yetk!l!ler!, düzenled!kler! ve 
!mzaladıkları belge ve cetveller!n do$rulu$undan harcama yetk!l!s!ne 
kar"ı b!rl!kte sorumludur.

Ta"ınır konsol!de görevl!ler!: 

• Kamu !dares!n!n ta"ınır hesaplarını kurumsal sınıflandırmanın II nc!, ma-
hall! !darelerde !se kurumsal sınıflandırmanın III üncü düzey! !t!barıyla 
b!rle"t!rmek ve üst yönet!c! adına #dare Ta"ınır Mal Yönet!m! Ayrıntılı 
Hesap Cetvel! !le #dare Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı #cmal Cetvel!n! ha-
zırlamak üzere merkezde mal! h!zmetler b!r!m! yönet!c!s!ne ba$lı kon-
sol!de görevl!s! bel!rlen!r.

• Kurumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzey!nde tanımlanan 
merkez harcama b!r!mler!n!n ta"ınır hesaplarının, varsa ta"ra b!r!mler! 
ta"ınır hesaplarıyla b!rle"t!r!lmes! !ç!n; mal! h!zmetler b!r!m!n!n taleb! 
veya harcama yetk!l!s!n!n gerekl! görmes! üzer!ne merkez harcama 
b!r!mler!nde konsol!de görevl!s! görevlend!r!l!r.

• Ta"ınır kayıt ve !"lemler!n! bu amaçla olu"turulan b!l!"!m s!stemler!nde 
yürüten kamu !dareler!nde; düzenlenecek #dare Ta"ınır Mal Yönet!m! 
Ayrıntılı Hesap Cetvel! !le #dare Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı #cmal 
Cetvel!n!n hazırlanmasına esas te"k!l eden cetvel ve raporlar !le ku-
rumsal sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzey!nde sınıflandırılan 
merkez harcama b!r!mler!nce !ht!yaç duyulan Ta"ınır Hesap Cetvel!, 
gerekt!$!nde konsol!de görevl!ler!nce s!stemden alınır, merkez harcama 
b!r!mler!nden veya ta"radak! konsol!de görevl!ler!nden ayrıca belge 
ortamında Ta"ınır Hesap Cetvel! !stenmez.

Muhasebe yetk!l!ler!n!n ta"ınır hesabına !l!"k!n görev ve 
sorumlulukları: 

• Ta"ınır !"lemler!ne !l!"k!n muhasebe kayıtları, Genel Yönet!m Muhasebe 
Yönetmel!$!ne dayanılarak çıkarılmı" !lg!l! muhasebe düzenlemeler! ve 
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bu Yönetmel!k hükümler! çerçeves!nde muhasebe yetk!l!ler! tarafından 
yapılır. 

• Muhasebe yetk!l!ler!, harcama b!r!mler!nce hazırlanan Harcama B!r!m! 
Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı Cetvel!nde göster!len tutarların muhasebe 
kayıtlarıyla uygunlu$unu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama 
yetk!l!s!ne göndermekle görevl! ve sorumludurlar. 

• Muhasebe yetk!l!ler!n!n bu Yönetmel!ktek! görevler!yle !lg!l! sorumlu-
lukları, ta"ınır !"lemler!ne !l!"k!n muhasebe kayıtlarının, dayana$ı bel-
gelere uygunlu$u !le harcama b!r!mler!nce hazırlanan Harcama B!r!m! 
Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı Cetveller!n! !nceley!p onaylayarak harcama 
yetk!l!s!ne vermekle sınırlıdır. 

Defterler:

TA$INIR #$LEMLER#NDE TUTULACAK DEFTERLER
Tüket!m Malzemeler! 

Defter!
Dayanıklı Ta"ınırlar 

Defter!
Müze 

Defter!
Kütüphane 

Defter!

Belge ve cetveller:

Ta"ınır #"lem F!"!:

• Tesl!m alınan ta"ınırların g!r!"ler! !le ta"ınırların çıkı" ve ambarlar arasında 
dev!r !"lemler!nde,

• Dayanıklı ta"ınırların n!tel!kler!n! de$!"t!ren esaslı onarım ve !laveler 
sonucu de$er artı"larında, Ta"ınır #"lem F!"! düzenlen!r.

• Ta"ınır #"lem F!"ler! en az üç nüsha olarak düzenlen!r.

• Her malî yıl ba"ında “1”den ba"lamak üzere b!r sıra numarası ver!l!r. F!", 
dayana$ını olu"turan belgen!n tar!h!nden öncek! b!r tar!h! ta"ıyamaz.

• Ta"ınır #"lem F!"!n!n elektron!k ortamda düzenlenemed!$! hallerde, ser! 
ve sıra numaralı olarak bastırılmı" f!"ler kullanılır.

• #ht!yaç duyuldu$unda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya 
da ar"!vlenenler !le sürel! yayınlardan c!ltlet!lm!" olanlar !ç!nde Ta"ınır 
#"lem F!"! düzenlen!r.

Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenmeyecek olan durumlar: 

• Satın alındı$ı andan !t!baren tüket!m! yapılan su, do$algaz, kum, çakıl, 
bahçe topra$ı, bahçe gübres! ve benzer! maddeler, 

• Tes!s, mak!ne, c!haz, ta"ıt ve !" mak!neler! !le dem!rba"ların serv!sler!nce 
yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar !le do$rudan 
ta"ıtların depolarına konulan akaryakıt, l!k!t gaz (LPG) ve ya$lar, 
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• Kısa sürede tüket!len mutfak t!p! tüpler ve yangın söndürme tüpler!ne 
yapılan gaz dolumları !le yazıcı kartu"larının dolumları,

• Derg! ve gazete g!b! sürel! yayınlar !le ar"!vlenme n!tel!$! olmayan kü-
tüphane materyaller!.

Ta"ınır Tesl!m Belges!: 

• Kara ta"ıtları ve !" mak!neler!n!n bunları sürekl! olarak kullanacak per-
sonele ver!lmes!nde; dem!rba", mak!ne ve c!hazların kullanıma ver!l-
mes!nde Ta"ınır Tesl!m Belges! düzenlen!r. 

• Vard!ya usulü çalı"ılan yerlerde kullanılan kara ta"ıtları ve !" mak!ne-
ler! !ç!n !"yer!nde koord!nasyonu sa$layan sorumlu yönet!c! adına 
düzenlen!r. 

Ta"ınır #stek Belges!: 

• Bu Belge, ambardan ta"ınır talep ed!ld!$!nde kullanılır ve talepte bulu-
nan b!r!m yetk!l!s!n!n onayını ta"ır. 

Dayanıklı Ta"ınırlar L!stes!: 

• Bu L!ste, oda, büro, bölüm, atölye ve serv!slerde kullanılmak üzere 
ver!lenler !ç!n !k! nüsha olarak düzenlen!r. 

• L!sten!n b!r nüshası ta"ınırın bulundu$u yerde asılı bulundurulur. 

• D!$er nüshası !se ta"ınır kayıt kontrol yetk!l!s! tarafından dosyasında 
saklanır.

Ta"ınır Geç!c! Alındısı: 

• Bu Alındı, muayene ve kabul !"lem! derhal yapılamayan hallerde, ta"ı-
nırların geç!c! olarak tesl!m alınmasında düzenlen!r. 

• Alındının b!r!nc! nüshası ta"ınırı tesl!m edene ver!l!r. 

• Muayene ve kabul !"lem!nden sonra kabul ed!len ta"ınırlar !ç!n Ta"ınır 
#"lem F!"! düzenlen!r ve bu F!"!n tar!h ve numarası geç!c! alındının dos-
yasında saklanan !k!nc! nüshası üzer!ne kayded!l!r. 

• Muayene ve kabul !"lem!nden sonra kabul ed!lmeyen ta"ınırlarda !se 
!lg!l!ye ver!len Ta"ınır Geç!c! Alındısı ger! alınarak dosyasındak! !k!nc! 
nüshasıyla b!rle"t!r!l!r. 

• Alındının ger! alınamaması hal!nde !k!nc! nüshası üzer!ne durumu be-
l!rt!r açıklama yapılır.
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Kayıttan Dü"me Tekl!f ve Onay Tutana%ı: 

• Bu Tutanak, ta"ınırın kaybolma, çalınma ve f!re g!b! herhang! b!r ne-
denle yok olması veya sayımda noksan çıkması; yıpranma, kırılma veya 
bozulma ya da tekn!k ve f!z!k! nedenlerle kullanılmaz hale gelmes! 
neden!yle hurdaya ayrılması !le canlı ta"ınırların ölmes! g!b! nedenlerle 
kayıtlardan çıkarılmasını sa$lamak amacıyla !k! nüsha olarak düzenlen!r.

• Tutanak, harcama yetk!l!s! tarafından görevlend!r!lecek en az üç k!"!den 
olu"an kom!syonca !mzalanır ve harcama yetk!l!s! tarafından onaylanır. 
Tutana$ın b!r nüshası, çıkı" kaydına esas olmak üzere düzenlenen Ta"ınır 
#"lem F!"!ne, !k!nc! nüshası muhasebe b!r!m!ne gönder!lecek Ta"ınır 
#"lem F!"!ne eklen!r. 

• Bu bent kapsamında kayıtlardan çıkarılan ta"ınırların m!ktarı, kayıtlı 
de$er!, toplam tutarı ve çıkarılma nedenler!n! gösteren rapor, kurumsal 
sınıflandırmanın III üncü ve IV üncü düzey!nde sınıflandırılan merkez 
harcama b!r!mler!nde yetk!lend!r!len ta"ınır kayıt yetk!l!s! tarafından II 
nc! düzey detay kodu !t!barıyla s!stemden alınarak, tak!p eden yılın !lk 
ayı !çer!s!nde merkez harcama b!r!m! yetk!l!s!ne, mal! h!zmetler b!r!m!n-
ce !dare bazında alınacak konsol!de rapor !se üst yönet!c!ye sunulur.

Ambar Dev!r ve Tesl!m Tutana%ı: 

• Bu Tutanak, ta"ınır kayıt yetk!l!ler! arasındak! ambar dev!r ve tesl!m alma 
!"lemler!nde düzenlen!r. 

• Ta"ınırlar tutana$a ta"ınır kodları !t!barıyla kayded!l!r. 

• Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken ta"ınırlar !le sayımda f!!len 
bulunan m!ktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta göster!l!r. 

• Tutanak üç nüsha düzenlen!r, b!r nüshası devredene, b!r nüshası dev!r 
alana ver!l!r ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır.

Sayım Tutana%ı: 

• Bu Tutanak, ta"ınırların sayım !"lemler!nde ta"ınır II nc! düzey detay 
kodu !t!barıyla düzenlen!r ve ta"ınırlar Tutana$a ta"ınır kodu düzey!nde 
kayded!l!r. 

• Tutana$ın sayım fazlası veya noksanına !l!"k!n sayfalarının b!r nüshası, 
g!r!"-çıkı" !"lemler! !ç!n düzenlenen Ta"ınır #"lem F!"! ek!ne, b!r nüshası 
da Ta"ınır #"lem F!"!n!n muhasebe b!r!m!ne gönder!lecek nüshasına 
ba$lanır. 

• Sayım tutanakları, dosyasında b!r bütün olarak saklanır.
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 Ta"ınır Sayım ve Döküm Cetvel!: 

• Bu cetvel, ta"ınır kayıt yetk!l!ler! yetk!l!ler!n!n yıl sonu hesaplarına !l!"k!n 
!"lemler!nde ta"ınır I !nc! düzey detay kodunda göster!len her b!r ta"ınır 
grubu !ç!n düzenlen!r ve ta"ınırlar bu Cetvele ta"ınır II nc! düzey detay 
kodu düzey!nde kayded!l!r.

• Cetvel!n «Gelecek Yıla Dev!r» sütununda göster!len m!ktarın, yıl son-
larında sayım tutanaklarının «Sayımda Bulunan M!ktar» sütununda 
göster!len m!ktara e"!t olması gerek!r.

Harcama B!r!m! Ta"ınır Yönet!m Hesabı Cetvel!: 

• Bu Cetvel, harcama b!r!m!n!n ta"ınır yönet!m hesabının çıkarılması 
amacıyla ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s! tarafından harcama b!r!m! 
!t!barıyla ta"ınır I !nc! düzey detay kodunda göster!len her b!r ta"ınır 
grubu !ç!n düzenlen!r ve ta"ınırlar bu Cetvele ta"ınır II nc! düzey detay 
kodu düzey!nde kayded!l!r.

Ta"ınır Hesap Cetvel!: 

• Bu Cetvel, ta"ınır konsol!de görevl!ler!nce !lçe, !l, bölge, dı" tems!lc!-
l!k ve merkez b!r!mler!n!n ta"ınır hesabının çıkarılması !"lemler!nde 
düzenlen!r. 

• Harcama B!r!m! Ta"ınır Yönet!m Hesabı Cetvel! esas alınarak ta"ınır I !nc! 
düzey detay kodunda göster!len her b!r ta"ınır grubu !ç!n düzenlenen 
bu Cetvele ta"ınırlar ta"ınır II nc! düzey detay kodu düzey!nde kayded!l!r.

Ta"ınır Kes!n Hesap Cetvel!: 

• Bu Cetvel, merkezdek! ta"ınır konsol!de görevl!s!nce kamu !dares!n!n 
ta"ınır kes!n hesabının çıkarılması amacıyla ta"ınır konsol!de görevl!-
ler!nden alınan Ta"ınır Hesap Cetvel!ne dayanılarak ta"ınır I !nc! düzey 
detay kodunda göster!len her b!r ta"ınır grubu !ç!n düzenlen!r. 

• Ta"ınırlar Cetvele ta"ınır II nc! düzey detay kodu düzey!nde kayded!l!r. 

Ta"ınır Kes!n Hesap #cmal Cetvel!: 

• Bu Cetvel, kamu !dares!n!n ta"ınır kes!n hesabının çıkarılmasına !l!"k!n 
!"lemlerde ta"ınır hesap kodunda göster!len her b!r ta"ınır grubu !ç!n 
düzenlen!r . 

• Ta"ınırlar Cetvele ta"ınır I !nc! düzey detay kodu düzey!nde kayded!l!r.
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Müze/Kütüphane Yönet!m Hesabı Cetvel!:

• Bu Cetvel, kamu !dareler!n!n el!nde bulunan veya müzelerdek! tar!h! 
ve sanat de$er! olan ta"ınırlar !le kütüphanelerde bulunan yazma ve 
basma nad!r eserler !le d!$er materyaller!n yönet!m hesaplarının ver!l-
mes!nde düzenlen!r.

Tes!s B!le"enler! Cetvel!: 

• Tes!s olarak kayıtlara alınacak ta"ınırları olu"turan ana b!le"enler bu 
belgede c!ns ve özell!kler! !t!barıyla ayrı ayrı göster!l!r.

Kamu !dareler!nce yapılab!lecek düzenlemeler !le defter ve belgeler!n 
elektron!k ortamda tutulması: 

• Ta"ınırların tüm g!r!" ve çıkı" kayıtları !le kullanılacak defter, belge ve 
cetveller!n b!lg!sayar ortamında tutulması ve düzenlenmes! esastır. 

• Kamu !dareler!, bu Yönetmel!kte bel!rlenen esas ve usullere ba$lı kal-
mak ve Bakanlı$ın uygun görü"ünü almak ko"uluyla özel düzenle-
me yapab!l!r ve gereken hallerde, ba"ka defter, belge ve cetveller de 
kullanab!l!rler.

Ta"ınırların kaydı: 

• Kamu !dareler!nce bütün ta"ınırların ve bunlara !l!"k!n !"lemler!n kayıt 
altına alınması esastır. 

• Ta"ınır kayıtları, yönet!m hesabı ver!lmes!ne esas olacak "ek!lde tutulur. 
Her b!r kaydın belgeye dayanması "arttır. 

• Öncek! yıldan devren gelen ta"ınırlar !le !ç!nde bulunulan yılda her-
hang! b!r "ek!lde ed!n!len veya elden çıkarılan ta"ınırlar, ta"ınırlardak! 
kayıp, f!re, yıpranma ve benzer! nedenlerle meydana gelen azalmalar, 
sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, m!ktar ve de$er olarak kayıtlara 
alınarak tak!p ed!l!r.

Kayıt zamanı, kayıt de%er! ve de%er tesp!t kom!syonu: 

• Ta"ınırlar, ed!nme "ekl!ne bakılmaksızın kamu !dares!nce kullanılmak 
üzere tesl!m alındı$ında g!r!"; 

• Tüket!me ver!ld!$!nde, satıldı$ında, ba"ka harcama b!r!mler!ne devre-
d!ld!$!nde, ba$ı"landı$ında veya yardım yapıldı$ında, çe"!tl! nedenlerle 
kullanılamaz hale geld!$!nde, hurdaya ayrıldı$ında veya kaybolma, 
çalınma, canlı ta"ınırın ölümü g!b! yok olma haller!nde çıkı" kayded!l!r. 

• G!r!" ve çıkı" kayıtları Ta"ınır #"lem F!"!ne dayanılarak yapılır. 
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• G!r!" ve çıkı" kayıtlarında;

• Satın alma suret!yle ed!nme ve de$er artırıcı de$!"!kl!k haller!nde ma-
l!yet bedel!, 

• Bedels!z dev!r, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma 
haller!nde kayıtlı de$er!, 

Ba$ı" ve yardım yoluyla ed!n!len ta"ınırlarda;

• Ba$ı" ve yardımda bulunan tarafından !spat ed!c! b!r belge !le de$er! 
bel!rt!lm!" !se bu de$er, bell! b!r de$er! yoksa de$er tesp!t kom!syo-
nunca bel!rlenen de$er, esas alınır. 

• De$er tesp!t kom!syonu, harcama yetk!l!s!n!n onayı !le ta"ınır kayıt 
ve kontrol yetk!l!s!n!n ve !"!n uzmanının da katıldı$ı en az üç k!"!den 
olu"turulur. 

• Kom!syon de$er tesp!t!nde t!caret odası, sanay! odası, borsa, meslek 
kurulu"ları, !lg!l! d!$er kurulu"lardan veya aynı n!tel!ktek! ta"ınırı satın 
alan !darelerden ve f!yat ara"tırması sonuçlarından yararlanab!l!r. 

• Satın alma suret!yle ed!n!len ta"ınırların mal!yet bedel!n!n tesp!t!nde, 
Genel Yönet!m Muhasebe Yönetmel!$!n!n !lg!l! hükümler! uygulanır.

• Faturada çe"!tl! ta"ınırlar !ç!n topluca göster!lm!" g!derler olması duru-
munda, g!derler ta"ınırların alı" bedeller! !le orantılı olarak payla"tırılır. 

• Ta"ınırlar faturada kayıtlara esas olacak "ek!lde çe"!tler! !t!barıyla ayrı 
ayrı göster!l!r.

Dayanıklı ta"ınırlarda de%er artı"ı: 

• Kullanım devamlılı$ının sa$lanması !ç!n yapılan bakım ve onarım harca-
maları har!ç olmak üzere dayanıklı ta"ınırların; n!tel!$!n!, kullanım "ekl!n! 
de$!"t!ren, h!zmet kal!tes!n! ve ta"ınırlardan sa$lanan faydayı artıran 
ve benzer! amaçlarla yapılan de$er artırıcı harcamalar, ta"ınırın kayıtlı 
mal!yet de$er!ne Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenmek suret!yle !lave ed!l!r. 

• Bu "ek!lde mal!yetlere !lave ed!lecek de$er artırıcı harcamalar n!tel!k, 
tür ve tutar !t!barıyla Bakanlıkça bel!rleneb!l!r.

Satın alınan ta"ınırların g!r!" !"lemler!: 

• Satın alınan ta"ınırlar !ç!n, tesl!m alındıktan sonra, Ta"ınır Kod L!stes!ndek! 
hesap kodları !t!barıyla üçer nüsha Ta"ınır #"lem F!"! düzenlen!r. 

• Alımı b!r merkezden yapılarak b!rden fazla b!r!me do$rudan tesl!m 
ed!len ta"ınırlar !ç!n, ta"ınırın tesl!m ed!ld!$! b!r!mlerce Ta"ınır #"lem F!"! 
düzenlen!r ve b!r nüshası alımı yapan b!r!me gönder!l!r. 
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• Alımı yapan b!r!m, gelen f!"lere dayanarak, ödemeye ve kend! g!r!" 
kayıtlarına esas olmak üzere Ta"ınır #"lem F!"! düzenler. 

• D!$er b!r!mlerden alınan F!"ler, düzenlenen bu F!"!n !darede kalan nüs-
hasına ba$lanır. 

• Alımı yapan b!r!mce g!r!" kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek 
Ta"ınır #"lem F!"!yle de !lg!l! d!$er b!r!mler adına çıkı" kayded!l!r. 

• Farklı hesaplara kaydı gereken ta"ınırların aynı faturada yer alması 
hal!nde, faturadak! ta"ınırların kayded!lece$! hesap sayısınca fatura 
fotokop!ler! çıkarılır ve üzer!ne her hesap !ç!n düzenlenen Ta"ınır #"lem 
F!"!n!n numarası yazılır. 

• F!"!n b!r!nc! nüshası ödeme emr! belges!ne, !k!nc! nüshası !se ödeme 
emr! belges!n!n harcama b!r!m!nde kalan nüshasına ba$lanır. Üçüncü 
nüshası, muayene ve kabul kom!syon tutana$ı veya !dare yetk!l!s!nce 
düzenlenm!" kabul belges! !le b!rl!kte, sıralı olarak dosyalanır.

• Satın alınan derg! ve gazete g!b! sürel! yayınların bedeller!n!n ödenmes! 
sırasında Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan c!lt 
b!rl!$! sa$lananlar, c!ltlet!ld!kten sonra Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek 
kayıtlara alınır.

• Kamu !dareler!nce satın alma suret!yle ed!n!len b!nalarla b!rl!kte tesl!m 
alınan ancak b!nanın bütünley!c! unsurlarından olmayan ta"ınır kapsa-
mındak! tes!sler !le d!$er büro mak!ne ve malzemeler!, varsa belges!n-
de göster!len bedel!, böyle b!r belge yoksa kom!syonca tesp!t ed!len 
gerçe$e uygun de$er! üzer!nden envanter !"lem seçene$!yle ta"ınır 
kayıtlarına alınır.

Ba%ı" ve yardım yoluyla ed!n!len ta"ınırların g!r!"!:

• Ba$ı" ve yardım olarak ed!n!len ta"ınırlar tesl!m alındı$ında, ta"ınır kayıt 
kontrol yetk!l!s! tarafından Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek kayıtlara alınır.

• F!"!n b!r!nc! nüshası ba$ı" ve yardım edene ver!l!r veya gönder!l!r.

Sayım fazlası ta"ınırların g!r!"!:

• Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan ta"ınırlar, Ta"ınır #"lem F!"! dü-
zenlenerek kayıtlara alınır.

• Sayım fazlası ta"ınırların g!r!" kayded!lmes!nde; söz konusu ta"ınırla 
aynı n!tel!kte son b!r yıl !ç!nde g!r!"! yapılan ta"ınır varsa bu de$er, aks! 
halde de$er tesp!t kom!syonu tarafından bel!rlenecek de$er esas alınır.
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#ade ed!len ta"ınırların g!r!"!: 

• Kullanıma ver!len tüket!m malzemeler!nden herhang! b!r nedenle !ade 
ed!lenler, !adey! yapan b!r!m yetk!l!s!n!n onayını ta"ıyan ve !ade ed!len 
malzemen!n c!ns ve m!ktarını bel!rten belge kar"ılı$ında tesl!m alınır 
ve Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek tekrar g!r!" kayded!l!r. 

• F!"!n b!r!nc! nüshası ta"ınırları !ade edene ver!l!r. 

• Tüket!m malzemes! olarak sınıflandırılan ta"ınırlardan, üzer!ne kayıt 
yapmak veya yen!den formatlanmak ya da doldurulmak suret!yle tek-
rar kullanılması mümkün olanların, görev!n tamamlanmasını tak!ben 
ambara !ades! zorunludur. 

• Kullanıma ver!len dayanıklı ta"ınırlardan, herhang! b!r nedenle !lg!l!le-
r!nce !ade ed!lenler !ç!n Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenmez. Bu ta"ınırların 
kullanıma ver!lmeler!nde düzenlenm!" olan Ta"ınır Tesl!m Belges!, ta-
"ınırın ger! alındı$ına !l!"k!n !lg!l! bölümü !mzalanarak k!"!ye ger! ver!l!r 
ve kayıtlar buna göre güncellen!r.

Dev!r alınan ta"ınırların g!r!"!: 

• Kamu !dareler!nce bedels!z olarak dev!r alınan ta"ınırlar, devreden !da-
ren!n Ta"ınır #"lem F!"!nde göster!len de$er esas alınarak düzenlenecek 
Ta"ınır #"lem F!"! !le g!r!" kayded!l!r. 

• F!"!n b!r nüshası yed! gün !çer!s!nde devreden !daren!n çıkı" kaydına 
esas Ta"ınır #"lem F!"!ne ba$lanmak üzere gönder!l!r. 

• Devralan !daren!n yapmı" oldu$u ta"ıma g!derler! ta"ınırın de$er! !le 
!l!"k!lend!r!lmez. 

• Aynı kamu !dares!n!n muhtel!f harcama b!r!mler!n!n ambarları arasında 
devred!len ta"ınırların alınmasında da Ta"ınır #"lem F!"! düzenlen!r. 

• F!"!n b!r!nc! nüshası !lg!l! ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s!ne ver!l!r.

• Aynı harcama b!r!m!n!n ambarları arasındak! ta"ınır dev!rler!nde düzen-
lenen Ta"ınır #"lem F!"! muhasebe b!r!m!ne gönder!lmez.

Tasf!ye !dares!nden ed!n!len ta"ınırların g!r!"!: 

• Tasf!ye !dares!nce kamu !dareler!ne bedell! veya bedels!z devred!len 
ta"ınırlar kar"ılı$ında Ta"ınır #"lem F!"! düzenlen!r ve g!r!" kayded!l!r. F!"!n 
b!r!nc! nüshası ta"ınırı tesl!m eden !"letme yetk!l!s!ne ver!l!r. 
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#ç !mkanlarla üret!len ta"ınırların g!r!" !"lemler!: 

• Kamu !dareler!n!n kend! kullanımları !ç!n !ç !mkanlarıyla ürett!kler! ta-
"ınırlar, de$er tesp!t kom!syonu tarafından bel!rlenecek ray!ç bedel 
üzer!nden Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek g!r!" kayded!l!r. 

• Kamu !dareler!n!n mülk!yet!ndek! araz!lerde yet!"t!r!len a$açlardan 
üret!len ekonom!k de$ere sah!p kereste, odun, meyve g!b! ürünler 
hakkında da Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek g!r!" kayded!l!r.

Tüket!m suret!yle çıkı": 

• Tüket!m malzemeler!, Ta"ınır #stek Belges! kar"ılı$ında düzenlenecek 
Ta"ınır #"lem F!"! !le çıkı" kayded!l!r. 

• Kamu !dareler!n!n !ç !mkanlarıyla kend! kullanımları !ç!n üretecekler! 
dayanıklı ta"ınırların üret!m!nde kullanılan ta"ınırlar !ç!n Ta"ınır #"lem 
F!"! !le çıkı" kayded!l!r. 

• Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenmeden h!çb!r "ek!lde tüket!m malzemes! 
çıkı"ı yapılamaz. 

• Tüket!m malzemeler!n!n çıkı" kayıtları, ambarlara g!r!"ler!ndek! öncel!k 
sırası d!kkate alınarak “!lk g!ren-!lk çıkar” esasına göre ve g!r!" bedel-
ler! üzer!nden yapılır.

Dayanıklı ta"ınırların kullanıma ver!lmes! 

• Tes!s, ta"ıt ve !" mak!neler! har!c!ndek! dayanıklı ta"ınırlar Ta"ınır #stek 
Belges! düzenlenmek suret!yle talep ed!l!r. Talep ed!len dayanıklı ta"ı-
nırlar Ta"ınır Tesl!m Belges! düzenlenerek kullanıma ver!l!r. 

• Kara ta"ıt ve !" mak!neler!n!n yetk!l! makamın onayına !st!naden yö-
net!m!nden sorumlu görevl!ye veya kullanıcısına ver!lmes!nde Ta"ınır 
Tesl!m Belges! düzenlen!r. 

• Kara ta"ıtlarının dı"ındak! ta"ıtların sorumluya veya kullanıcılarına dev!r 
ve tesl!m!ne !l!"k!n usul ve düzenlenecek belgeler kamu !dareler!nce 
ayrıca bel!rlen!r.

• Ta"ınır Tesl!m Belges!ne dayanılarak Dayanıklı Ta"ınırlar Defter!ne gerek-
l! kayıtlar yapılır. F!"!n b!r!nc! nüshası dosyasında saklanır. #k!nc! nüshası 
Ta"ınır Tesl!m Belges!yle ta"ınır tesl!m ed!len görevl!lere ver!l!r. 

• Ta"ınırlar; oda, büro, bölüm, geç!t, salon, atölye, garaj ve serv!s g!b! 
ortak kullanım alanlarına Dayanıklı Ta"ınırlar L!stes! düzenlenmek ve 
!stek yapan b!r!m yetk!l!s!n!n ve/veya varsa ortak kullanım alanı sorum-
lusunun !mzası alınmak suret!yle ver!l!r.
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Dev!r suret!yle çıkı": 

• Kamu !dareler!nce bedels!z olarak devred!len ta"ınırların çıkı"ı Ta"ınır 
#"lem F!"! düzenlenerek yapılır. 

• F!"!n b!r nüshası ta"ınırın devred!ld!$! !dareye ver!l!r. 

• Dev!r alan !dareden alınan F!", düzenlenen F!"!n ek!ne ba$lanır. 

• Aynı kamu !dares!n!n muhtel!f harcama b!r!mler!n!n ambarları arasında 
devred!len ta"ınırlar !ç!n de Ta"ınır #"lem F!"! düzenlen!r. 

• F!"!n b!r!nc! nüshası devred!len harcama b!r!m!n!n ta"ınır kayıt ve kont-
rol yetk!l!s!ne ver!l!r. 

• Aynı harcama b!r!m!n!n ambarları arasındak! ta"ınır dev!rler!nde 
de Ta"ınır #"lem F!"! düzenlen!r, ancak bu F!"ler muhasebe b!r!m!ne 
gönder!lmez.

Yabancı ülkelere ba%ı" veya yardım olarak ver!len ta"ınırların çıkı"ı:

• Yabancı ülkelere ba$ı" veya yardım olarak ver!len ta"ınırlar, yetk!l! ma-
kamın onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek Ta"ınır #"lem F!"! 
!le kayıtlardan çıkarılır. 

• Onay veya kararın b!r örne$! F!"!n ek!ne ba$lanır. 

Satı" suret!yle çıkı": 

• Satılan ta"ınırlar Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek çıkı" kayded!l!r. 

• Satı"a !l!"k!n karar veya onayın b!r nüshası F!"!n b!r!nc! nüshasına 
ba$lanır.

Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı neden!yle çıkı": 

• Tüket!m malzemeler!n!n özell!kler!nde, a$ırlıklarında veya m!ktarlarında 
meydana gelen de$!"meler neden!yle olu"an f!reler, sayımda noksan 
çıkan ta"ınırlar, çalınma, kaybolma g!b! nedenlerle yok olan ta"ınırlar 
ya da yıpranma, kırılma veya bozulma g!b! nedenlerle kullanılamaz 
hale gelen ta"ınırlar !le canlı ta"ınırın ölmes! hal!nde, Kayıttan Dü"me 
Tekl!f ve Onay Tutana%ı ve Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek kayıtlar-
dan çıkarılır. 

• Esk!m!", solmu", yırtılmı" ve kullanılamayacak duruma gelm!" bayrak-
ların !lg!l! yerlere tesl!m ed!lmes!nde de Kayıttan Dü"me Tekl!f ve 
Onay Tutana%ı ve Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
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Hurdaya ayırma neden!yle çıkı": 

• Ekonom!k ömrünü tamamlamı" olan veya tamamlamadı$ı halde tekn!k 
ve f!z!k! nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek h!zmet dı"ı bı-
rakılması gerekt!$! !lg!l!ler veya özel mevzuatı çerçeves!nde olu"turulan 
kom!syon tarafından b!ld!r!len ta"ınırlar, b!r! !"!n uzmanı olmak kaydıyla 
harcama yetk!l!s!n!n bel!rleyece$! en az üç k!"!den olu"an kom!syon 
tarafından de$erlend!r!l!r. Yeterl! sayı veya n!tel!kte personel bulun-
maması hal!nde kom!syonlar d!$er kamu !dareler!nden talep ed!lecek 
üyeler!n katılımıyla olu"turulab!l!r.

• Kom!syonca yapılan de$erlend!rme sonucunda hurdaya ayrılması uy-
gun görülmeyen ta"ınırlar hakkındak! gerekçel! karar harcama yetk!-
l!s!ne b!ld!r!l!r.

• Kom!syonca hurdaya ayrılmasına karar ver!lenler !ç!n !se Kayıttan 
Dü"me Tekl!f ve Onay Tutana$ı düzenlen!r.

• Hurdaya ayrılmasına karar ver!len ta"ınırlar harcama yetk!l!s!n!n onayı 
!le kayıtlardan çıkarılır.

• Harcama yetk!l!s!nce olu"turulacak kom!syon tarafından ekonom!k 
de$er!n!n olmadı$ı veya tekn!k, sa$lık, güvenl!k ve benzer! neden-
lerle !mha ed!lmes!n!n "art oldu$una karar ver!len ta"ınırlar, harcama 
yetk!l!s!n!n onayı !le !mha ed!l!r. #mha, kom!syon veya kom!syonun gö-
zet!m!nde uzman k!"!ler tarafından yapılır. Bu !"leme !l!"k!n ayrıca b!r 
!mha tutana$ı düzenlen!r. #mha !"lem!nde özel mevzuat hükümler! 
öncel!kle d!kkate alınır.

• Hurdaya ayrılan veya !mha ed!len ta"ınırlar Ta"ınır #"lem F!"! düzenle-
nerek kayıtlardan çıkarılır. F!"!n ek!ne Kayıttan Dü"me Tekl!f ve Onay 
Tutana$ının b!r nüshası ba$lanır.

• #lg!l! mevzuatı gere$!nce, kasko s!gortası yaptırılmı" ta"ıt ve !" mak!ne-
ler! !le ek!pmanın r!sk sonrası hurdaya ayrılarak kayıtlardan çıkarılması 
durumunda hurdası, kasko s!gortası genel "artlarına dayanılarak s!gorta 
"!rket!ne ver!leb!l!r. Bu durumda r!z!konun gerçekle"mes! anındak! ger-
çe$e uygun de$er! s!gorta "!rket!nden tahs!l ed!l!r.

Bölünen, b!rle"en veya kaldırılan harcama b!r!mler!ne a!t ta"ınırlar 
hakkında yapılacak !"lemler: 

• Kamu !dareler!n!n yen!den yapılanmaları sonucu te"k!lat yapılarında 
meydana gelen de$!"!kl!kler neden!yle bölünmes!ne, b!rle"mes!ne veya 
kaldırılmasına karar ver!len harcama b!r!mler!ne a!t ta"ınırlar; 

• Bölünerek ayrı b!r harcama b!r!m! hal!ne gelen b!r!m!n kullanımına 
terk ed!lmes! hal!nde, bölünen harcama b!r!m!n!n kayıtlarına çıkı", yen! 
olu"an harcama b!r!m!n!n kayıtlarına g!r!", 
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• Ba"ka b!r harcama b!r!m! !le b!rle"me sonucunda kaldırılan b!r!m!n 
kayıtlarına çıkı", bünyes!nde b!rle"!len b!r!m!n kayıtlarına g!r!", 

• Kaldırılma hal!nde, kaldırılan harcama b!r!m!n!n kayıtlarına çıkı", dev-
red!lmes! kararla"tırılan harcama b!r!m!n!n kayıtlarına g!r!", kayded!l!r.

• G!r!" ve çıkı" kayıtları Ta"ınır #"lem F!"! !le yapılır. 

• Düzenlenen f!"ler!n b!rer nüshası, muhasebe b!r!m!ne gönder!l!r.

Ta"ınır g!r!" ve çıkı" !"lemler!n!n muhasebe b!r!m!ne b!ld!r!lmes!: 

• Ta"ınır kayıt yetk!l!ler! tarafından, kamu !dareler!n!n muhasebe kayıtla-
rında !lg!l! stok ve maddî duran varlık hesaplarında !zlenen ta"ınırlardan; 
satın alma suret!yle ed!n!lenler!n g!r!" !"lemler! !le de$er artırıcı harca-
malar !ç!n düzenlenen Ta"ınır #"lem F!"ler!n!n b!r nüshası ödeme emr! 
belges! ek!nde, muhasebe b!r!m!ne gönder!l!r. 

• D!$er "ek!llerde ed!n!len ta"ınırların g!r!"ler! ve maddî duran varlık he-
saplarında !zlenen ta"ınırların çıkı"ları !ç!n düzenlenen Ta"ınır #"lem 
F!"ler!n!n b!rer nüshasının, düzenleme tar!h!n! tak!p eden en geç on 
gün !ç!nde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe 
b!r!m!ne gönder!lmes! zorunludur. 

• Muhasebe kayıtlarında “150-#lk Madde ve Malzemeler Hesabı”nda !z-
lenen tüket!m malzemeler!n!n çıkı"ları !ç!n düzenlenen Ta"ınır #"lem 
F!"ler! muhasebe b!r!m!ne gönder!lmez. 

• Bunların yer!ne, genel bütçe kapsamındak! kamu !dareler!nde üç aylık 
dönemler !t!barıyla, d!$er !darelerde !se üç ayı geçmemek üzere üst 
yönet!c!ler tarafından bel!rlenen sürede kullanılmı" tüket!m malzeme-
ler!n!n ta"ınır II nc! düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı b!r 
l!stes!, en geç !lg!l! dönem!n son !" günü mesa! b!t!m!ne kadar muha-
sebe b!r!m!ne gönder!l!r.

• Muhasebe yetk!l!ler!, ta"ınır g!r!" ve çıkı" !"lemler!ne !l!"k!n olarak kend!-
ler!ne gönder!len Ta"ınır #"lem F!"ler!nde göster!len tutarları II nc! düzey 
detay kodu !t!barıyla !lg!l! hesaplara kaydeder.

Kamu !dareler! arasında bedels!z dev!r ve tahs!s: 

• Kayıtlara alını" tar!h! !t!barıyla be" yılını tamamlamı" ve !darece kul-
lanılmasına !ht!yaç duyulmayan ta"ınırlar, bu ta"ınıra !ht!yaç duyan 
!darelere bedels!z devred!leb!l!r. 

• Ancak devralmak !steyen !dare açısından bakım, onarım ve ta"ıma g!-
derler! neden!yle ekonom!k olmayan ve kullanılmasında fayda görül-
meyen ta"ınırlar devred!lemez. 
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• Kamu !dareler!nce yürütülen veya desteklenen projeler!n gerçekle"t!r!l-
mes! !ç!n ed!n!len ara"tırma ve gel!"t!rme amaçlı ta"ınırlar, uluslararası 
organ!zasyonların gerçekle"t!r!lmes! !ç!n alınan ta"ınırlar !le devred!lme-
d!$! takd!rde kullanım !mkanı kalmayacak olan veya zorunlu sebeplerle 
devred!lmes! gereken tüket!m malzemeler!n!n devr!nde be" yıl "artı 
aranmaz. 

• #dareler, sah!p oldukları ta"ınırları (ta"ıt ve !" mak!neler! dah!l) 
be" yıl "artı aranmaksızın !ht!yacı bulunan d!%er !darelere geç!c! 
olarak tahs!s edeb!l!r.

• Ba"bakanlıkça kamu !dareler!ne ve kamu !dareler!nce Ba"bakanlı$a 
yapılacak dev!r ve tahs!sler herhang! b!r "arta ba$lı olmaksızın 
gerçekle"t!r!l!r. 

• Bedels!z devred!lecek ve devred!lemeyecek ta"ınırlar !le tahs!se !l!"k!n 
d!$er esas ve usuller Bakanlıkça bel!rlen!r.

Sayım ve sayım sonrası yapılacak !"lemler: 

• Kamu !dareler!ne a!t ta"ınırların, ta"ınır kayıt kontrol yetk!l!ler!n!n 
görevler!nden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetk!l!-
s!n!n gerekl! gördü%ü durum ve zamanlarda sayımı yapılır. 

• Ta"ınır sayımları, harcama yetk!l!s!nce, kend!s!n!n veya görevlend!re-
ce$! b!r k!"!n!n ba"kanlı$ında ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s!n!n de 
katılımıyla, en az üç k!"!den olu"turulan sayım kurulu tarafından 
yapılır. 

• Sayım süres!nce, h!zmet!n aksamaması ve bozulab!lecek n!tel!ktek! 
ta"ınırlar !ç!n gerekl! tedb!rler!n alınması kaydıyla, ta"ınır g!r!" ve çıkı"ları 
sayım kurulunun taleb! üzer!ne harcama yetk!l!s!nce durdurulab!l!r. 

• Sayım yapılırken gerekl! önlemler!n alınması, sayım kurulunun görev 
ve sorumlulu$u altındadır. 

• Sayım kurulu öncel!kle, ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s!nce ambarda 
bulundu$u veya ambardan çıktı$ı halde belges! düzenlenmed!$! ve 
kayıtları yapılmadı$ı bel!rt!len ta"ınırlara !l!"k!n !"lemler!n yaptırılmasını 
sa$lar. 

• Sayım Tutana$ının “Kayıtlara Göre Ambardak! M!ktar” sütunu, defter 
kayıtları esas alınarak doldurulduktan sonra ambarlardak! ta"ınırlar f!!-
len sayılır ve bulunan m!ktarlar Sayım Tutana$ının “Ambarda Bulunan 
M!ktar” sütununa kayded!l!r.

• Ambar sayım !"lemler! tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geç!t, 
salon, atölye, garaj ve serv!s g!b! ortak kullanım alanlarında bulunan 
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ta"ınırlar Dayanıklı Ta"ınır L!steler! ve bunların ver!lme sırasında dü-
zenlenen Ta"ınır Tesl!m Belges! esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları 
Sayım Tutana$ında göster!l!r. 

• Kullanım amacıyla k!"!lere Ta"ınır Tesl!m Belges! ver!lm!" olan ta"ınırlar 
!ç!n, sayım yapılmaksızın Sayım Tutana$ının “Kayıtlara Göre K!"!lere 
Ver!len M!ktar” sütunundak! b!lg!ler d!kkate alınır. 

• Sayımda bulunan m!ktar !le kayıtlı m!ktar arasında fark bulunması ha-
l!nde m!ktarlarında farklılık bulunan ta"ınırların sayımı b!r kez daha 
tekrarlanır. Y!ne farklı çıkarsa bu m!ktar “Fazla” veya “Noksan” sütununa 
kayded!l!r. 

• Sayım kurulunca, ta"ınırların f!!l! m!ktarlarının kayıtlı m!ktarlardan ek-
s!k olu$unun tesp!t ed!lmes! hal!nde Kayıttan Dü"me Tekl!f ve Onay 
Tutana$ı ve Ta"ınır #"lem F!"!; fazla oldu$unun tesp!t ed!lmes! hal!nde 
!se Ta"ınır #"lem F!"! düzenlett!r!lerek, defter kayıtlarının sayım sonuç-
larıyla uygunlu$u sa$lanır.

• Düzenlenen g!r!" ve çıkı" belgeler!n!n b!r örne$!, muhasebe kayıtlarının 
yapılması !ç!n muhasebe b!r!m!ne gönder!l!r. 

• Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunlu$u sa$landıktan sonra sayım kuru-
lu tarafından Ta"ınır Sayım ve Döküm Cetvel! düzenlen!r. Cetvel, sayım 
kurulu !le ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s! tarafından !mzalanır. 

• Bu Cetvel ve ek! sayım tutana$ı !le sayım sonuçlarına göre düzenle-
nen g!r!" ve çıkı" belgeler!, ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s!n!n yıl sonu 
hesabını olu"turur.

Dev!r !"lemler!: 

• Ta"ınır kayıt yetk!l!ler!, sorumlulukları altındak! ambarlarda bulunan 
ta"ınırları ve bunlara !l!"k!n kayıt ve belgeler!, yerler!ne görevlend!r!-
lenlere devretmeden görevler!nden ayrılamazlar. 

• Yen! görevlend!r!len ta"ınır kayıt yetk!l!ler! söz konusu kayıt ve belgeler! 
aramak ve almak zorundadır. 

• Ambarlarındak! ta"ınırları ve ta"ınır !"lemler!ne !l!"k!n kayıt ve belgeler! 
tesl!m etmeyen veya !st!fa, hastalık, tutuklanma, ölüm g!b! nedenlerle 
dev!r ve tesl!m edemeyen ta"ınır kayıt yetk!l!ler! yetk!l!ler!n!n sorumlu-
lu$undak! ta"ınırlar !le dayana$ı kayıt ve belgeler, dev!r kurulu aracılı$ı 
!le yen! ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s!ne dev!r ve tesl!m ed!l!r. 

• Dev!r kurulu, harcama yetk!l!s! tarafından bel!rlenen b!r k!"!n!n 
ba"kanlı%ında, ta"ınır kayıt yetk!l!ler!n!n de katıldı%ı, en az üç 
k!"!den olu"ur.
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• Ambarların devr!, Ambar Dev!r ve Tesl!m Tutana$ı düzenlenerek yapılır. 

• Oda, büro, bölüm, geç!t, salon, atölye, garaj ve serv!s g!b! ortak kulla-
nım alanlarında bulunan ta"ınırlar, buralarda asılı Dayanıklı Ta"ınırlar 
L!stes!nde göster!len m!ktarlar esas alınarak sayılmak ve l!stedek! !lg!l! 
bölüm !mzalanmak suret!yle yen! sorumluya dev!r ve tesl!m ed!l!r. 

• Ta"ınır kayıt yetk!l!ler!n!n geç!c! görev, aylıksız !z!n, hastalık !zn! g!b! on 
günlük sürey! a"mayan geç!c! ayrılmalarında, harcama yetk!l!s! tarafın-
dan !daren!n !ht!yaçları göz önünde bulundurularak gerekl! tedb!rler 
alınmak suret!yle ambar kapalı tutulab!l!r. Bu süre gerekt!$!nde harcama 
yetk!l!s! tarafından uzatılab!l!r.

Ta"ınır mal yönet!m hesabı: 

• Ta"ınır mal yönet!m hesabı, Kanunun kaynakların kullanılması ve yöne-
t!lmes! konusunda harcama b!r!m! ve harcama yetk!l!ler!ne yükled!$! 
sorumlulu$un gere$! olarak ta"ınır kayıt ve !"lemler!n!n usulüne uygun 
yapılıp yapılmadı$ının harcama yetk!l!s! tarafından kontrol ve denet!m!-
ne esas olmak üzere ta"ınır kayıt yetk!l!s! tarafından harcama b!r!mler! 
!t!barıyla hazırlanır ve ta"ınır kontrol yetk!l!s!nce kayıt ve belgeler !le 
mal! tablolara uygunlu$u kontrol ed!lerek !mzalanır. 

• Ta"ınır mal yönet!m hesabında; öncek! yıldan devred!len, yılı !ç!nde 
g!ren, çıkan ve ertes! yıla devred!len ta"ınırlar !le yılsonu sayımında 
bulunan fazla ve noksanlar göster!l!r.

• Ta"ınır mal yönet!m hesabı a"a$ıdak! cetvellerden olu"ur:

• Yılsonu sayımına !l!"k!n Sayım Tutana$ı.

• Ta"ınır Sayım ve Döküm Cetvel!.

• Harcama B!r!m! Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı Cetvel!; müze ve kütüp-
hane olarak faal!yet gösteren harcama b!r!mler!nde Müze/Kütüphane 
Yönet!m Hesabı Cetvel!.

• Yılsonu !t!barıyla en son düzenlenen Ta"ınır #"lem F!"!n!n sıra numarasını 
göster!r tutanak.

• Ta"ınır mal yönet!m hesabı, ta"ınır kayıt yetk!l!ler!nce a"a$ıdak! "ek!lde 
hazırlanır:

• Sayım Kurulu tarafından onaylanan Ta"ınır Sayım ve Döküm Cetvel!ne 
dayanılarak !lg!s!ne göre Harcama B!r!m! Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı 
Cetvel!, Müze Yönet!m Hesabı Cetvel! veya Kütüphane Yönet!m Hesabı 
Cetvel! düzenlen!r. Bünyes!nde tar!h! veya sanat de$er! olan ta"ınırlar 
!le kütüphane materyaller! bulunan kamu !dareler!, gerekl! görülmes! 
hal!nde söz konusu cetvellerden !lg!l! olanını ayrıca düzenleyeb!l!rler.
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• Ta"ınır kontrol yetk!l!s! tarafından da !mzalanan cetveller muhasebe 
kayıtlarına uygunlu$u yönünden kontrol ed!lerek onaylanmak üzere 
muhasebe yetk!l!s!ne gönder!l!r. Ta"ınır !"lemler! !le muhasebe !"lemler! 
elektron!k ortamda !l!"k!lend!r!lerek yürütülen s!stemlerde onaylama 
!"lem!, s!stem üzer!nden elektron!k ortamda da yapılab!l!r.

• Muhasebe yetk!l!s!nce muhasebe kayıtlarına uygunlu$u onaylanan 
cetveller!n ek!ne Ta"ınır Sayım ve Döküm Cetvel! !le varsa sayımda 
noksan ve/veya fazla bulunanların çıkı" ve/veya g!r!"!ne !l!"k!n Ta"ınır 
#"lem F!"ler! eklen!r ve b!r dosya hal!nde harcama yetk!l!s!ne sunulur.

• Ta"ınır mal yönet!m hesabı; harcama yetk!l!s!nce, ta"ınır kayıt ve !"lemle-
r!n!n usulüne uygun yapıldı$ı anla"ıldıktan, Harcama B!r!m! Ta"ınır Mal 
Yönet!m Hesabı Cetvel!n!n Ta"ınır Sayım ve Döküm Cetvel!ne uygunlu-
$u görüldükten sonra onaylanır. Yetk!l! merc!lerce !sten!ld!$!nde !braz 
ed!lmek veya gönder!lmek üzere harcama b!r!m!nde, yurt dı"ı te"k!latı-
nın ta"ınır mal yönet!m hesabı !se merkez te"k!latında muhafaza ed!l!r.

#dare ta"ınır mal yönet!m! ayrıntılı hesap cetvel! !le !cmal cetvel!: 

• Merkezdek! ta"ınır konsol!de görevl!ler!nce; dı" tems!lc!l!kler !le merkez 
ve ta"ra harcama b!r!mler! !t!barıyla düzenlenen harcama b!r!m! ta"ınır 
mal yönet!m hesabı cetveller! öncel!kle I !nc! düzey detay kodu !t!barıyla 
ayrı ayrı b!rle"t!r!lmek suret!yle #dare Ta"ınır Mal Yönet!m! Ayrıntılı Hesap 
Cetvel!, ta"ınır hesap grupları !t!barıyla b!rle"t!r!lmek suret!yle de #dare 
Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı #cmal Cetvel! hazırlanır.

• #dare Ta"ınır Mal Yönet!m! Ayrıntılı Hesap Cetvel! !le #dare Ta"ınır Mal 
Yönet!m Hesabı #cmal Cetvel!n!n !lg!l!lerce !mzalanmı" nüshası !daren!n 
kes!n hesabına eklen!r.

Dayanıklı ta"ınırların numaralanması: 

• G!r!" kaydı yapılan dayanıklı ta"ınırlara, ta"ınır kayıt ve kontrol yetk!l!s! 
tarafından b!r s!c!l numarası ver!l!r. 

• Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya et!ket yapı"tırma sure-
t!yle ta"ınırın üzer!nde kalıcı olacak "ek!lde bel!rt!l!r. 

• F!z!k! veya kullanım özell!kler! neden!yle numaralandırılması mümkün 
olmayan ta"ınırlara bu !"lem uygulanmaz. 

• S!c!l numarası üç grup rakamdan olu"ur. 

• B!r!nc! grup rakam, ta"ınırın Dayanıklı Ta"ınırlar Defter!nde ayrıntılı !z-
lenmek üzere kayded!ld!$! ta"ınır kodundan; 

• #k!nc! grup rakam, ta"ınırın g!r!" kayded!ld!$! yılın son !k! rakamından; 

• Üçüncü grup rakam !se ta"ınıra ver!len g!r!" sıra numarasından olu"ur.
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Ta"ınır kodları ve detaylı hesap planı: 

• Ta"ınırın Bakanlıkça bel!rlenen düzey detay kodundan sonrak! detay 
kodları, kamu !dareler!nce ölçü b!r!m! esas alınarak bel!rlen!r. 

Harcama b!r!m! ve ambarların kodlanması: 

• Kapsamdak! kamu !dareler!nde harcama b!r!mler!ne ve bunlara ba$lı 
ambarlara a"a$ıdak! esaslara göre b!rer kod numarası ver!l!r. 

• Harcama b!r!mler!ne !k! grup ve onb!r rakamdan olu"an kod ver!l!r. 

• B!r!nc! grup (00.00.00.00) sek!z karakterden olu"ur ve !daren!n anal!-
t!k bütçe uygulamasına !l!"k!n kurumsal sınıflandırmadak! düzeyler!n! 
göster!r. 

• #k!nc! grup (000) üç karakterden olu"ur ve o !lçe, !l, bölge veya merkez-
dek! harcama b!r!m! sayısını göster!r. 

• Bakanlık saymanlık otomasyon s!stem!n! (say2000!) kullanan !darelerde 
Bakanlıkça ver!len b!r!m kodları kullanılır.

• Harcama b!r!mler!n!n bünyes!nde bulunan ambarlara harcama yetk!l!-
ler!nce b!r düzeyl! ve !k! karakterden olu"an kod ver!l!r. 

• Bu kod aynı harcama b!r!m!ne ba$lı ambarların sayısını göster!r. 

• Ambar, ba$lı oldu$u harcama b!r!m! koduyla b!rl!kte tanımlanır. 

• Bu kodlar ta"ınır kayıt yetk!l!ler! ve ta"ınır kontrol yetk!l!ler! !le ta"ınır 
konsol!de görevl!ler!nce yapılan ta"ınır !"lemler!ne !l!"k!n olarak düzen-
lenen belge ve cetvellerde kullanılır. 

Yetk! 

• Bakanlık; 

• Ta"ınır Kod L!stes! !le defter, belge ve cetvellerde de$!"!kl!k yapmaya, 

• Ta"ınır II nc! düzey detay kodundan sonrak! detay kodları bel!rlemeye, 

• Ta"ınırların tak!b!ne !l!"k!n olarak barkod s!stem!n! uygulatmaya ve buna 
!l!"k!n usul ve esasları bel!rlemeye, 

• Ta"ınır kes!n hesabının elektron!k ortamda alınmasına !l!"k!n düzenle-
meler! yapmaya,

• Ta"ınır mal yönet!m hesabının elektron!k ortamda alınmasına !l!"k!n 
düzenlemeler! yapmaya, 

• Merkez! yönet!m kapsamındak! kamu !dareler!n!n ta"ınır kayıt ve !"lem-
ler!n! Bakanlıkça uygulanan ve yönet!len merkez! b!l!"!m ve yönet!m 
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s!stemler! üzer!nden yaptırmaya veya !dareler!n yönett!$! b!l!"!m s!stem-
ler! üzer!nden ta"ınır !"lemler!ne !l!"k!n b!lg!ler! entegrasyon suret!yle 
almaya, bunlara !l!"k!n usul ve esasları bel!rlemeye, 

• Genel bütçe kapsamındak! kamu !dareler!nde, tüket!m malzemeler!-
n!n çıkı"ına esas olmak üzere ta"ınır II nc! düzey detay kodu bazında 
düzenlenen onaylı l!steler!n muhasebe b!r!m!ne gönder!lmes!nde uy-
gulanacak sürelerde de$!"!kl!k yapmaya, 

• Harcama yetk!l!ler!n!n onayı !le harcama b!r!mler! ve d!$er kamu !dare-
ler!ne devred!lecek ta"ınırlar !le satı"ı yapılacaklar !ç!n tutar bel!rlemeye, 
yetk!l!d!r.
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

TEST - 1

1. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, dı" tems!lc!l!klerde ta"ınır kayıt 
yetk!l!ler! a"a%ıdak!lerden hang!s! tarafından görevlend!r!l!r? 

A) Harcama yetk!l!s! 

B) Ta"ınır konsol!de görevl!s! 

C) Sayı"tay Ba"kanı  

D) M!syon "efler! 

E) Dı"!"ler! Bakanı

I-   Ambarlarını dev!r ve tesl!m etmeden, görevler!nden ayrılmamak. 

II-  Harcama b!r!m!n!n malzeme !ht!yaç planlamasının yapılmasına 
yardımcı olmak. 

III- Ambarda çalınma veya ola$anüstü nedenlerden dolayı meydana 
gelen azalmaları harcama yetk!l!s!ne b!ld!rmek.

IV- Tüket!me veya kullanıma ver!lmes! uygun görülen ta"ınırları 
!lg!l!lere tesl!m etmek. 

2. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, yukarıdak!lerden hang!s!/han-
g!ler! ta"ınır kayıt yetk!l!ler!n!n görev ve sorumluluklarındandır? 

A) Yalnız I

B) I ve II 

C) I, II ve IV 

D) II, III ve IV 

E) I, II, III ve IV
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 “Ta"ıtlar, yolcu ve yük ta"ımacılı$ında kullanılanlar !le özel amaçlı 
kullanımlar !ç!n muhtel!f c!hazlarla donatılmı" bulunan ve çe"!tler! 
!le kod numaraları Ta"ınır Kod L!stes!n!n … bölümü … hesap 
detayında göster!len ta"ıtlardır.”

3. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, yukarıda ver!len met!nde bo" 
bırakılan yerlere sırasıyla a"a%ıdak!lerden hang!ler! get!r!lmel!d!r?

A) B / 254 B) B / 255 

C) A / 150 D) B / 150

E) B / 253 

I-   Dayanıklı Ta"ınırlar Defter!

II-  Kütüphane Defter!

III- Müze Defter! 

IV- Tüket!m Malzemeler! Defter!

4. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, yukarıdak!lerden hang!s!/
hang!ler! ta"ınır !"lemler!nde tutulacak defterlerdend!r?

A) I ve III  B) I, II ve IV 

C) II, III ve IV  D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

5. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, Ta"ınır Geç!c! Alındısı hang! 
durumda düzenlen!r?

A) Ta"ınırın tesl!m ed!lmes!nde

B) Ambardan ta"ınır talep ed!ld!$!nde

C) Ta"ınırların hurdaya çıkarılmasında

D) Muayene ve kabul !"lem! derhal yapılamayan hallerde, ta"ınırların 
geç!c! olarak tesl!m alınmasında

E) Ta"ınırın herhang! b!r nedenle yok olmasında  
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6. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, kom!syonca yapılan de%erlend!r-
me sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen ta"ınırlar 
hakkındak! gerekçel! karar hang! yetk!l!ye b!ld!r!l!r?

A) Mal! h!zmetler b!r!m!ne 

B) Sayım kom!syonuna

C) Harcama yetk!l!s!ne  

D) De$er tesp!t kom!syonuna

E) Harcama b!r!m!ne

I-   Tüket!m malzemeler! defter!

II-  Dem!rba" e"ya defter!

III- Müze defter!

IV- Kütüphane defter!

7. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, yukarıdak!lerden hang!s!/
hang!ler! ta"ınır !"lemler!nde tutulacak defterlerden de%!ld!r?

A) Yalnız II

B) I ve III  

C) I, III ve IV  

D) Yalnız III 

E) Yalnız IV

8. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, ba%ı" ve yardım yoluyla ed!n!len 
ta"ınırlarda; !spat ed!c! b!r belge !le de%er! bel!rt!lmem!" b!r 
ta"ınır !ç!n hang! de%er!n esas alınması gerek!r?

A) Harcama yetk!l!s!n!n bel!rled!$! de$er!n

B) Harcama b!r!m!n!n bel!rled!$! de$er!n

C) De$er tesp!t kom!syonunca bel!rlenen de$er!n

D) Mal! h!zmetler b!r!m!nce bel!rlenen de$er!n

E) Ba$ı" yapanın bel!rled!$! de$er!n
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 “Ta"ınır Kod L!stes!n!n (B) bölümünde göster!len kara ta"ıtları 
ve !" mak!neler!n!n bunları sürekl! olarak kullanacak personele 
ver!lmes!nde………………………….. düzenlen!r.”

9. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, yukarıdak! öncülde bo" bırakılan 
yere a"a%ıdak! seçeneklerde ver!lenlerden hang!s! get!r!l!rse 
do%ru olur? 

A) Ta"ınır #"lem F!"!

B) Ta"ınır Tesl!m Belges! 

C) Dayanıklı Ta"ınır L!stes!

D) Ambar Dev!r ve Tesl!m Tutana$ı

E) Ta"ınır #stek Belges!

10. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, de%er tesp!t kom!syonu 
a"a%ıdak!lerden hang!s!n!n onayı !le kurulur?

A) Harcama yetk!l!s!  

B) Ta"ınır kontrol yetk!l!s!

C) Sayı"tay Ba"kanı  

D) Mal! h!zmetler b!r!m!

E) Ta"ınır konsol!de görevl!s!

11. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, ba%ı" ve yardım olarak ed!n!len 
ta"ınırlar tesl!m alındı%ında, a"a%ıdak!lerden hang!s! tarafından 
Ta"ınır #"lem F!"! düzenlenerek kayıtlara alınır?

A) De$er tesp!t kom!syonu

B) Ta"ınır kayıt yetk!l!s!

C) Sayım kom!syonu

D) Harcama yetk!l!s! 

E) Ta"ınır konsol!de görevl!s!
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 “Kamu !dareler!nce 31 !nc! madde hükümler!ne göre bedels!z olarak 
dev!r alınan ta"ınırlar, devreden !daren!n Ta"ınır #"lem F!"!nde göster!len 
de$er esas alınarak düzenlenecek Ta"ınır #"lem F!"! !le g!r!" kayded!l!r 
ve F!"!n b!r nüshası ……….. gün !çer!s!nde devreden !daren!n çıkı" 
kaydına esas Ta"ınır #"lem F!"!ne ba$lanmak üzere gönder!l!r.”

12. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, yukarıda bo" bırakılan yere 
a"a%ıdak!lerden hang!s!n!n get!r!lmes! gerek!r? 

A) 2 gün 

B) 5 gün

C) 7 gün 

D) 10 gün

E) 15 gün

13. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, tüket!m malzemeler!, Ta"ınır 
#stek Belges! kar"ılı%ında düzenlenecek a"a%ıdak! belgelerden 
hang!s! !le çıkı" kayded!l!r?

A) Ta"ınır #stek Belges!

B) Ta"ınır #"lem F!"!

C) Ta"ınır Geç!c! Alındısı

D) Kayıttan Dü"me Tekl!f ve Onay Tutana$ı

E) Ambar ve Dev!r Tesl!m Tutana$ı

14. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, bedels!z dev!r, kullanılamaz hale 
gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma haller!nde esas alınacak 
de%er a"a%ıdak!lerden hang!s!d!r?

A) Harcama b!r!m!n!n bel!rled!$! de$er

B) Gerçe$e uygun de$er 

C) Harcama yetk!l!s!n!n bel!rled!$! de$er 

D) De$er tesp!t kom!syonunca bel!rlenecek de$er

E) Kayıtlı de$er 
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15. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, ta"ıtlar a"a%ıdak! hesap 
kodlarının hang!s!nde tak!p ed!l!r?

A) 255 hesap kodu

B) 253 hesap kodu

C) 254 hesap kodu

D) Ta"ıtların tak!p kodu bulunmamaktadır

E) 150 hesap kodu

CEVAP ANAHTARI / TEST 1

1&D 2&E 3&A 4&E 5&D 6&C   7&A 8&C 9&B 10&A
11&B 12&C 13&B 14&E 15&C
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TEST - 2

1. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, kayıtlara alını" tar!h! !t!barıyla 
kaç yılını tamamlamı" ve !darece kullanılmasına !ht!yaç 
duyulmayan ta"ınırlar, bu ta"ınıra !ht!yaç duyan !darelere 
bedels!z devred!leb!l!r.

A) 1 B) 4 C) 5

D) 7 E) 10

2. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, Dev!r #"lemler! !le !lg!l! olarak 
a"a%ıdak!lerden hang!s! yanlı"tır?

A) Ta"ınır kayıt yetk!l!ler!, sorumlulukları altındak! ambarlarda 
bulunan ta"ınırları ve bunlara !l!"k!n kayıt ve belgeler!, yerler!ne 
görevlend!r!lenlere devretmeden görevler!nden ayrılamazlar

B) Yen! görevlend!r!len ta"ınır kayıt yetk!l!ler! söz konusu kayıt ve 
belgeler! aramak ve almak zorundadır

C) Ambarların devr!, Ambar Dev!r ve Tesl!m Tutana$ı düzenlenerek 
yapılır

D) Dev!r kurulu, harcama yetk!l!s! tarafından bel!rlenen b!r k!"!n!n 
ba"kanlı$ında, ta"ınır kayıt yetk!l!ler!n!n de katıldı$ı en az üç 
k!"!den olu"ur

E) Ambarlarındak! ta"ınırları ve ta"ınır !"lemler!ne !l!"k!n kayıt ve 
belgeler!n kayıt yetk!l!s!n!n ölümü neden!yle yen! ta"ınır kayıt 
yetk!l!s!ne dev!r ve tesl!m  ed!lememes! durumunda, dev!r !"lem! 
kayıt yetk!l!s!n!n yasal var!sler! aracılı$ıyla yapılır

3. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, ambar dev!r tesl!m tutana%ı kaç 
nüsha  düzenlen!r?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5
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4. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, ta"ınır mal satın alındı%ında 
veya de%er artı"ı yapıldı%ı hallerde hang! bedel üzer!nden kayda 
alınır?

A) Mal!yet bedel! 

B) Ray!ç bedel

C) Tesp!t kom!syonunca bel!rlenen bedel

D) P!yasa bedel!

E) Kayıtlı bedel

5. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, g!r!" kaydı yapılan dayanıklı 
ta"ınırlara a"a%ıdak!lerden hang!s! tarafından s!c!l numarası 
ver!l!r?

A) Sayı"tay

B) Ta"ınır kayıt yetk!l!s!

C) Harcama yetk!l!s! 

D) Gerçekle"t!rme görevl!s!

E) Ta"ınır konsol!de görevl!s!

6. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre dayanıklı ta"ınırlara !l!"k!n s!c!l 
numarası kaç grup rakamdan olu"ur?

A) Üç B) Dört C) Be"

D) Altı E) Yed!

7. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre a"a%ıdak!lerden hang!s! ta"ınır 
çıkı"ı de%!ld!r?

A) Satı" B) Dev!r 

C) Tüket!m  D) Hurdaya ayırma

E) Ba$ı"
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8. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, a"a%ıdak!lerden hang!s! ta"ınır 
kontrol yetk!l!ler!n!n görev ve sorumluluklarından de%!ld!r?

A) Ta"ınır kayıtları !le !lg!l! düzenlenen belgeler!n uygunlu$unu 
kontrol etmek

B) Ta"ınır !"lemler! !le !lg!l! düzenlenen cetveller!n mevzuata uygun-
lu$unu kontrol etmek

C) Ta"ınır kayıtları !le !lg!l! düzenlenen belgeler!n mal! tablolara uy-
gunlu$unu kontrol etmek

D) Ta"ınır !"lemler! !le !lg!l! düzenlenen cetveller!n mal! tablolara uy-
gunlu$unu kontrol etmek

E) Harcama B!r!m!n!n malzeme !ht!yaç planlamasına yardımcı ol-
mak

9. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, a"a%ıdak!lerden hang!s! ta"ınır 
kayıt yetk!l!ler!n!n görev ve sorumluluklarından b!r! de%!ld!r?

A) Harcama b!r!m!n!n malzeme !ht!yaç planlamasının yapılmasına 
yardımcı olmak

B) Tüket!me uygun görülen ta"ınırları !lg!l!lere tesl!m etmek

C) Muayene ve kabul !"ler! hemen yapılamayan ta"ınırları kontrol 
ederek tesl!m almak

D) Harcama B!r!m! Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı Cetvel!nde göster!len 
tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunlu$unu kontrol ederek 
onaylamak 

E) Ta"ınırların g!r!" ve çıkı"ına !l!"k!n kayıtları tutmak

10. Ta"ınır Mal Yönetmel!%!ne göre, a"a%ıdak!lerden hang!s! ta"ınır 
!"lemler!nde tutulacak defterlerden b!r! de%!ld!r?

A) Envanter Defter!

B) Dayanıklı Ta"ınırlar Defter!

C) Müze Defter!

D) Kütüphane Defter!

E) Tüket!m Malzemeler! Defter!
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 “Ta"ınır Mal Yönetmel!$!ne göre harcama b!r!m!n!n en üst yönet!c!s!ne 
…………… den!r.”

11. Yukarıdak! bo"lu%a a"a%ıdak!lerden hang!s!n!n get!r!lmes! 
gerek!r?

A) Kayıt Yetk!l!s!

B) Harcama Yetk!l!s!

C) Kontrol Yetk!l!s!

D) Ta"ınır Yetk!l!s!

E) Konsol!de Görevl!s!

12. Kamu !dareler!ne a!t ta"ınırların kullanıma ver!l!nceye kadar 
muhafaza ed!ld!%! yere ne ad ver!l!r?

A) Depo B) Tes!s C) Ambar

D) Ard!ye E) S!lo

I- Ta"ınırları görevden ayrılması hal!nde tesl!m etmek zorundadır.

II- Ta"ınırlara !l!"k!n !"lem ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılıp 
yapılmadı$ını kontrol etmeye yetk!l!d!r.

III- Kaybolan ta"ınırların !lg!l!lerden tazm!n! !ç!n gerekl! !"lemler! 
yapmaya yetk!l!d!r.

13. Yukarıda görev ve yetk!s! bel!rt!len k!"! a"a%ıdak!lerden 
hang!s!d!r?

A) Gerçekle"t!rme Görevl!s!

B) Üst Yönet!c!

C) Ta"ınır Kontrol Yetk!l!s!

D) Harcama Yetk!l!s!

E) Ta"ınır Konsol!de Görevl!s!
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14. Ta"ınırlarla !lg!l! a"a%ıdak! !fadelerden hang!s! yanlı"tır?

A) Harcama yetk!l!ler!, ta"ınır yönet!m hesabının !lg!l! merc!lere gön-
der!lmes! sorumlulu$unu ta"ınır kayıt yetk!l!ler! ve ta"ınır kontrol 
yetk!l!ler! aracılı$ıyla yer!ne get!r!r.

B) Kamu görevl!ler!n!n kullanımına ver!len dayanıklı ta"ınırlar, kulla-
nıcıları tarafından ba"kasına ancak tutanak kar"ılı$ı devred!leb!-
l!r.

C) Harcama yetk!l!ler!, ta"ınırlara !l!"k!n !"lem ve kayıtların usule uy-
gun olarak yapılıp yapılmadı$ını kontrol etmeye veya ett!rmeye 
yetk!l!d!r.

D) Ta"ınır kontrol yetk!l!s! !le ta"ınır kayıt yetk!l!s! görev! aynı k!"!de 
b!rle"emez

E) Ta"ınırların özell!$!nden veya ola$an kullanımından kaynaklanan 
yıpranma !le usulüne uygun olarak bel!rlenen f!relerden dolayı 
sorumluluk aranmaz.

15. #dare tarafından kullanılmasına !ht!yaç duyulmayan ta"ınırların 
!ht!yaç duyan !darelere bedels!z devred!leb!lmes! !ç!n, kayıtlara 
alını" tar!h! !t!barıyla ta"ınırların kaç yılını doldurmu" olması 
gerek!r?

A) 2  B) 5  C) 8

D) 10  E) 15

CEVAP ANAHTARI / TEST 2

1&C 2&E 3&C 4&A 5& B 6&A 7&E 8&E 9&D
10&A 11&B 12&C 13&D 14&B 15& B 
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• Ta"ınırların etk!l!, ekonom!k, ver!ml! ve hukuka uygun olarak ed!n!lme-
s!nden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmel!kte 
bel!rt!len esas ve usullere göre saydam ve er!"!leb!l!r "ek!lde tutulmasını 
sa$lamaktan ve ta"ınır yönet!m hesabını !lg!l! merc!lere göndermekten 
harcama yetk!l!ler! sorumludur.

• Kullanılmak üzere kend!ler!ne ta"ınır tesl!m ed!len kamu görevl!ler!n!n 
kasıt, kusur, !hmal veya tedb!rs!zl!k ya da d!kkats!zl!kler! neden!yle olu-
"an kamu zararı, de%er tesp!t kom!syonu tarafından tesp!t ed!lecek 
gerçe%e uygun de%er üzer!nden, !lg!l! mevzuat hükümler! uygulan-
mak suret!yle tahs!l ed!l!r.

• De$er tesp!t kom!syonu, harcama yetk!l!s!n!n onayı !le ta"ınır kayıt 
yetk!l!s!n!n ve !"!n uzmanının da katıldı$ı en az üç k!"!den olu"turulur.

• Hurdaya ayrılmasına karar ver!len ta"ınırlardan kayıtlı de$er! Bakanlıkça 
bel!rlenecek tutara kadar olanlar harcama yetk!l!s!n!n, bel!rlenen tutarı 
a"an ta"ınırlar !se kamu !dares! üst yönet!c!s!n!n onayı !le kayıtlardan 
çıkarılır.

Kurumlarda Ta"ınır G!r!"ler!:
 ɮ Satın alma
 ɮ Ba$ı" ve yardım yoluyla
 ɮ Sayım fazlası
 ɮ #ade edilme
 ɮ Dev!r alma
 ɮ Tasf!ye !dares!nden alma
 ɮ #ç !mkanlarla üretme

"eklinde yapılır.

Kurumlarda Ta"ınır Çıkı"ları:
 ɮ Tüket!m
 ɮ Kullanım
 ɮ Dev!r
 ɮ Yabancı ülkelere ba$ı" veya yardım olarak
 ɮ Satı"
 ɮ Kullanılmaz hale gelme
 ɮ Yok olma
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 ɮ Sayım noksanı
 ɮ Hurdaya ayırma

"eklinde yapılır.

Dayanıklı Ta"ınırlar:
a. Mak!ne ve Aletler Grubu  (Kodu-253)
b. Ta"ıtlar Grubu   (Kodu-254)
c. Dem!rba"lar Grubu   (Kodu-255)

olmak üzere 3 (üç) gruba ayrılır.

Tüket!m Malzemeler!:

• Bel!rl! b!r h!zmet!n üret!lmes!nde kullanılan, kullanımı sonucunda tü-
kenen veya b!r süre kullanıldıktan sonra !lk özell!kler!n! kısmen veya 
tamamen kaybederek b!r daha kullanılamayacak duruma gelen mal-
zemelerd!r. (Kodu-150)

• Dayanıklı ta"ınırlar Ta"ınır Tesl!m Belges! düzenlenerek kullanıma ver!l!r.

• Ta"ınır Geç!c! Alındısı: Ta"ınırların muayene ve kabul !"lem! derhal 
yapılamayan hallerde, ta"ınırların geç!c! olarak tesl!m alınmasında 
düzenlen!r.

• Ta"ınırların satın alma suret!yle ed!nme ve de$er artırıcı de$!"!kl!k hal-
ler!nde kayıtları mal!yet bedel! üzer!nden yapılır.

• Ba%ı" ve yardım yoluyla ed!n!len ta"ınırlarda; ba$ı" ve yardımda 
bulunan tarafından !spat ed!c! b!r belge !le de$er! bel!rt!lm!" !se bu 
de$er, bell! b!r de$er! yoksa de$er tesp!t kom!syonunca bel!rlenen 
de$er esas alınır.

Ta"ınır yönet!m hesabı a"a%ıdak! cetvellerden olu"ur:
a. Sayım Tutana$ı,
b. Ta"ınır Sayım ve Döküm Cetvel!,
c. Ta"ınır Mal Yönet!m Hesabı Cetvel!,
d. Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,
e. Yıl sonu !t!barıyla en son düzenlenen Ta"ınır #"lem F!"!n!n sıra 

numarasını göster!r tutanak.
 ɮ #lçe !dare kurulları kararları aleyh!ne !l !dare kurullarına, !l !dare ku-
rullarının gerek b!r!nc! ve gerek !k!nc! derecede verd!kler! kararlar 
aleyh!ne Danı"tayda !lg!l!ler tarafından Danı"tay Kanununa göre 
!t!raz olunab!l!r.





'(9/(7�$5ûú9�
+ú=0(7/(5ú�+$..,1'$�

<g1(70(/ú.

BÖLÜM 20





 
 

'(9/(7�$5ûú9�+ú=0(7/(5ú�
+$..,1'$�<g1(70(/ú.

$���%ú/*ú�127/$5,

!Tanımlar

• Ba!kanlık: Devlet Ar!"vler" Ba!kanlı#ı,

• Belge H"yerar!"s": Belgen"n a"t oldu#u kurum, b"r"m, klasör, dosya "le 
belge b"le!enler"n"n genelden özele do#ru bütünü,

• Belge Yönet"c"s": Belgeler"n dosyalanması, saklanması, ayıklanması, 
tasf"yes", h"zmete sunulması ve transfer" "!lemler"n" kurumu veya b"r"m" 
adına yöneten k"!",

• Belge Yönet"m": Belgeler"n üret"m"nden "t"baren bel"rlenen ölçütler 
çerçeves"nde de#erlend"rme, düzenleme, ayıklama ve h"zmete sunma 
faal"yetler"n"n tümü,

• D"j"talle!t"rme:$Kâ#ıt ortamındak"$belgeler"n tarayıcı, kamera$g"b" c"-
hazlar$veya$yen"l"kç"$tekn"kler kullanılarak sayısal ortama aktarılması,

• Dosya Kodu: Belgen"n hang" dosya "le "l"!k"l" oldu#unu veya "!lem" b"ten 
belgen"n hang" dosya/klasöre konulaca#ını gösteren alfabet"k, sayısal, 
alfa-nümer"k tanımlama,

• Kurum Ar!"v": Yükümlüler"n merkez te!k"latlarında yer alan,$belgele-
r"n$b"r"m ar!"vler"ne$ve merkez" ar!"vlere$nazaran daha uzun sürel" sak-
landı#ı ar!"vler,

• Merkez" Ar!"v:$Yükümlüler"n$merkez te!k"latı dı!ında ta!ra, bölge, yurt 
dı!ı ve benzer" yerlerde olu!turulan ve belgeler"n$b"r"m ar!"vler"ne na-
zaran daha uzun sürel" saklandı#ı ar!"vler,

• Özel Ar!"vler: Bu$fıkranın$(b) bend"nde bel"rt"len muhtevada olup da, 
yükümlüler dı!ında kalan gerçek ve tüzel k"!"ler"n el"nde bulunan bel-
geler"n meydana get"rd"#" ar!"vler,

• Üstver": Belgey" tanımlayan veya herhang" b"r özell"#"n" bel"rten un-
surların her b"r",
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Belge Yönet"c"ler" ve Ar#"v Personel"

• Yükümlüler, kurumlarının belge yönet"m" ve ar!"v h"zmetler"n" yürüt-
mekle sorumlu olacak “Kurum Belge Yönet"c"ler"” "le her b"r"m "ç"n 
“B"r"m Belge Yönet"c"ler"”n" bel"rler. %ht"yaç hal"nde alt b"r"mler "ç"n 
de “Belge Yönet"c"s"” bel"rleneb"l"r.

• Belge$yönet"m" ve ar!"v h"zmetler"n"n,$bu$Yönetmel"k hükümler" "le$ar-
!"vc"l"k$metot ve tekn"kler"ne uygun olarak yürütüleb"lmes" "ç"n yeterl" 
n"tel"k ve sayıda personel görevlend"r"l"r.

• Belge yönet"m" "le ar!"v h"zmetler"n"n yürütülmes"nde görev alacak 
personelde meslek" e#"t"m almı! olanlara öncel"k ver"l"r.

• Yükümlüler, belge yönet"m" ve ar!"v h"zmetler"nde görev alacak perso-
nel"n meslek" b"lg" ve becer"ler"n"n gel"!t"r"lmes"ne yönel"k tedb"rler alır.

Belgeler"n G"zl"l"$" ve G"zl"l"$"n Kaldırılması

• %!lem gördü#ü dönemde g"zl"l"k dereces" olan veya g"zl" kabul ed"len 
ve halen bu özell"kler"n" koruyan belgeler g"zl"l"kler" kaldırılmadıkça bu 
özell"#"n" muhafaza eder.

• G"zl"l"k derecel" ar!"v belges",$Ba!kanlı#a geçt"kten sonra da g"zl" kalır. 
Bu çe!"t ar!"v belges"n"n g"zl"l"#"n"n kaldırılmasına, yükümlüler"n görü!ü 
alındıktan sonra Ba!kanlıkça karar ver"l"r. G"zl"l"#" kaldırılan ar!"v belgele-
r"ne, “… tar"h ve … sayılı karar "le g"zl"l"$" kaldırıldı” "bares" dü!ülür.

• Ba!kanlı#a devred"len ar!"v belgeler"n"n g"zl"l"#"n" kaldırma "! ve "!lem-
ler"ne yönel"k hususlar, Ba!kanlıkça çıkartılacak yönerge "le bel"rlen"r.

Ar#"vlerden Yararlanma

• B"r"mler, gerekt"#"nde görülmek veya "ncelenmek üzere kurum dı!ına 
çıkarılmamak kaydıyla ar!"vlerden belge alab"l"r. %ncelemeler"n ardından 
alınan belgeler$alındı#ı$ar!"ve "ade ed"l"r.

• Ar!"vlerden belge taleb",$bu Yönetmel"#"n ek"nde yer alan (EK-1)$“Belge/
Dosya %stek Formu” düzenlenmek suret"yle yapılır.

• Ar!"vlerden alınan belgeler"n, "ncelenme ve kullanım süres" kurum ar!"v" 
tarafından bel"rlen"r. Bel"rlenen süren"n yeterl" olmadı#ı durumlarda 
süre uzatılab"l"r.

• Ar!"v belges" vasfını kazanmı! belgeler"n aslı h"ç b"r sebep ve suret-
le, ar!"vlerden veya bulundukları yerlerden dı!arıya ver"lemez. Ancak 
Devlete, gerçek ve tüzel k"!"lere a"t b"r h"zmet"n görülmes", b"r hak-
kın korunması ve "spatı gerekt"#"nde usulüne göre örnekler ver"leb"l"r. 
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Yahut mahkemelerce tay"n ed"lecek b"l"rk"!"ler veya "lg"l" da"reler"nce 
görevlend"r"lecek yetk"l"lerce yer"nde "nceleneb"l"r.

• Elektron"k ortamda te!ekkül eden belgelerden er"!"m yetk"s" çerçeve-
s"nde yararlanılır. Er"!"m yetk"s" bulunmayan belgelerden yararlanma 
talepler" "se b"r"m am"r"n"n "zn" alınmak kaydıyla belge yönet"c"s" ma-
r"fet"yle yapılır.

• Ar!"vlerden yararlanmaya yönel"k her türlü kayıt düzenl" b"r !ek"lde 
tutulur.

• Ara!tırmaya açık ar!"v belgeler"nden yerl" ve yabancı gerçek veya tüzel 
k"!"ler"n yararlanması, yükümlülükler", ar!"v belges"n"n örnekler"n"n ve-
r"lmes" hususunda$Ba!kanlıkça hazırlanacak ve Cumhurba!kanı Kararı 
"le yürürlü#e konulacak usul ve esaslara r"ayet ed"l"r.

Ar#"vler"n Olu#turulması

• Yükümlüler; merkez te!k"latında “Kurum Ar#"v"”, ta!ra, bölge ve yurt 
dı!ı te!k"latlarında "se “Merkez" Ar#"v”ler kurmakla yükümlüdür.

• B"r"mler, "ht"yaç hal"nde güncell"#"n" kaybetmem"! olarak akt"f b"r b"-
ç"mde ve günlük "! akı!ı "çer"s"nde kullanılan belgeler"n bel"rl" b"r süre 
muhafaza ed"lece#" b"r"m ar!"vler"n" olu!turab"l"r.

• Ar!"v mekânlarının olu!turulması ve düzenlenmes"nde TS13212 nu-
maralı “Ar#"v Mekânlarının Düzenlenmes"”$standardı d"kkate alınır.

• Belgeler"n, kurum ar!"v", merkez" ar!"v ve varsa b"r"m ar!"vler"nde$bek-
let"lme ve saklama süreler", saklama planlarında bel"rt"ld"#" !ek"lde 
uygulanır.

• Elektron"k ortamda bulunan her türlü b"lg" ve belge; er"!"m, saklama, 
tasf"ye ve transfer ed"leb"lecek !ek"lde elektron"k ar!"vlerde tutulur.

Belgelere Dosya Kodu Ver"lmes"

• Dosya kodu, kurumsal dosya planına göre dosya planı kurallarına uygun 
olarak bel"rlen"r.

• Belge, b"rden çok konuyu "ht"va etmes" durumunda$yazının dosya kodu 
olarak a#ırlıklı olan konuya a"t dosya kodu terc"h ed"l"r.$Bu g"b" durum-
larda yazının b"r örne#" "lg"l" bulundu#u d"#er dosyaya da konulab"l"r.

• Gelen belgeler"n "ht"va ett"#" dosya kodları, hazırlanacak cevab" yazılar-
da ve belgen"n dosyalanmasında do#rudan referans alınmaz.

• Dosya planlarında, ayrıca tanımlanmı! olsa dah" b"r "!lem"n devamı 
veya parçası konumundak" yazılara, "!lem bütünlü#ünün bozulmaması 
amacıyla farklı b"r dosya kodu ver"lemez.
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• Elektron"k belge yönet"m s"stemler"nde dosya kodu, zorunlu üst ver" 
elemanı olarak bulundurulur.

Belgeler"n Dosyalanması

• Konu dosya/klasörler", her yıl$kend" dosya kodlarını ta!ıyan belgeler"n 
te!ekkül etmes" hal"nde açılır ve yıl b"t"m"nde kapatılır. %!lemler" uzun 
yıllar sürecek vaka dosyalarının kapatılmasında "se "!lem"n tamamlan-
dı#ı yıl esas alınır.

• B"r "!lemle "lg"l" olarak olu!an tüm belgeler, "!lem"n ba!ladı#ı belgeden 
sonuçlandı#ı belgeye kadar tar"hsel b"r düzen "ç"nde "lg"ler" ve ekler" 
"le b"rl"kte dosyalanır.

• Aynı dosya kodunu ta!ıyan belgeler"n yo#unlu#undan dolayı er"!"m"n 
daha etk"n sa#lanab"lmes" amacıyla dosya planında herhang" b"r "st"s-
na get"r"lmem"! "se co$raf"k, alfabet"k veya kronoloj"k dosyalama 
yapılab"l"r.

• Kend" özel koduyla açılan dosya/klasörlerde az sayıda belge b"r"kmes" 
hal"nde, bu dosya/klasördek" belgeler, dosya kodunun ba#lı oldu#u 
üst dosya sev"yeler"nde veya “Genel” adlı dosya/klasörlerde b"rle!t"r"-
l"r. B"rle!t"rme yapılan dosya/klasörler"n dosya et"ketler", yapılan "!lem 
d"kkate alınarak yen"den düzenlen"r.

• Her dosya/klasör "çer"s"ne, "çer"#" bel"rlemeye ve belgelere hızlı er"-
!"m" sa#lamaya yönel"k olarak$bu Yönetmel"#"n ek"nde yer alan (EK-
2)$“Dosya/Klasör %çer"k L"stes"” hazırlanarak konulur.

• Dosya/klasör "çer"k l"stes"n"n hazırlanmasında, her b"r "!lem bütününün 
en son "!lem gören belges" d"kkate alınır. L"steleme "!lem"ne,$tar"hsel 
sıralaması tamamlanmı! dosya/klasörün en esk" tar"hl" belges"nden 
ba!lanır.

• Elektron"k belge yönet"m s"stemler"nde "se belgeler, tanımlandı#ı h"-
yerar!"k yapı ve dosya kodlarına göre a"t oldu#u dosya/klasörlerde 
saklanır.

• Dosya kodları, dosyanın konusunu bel"rlemen"n yanı sıra, depolandı#ı 
ortamlardak" yer"n" de bel"rleme özell"#"ne sah"pt"r.

• F"lm, foto#raf, plak, ses ve görüntü bandı ve benzer" de#"!"k tür ve çe!"t-
tek" belgeler"n$düzenlenmes", farklı s"stem ve "!lemlere göre yapılab"l"r.

Dosya Et"ket"

• Dosya/klasör üzer"nde,$bu Yönetmel"#"n ek"nde (EK-3) örnekler" yer 
alan “Dosya/Klasör Et"ket"”nde;
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 ɮ Kurum adı/logosu, 
 ɮ B"r"m adı/kodu, 
 ɮ Dosya kodu, 
 ɮ Konu adı, 
 ɮ Yılı ve varsa özel b"lg"/özel kod 

g"b" unsurlar bulunmalıdır.

$Ar#"vlere Devred"lecek Belgeler"n Hazırlanması

• Her yılın OCAK ayı "çer"s"nde, öncek" yıla a"t dosya/klasörler uygunluk 
kontrolünden geç"r"l"r.$Uygunluk kontrolünde;

 ɮ Dosya/klasör "çer"s"nde bulunan belgeler"n, dosyalama kurallarına 
uygun olarak dosyalanıp dosyalanmadı#ı,

 ɮ Dosya/klasör "çer"s"nde bulunan her ayrı "!leme "l"!k"n belgen"n, 
ekler" "le b"r araya get"r"l"p get"r"lmed"#",

 ɮ Dosya/klasör "çer"s"nde bulunan her ayrı "!leme "l"!k"n belgeler"n, en 
son "!lem görmü! belge tar"h" d"kkate alınarak küçük tar"hten büyük 
tar"he do#ru tar"hsel sıralamasının yapılıp yapılmadı#ı,

 ɮ Dosya/klasör$et"ketler"n"n düzenlen"p düzenlenmed"#",
 ɮ Dosya/klasör "çer"k l"steler"n"n hazırlanıp hazırlanmadı#ı,

kontrol ed"lerek eks"kler" varsa tamamlanır.

• %çer"s"nde tamamen veya kısmen g"zl"l"k dereces" ta!ıyan dosya/klasör 
et"ket" üzer"ne en yüksek g"zl"l"k derecel" belgen"n "bares" yazılır. G"zl"l"k 
derecel" dosya/klasörler, ar!"vlerde tasn"f ve yerle!t"rme sırasında nor-
mal belgeler g"b" "!leme tâb" tutulur.

• Uygunluk kontrolü, "lg"l" b"r"m personel" ve b"r"m belge yönet"c"s" "le 
mü!tereken yapılır.

• Elektron"k belge yönet"m s"stemler"nde$olu!an belgeler"n do#ru dosya 
"le "l"!k"lend"r"l"p "l"!k"lend"r"lmed"#", belge yönet"c"s" tarafından kontrol 
ed"l"r, hatalı ver"len dosya kodlarının do#ru dosya "le "l"!k"lend"r"lmes" 
sa#lanır.

Belgeler"n Ar#"vlere Devr"

• %!lem" tamamlanmı! ve uygunluk kontrolü yapılarak eks"kl"kler" g"de-
r"lm"! dosya/klasörler,$müteak"p takv"m yılının "lk 3 (üç) ayı "çer"s"nde 
ar!"vlere devred"l"r.

• B"r belgen"n ek" olmayan k"tap, bro!ür, bo! form, doküman ve benzer" 
materyal ar!"vlere devred"lmez.
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• Belgeler"n dev"r "!lemler"nde, b"r"mlerle mutabakat sa#lanarak bel"rl" 
b"r sıra uygulanır.

• Dev"r "!lemler"nde$dosya/klasör "çer"k l"steler" referans alınır.

Ar#"vlerde Düzenleme

• Belgeler,$ar!"vlerde "!lem gördü#ü tar"hte meydana gelen yapısına 
uygun olarak asl" düzen" bozulmadan muhafaza ed"l"r.

• Ar!"vlerde b"r"mlere, belge yo#unlu#u ve saklama süreler"n"n uzunlu#u 
d"kkate alınarak yer ayrılır.

• Dosya/klasörler, b"r yerle!"m planı dâh"l"nde$raflara yerle!t"r"l"r ve yer-
le!"m !eması çıkartılır.

• Dosya/klasörler"n yerle!t"r"lmes"nde raflarda soldan sa#a, gözlerde "se 
yukarıdan a!a#ıya do#ru sıra uygulanır.

• Ar!"vde yerle!t"rme "!lem", sol taraftak" "lk rafın sol üst kö!es"nden ba!-
lanmak üzere yapılır. Bu "!lem, her raf grubu "ç"n tekrarlanır.

• Yerle!t"rme "!lemler"nde dosya kodları ve ser"ler" d"kkate alınarak, dos-
ya/klasörler küçük numaradan büyük numaraya do#ru yerle!t"r"l"r.

• Bu yerle!t"rme "!lem", yalnızca klas"k t"p belge "ç"n söz konusu olup f"lm, 
foto#raf, plak, ses ve görüntü bandı ve benzer" de#"!"k tür ve çe!"ttek" 
belgeler"n türüne göre raf s"stemler" kurularak yerle!t"rme "!lem" yapılır.

• Elektron"k belge yönet"m s"stemler"nde belgeler, belge h"yerar!"s" ve 
dosya bütünlü#ü d"kkate alınarak saklanır.

Ba#kanlı$a Devred"lecek Ar#"v Belgeler"n"n Hazırlanması ve Tesl"m"

• Yükümlüler"n ar!"vler"nde bulunan ar!"v belgeler"n"n Ba!kanlı#a devr" 
hususunda Ba!kanlıkça karar ver"l"r.

• Kurum ar!"v" veya merkez" ar!"vlerde yapılacak ayıklama "!lemler"n" mü-
teak"p, saklama planında ar!"v belges" olarak de#erlend"r"len belgeler 
Ba!kanlı#a devred"lmek üzere ayrılır.

• Ayıklama "!lemler" net"ces"nde yapısal bütünlükler" bozulan dosya/
klasörler, dosya kodları d"kkate alınarak yen"den dosyalanır.

• Ba!kanlı#a devred"lecek ar!"v belgeler", 13 üncü maddede göster"len 
b"ç"mde uygunluk kontrolünden geç"r"l"r.

• Ba!kanlı#a devred"lmek üzere hazırlanan ar!"v belgeler", bu 
Yönetmel"#"n ek"nde yer alan (EK-4) “Ar#"v Belges" Dev"r-Tesl"m ve 
Envanter Formu”na kayded"lerek, dev"r tar"h" ve !ekl" bel"rlenmek 
üzere Ba!kanlı#a b"ld"r"l"r. Devred"lecek belgeler Ba!kanlıkça yer"nde 
"nceleneb"l"r.
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• Dev"r "!lem" kes"nl"k kazanan ar!"v belgeler", varsa özel tutulmu! kayıt-
ları ve d"j"tal görüntüler" "le b"rl"kte en geç 1 (b"r) yıl "ç"nde Ba!kanlı#a 
devred"l"r.

• Ar!"v belgeler", mevcut düzen" do#rultusunda sıra numarası ver"lm"! 
özel kutulara konulmak suret"yle her türlü koruma ve güvenl"k önlemler" 
d"kkate alınarak kurum belge yönet"c"s" koord"nasyonunda Ba!kanlı#a 
tesl"m ed"l"r.

• Elektron"k ortamdak" ar!"v belgeler"n"n belge h"yerar!"s" ve üstver"ler" "le 
ba#ı korunur. Bu ba# olu!um a!amasında sa#lanamamı! "se sonradan 
kurulur. Konu dosyası olarak olu!turulanlar, konu kodları ve bu kodlar al-
tında bulunan dosya ser"ler"ne göre, vaka dosyası olarak olu!turulanlar 
"se vaka dosya kodları ve klasör ser"ler"ne göre hazırlanarak Ba!kanlı#ın 
bel"rleyece#" usul ve esaslara uygun devred"l"r.

Kurum Ar#"v" ve Merkez" Ar#"vlerde Ayıklama ve %mha

• Kurumun özell"#" sebeb"yle yönerge "le ayrıcalık sa#lanan yükümlüler 
har"ç$olmak üzere$b"r"m ar!"vler"nde ayıklama ve "mha "!lem" yapılmaz. 
Ayıklama ve "mha "!lemler" Kurum ar!"vler" ve merkez" ar!"vlerde yapılır.

• Ayıklama ve "mha "!lemler"nde, esk" yıllara a"t belgeler"n ayıklanmasına 
öncel"k ver"l"r.

• Saklanmasına gerek görülmeyen her türlü belgen"n "mhası, Ayıklama 
ve %mha Kom"syonlarının n"ha" kararı "le yapılır. Ancak 21 "nc" madde 
hükümler" saklıdır.

• e-Ar!"vlerde saklanan belgeler"n tasf"ye "!lemler", saklama planlarına 
ba#lı olarak, bu Yönetmel"k hükümler" kapsamında s"stem üzer"nden 
yapılır.

Ayıklama "#lem"ne tâb" tutulmayacak belgeler

• Car" "!lemlerde f""len rolü bulunan, mevzuat hükümler" ve saklama 
planlarına göre saklama süres"n" tamamlamayan, herhang" b"r davaya 
konu olan belgeler, öngörülen saklama süres" tamamlanıncaya ve/veya 
dava sonuçlanıncaya kadar, ayıklama ve "mha "!lem"ne tâb" tutulamaz.

Ayıklama ve %mha Kom"syonlarının Olu#turulması

• Kurum ar!"v" ve merkez" ar!"vlerde yapılacak ayıklama ve "mha "!lemler" 
"ç"n;$

 ɮ Ar!"v h"zmet ve faal"yetler"n"n düzenlenmes" ve yürütülmes"nden 
sorumlu b"r"m am"r"n"n veya "lg"l"$belge$yönet"c"s"n"n ba!kanlı#ında, 

 ɮ Ar!"vden görevlend"r"lecek 2 ("k") personel,



 ɮ Belgeler" ayıklanacak ve "mha ed"lecek "lg"l" b"r"m am"r" tarafından 
görevlend"r"lecek, ba#lı oldu#u b"r"m"n verd"#" h"zmetlerde b"lg" ve 
tecrübe sah"b" 2 ("k") tems"lc",

olmak üzere 5 (be!) k"!"l"k b"r Ayıklama ve %mha Kom"syonu kurulur.

• Ta!ra, bölge ve yurt dı!ı te!k"latlarında yeterl" personel"n bulunmaması 
hal"nde bu kom"syonlar en az 3 (üç) k"!"den$olu!ur.

Ayıklama ve %mha Kom"syonlarının Çalı#ma Esasları

• Ayıklama ve %mha Kom"syonları, her yılın$MART ayı ba!ında çalı!maya 
ba!lar.

• Kom"syonlar üye tam sayısı "le toplanır ve kararlarını oy çoklu#u "le alır. 
Tereddüt hal"nde söz konusu belgeler"n saklanmasına karar ver"lm"! 
sayılır.

• %mhası redded"len belgeler sonrak" yıllarda "lg"l" kom"syonlarca yen"den 
de#erlend"r"l"r.

%mha L"steler"n"n Düzenlenmes" ve Kes"nl"k Kazanması

• %mha ed"lecek belgeler "ç"n$bu Yönetmel"k ek"nde yer alan (EK-5)$“%mha 
L"stes"” hazırlanır. Aynı tür ve vasıfları ha"z belge "ç"n, örnekler"n" sakla-
mak suret"yle tür ve yılları gösteren "mha l"steler" düzenleneb"l"r.

• %mha l"steler"n"n her sayfası, Ayıklama ve %mha Kom"syonunun ba!kan 
ve üyeler" tarafından "mzalanır.

• Hazırlanan "mha l"steler";
 ɮ Merkez te!k"latlarında, Ba!kanlı#ın uygun görü!ü alındıktan sonra, 
kurum ve kurulu!un en üst am"r"n"n veya yetk" verd"#" k"!"n"n onayını 
müteak"p,

 ɮ Ta!ra, bölge ve yurt dı!ı te!k"latlarında "se kurum ar!"v"n"n uygun 
görü!ü alındıktan sonra, bu b"r"mler"n en üst am"r"n"n veya yetk" 
verd"#" k"!"n"n onayını müteak"p,

kes"nl"k kazanır.

• Onay "!lemler"nde belgeler"n ne !ek"lde "mha ed"lece#" hususu bel"rt"l"r.

• Ayıklama ve %mha Kom"syonlarınca ayıklanan ve "mhasına karar ver"len 
belgeler, "mha "!lemler" kes"nl"k kazanıncaya kadar düzenl" b"r !ek"lde 
muhafaza ed"l"r.

• %mha "!lem", düzenlenecek tutanakla tesp"t ed"l"r.

• Hazırlanan "mha l"steler", tutanakları ve bunlarla "lg"l" her türlü belge 
10 (on) yıl süreyle muhafaza ed"l"r.



%mha &ek"ller"

• %mha ed"lecek belgeler, ba!kaları tarafından görülüp okunması müm-
kün olmayacak !ek"lde parçalanır ve ger" dönü!ümde kullanılmak üzere 
de#erlend"r"l"r.

• Özell"#" gere#" "mha !ekl" kend" mevzuatında bel"rlenm"! belgen"n 
"mhası hakkında "lg"l" mevzuat hükümler" uygulanır.

• e-Ar!"vlerde tutulan belgeler"n "mhası, görülüp okunması ve kullanıl-
ması mümkün olmayacak !ek"lde s"stemden çıkarılarak tasf"ye ed"l"r.

!Belgeler"n D"j"talle#t"r"lmes"

• %!lem görmek üzere ka#ıt ortamında gelen belgeler, "!lem ve dosya 
bütünlükler"n"n korunması maksadıyla ekler" "le b"rl"kte taranarak elekt-
ron"k belge yönet"m s"stem"ne dah"l ed"l"r.

• D"j"talle!t"r"len belgeler"n elektron"k ve f"z"k" belgeler "le "l"!k"ler" 
korunur.

• Yükümlüler, gerekl" görüldü#ü durumlarda eller"nde bulunan kâ#ıt 
ortamındak" belgelerden ar!"v belges" n"tel"#" ta!ıyanları, tek nüsha 
olma özell"#"nden kurtarmak, ar!"v belges" dı!ında kalan ve sıklıkla 
kullanılan belgeler" "se yıpranmasını engellemek ve etk"n b"r b"ç"mde 
kullanab"lmek gayes"yle d"j"talle!t"reb"l"rler.

• Sık kullanılmayan ve saklama planlarında öngörülen saklama süreler" 
sonunda saklanmasına gerek görülmey"p de "mha ed"lecek belgeler, 
d"j"talle!t"rme "!lem"ne tâb" tutulmaz.

• D"j"tal görüntüler "le görüntülere a"t üstver"ler"n "l"!k"s" korunur.

• D"j"talle!t"rme "!lemler", b"r"mler"n öner"ler" do#rultusunda, belge yöne-
t"m" ve ar!"v h"zmetler"nden sorumlu b"r"m"n b"lg"s" veya koord"nes"nde, 
kurumsal bütünlük "çer"s"nde yapılır. B"r"mler"n ba#ımsız uygulamala-
rına "z"n ver"lmez.

• Yapılacak her türlü d"j"tal görüntüleme "!lemler"nde TS13298 numaralı 
“Elektron"k Belge ve Ar!"v Yönet"m S"stem"”$standardı d"kkate alınır.

• Belgeler"n d"j"talle!t"r"lmes", Ba!kanlıkça bel"rlenen usul ve esaslara 
göre yer"ne get"r"l"r.

Dosya Planları ve Saklama Planları

• Yükümlüler; dosya planları "le saklama planlarını, belge yönet"m" 
ve ar!"v h"zmetler"nden sorumlu b"r"m"n koord"nes"nde hazırlamak 
ve Ba!kanlı#ın uygun görü!ünü müteak"p uygulamaya koymakla 
yükümlüdürler.



• Dosya planları, kurumsal yapı ve kurumun fonks"yonları d"kkate alına-
rak; saklama planları "se belgeler"n "dar", mal", hukuk" ve tar"hsel açıdan 
de#erlend"r"lmes" net"ces"nde hazırlanır.

• Dosyalama "!lemler"nde “Standart Dosya Planı”nın uygulanması zo-
runlu olup, dosya planına konu ed"lmeyen f"lm, foto#raf, plak, ses, 
görüntü ve sa"r belgeler "ç"n ayrıca saklama planı hazırlanır.

Belge Yönet"m" ve Ar#"v H"zmetler" Faal"yet Raporları

• Yükümlüler, yıl "çer"s"ndek" belge yönet"m" ve ar!"v faal"yetler" "le "lg"l" 
b"lg"ler", Ba!kanlı#ın bel"rleyece#" form ve formatlara uygun olarak 
müteak"p takv"m yılının OCAK ayında Ba!kanlı#a b"ld"r"rler.

Özel Ar#"vler"n Satın Alınması

• Ba!kanlık, yükümlüler dı!ında kalan gerçek ve tüzel k"!"ler"n el"nde 
bulunan ar!"v belgeler"n" gerekt"#"nde tesp"t edece#" de#er üzer"nden 
satın alab"l"r.

Özel Ar#"vler"n Yurt Dı#ına %z"ns"z Çıkarılamayaca$ı

• Özel ar!"vler veya ar!"v belges" hüv"yet"ndek" belgeler, her ne sebep ve 
suretle olursa olsun, toplu veya ayrı parçalar hal"nde yurt dı!ına "z"ns"z 
çıkarılamaz. Bu çe!"t ar!"v belgeler"n"n yurt dı!ına çıkarılab"lmes" "ç"n 
gerekl" "z"n, gerçek ve tüzel k"!"ler"n taleb" üzer"ne Ba!kanlıkça ver"l"r.

%lga Ed"len, Yetk"s" Devred"len ve Özelle#en Kurum ve Kurulu#ların 
Belgeler"

• Bu Yönetmel"k kapsamında olup da faal"yet" sonlandırılarak belgeler" 
Ba!kanlı#a devred"lm"! kurum ve kurulu!ların, ayıklama ve "mha "!lem-
ler"ne yönel"k süreç Ba!kanlıkça yer"ne get"r"l"r.

• Bu Yönetmel"k kapsamında olup da te!k"lat de#"!"kl"kler" sebeb"yle, 
faal"yet"n farklı kurum ve kurulu!larca yürütülmes" durumunda belgeler, 
faal"yet"n yürütülece#" kurum veya kurulu!a devred"l"r.

• %lga ed"len, yetk"s" devred"len veya özelle!t"r"len yükümlülere a"t bel-
geler"n,$bu Yönetmel"kte bel"rlenen yükümlülükler", "lga ed"len yü-
kümlüler"n ba#lı oldu#u üst kurum ve kurulu!ça, yetk"s" devred"len 
yükümlülerde yetk"y" devralan kurum ve kurulu!ça, özelle!t"r"lecek 
yükümlülerde "se özelle!t"rme kapsamına alındı#ında te!k"l olunacak 
kom"syon mar"fet"yle yer"ne get"r"l"r.
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Müsadere Olunan Belge

• Bu Yönetmel"k$kapsamına g"ren ve "lg"l" kanunlara göre suçta kullanıldı-
#ı anla!ılarak müsaderes"ne da"r kararı kes"nle!en her türlü belge, hük-
mün kes"nle!mes"n" tak"p eden 6 (altı) ay "ç"nde Ba!kanlı#a tesl"m ed"l"r.

Osmanlıca ar#"v belgeler"n"n devr"

• Yükümlüler"n el"nde bulunan ar!"v belges" n"tel"#"n" kazanmı! Osmanlıca 
(esk" harfl" Türkçe) belgeler mevcut düzen" "çer"s"nde, ayıklama ve tasn"f 
"!lemler"ne tâb" tutulmaksızın ve dev"r tesl"m ve envanter formu hazır-
lanmaksızın, dev"r tesl"m tutana#ı "le b"rl"kte bu Yönetmel"#"n yürürlü#e 
g"rd"#" tar"hten "t"baren 2 ("k") ay "ç"nde Ba!kanlı#a devred"l"r.
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%���%ú/*ú�7$5$0$6,

 “Yükümlüler"n merkez te!k"latı dı!ında ta!ra, bölge, yurt dı!ı ve benzer" 
yerlerde olu!turulan ve belgeler"n b"r"m ar!"vler"ne nazaran daha uzun 
sürel" saklandı#ı ar!"vlerd"r.”

1. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, öncüldek" 
tanımlama a#a$ıdak"lerden hang"s"n" "fade etmekted"r?

A)  Merkez" Ar!"v

B)  Kurum Ar!"v"

C)  Özel Ar!"v

D)  K"!"sel Ar!"v

E)  D"j"tal Ar!"v

I-  Yükümlüler, kurumlarının belge yönet"m" ve ar!"v h"zmetler"n" 
yürütmekle sorumlu olacak Kurum Belge Yönet"c"ler" "le her b"r"m 
"ç"n B"r"m Belge Yönet"c"ler"n" bel"rler.

II- Alt b"r"mler "ç"n ayrıca Belge Yönet"c"s" bel"rlenmez.

III- Belge yönet"m" "le ar!"v h"zmetler"n"n yürütülmes"nde görev alacak 
personelde meslek" e#"t"m almı! olanlara öncel"k ver"l"r.

IV- Yükümlüler, belge yönet"m" ve ar!"v h"zmetler"nde görev alacak 
personel"n meslek" b"lg" ve becer"ler"n"n gel"!t"r"lmes"ne yönel"k 
tedb"rler alır.

2. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, 
yukarıdak"lerden hang"s"/hang"ler" “Belge Yönet"c"ler" ve Ar!"v 
Personel"” "le "lg"l" do$ru b"lg"d"r?

A)  I ve II

B)  I, III ve IV

C)  II, III ve IV

D)  I, II ve IV

E)  I, II, III ve IV
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I-   %!lem gördü#ü dönemde g"zl"l"k dereces" olan veya g"zl" kabul 
ed"len ve halen bu özell"kler"n" koruyan belgeler g"zl"l"kler" 
kaldırılmadıkça bu özell"#"n" muhafaza eder.

II-  G"zl"l"k derecel" ar!"v belges"n"n g"zl"l"#" Ba!kanlı#a geçt"kten sonra 
kalkar.

III- G"zl"l"#" kaldırılan ar!"v belgeler"ne, “… tar"h ve … sayılı karar "le 
g"zl"l"#" kaldırıldı” "bares" dü!ülür.

IV- Ba!kanlı#a devred"len ar!"v belgeler"n"n g"zl"l"#"n" kaldırma "! ve 
"!lemler"ne yönel"k hususlar, Ba!kanlıkça çıkartılacak yönetmel"k 
"le bel"rlen"r.

3. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, 
yukarıdak"lerden hang"s"/hang"ler" “Belgeler"n G"zl"l"#" ve G"zl"l"#"n 
Kaldırılması” "le "lg"l" yanlı# b"lg"d"r?

A)  Yalnız II

B)  I ve III

C)  II ve IV

D)  I, II ve IV

E)  I, II, III ve IV

4. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Ar!"vlerden 
Yararlanma” "le "lg"l" olarak a#a$ıdak" b"lg"lerden hang"s" yanlı#tır?

A)  B"r"mler, gerekt"#"nde görülmek veya "ncelenmek üzere kurum 
dı!ına çıkarılmamak kaydıyla ar!"vlerden belge alab"l"r.

B)  Ar!"vlerden belge taleb", bu Yönetmel"#"n ek"nde yer alan (EK-1) 
“Belge/Dosya %stek Formu” düzenlenmek suret"yle yapılır.

C)  Ar!"vlerden alınan belgeler"n, "ncelenme ve kullanım süres" 
kurum ar!"v" tarafından bel"rlen"r.

D)  Ar!"v belges" vasfını kazanmı! belgeler"n aslı ger" get"r"lmek 
suret"yle, ar!"vlerden veya bulundukları yerlerden dı!arıya 
ver"leb"l"r.

E)  Elektron"k ortamda te!ekkül eden belgelerden er"!"m yetk"s" 
çerçeves"nde yararlanılır.
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5. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Ar!"vler"n 
Olu!turulması” "le "lg"l" olarak a#a$ıdak" b"lg"lerden hang"s" 
yanlı#tır?

A)  Yükümlüler; merkez te!k"latında Kurum Ar!"v", ta!ra, bölge ve yurt 
dı!ı te!k"latlarında "se Merkez" Ar!"vler kurmakla yükümlüdür.

B)  B"r"mler, "ht"yaç hal"nde güncell"#"n" kaybetmem"! olarak akt"f b"r 
b"ç"mde ve günlük "! akı!ı "çer"s"nde kullanılan belgeler"n bel"rl" 
b"r süre muhafaza ed"lece#" b"r"m ar!"vler"n" olu!turab"l"r.

C)  Ar!"vlerden alınan belgeler"n, "ncelenme ve kullanım süres" 
kurum ar!"v" tarafından bel"rlen"r.

D)  Belgeler"n, kurum ar!"v", merkez" ar!"v ve varsa b"r"m ar!"vler"nde 
beklet"lme ve saklama süreler", saklama planlarında bel"rt"ld"#" 
!ek"lde uygulanır.

E)  Ar!"v mekânlarının olu!turulması ve düzenlenmes"nde ISO9001 
numaralı Ar!"v Mekânlarının Düzenlenmes" standardı d"kkate 
alınır.

I-  Co#raf"k

II- Numer"k

III- Alfabet"k

IV- Sayısal

V- Kronoloj"k

6. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, aynı dosya 
kodunu ta#ıyan belgeler"n yo$unlu$undan dolayı er"#"m"n daha 
etk"n sa$lanab"lmes" amacıyla dosya planında herhang" b"r "st"sna 
get"r"lmem"# "se yukarıda sayılanlardan hang"s"/hang"ler"yle "lg"l" 
dosyalama yapılab"l"r?

A)  III ve V

B)  I ve III

C)  I, III ve V

D)  I, II ve IV

E)  I, II, III, IV ve V
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I-  B"r"m adı/kodu

II- Konu adı

III- Dosya kodu

IV- Varsa özel b"lg"/özel kod

V- Kurum adı/logosu

7. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Dosya/
Klasör Et"ket"”nde yukarıda sayılanlardan hang"s"/hang"ler" 
bulunmalıdır?

A)  III ve V

B)  I ve III

C)  I, III ve V

D)  I, II ve IV

E)  I, II, III, IV ve V

I-   Dosya/klasör "çer"s"nde bulunan her ayrı "!leme "l"!k"n belgeler"n, 
en son "!lem görmü! belge tar"h" d"kkate alınarak küçük tar"hten 
büyük tar"he do#ru tar"hsel sıralamasının yapılıp yapılmadı#ı,

II-  Dosya/klasör "çer"s"nde bulunan belgeler"n, dosyalama kurallarına 
uygun olarak dosyalanıp dosyalanmadı#ı,

III- Dosya/klasör "çer"s"nde bulunan her ayrı "!leme "l"!k"n belgen"n, 
ekler" "le b"r araya get"r"l"p get"r"lmed"#",

IV- Dosya/klasör "çer"k l"steler"n"n hazırlanıp hazırlanmadı#ı,

V- Dosya/klasör et"ketler"n"n düzenlen"p düzenlenmed"#",

8. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, her yılın 
ocak ayı "çer"s"nde, öncek" yıla a"t dosya/klasörler uygunluk 
kontrolünden geç"r"l"r.! Uygunluk kontrolünde yukarıda 
sayılanlardan hang"s"/hang"ler" kontrol ed"l"r?

A)  III ve V

B)  I, II ve III

C)  II, III ve V

D)  I, II ve IV

E)  I, II, III, IV ve V
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9. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Ar!"vlerde 
Düzenleme” "le "lg"l" olarak a#a$ıdak" b"lg"lerden hang"s" 
do$rudur?

A)  Ar!"vlerde b"r"mlere, belge yo#unlu#u ve saklama süreler"n"n 
kısalı#ı d"kkate alınarak yer ayrılır.

B)  Dosya/klasörler"n yerle!t"r"lmes"nde raflarda sa#dan sola, 
gözlerde "se yukarıdan a!a#ıya do#ru sıra uygulanır.

C)  Yerle!t"rme "!lemler"nde dosya kodları ve ser"ler" d"kkate alınarak, 
dosya/klasörler büyük numaradan küçük numaraya do#ru 
yerle!t"r"l"r.

D)  Belgeler, ar!"vlerde "!lem gördü#ü tar"hte meydana gelen 
yapısına uygun olarak asl" düzen" bozulmadan muhafaza ed"l"r.

E)  Ar!"vde yerle!t"rme "!lem", sa# taraftak" "lk rafın sa# üst kö!es"nden 
ba!lanmak üzere yapılır.

10. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Ba!kanlı#a 
Devred"lecek Ar!"v Belgeler"n"n Hazırlanması ve Tesl"m"” "le "lg"l" 
olarak, dev"r "#lem" kes"nl"k kazanan ar#"v belgeler", varsa özel 
tutulmu# kayıtları ve d"j"tal görüntüler" "le b"rl"kte en geç ne 
kadar süre "ç"nde Ba#kanlı$a devred"l"r?

A)  3 ay

B)  6 ay

C)  1 yıl

D)  2 yıl

E)  3 yıl
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11. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, kurum ar#"v" 
ve merkez" ar#"vlerde yapılacak ayıklama ve "mha "#lemler" "ç"n 
kaç k"#"l"k b"r ayıklama ve "mha kom"syonu kurulur?

A)  Üç

B)  Be!

C)  Yed"

D)  Dokuz

E)  Onb"r

12. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Ayıklama 
ve %mha Kom"syonları”, her yılın hang" ayında çalı#maya ba#lar?

A)  Ocak

B)  &ubat

C)  Mart

D)  N"san

E)  Mayıs

13. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “%mha 
L"steler"n"n Düzenlenmes" ve Kes"nl"k Kazanması” "le "lg"l" olarak, 
hazırlanan "mha l"steler", tutanakları ve bunlarla "lg"l" her türlü 
belge ne kadar süreyle muhafaza ed"l"r?

A)  10 yıl

B)  5 yıl

C)  3 yıl

D)  2 yıl

E)  1 yıl
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14. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Belge 
Yönet"m" ve Ar!"v H"zmetler" Faal"yet Raporları” "le "lg"l" olarak, 
yükümlüler, yıl "çer"s"ndek" belge yönet"m" ve ar#"v faal"yetler" 
"le "lg"l" b"lg"ler", Ba#kanlı$ın bel"rleyece$" form ve formatlara 
uygun olarak müteak"p takv"m yılının hang" ayında Ba#kanlı$a 
b"ld"r"rler?

A)  N"san

B)  Haz"ran

C)  Eylül

D)  Ocak

E)  Mart

 “Bu Yönetmel"k kapsamına g"ren ve "lg"l" kanunlara göre suçta 
kullanıldı#ı anla!ılarak müsaderes"ne da"r kararı kes"nle!en her türlü 
belge, hükmün kes"nle!mes"n" tak"p eden ………. "ç"nde Ba!kanlı#a 
tesl"m ed"l"r.”

15. Devlet Ar#"v H"zmetler" Hakkında Yönetmel"k’e göre, “Müsadere 
Olunan Belge” "le "lg"l" olarak, yukarıda geçen cümlede bo# 
bırakılan yere a#a$ıdak" "fadelerden hang"s" gelmel"d"r?

A)  3 ay

B)  6 ay

C)  12 ay

D)  24 ay

E)  36 ay

CEVAP ANAHTARI

1'A 2'B 3'C 4'D 5'E 6'C 7'E 8'E 9'D    10'C

11'B 12'C 13'A 14'D 15'B

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

530 DEVLET AR!"V H"ZMETLER" HAKKINDA YÖNETMEL"K



&���%ú/*ú�$1$/ú=ú

Belge Yönet"c"ler" ve Ar#"v Personel"

• Yükümlüler, kurumlarının belge yönet"m" ve ar!"v h"zmetler"n" yürüt-
mekle sorumlu olacak “Kurum Belge Yönet"c"ler"” "le her b"r"m "ç"n 
“B"r"m Belge Yönet"c"ler"”n" bel"rler. %ht"yaç hal"nde alt b"r"mler "ç"n de 
“Belge Yönet"c"s"” bel"rleneb"l"r.

Belgeler"n G"zl"l"$" ve G"zl"l"$"n Kaldırılması

• %!lem gördü#ü dönemde g"zl"l"k dereces" olan veya g"zl" kabul ed"len 
ve halen bu özell"kler"n" koruyan belgeler g"zl"l"kler" kaldırılmadıkça bu 
özell"#"n" muhafaza eder.

• G"zl"l"k derecel" ar!"v belges",$Ba!kanlı#a geçt"kten sonra da g"zl" kalır. 

Ar#"vlerden Yararlanma

• B"r"mler, gerekt"#"nde görülmek veya "ncelenmek üzere kurum dı!ına 
çıkarılmamak kaydıyla ar!"vlerden belge alab"l"r. 

• Ar!"vlerden belge taleb",$“Belge/Dosya %stek Formu” düzenlenmek 
suret"yle yapılır.

• Ar!"vlerden alınan belgeler"n, "ncelenme ve kullanım süres" kurum ar!"v" 
tarafından bel"rlen"r. Bel"rlenen süren"n yeterl" olmadı#ı durumlarda 
süre uzatılab"l"r.

• Ar!"v belges" vasfını kazanmı! belgeler"n aslı h"ç b"r sebep ve suret-
le, ar!"vlerden veya bulundukları yerlerden dı!arıya ver"lemez. Ancak 
Devlete, gerçek ve tüzel k"!"lere a"t b"r h"zmet"n görülmes", b"r hak-
kın korunması ve "spatı gerekt"#"nde usulüne göre örnekler ver"leb"l"r. 
Yahut mahkemelerce tay"n ed"lecek b"l"rk"!"ler veya "lg"l" da"reler"nce 
görevlend"r"lecek yetk"l"lerce yer"nde "nceleneb"l"r.

Ar#"vler"n Olu#turulması

• Yükümlüler; merkez te!k"latında Kurum Ar!"v", ta!ra, bölge ve yurt dı!ı 
te!k"latlarında "se Merkez" Ar!"vler kurmakla yükümlüdür.

• B"r"mler, "ht"yaç hal"nde güncell"#"n" kaybetmem"! olarak akt"f b"r b"-
ç"mde ve günlük "! akı!ı "çer"s"nde kullanılan belgeler"n bel"rl" b"r süre 
muhafaza ed"lece#" b"r"m ar!"vler"n" olu!turab"l"r.

• Ar!"v mekânlarının olu!turulması ve düzenlenmes"nde TS13212 numa-
ralı “Ar!"v Mekânlarının Düzenlenmes"”$standardı d"kkate alınır.
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Belgeler"n Dosyalanması

• Konu dosya/klasörler", her yıl$kend" dosya kodlarını ta!ıyan belgeler"n 
te!ekkül etmes" hal"nde açılır ve yıl b"t"m"nde kapatılır.

• Aynı dosya kodunu ta!ıyan belgeler"n yo#unlu#undan dolayı er"!"-
m"n daha etk"n sa#lanab"lmes" amacıyla dosya planında herhang" b"r 
"st"sna get"r"lmem"! "se co#raf"k, alfabet"k veya kronoloj"k dosyalama 
yapılab"l"r.

• F"lm, foto#raf, plak, ses ve görüntü bandı ve benzer" de#"!"k tür ve çe!"t-
tek" belgeler"n$düzenlenmes", farklı s"stem ve "!lemlere göre yapılab"l"r.

Dosya Et"ket"

• Dosya/klasör üzer"nde,$bu Yönetmel"#"n ek"nde (EK-3) örnekler" yer 
alan “Dosya/Klasör Et"ket"”nde;

 ɮ Kurum adı/logosu, 
 ɮ B"r"m adı/kodu, 
 ɮ Dosya kodu, 
 ɮ Konu adı, 
 ɮ Yılı ve varsa özel b"lg"/özel kod 

g"b" unsurlar bulunmalıdır.

$Belgeler"n Ar#"vlere Devr"

• %!lem" tamamlanmı! ve uygunluk kontrolü yapılarak eks"kl"kler" g"de-
r"lm"! dosya/klasörler,$müteak"p takv"m yılının "lk 3 (üç) ayı "çer"s"nde 
ar!"vlere devred"l"r.

• B"r belgen"n ek" olmayan k"tap, bro!ür, bo! form, doküman ve benzer" 
materyal ar!"vlere devred"lmez.

Ar#"vlerde Düzenleme

• Dosya/klasörler"n yerle!t"r"lmes"nde raflarda soldan sa#a, gözlerde "se 
yukarıdan a!a#ıya do#ru sıra uygulanır.

• Ar!"vde yerle!t"rme "!lem", sol taraftak" "lk rafın sol üst kö!es"nden ba!-
lanmak üzere yapılır. Bu "!lem, her raf grubu "ç"n tekrarlanır.

• Yerle!t"rme "!lemler"nde dosya kodları ve ser"ler" d"kkate alınarak, dos-
ya/klasörler küçük numaradan büyük numaraya do#ru yerle!t"r"l"r.

• Bu yerle!t"rme "!lem", yalnızca klas"k t"p belge "ç"n söz konusu olup f"lm, 
foto#raf, plak, ses ve görüntü bandı ve benzer" de#"!"k tür ve çe!"ttek" 
belgeler"n türüne göre raf s"stemler" kurularak yerle!t"rme "!lem" yapılır.
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Ba#kanlı$a Devred"lecek Ar#"v Belgeler"n"n Hazırlanması ve Tesl"m"

• Dev"r "!lem" kes"nl"k kazanan ar!"v belgeler", varsa özel tutulmu! kayıt-
ları ve d"j"tal görüntüler" "le b"rl"kte en geç 1 (b"r) yıl "ç"nde Ba!kanlı#a 
devred"l"r.

Ayıklama ve %mha Kom"syonlarının Olu#turulması

• Kurum ar!"v" ve merkez" ar!"vlerde yapılacak ayıklama ve "mha "!lemler" 
"ç"n;$

 ɮ Ar!"v h"zmet ve faal"yetler"n"n düzenlenmes" ve yürütülmes"nden 
sorumlu b"r"m am"r"n"n veya "lg"l"$belge$yönet"c"s"n"n ba!kanlı#ında, 

 ɮ Ar!"vden görevlend"r"lecek 2 ("k") personel,
 ɮ Belgeler" ayıklanacak ve "mha ed"lecek "lg"l" b"r"m am"r" tarafından 
görevlend"r"lecek, ba#lı oldu#u b"r"m"n verd"#" h"zmetlerde b"lg" ve 
tecrübe sah"b" 2 ("k") tems"lc",

olmak üzere 5 (be!) k"!"l"k b"r Ayıklama ve %mha Kom"syonu kurulur.

• Ta!ra, bölge ve yurt dı!ı te!k"latlarında yeterl" personel"n bulunmaması 
hal"nde bu kom"syonlar en az 3 (üç) k"!"den$olu!ur.

Ayıklama ve %mha Kom"syonlarının Çalı#ma Esasları

• Ayıklama ve %mha Kom"syonları, her yılın$MART ayı ba!ında çalı!maya 
ba!lar.

• Kom"syonlar üye tam sayısı "le toplanır ve kararlarını oy çoklu#u "le alır. 
Tereddüt hal"nde söz konusu belgeler"n saklanmasına karar ver"lm"! 
sayılır.

%mha L"steler"n"n Düzenlenmes" ve Kes"nl"k Kazanması

• Hazırlanan "mha l"steler", tutanakları ve bunlarla "lg"l" her türlü belge 
10 (on) yıl süreyle muhafaza ed"l"r.

Belge Yönet"m" ve Ar#"v H"zmetler" Faal"yet Raporları

• Yükümlüler, yıl "çer"s"ndek" belge yönet"m" ve ar!"v faal"yetler" "le "lg"l" 
b"lg"ler", Ba!kanlı#ın bel"rleyece#" form ve formatlara uygun olarak 
müteak"p takv"m yılının OCAK ayında Ba!kanlı#a b"ld"r"rler.

Müsadere Olunan Belge

• Bu Yönetmel"k$kapsamına g"ren ve "lg"l" kanunlara göre suçta kullanıldı-
#ı anla!ılarak müsaderes"ne da"r kararı kes"nle!en her türlü belge, hük-
mün kes"nle!mes"n" tak"p eden 6 (altı) ay "ç"nde Ba!kanlı#a tesl"m ed"l"r.
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Osmanlıca ar#"v belgeler"n"n devr"

• Yükümlüler"n el"nde bulunan ar!"v belges" n"tel"#"n" kazanmı! Osmanlıca 
(esk" harfl" Türkçe) belgeler mevcut düzen" "çer"s"nde, ayıklama ve tasn"f 
"!lemler"ne tâb" tutulmaksızın ve dev"r tesl"m ve envanter formu hazır-
lanmaksızın, dev"r tesl"m tutana#ı "le b"rl"kte bu Yönetmel"#"n yürürlü#e 
g"rd"#" tar"hten "t"baren 2 ("k") ay "ç"nde Ba!kanlı#a devred"l"r.
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Hastalık raporlarının ver!lmes!

• Memurların hastalık raporlarının, kend!ler!n! tedav! eden kurum ta-
b!pl!"!, a!le hek!ml!"! veya SGK !le sözle#mel! sa"lık h!zmet! sunucuları 
tarafından düzenlenmes! esastır.

• SGK !le sözle#mes! bulunmayan sa"lık h!zmet! sunucuları tarafından 
ver!len ve !st!rahat süres! on günü geçmeyen raporlar, SGK !le sözle#-
mel! sa"lık h!zmet! sunucusu hek!m tarafından, !st!rahat süres! 10 (on) 
günü a#an raporlar !se SGK !le sözle#mel! sa"lık h!zmet! sunucusu sa"lık 
kurulunca onandı"ı takd!rde geçerl! olur.

• Yurt dı#ında sürekl! görevl! memurlar !le geç!c! görevle veya b!lg! ve 
görgüsünü artırmak, staj yapmak g!b! sebeplerle yurt dı#ına gönder!len 
ya da yıllık !z!nler!n! yurt dı#ında kullanırken hastalanan memurların 
hastalık raporları !lg!l! ülken!n mahallî mevzuatına göre düzenlen!r.

Hastalık raporu ve !z!n süreler!

• Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, ver!lecek raporda göster!-
lecek lüzum üzer!ne, kanser, verem ve akıl hastalı"ı g!b! uzun sürel! 
b!r tedav!ye !ht!yaç gösteren hastalı"ı hâl!nde 18 (on sek!z) aya kadar, 
d!"er hastalık hâller!nde !se 12 (on !k!) aya kadar !z!n ver!l!r. Azamî !z!n 
süreler!n!n hesabında, aynı hastalı"a ba"lı olarak fasılalarla kullanılan 
hastalık !z!nler! de !k! !z!n arasında geçen süren!n 1 (b!r) yıldan az olması 
kaydıyla d!kkate alınır.

• $z!n süres!n!n sonunda, hastalı"ının devam ett!"! resmî sa"lık kurulu 
raporu !le tesp!t ed!len memurun !zn!, b!r!nc! fıkrada bel!rt!len süreler 
kadar uzatılır, bu süren!n sonunda da !y!le#emeyen memur hakkında 
emekl!l!k hükümler! uygulanır.
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• Görev! sırasında veya görev!nden dolayı b!r kazaya veya saldırıya u"-
rayan veya b!r meslek hastalı"ına tutulan memur, !y!le#!nceye kadar 
!z!nl! sayılır.

• Memurlara tek hek!m raporu !le b!r defada en çok 10 (on) gün rapor 
ver!leb!l!r. Raporda kontrol muayenes! öngörülmü# !se kontrol mua-
yenes! sonrasında tek hek!m tarafından en çok 10 (on) gün daha rapor 
ver!leb!l!r.

• Kontrol muayenes! sonrası hastalı"ın devam etmes! sebeb!yle ver!lecek 
hastalık raporlarının 10 (on) günü a#ması durumunda bu raporun sa"lık 
kurulunca ver!lmes! zorunludur. Ancak o yerde sa"lık kurulu bulunan 
SGK !le sözle#mel! b!r sa"lık h!zmet sunucusu bulunmaması ve hastanın 
tıbbî sebeplerle sa"lık kurulu bulunan SGK !le sözle#mel! sa"lık h!zmet 
sunucusuna nakl!ne !mkân bulunmaması hâl!nde tek hek!mler en çok 
10 (on) gün daha hastalık raporu düzenleyeb!l!r. Raporda nakle engel 
olan tıbbî sebepler!n hek!m tarafından bel!rt!lmes! zorunludur. Bu #e-
k!lde tek hek!m tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerl! 
sayılab!lmes! !ç!n, bunların $l Sa"lık Müdürlü"ünün bel!rleyece"! sa"lık 
kurullarınca onaylanması #arttır.

• Memurlara b!r takv!m yılı !ç!nde tek hek!m tarafından ver!lecek raporla-
rın toplamı 40 (kırk) günü geçemez. Bu sürey! geçen hastalık raporları 
sa"lık kurulunca ver!l!r. Tek hek!mler!n de"!#!k tar!hlerde düzenled!kler! 
hastalık raporlarında gösterd!kler! zorunluluk üzer!ne yıl !ç!nde toplam 
40 (kırk) gün hastalık !zn! kullanan memurların, o yıl !ç!nde bu sürey! 
a#acak #ek!lde tek hek!mlerden aldıkları !lk ve müteak!p raporların ge-
çerl! sayılab!lmes! !ç!n bunların resmî sa"lık kurullarınca onaylanması 
gerekl!d!r.

• A!le hek!m! ve kurum tab!pler!n!n verece"! raporlar da tek hek!m raporu 
kapsamında de"erlend!r!l!r.

Hastalık !zn! ver!lmes!

• Hastalık !zn!, memurun görev yaptı"ı kurum veya kurulu#un !z!n verme-
ye yetk!l! kıldı"ı b!r!m am!rler!nce ver!l!r. Yurt dı#ında ver!lecek hastalık 
!z!nler!nde m!syon #ef!n!n onayı zorunludur.

• Hastalık raporlarının aslının veya b!r örne"!n!n en geç raporun düzen-
lend!"! günü tak!p eden günün mesa! saat! b!t!m!ne kadar elektron!k 
ortamda veya uygun yollarla ba"lı olunan d!s!pl!n am!r!ne !nt!kal ett!-
r!lmes!; örne"! gönder!lm!# !se, rapor süres! sonunda raporun aslının 
tesl!m ed!lmes! zorunludur. Yıllık !zn!n! yurtdı#ında geç!ren memurların 
aldıkları hastalık raporları, dı# tems!lc!l!klerce onaylanmalarını müteak!p 
en geç !z!n b!t!m tar!h!nde d!s!pl!n am!rler!ne !nt!kal ett!r!l!r.
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• Geç!c! görev veya vekâlet sebeb!yle d!"er kurumlarda görevl! memur-
lara görev yaptıkları kurumların !z!n vermeye yetk!l! am!rler!nce, yurtdı-
#ında geç!c! görevl! memurlara !se m!syon #efler!nce hastalık !zn! ver!l!r.

• Hastalık raporlarının bu Yönetmel!k !le tesp!t ed!len usûl ve esasla-
ra uygun olmaması hâl!nde bu durum memura yazılı olarak b!ld!r!l!r. 
Bu b!ld!r!m üzer!ne memur, b!ld!r!m!n yapıldı"ı günü tak!p eden gün 
göreve gelmekle yükümlüdür. B!ld!r!m yapıldı"ı hâlde görevler!ne 
ba#lamayan memurlar !z!ns!z ve özürsüz olarak görevler!n! terk etm!# 
sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların !lg!l! hükümler! 
uyarınca !#lem yapılır.

• Hastalık !zn! ver!leb!lmes! !ç!n hastalık raporlarının, geç!c! görev ve 
kanunî !z!nler!n kullanılması durumu !le ac!l vakalar har!ç, memur!yet 
mahall!ndek! veya hastanın sevk!n!n yapıldı"ı sa"lık h!zmet! sunucu-
larından alınması zorunludur.

• Hastalık raporlarının fenne aykırı oldu"u konusunda tereddüt bulun-
ması hâl!nde, memur hastalık !zn! kullanıyor sayılmakla b!rl!kte Sa"lık 
Bakanlı"ınca bel!rlenen ve memurun bulundu"u yere yakın b!r hakem 
hastaneye sevk ed!l!r ve sonucuna göre !#lem yapılır. Hakem hastane 
sa"lık kurulları bu n!tel!ktek! ba#vuruları öncel!kle sonuçlandırır.

Yıllık !z!nde hastalık raporu alınması

• Yıllık !zn!n! kullanmakta !ken hastalık raporu ver!len memurun hastalık 
!z!n süres!n!n, yıllık !zn!n!n b!tt!"! tar!hten önce sona ermes! hâl!nde, 
memur kalan yıllık !zn!n! kullanmaya devam eder.

• Yıllık !zn!n! kullanmakta !ken hastalık raporu ver!len memurun hastalık 
!z!n süres!n!n yıllık !zn!n!n kalan kısmından daha fazla olması hâl!n-
de, hastalık !zn!n!n b!t!m!n! müteak!ben memurun göreve ba#laması 
zorunludur.

• Yıllık !zn!n! kullanmakta !ken hastalık raporu ver!len memurun hastalık 
!zn! !le yıllık !zn!n!n aynı tar!hte b!tmes! hâl!nde, memur !z!nler!n b!tt!"! 
tar!hte görev!ne ba#lar.

Memurun !y!le"t!#!ne da!r sa#lık raporu

• 657 sayılı Kanunun 105 !nc! maddes!nde bel!rt!len süreler kadar !z!n 
kullanan memurun, bu !zn!n sonunda !#e ba#layab!lmes! !ç!n, !y!le#-
t!"!ne da!r resmî sa"lık kurulu raporunu !braz etmes! zorunludur. Bu 
rapor, yurt dı#ındak! memurlar !ç!n mahallî usûle göre düzenlen!r. $z!n 
süres!n!n sonunda, hastalı"ının devam ett!"! resmî sa"lık kurulu raporu 
!le tesp!t ed!len memurun !zn!, 105 !nc! madden!n b!r!nc! fıkrasında 
bel!rt!len süreler kadar uzatılır, bu süren!n sonunda da !y!le#emeyen 
memur hakkında emekl!l!k hükümler! uygulanır.
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Refakat !zn!ne !l!"k!n esaslar

• Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 !nc! maddes!n!n son fıkrası uyarınca 
!z!n ver!leb!lmes! !ç!n memurun;

a. Bakmakla yükümlü oldu"u ana, baba, e# ve çocuklarından 
b!r!n!n,

b. Bakmakla yükümlü olmamakla b!rl!kte refakat ed!lmed!"! tak-
d!rde hayatı tehl!keye g!recek ana, baba, e# ve çocuklarıyla 
karde#ler!nden b!r!n!n, a"ır b!r kaza geç!rd!"!n!n veya tedav!s! 
uzun süren b!r hastalı"ı bulundu"unun sa"lık kurulu raporuyla 
belgelend!r!lmes! zorunludur.
 ̦ B!r!nc! fıkra çerçeves!nde düzenlenecek ve refakat sebeb!yle 
!z!n ver!lmes!ne esas te#k!l edecek sa"lık kurulu raporunda; 
refakat! gerekt!ren tıbbî sebepler, refakat ed!lmed!"! takd!rde 
hayatî tehl!ke bulunup bulunmadı"ı, sürekl! ve yakın bakım ge-
rek!p gerekmed!"!, 3 (üç) ayı geçmeyecek #ek!lde refakat süres! 
ve varsa refakatç!n!n sah!p olması gereken özel n!tel!kler yer 
alır. Gerekl! görülmes! hâl!nde 3 (üç) aylık süre aynı ko#ullarda 
b!r katma kadar uzatılır.

 ̦ Aynı k!#!yle !lg!l! olarak aynı dönemde b!rden fazla memur 
refakat !zn! kullanamaz.

 ̦ Aynı k!#! ve aynı vakaya dayalı olarak ver!lecek refakat !zn!n!n 
toplam süres! 6 (altı) ayı geçemez.

 ̦ $z!n süres! !ç!nde refakat! gerekt!ren durumun ortadan kalkması 
hâl!nde memur !zn!n b!tmes!n! beklemeks!z!n göreve ba#lar. 
Bu durumda veya !z!n süres!n!n b!t!m!nde, göreve ba#lama-
yan memurlar !z!ns!z ve özürsüz olarak görevler!n! terk etm!# 
sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların !lg!l! 
hükümler!ne göre !#lem yapılır.

 ̦ Refakat !zn! kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan 
korunur.

• 
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1. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre 
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, ver!lecek raporda 
göster!lecek lüzum üzer!ne, kanser, verem ve akıl hastalı#ı g!b! 
uzun sürel! b!r tedav!ye !ht!yaç gösteren hastalı#ı hâl!nde kaç 
aya kadar !z!n ver!l!r?

A) 6 ay

B) 12 ay

C) 18 ay

D) 24 ay

E) 36 ay

2. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre 
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, ver!lecek raporda 
göster!lecek lüzum üzer!ne, kanser, verem ve akıl hastalı#ı g!b! 
uzun sürel! b!r tedav!ye !ht!yaç gösteren hastalıklar har!ç, d!#er 
hastalık hâller!nde kaç aya kadar !z!n ver!l!r?

A) 6 ay

B) 12 ay

C) 18 ay

D) 24 ay

E) 36 ay
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3. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık 
Ve Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e 
göre kanser, verem ve akıl hastalı#ı g!b! uzun sürel! b!r tedav!ye 
!ht!yaç gösteren hastalıkla !lg!l! kullanılan !z!n süres!n!n sonunda, 
hastalı#ının devam ett!#! resmî sa#lık kurulu raporu !le tesp!t 
ed!len memurun !zn!, ne kadar süre daha uzatılab!l!r?

A) 6 ay

B) 12 ay

C) 18 ay

D) 24 ay

E) 36 ay

4. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre, 
görev! sırasında veya görev!nden dolayı b!r kazaya veya saldırıya 
u#rayan veya b!r meslek hastalı#ına tutulan memur, ne kadar 
süre !z!nl! sayılır?

A) 3 ay

B) 6 ay

C) 9 ay

D) 40 gün

E) $y!le#!nceye kadar

5. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre, 
memurlara tek hek!m raporu !le b!r defada en çok kaç gün rapor 
ver!leb!l!r?

A) 40 

B) 30 

C) 20 

D) 10 

E) 7
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6. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık 
Ve Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e 
göre, memurlara ver!len tek hek!m raporunda kontrol muayenes! 
öngörülmü" !se, kontrol muayenes! sonrasında tek hek!m 
tarafından en çok kaç gün daha rapor ver!leb!l!r?

A) 5 

B) 7 

C) 10 

D) 20 

E) 30

7. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre, 
memurlara b!r takv!m yılı !ç!nde tek hek!m tarafından toplamda 
en çok kaç güne kadar rapor ver!leb!l!r?

A)  40 

B)  30 

C)  20 

D)  10 

E)  5

8. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık 
Ve Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e 
göre, yurt dı"ında ver!lecek hastalık !z!nler!nde a"a#ıdak!lerden 
hang!s!n!n onayı zorunludur?

A) Ba#konsolosun

B)  Büyükelç!n!n

C)  Sa"lık Ata#es!n!n

D)  M!syon %ef!n!n

E)   Sa"lık Mü#av!r!



www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

544 DEVLET MEMURLARINA VER!LECEK HASTALIK RAPORLARI !LE HASTALIK VE REFAKAT !ZN!NE !L!"K!N
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL!K

9. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık 
Ve Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e 
göre, hastalık raporlarının aslının veya b!r örne#!n!n en geç ne 
zamana kadar elektron!k ortamda veya uygun yollarla ba#lı 
olunan d!s!pl!n am!r!ne !nt!kal ett!r!lmes! gerekmekted!r?

A)  Üç gün !ç!nde

B) Raporun düzenlend!"! günü tak!p eden günün mesa! saat! 
b!t!m!ne kadar

C)  Aynı gün mesa! b!t!m!ne kadar

D)  Rapor süres! sonunda

E)  On gün !ç!nde

10. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre, 
yıllık !zn!n! kullanmakta !ken hastalık raporu ver!len memurun 
hastalık !z!n süres!n!n, yıllık !zn!n!n b!tt!#! tar!hten önce sona 
ermes! hâl!nde, memurun kalan yıllık !zn! !le !lg!l! nasıl b!r 
uygulama yapılır?

A) Memurun yıllık !zn!n!n tamamı, kullanılmamı# sayılır.

B) Memur kalan yıllık !zn!n! kullanmaya devam eder.

C) Memur, hastalık !z!n süres! b!t!m!nde göreve ba#lar.

D) Memur, !sterse tekrar yıllık !z!n alarak !zn!ne devam eder.

E) Memur ba"lı oldu"u b!r!m!n yazılı onayını alarak !zn!ne devam 
eder.

11. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre 
memura, a"a#ıdak!lerden hang!s! !ç!n refakat !zn! ver!lemez?

A) E# 

B) Çocuk 

C) Karde#

D) Kaynana

E) Baba
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12. Devlet Memurlarına Ver!lecek Hastalık Raporları $le Hastalık Ve 
Refakat $zn!ne $l!"k!n Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmel!k’e göre, 
aynı k!"! ve aynı vakaya dayalı olarak ver!lecek refakat !zn!n!n 
toplam süres! en fazla kaç ay olab!l!r?

A) 3 

B) 6 

C) 12

D) 18

E) 24 

CEVAP ANAHTARI 

1.C   2.B   3.C   4.E   5.D   6.C   7.A   8.D   9.B   10.B  11.D  12.B
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Hastalık raporlarının ver!lmes!

• Memurların hastalık raporlarının, kend!ler!n! tedav! eden kurum ta-
b!pl!"!, a!le hek!ml!"! veya SGK !le sözle#mel! sa"lık h!zmet! sunucuları 
tarafından düzenlenmes! esastır.

• SGK !le sözle#mes! bulunmayan sa"lık h!zmet! sunucuları tarafından 
ver!len ve !st!rahat süres! 10 (on) günü geçmeyen raporlar, SGK !le söz-
le#mel! sa"lık h!zmet! sunucusu hek!m tarafından, !st!rahat süres! 10 
(on) günü a#an raporlar !se SGK !le sözle#mel! sa"lık h!zmet! sunucusu 
sa"lık kurulunca onandı"ı takd!rde geçerl! olur.

Hastalık raporu ve !z!n süreler!

• Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, ver!lecek raporda göster!-
lecek lüzum üzer!ne, kanser, verem ve akıl hastalı"ı g!b! uzun sürel! 
b!r tedav!ye !ht!yaç gösteren hastalı"ı hâl!nde 18 (on sek!z) aya kadar, 
d!"er hastalık hâller!nde !se 12 (on !k!) aya kadar !z!n ver!l!r. Azamî !z!n 
süreler!n!n hesabında, aynı hastalı"a ba"lı olarak fasılalarla kullanılan 
hastalık !z!nler! de !k! !z!n arasında geçen süren!n 1 (b!r) yıldan az olması 
kaydıyla d!kkate alınır.

• $z!n süres!n!n sonunda, hastalı"ının devam ett!"! resmî sa"lık kurulu 
raporu !le tesp!t ed!len memurun !zn!, b!r!nc! fıkrada bel!rt!len süreler 
kadar uzatılır, bu süren!n sonunda da !y!le#emeyen memur hakkında 
emekl!l!k hükümler! uygulanır.

• Görev! sırasında veya görev!nden dolayı b!r kazaya veya saldırıya u"-
rayan veya b!r meslek hastalı"ına tutulan memur, !y!le#!nceye kadar 
!z!nl! sayılır.

• Memurlara tek hek!m raporu !le b!r defada en çok 10 (on) gün rapor 
ver!leb!l!r. Raporda kontrol muayenes! öngörülmü# !se kontrol mua-
yenes! sonrasında tek hek!m tarafından en çok 10 (on) gün daha rapor 
ver!leb!l!r.

• Memurlara b!r takv!m yılı !ç!nde tek hek!m tarafından ver!lecek rapor-
ların toplamı 40 (kırk) günü geçemez. 

Hastalık !zn! ver!lmes!

• Hastalık raporlarının aslının veya b!r örne"!n!n en geç raporun düzen-
lend!"! günü tak!p eden günün mesa! saat! b!t!m!ne kadar elektron!k 
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ortamda veya uygun yollarla ba"lı olunan d!s!pl!n am!r!ne !nt!kal ett!-
r!lmes!; örne"! gönder!lm!# !se, rapor süres! sonunda raporun aslının 
tesl!m ed!lmes! zorunludur. 

Yıllık !z!nde hastalık raporu alınması

• Yıllık !zn!n! kullanmakta !ken hastalık raporu ver!len memurun hastalık 
!z!n süres!n!n, yıllık !zn!n!n b!tt!"! tar!hten önce sona ermes! hâl!nde, 
memur kalan yıllık !zn!n! kullanmaya devam eder.

• Yıllık !zn!n! kullanmakta !ken hastalık raporu ver!len memurun hastalık 
!z!n süres!n!n yıllık !zn!n!n kalan kısmından daha fazla olması hâl!n-
de, hastalık !zn!n!n b!t!m!n! müteak!ben memurun göreve ba#laması 
zorunludur.

• Yıllık !zn!n! kullanmakta !ken hastalık raporu ver!len memurun hastalık 
!zn! !le yıllık !zn!n!n aynı tar!hte b!tmes! hâl!nde, memur !z!nler!n b!tt!"! 
tar!hte görev!ne ba#lar.

Refakat !zn!ne !l!"k!n esaslar

• Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 !nc! maddes!n!n son fıkrası uyarınca 
!z!n ver!leb!lmes! !ç!n memurun;

a. Bakmakla yükümlü oldu"u ana, baba, e# ve çocuklarından 
b!r!n!n,

b. Bakmakla yükümlü olmamakla b!rl!kte refakat ed!lmed!"! tak-
d!rde hayatı tehl!keye g!recek ana, baba, e# ve çocuklarıyla 
karde#ler!nden b!r!n!n, a"ır b!r kaza geç!rd!"!n!n veya tedav!s! 
uzun süren b!r hastalı"ı bulundu"unun sa"lık kurulu raporuyla 
belgelend!r!lmes! zorunludur.
 ̦ Aynı k!#! ve aynı vakaya dayalı olarak ver!lecek refakat !zn!n!n 
toplam süres! 6 (altı) ayı geçemez.
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Temel Esaslar 

• Sa!lık kurum ve kurulu"ları yurt sathında e"#t, kal#tel# ve ver#ml# h#zmet 
sunacak "ek#lde Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ınca, d#!er #lg#l# ba-
kanlıkların da görü"ü alınarak planlanır, koord#ne ed#l#r, mal# yönden 
desteklen#r ve gel#"t#r#l#r. 

• Koruyucu sa!lık h#zmetler#ne öncel#k ver#lmek suret#yle kamu ve özel 
bütün sa!lık kurum ve kurulu"larının kurulması ve #"let#lmes#nde kay-
nak #srafı ve atıl kapas#teye yol açılmaksızın gerekt#!#nde h#zmet satın 
alınarak kal#tel# h#zmet arzı ve ver#ml#l#!# esas alınır.

• Gerek görüldü!ünde özel sa!lık kurulu"larının her türlü ücret tar#fe-
ler# sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ınca onaylanır. Kamu kurum ve 
kurulu"larına a#t sa!lık kurulu"ları veya sa!lık #"letmeler#nde ver#len 
her türlü h#zmet#n f#yatları Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ınca tesp#t 
ve #lan ed#l#r.

• Tes#s ed#lecek e!#t#m, denet#m, de!erlend#rme ve oto kontrol s#stem# 
#le sa!lık kurulu"larının tesp#t ed#len standart ve esaslar #ç#nde h#zmet 
vermes# sa!lanır. 

• Herkes#n sa!lık durumunun tak#p ed#leb#lmes# ve sa!lık h#zmetler#n#n 
daha etk#n ve hızlı "ek#lde yürütülmes# maksadıyla, Sa!lık Bakanlı!ı 
ve ba!lı kurulu"larınca gerekl# kayıt ve b#ld#r#m s#stem# kurulur. Bu s#s-
tem, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak elektron#k ortamda da 
olu"turulab#l#r.

• Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ı; sa!lık ve yardımcı sa!lık personel#n#n 
yurt düzey#nde dengel# da!ılımını sa!lamak üzere #st#hdam planlaması 
yapar, ülke #ht#yacına uygun n#tel#kl# sa!lık personel# yet#"t#r#lmes# ama-
cıyla h#zmet önces# e!#t#m programları #ç#n Yüksekö!ret#m Kurulu #le 
koord#nasyonu sa!lar.

• Sa!lık h#zmetler#n#n yurt çapında #sten#len sev#yeye ula"tırılması ama-
cıyla; bakanlıklar sev#yes#nden en uçtak# h#zmet b#r#m#ne kadar kamu ve 
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özel sa!lık kurulu"ları #le kamu kurumu n#tel#!#ndek# meslek kurulu"ları 
arasında koord#nasyon ve #"b#rl#!# yapılır. 

• Vatanda"ların hastalıklardan korunma, sa!lıklı çevre, beslenme, ana 
çocuk sa!lı!ı ve a#le planlaması ve benzer# konularda e!#t#lmeler# ve 
tak#pler# bütün kamu kurulu"larının sorumlulu!u, kamu kurumu n#te-
l#!#ndek# meslek kurulu"ları, özel ve gönüllü kurulu"ların #"b#rl#!# #çer#-
s#nde gerçekle"t#r#l#r. 

• Koruyucu, te"h#s, tedav# ve rehab#l#te ed#c# h#zmetlerde kullanılan #laç, 
a"ı, serum ve benzer# b#yoloj#k maddeler#n üret#m#n#n ve kal#tes#n#n 
te"v#k ve tem#n# esas olup, her türlü müstahzar, terk#p, madde, malzeme, 
farmakope mamüller#, kozmet#kler ve bunların üret#m#nde kullanılan 
ham ve yardımcı maddeler#n #thal, #hraç, üret#m, da!ıtım ve tüket#m#-
n#n, amaç dı"ı kullanılmak suret#yle f#z#k ve ps#"#k ba!ımlılık yapan veya 
yapma #ht#mal# bulunan madde, #laç, a"ı, serum ve benzer# b#yoloj#k 
maddeler #le d#!er terk#pler#n kontroluna, murakabes#ne ve bunların 
yurt #ç#nde ve yurt dı"ında ücret kar"ılı!ı kal#te kontroller#n# yaptırmaya, 
özel mevzuata göre ruhsatlandırma, #z#n ve f#yat verme #"ler#n# yürüt-
meye Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ı yetk#l#d#r.

• Özel mevzuatına göre #z#n veya ruhsat alınmamı" #laç ve terk#pler#n üre-
t#m#, #thal#, satı"ı #le ruhsat veya #z#n alınmı" dah# olsa #laç ve terk#pler#n 
b#l#msel ara"tırma amacıyla Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ı ve #lg#l# 
k#"#n#n rızası olmadan #nsan üzer#nde kullanımı yasaktır. 

• Engell# çocuk do!umlarının önlenmes# #ç#n, gebel#k önces# ve gebel#k 
dönem#nde tıbb# ve e!#tsel çalı"malar yapılır. Yen# do!an bebekler#n 
metabol#zma hastalıkları #ç#n gerekl# olan testlerden geç#r#lerek r#sk 
ta"ıyanların bel#rlenmes#ne #l#"k#n tedb#rler alınır.

• Rehab#l#te ed#c# tıbb# h#zmetlerde kullanılan yardımcı araç ve gereçler# 
üretmek amacıyla, kamu kurum ve kurulu"ları #le gerçek ve tüzel k#"#ler 
tarafından kurulacak kurulu"ların açılı" #zn#n# vermeye Sa!lık Bakanlı!ı 
yetk#l#d#r.

Yönetmel!kler 

• H#zmet ve #laç alma,  #lg#l# kurum ve kurulu"lara a#t araç, gereç ve mal-
zemeler#n k#ralanması,  devr#, gayr#menkuller#n k#ralanması; tıbb# araç, 
gereç ve malzeme yönünden standardı #le tıbb# araç ve gereçler#n 
alımında tekn#k "artnameler#n hazırlanmasındak# kıstasların bel#rlen-
mes#; Mal#ye ve Gümrük, #lg#l# Bakanlıklar ve Sa!lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlı!ınca mü"tereken, 

• Bütün kamu ve özel sa!lık kurulu"larının tes#s, h#zmet, personel, kıs-
taslarını bel#rlemeye, sa!lık kurum ve kurulu"larını sınıflandırmaya ve 
sınıflarının de!#"t#r#lmes#ne, sa!lık kurulu"larının amaca uygun olarak 
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te"k#latlanmalarına, sa!lık h#zmet z#nc#r# olu"turulmasına, h#zmet #ç# 
e!#t#m usul ve esasları #le sa!lık kurum ve kurulu"larının koord#nel# 
çalı"ma ve h#zmet standartlarının tesp#t# ve denet#m# #le bu Kanunla 
#lg#l# d#!er hususlar Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ınca, çıkarılacak 
yönetmel#kle tesp#t ed#l#r.

Bazı Sa"lık Personel!n!n Atanması

• Kamu kurum ve kurulu"larının uzman tab#p, tıpta uzmanlık mevzua-
tına göre uzman, tab#p, d#" tab#b# ve eczacı kadro ve poz#syonlarına 
yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama #zn# alınmaksızın mevzuat-
ta öngörülen #"lemler#n tamamlanmasından sonra gerçekle"t#r#l#r ve 
bunların yerle"t#r#lmeler# Sa!lık Bakanlı!ınca sınavsız ve kura #le yapılır.

• Tıpta ve d#" hek#ml#!#nde uzmanlık e!#t#m#, #lg#l# dalda tıpta uzman-
lık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, yardımcı doçent, 
e!#t#m görevl#s# ve ba"as#stanlar tarafından ver#l#r. Yardımcı doçent ve 
ba"as#stanların tıpta uzmanlık e!#t#m vereb#lmeler# #ç#n bu kadrolarda 
1 (b#r) yıl çalı"maları "arttır.

• E!#t#m ve ara"tırma hastaneler#nde e!#t#m görevl#ler#nden b#r# hastane 
yönet#c#s# tarafından 1 (b#r) yıllık süre #ç#n #lg#l# b#r#m#n e!#t#m sorumlusu 
olarak görevlend#r#l#r, #darî sorumlusu #se aynı süreyle #lg#l# daldak# uz-
manlar arasından seç#l#r. B#r#m#n e!#t#m sorumlusuna #darî sorumluluk 
görev# de ver#leb#l#r.

• E!#t#m görevl#s#, ba"as#stan ve as#stan kadrolarına açıktan atama #zn# 
alınmaksızın #lg#l# mevzuatı çerçeves#nde atama yapılır. 

• Ba"as#stan kadrolarına atamalar, #lg#l# dalda uzman olan ve meslekî 
çalı"ma, b#l#msel yayın ve yabancı d#lde yeterl#l#!# bulunan tab#p, d#" 
tab#pler# ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar arasından 
Kurumca yapılacak veya yaptırılacak meslekî sınavla yapılır.

• Profesör veya doçentler#n e!#t#m ve ara"tırma hastaneler#ne e!#t#m 
görevl#s# olarak atanmaları, Kurumca yapılacak #lan üzer#ne müracaat 
eden adayların b#l#msel çalı"maları ve e!#t#c# n#tel#kler# de!erlend#r#lerek 
yapılır. Adayların b#l#msel çalı"malarını ve e!#t#c# n#tel#kler#n# de!erlen-
d#rmek üzere #lg#l# uzmanlık alanlarında 3 (üç) profesör tesp#t ed#l#r. 

• Ba"as#stan olarak atanma ve yeterl#l#k kr#terler# #le sınavlara #l#"k#n usûl 
ve esaslar Sa!lık Bakanlı!ı tarafından yönetmel#k #le düzenlen#r.

• Kamu kurum ve kurulu"larının ve vakıflara a#t olanlar da dâh#l olmak 
üzere yüksekö!ret#m kurumlarının kadro ve poz#syonlarında bulunma-
yan profesör ve doçentler; #ht#yaç duyulan alanlarda teor#k ve uygu-
lamalı e!#t#m ve ö!ret#m #le ara"tırma faal#yetler#nde bulunmak ve bu 
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faal#yetler#n gerekt#rd#!# #"ler# yapmak üzere, Sa!lık Bakanlı!ının kara-
rıyla e!#t#m ve ara"tırma hastaneler#nde Mal#ye Bakanlı!ının v#zes#ne 
ba!lı olarak sözle"mel# e!#t#m görevl#s# olarak çalı"tırılab#l#r. Sözle"meler, 
aylık çalı"ma süres# 80 (seksen) saat# geçmemek üzere 1 (b#r) yıla ka-
dar yapılab#l#r. Sözle"mel# e!#t#m görevl#ler#ne, yapacakları faal#yet#n 
n#tel#!#ne göre yüksekö!ret#m kurumlarında aynı unvandak# kadrolu 
ö!ret#m üyeler# #ç#n 2914 sayılı Yüksekö!ret#m Personel Kanununun 11 
#nc# maddes#n#n dördüncü fıkrası #le unvanlar #t#barıyla bel#rlenen ek 
ders ücret#n#n 10 (on) katına kadar saatl#k sözle"me ücret# ödeneb#l#r. 
Bu kapsamdak# sözle"mel# e!#t#m görevl#ler#ne ödenecek sözle"me 
ücret#n#n yıllık toplam tutarı, #lg#l# e!#t#m ve ara"tırma hastanes#n#n b#r 
öncek# yıl gerçekle"en personel g#derler# toplamının yüzde b#r#n# (%1) 
h#çb#r "ek#lde geçemez. $lg#l# e!#t#m ve ara"tırma hastanes#n#n tekl#f# ve 
Sa!lık Bakanlı!ının uygun görü"ü üzer#ne Mal#ye Bakanlı!ınca bu oran 
b#r katına kadar artırılab#l#r. Bu kapsamda çalı"tırılan sözle"mel# e!#t#m 
görevl#ler#ne, bu madde uyarınca yapılacak ödeme dı"ında herhang# b#r 
ad altında ödeme yapılamaz ve bu k#"#lere h#çb#r #dar# görev ver#lemez. 

•  Sa!lık Bakanlı!ına tahs#sl# Haz#ne mülk#yet#ndek# ta"ınmazlar #le Sa!lık 
Bakanlı!ı kullanımında bulunan d#!er ta"ınmazlardan gerekl# görülen-
ler#n, mülk#yet#n#n Haz#neye bedels#z devr#nden sonra, Sa!lık Bakanlı!ı 
#le mutabık kalınarak tahs#sler#n# kaldırmaya ve 1050 sayılı Muhasebe# 
Umum#ye Kanununun 24 üncü maddes#ne ba!lı olmaksızın satmaya 
Mal#ye Bakanı yetk#l#d#r.

•  Satı" bedeller# bütçeye gel#r kayded#l#r. Sa!lık kurum ve kurulu"larının 
yapımı, onarımı ve donatımı #le tıbb# araç ve gereçler#n alımında kulla-
nılmak üzere Sa!lık Bakanlı!ı bütçes#ne gerekl# ödenek öngörülür.

•  Bakanlı!ın kullanımı #ç#n "artlı ba!ı" yapan k#"#ler#n ta"ınmazları ama-
cına yönel#k kullanılmaması hal#nde k#"#lere #ade ed#l#r.

•  $lg#l# mevzuata göre yurt #ç#nde veya yurt dı"ında ö!ren#mler#n# tamam-
layarak tab#p, uzman tab#p ve yan dal uzmanlık e!#t#m#n# tamamlayarak 
uzman tab#p unvanını kazananlar, her e!#t#mler# #ç#n ayrı ayrı olmak 
kaydı #le Devlet Planlama Te"k#latı Müste"arlı!ı tarafından hazırlanan 
$lçeler#n Sosyo-Ekonom#k Gel#"m#"l#k Sıralamasında yer alan;

gün,
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• Sa!lık Bakanlı!ı veya Sa!lık Bakanlı!ınca uygun görülen M#ll# Savunma 
Bakanlı!ı ve d#!er kurulu"larda Devlet memuru veya #lg#l#ler#n tale-
b# hal#nde 4924 sayılı Kanuna tâb# sözle"mel# sa!lık personel# olarak 
Devlet h#zmet# yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler #ht#yaca göre 
Cumhurba"kanı kararı #le kısaltılab#l#r. Süreler#n hesabında f##len çalı"-
ma esas olup, hafta sonu ve resm# tat#l günler# f##l# çalı"madan sayılır. 
Yıllık, mazeret ve hastalık #z#nl# geç#r#len günler #se yükümlülük süres#ne 
#lave ed#l#r.

• Türk S#lahlı Kuvvetler#nde tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık ö!-
ren#mler#n# tamamlayanlar Devlet h#zmet# yükümlülü!üne tâb# de!#ld#r. 
Ancak; Türk S#lahlı Kuvvetler#nde 2 (#k#) yıl görev yapmadan ayrılanlara 
da bu madde hükümler# uygulanır. Türk S#lahlı Kuvvetler# har#ç, her-
hang# b#r kamu kurum veya kurulu"u adına ö!ren#m gören personel#n 
bu Kanun hükümler# gere!# yapaca!ı Devlet h#zmet# yükümlülü!ü, 
mecbur# h#zmet süres#nden dü"ülür.

•  Askerl#k h#zmet#n# yedek subay olarak yer#ne get#renler, Devlet h#zmet# 
yükümlülü!ünü tamamlamı" sayılır.

•  Tıp fakülteler# dekanlıkları ve e!#t#m hastaneler# ba"tab#pl#kler# mezun 
olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık ö!ren#m#n# tamamlayan tab#p 
ve uzman tab#pler#n #s#m ve adresler#n# 15 (onbe") gün #ç#nde Sa!lık 
Bakanlı!ına b#ld#rmekle yükümlüdürler. D#ploma ve uzmanlık belge-
ler#n#n Sa!lık Bakanlı!ınca tesc#l #"lemler#n# müteak#p en geç 2 (#k#) ay 
#çer#s#nde, Devlet h#zmet# yükümlülü!ü olan personel, atama yerler# ve 
atama #"lem#ne #l#"k#n süreç #nternet sayfasında #lân ed#l#r. 

•  E" durumu ve sa!lık mazeret# neden#yle yapılacak atamalar har#ç 
personel#n görev yerler#, terc#h hakkı ver#lmek suret# #le kurayla be-
l#rlen#r. Ancak 5. ve 6. grup #lçe merkezler#ne ba!lı yerle"#m yerler# #le 
Cumhurba"kanınca tesp#t ed#lecek #l merkez# ve #l merkezler#ne ba!lı 
yerle"#m yerler#nde Devlet h#zmet# yükümlülü!ünü yer#ne get#renler, 
tekrar Devlet h#zmet# yükümlüsü olduklarında #stekler# dı"ında bu yer-
lere atanamazlar. Atama sonuçlarının #nternet sayfasında #lânını müte-
ak#p, gerekl# hallerde belgeler#n# tamamlamak üzere #lg#l# personele 20 
(y#rm#) gün süre ver#l#r.

•  Devlet h#zmet# yükümlülü!ü kapsamındak# personel, bu görevler#n# 
tamamlamadan meslekler#n# #cra edemezler. 

•  Tab#pler, Devlet h#zmet# yükümlülükler#ne ba"lamadan veya tamamla-
madan ana dallarda uzmanlık e!#t#m# yapmak #ç#n as#stanlık sınavlarına 
katılab#l#r ve uzmanlık e!#t#m#ne ba"layab#l#rler. Ancak yan dalda veya 
b#rden fazla uzmanlık dalında e!#t#m yapmak üzere as#stanlık sınavına 
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g#reb#lmek #ç#n Devlet h#zmet# yükümlülü!ünün tamamlanmasına 9 
(dokuz) aydan daha az b#r süre kalmı" olması ve uzmanlık e!#t#m#ne 
ba"lanab#lmes# #ç#n de Devlet h#zmet# yükümlülü!ünün tamamlanması 
"arttır.

•  As#stanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık e!#t#m# #le askerl#kte geçen 
süreler Devlet h#zmet# yükümlülü!ünden sayılmaz.

•  Devlet h#zmet# yükümlülü!ünü yapmakta olan personel, bulundukları 
#lde sözle"mel# a#le hek#m# olarak çalı"ab#l#rler veya #ht#yaç hal#nde a#le 
hek#ml#!# uygulamaları #ç#n görevlend#r#leb#l#rler. Bu personel#n a#le he-
k#ml#!#nde geçen süreler# Devlet h#zmet# yükümlülü!ünden sayılır. A#le 
hek#ml#!# uygulamasına geç#len yerlerde bu uygulamadan kaynaklanan 
nedenlerle b#r#nc# basamak sa!lık kurulu"larında görev yapan Devlet 
h#zmet# yükümlüsü personel#n #l #ç#nde görev yer# de!#"t#r#leb#l#r.

•  Devlet h#zmet# yükümlülü!ünü yapmakta olan personel, mazeret ve 
zorunlu haller dı"ında ba"ka yere atanamaz. Ancak deprem g#b# ola!a-
nüstü hallerde geç#c# olarak b#r ayı a"mamak üzere görevlend#r#leb#l#r. 
Mazeret, zorunluluk haller# g#b# nedenlerle ba"ka yere atanan persone-
l#n kalan yükümlülük süreler#, esk# ve yen# görev yer# h#zmet süreler#n#n 
oranına göre bel#rlen#r.

•  Sözle"mel# sa!lık personel# olarak Devlet h#zmet# yükümlülükler#n# ye-
r#ne get#ren personelden sözle"mes# feshed#lenler, yükümlülükler#n#n 
ger# kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar. 

•  Devlet memuru veya sözle"mel# sa!lık personel# olarak Devlet h#zmet# 
yükümlülü!ünü tamamlayanlar, talepler# hal#nde sürelerle #lg#l# sınır-
lamalara tâb# olmaksızın #lg#l# mevzuata göre kurum #ç# veya kurumlar 
arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanırlar.

Mahallî #dareler ve B!rl!klerce Ver!len Sa"lık H!zmetler!

•  Mahallî #dare b#rl#kler#, beled#yeler ve #l özel #dareler#n#n; do!rudan 
kanunla #hdas ed#lm#" veya kanunların bu kurumlar adına kadro #hdas 
etmeye yetk# verm#" oldu!u makam veya organlar tarafından #hdas 
ed#lm#" olan memur kadrolarına atanmı" veya memur norm kadrosuna 
uygun olarak 5302 sayılı $l Özel $dares# Kanununun 36 ncı maddes#n#n 
üçüncü fıkrası #le 5393 sayılı Beled#ye Kanununun 49 uncu maddes#n#n 
üçüncü fıkrası uyarınca #st#hdam ed#len sözle"mel# personel el#yle ve-
r#len sa!lık h#zmetler#, resmî sa!lık kurulu"ları tarafından ver#len sa!lık 
h#zmetler# kapsamında kabul ed#l#r.

• Türk#ye Kamu Hastaneler# Kurumuna ba!lı sa!lık tes#sler# #le ün#vers#-
teler#n tıp ve d#" hek#ml#!# alanında l#sans ve uzmanlık e!#t#m# veren 
kurumları; e!#t#m, ara"tırma ve sa!lık h#zmet# sunumu #ç#n #nsan gücü, 
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mal# kaynak, f#z#k# donanım, b#na, tıbb# c#haz ve d#!er kaynakları kar"ı-
lıklı olarak a"a!ıdak# usul ve esaslara göre b#rl#kte kullanab#l#r. Ancak, 
büyük"eh#r olan #ller dı"ındak# #llerde e!#t#m ve ara"tırma h#zmetler#, bu 
madden#n yürürlü!e g#rd#!# tar#hten #t#baren Sa!lık Bakanlı!ı e!#t#m 
ve ara"tırma hastanes# veya ün#vers#te sa!lık uygulama ve ara"tırma 
merkezler#nden yalnızca b#r# tarafından ver#leb#l#r. 

• B#rl#kte kullanılacak sa!lık tes#sler# #ç#n, Bakanlık ve Yüksekö!ret#m 
Kurulu Ba"kanlı!ının uygun görü"ü alınarak, Türk#ye Kamu Hastaneler# 
Kurumu Ba"kanı #le ün#vers#te rektörü arasında b#rl#kte kullanım pro-
tokolü akded#l#r.

• B#rl#kte kullanıma konu sa!lık tes#sler# #ç#n bu maddede bel#rt#len esaslar 
çerçeves#nde b#rden fazla ün#vers#te #le de protokol yapılab#l#r. B#rl#kte 
kullanımdak# hastane tarafından ün#vers#ten#n tıp fakültes# ve d#" he-
k#ml#!# fakültes# ö!ret#m elemanları ve bunların kadrosunda bulunan 
ö!ret#m elemanı dı"ındak# d#!er personelle, #lg#l# fakülte dekanının 
görü"ü alınarak, yürütülecek h#zmetlere #l#"k#n en fazla 3 (üç) yıl sürel# 
ayrı ayrı sözle"me #mzalanab#l#r.

• Ün#vers#teler#n sa!lık uygulama ve ara"tırma merkezler# #le a!ız ve d#" 
sa!lı!ı uygulama ve ara"tırma merkezler#n#n uygulamaları ün#vers#teler 
tarafından #"let#len hastanelerde ve sa!lık tes#sler#nde veyahut ün#ver-
s#teler#n b#rl#kte kullanım protokolü #mzaladı!ı hastanelerde veya sa!lık 
tes#sler#nde yapılab#l#r.

• B#rl#kte kullanımdak# sa!lık tes#sler#nde tıpta uzmanlık ve l#sans e!#t#mle-
r#, Sa!lık Bakanlı!ı uzmanlık ö!renc#ler#n#n e!#t#m# de dâh#l olmak üzere, 
#lg#l# mevzuata göre #lg#l# fakülte dekanının yetk# ve sorumlulu!unda 
yürütülür. Dekan, hastane yönet#c#s#n#n görü"ünü alarak varsa profesör, 
yoksa doçent unvanını ha#z ö!ret#m üyeler#nden b#r#n#, doçent de yoksa 
yardımcı doçent veya e!#t#m görevl#ler#nden b#r#n# e!#t#m sorumlusu 
olarak görevlend#r#r. Ba"hek#m aynı zamanda ün#vers#te yönünden 
sa!lık uygulama ve ara"tırma merkez# müdürü sayılır.

• B#rl#kte kullanımdak# sa!lık tes#sler# ve #lg#l# b#r#mlerde görevl# ö!re-
t#m elemanları dâh#l tüm personel; #ht#yaç duyulan tıbb# ve b#l#msel 
danı"manlık, nöbet, konsültasyon ve d#!er sa!lık h#zmetler#n# yer#ne 
get#rmekle ve bu kapsamda kend#ler#ne yapılan davete #cabet etmekle 
yükümlüdür. Bu "ek#lde nöbet tutan ö!ret#m üyeler#ne de 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddes# çerçeves#nde ve 
e!#t#m görevl#s# #ç#n bel#rlenm#" olan gösterge rakamı üzer#nden nöbet 
ücret# öden#r.

• 2547 sayılı Kanunun 58 #nc# maddes#n#n (c) fıkrasının (1) numaralı ben-
d#nde sayılan ve #lg#l# fakülten#n temel tıp b#l#mler#nde görev yapan 
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ö!ret#m üyes#, ö!ret#m görevl#s# ve ara"tırma görevl#s# #le b#rl#kte kul-
lanımdak# sa!lık tes#sler#nde f##len görev yapan personele, ün#vers#te 
personel# #ç#n 2547 sayılı Yüksekö!ret#m Kanununun 58 #nc# maddes#n-
de öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık 
ve ba!lı kurulu"ları personel# #ç#n #se 209 sayılı Sa!lık Bakanlı!ına Ba!lı 
Sa!lık Kurumları #le Esenlend#rme (Rehab#l#tasyon) Tes#sler#ne Ver#lecek 
Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 #nc# maddes#nde öngörülen ek 
ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas alınarak Bakanlı!ın 
tab# oldu!u ek ödeme mevzuatı do!rultusunda ek ödeme yapılır.

• Sa!lık Bakanlı!ı ve ba!lı kurulu"larının sa!lık tes#sler# #le ün#vers#teler#n 
sa!lık b#l#mler# e!#t#m# veren b#r#mler# arasında, döner sermayeler# ayrı 
olmak suret#yle sa!lık h#zmet# sunumu, e!#t#m, ara"tırma, halk sa!lı!ını 
gel#"t#rme ve kurumların d#!er faal#yet alanlarında #"b#rl#!# yapılab#l#r. 
$"b#rl#!# protokoller#, ün#vers#ten#n ve #lg#s#ne göre Bakanlık b#r#mler# 
veya ba!lı kurulu"larının tekl#f# üzer#ne, Bakanlık ve Yüksekö!ret#m 
Kurulu Ba"kanlı!ının uygun görü"ü alınarak val# #le rektör arasında 
#mzalanır. Ün#vers#ten#n sa!lık b#l#mler# alanında faal#yet gösteren b#-
r#mler#nde görev yapan ö!ret#m elemanlarından #"b#rl#!# kapsamında 
Bakanlık ve ba!lı kurulu"ları sa!lık tes#sler#nde ya da Bakanlık ve ba!lı 
kurulu"ları personel#nden ün#vers#tede çalı"tırılacaklar, kar"ılıklı muta-
bakat #le protokol ek# l#ste #le bel#rlen#r.

• B#rl#kte kullanım ve #"b#rl#!#ne #l#"k#n usul ve esaslar #le #lg#l# mevzu-
at hükümler# çerçeves#nde döner sermaye gel#rler#nden personele 
yapılacak ek ödemelere #l#"k#n d#!er hususlar Mal#ye Bakanlı!ının ve 
Yüksekö!ret#m Kurulunun uygun görü"ü alınarak Sa!lık Bakanlı!ı ta-
rafından çıkarılan yönetmel#kle bel#rlen#r.

• Herhang# b#r tedav# yöntem# veya araçlarının veyahut ruhsat veya #z#n 
alınmı" olsa dah# #laç ve terk#pler#n#n, tıbb# ve b#yoloj#k ürünler, b#tk#sel 
ürünler, kozmet#k ürünler ve hammaddeler# #le tıbb# c#hazların b#l#m-
sel ara"tırma amacıyla #nsanlar üzer#nde kullanılab#lmes# #ç#n Sa!lık 
Bakanlı!ı veya ba!lı kurulu"larından #z#n alınmasının yanında; 

 ɮ Ara"tırmanın, öncel#kle #nsan dı"ı deney ortamında veya yeterl# sa-
yıda hayvan üzer#nde yapılmı" olması,

 ɮ $nsan dı"ı deney ortamında veya hayvanlar üzer#nde yapılan deney-
ler sonucunda ula"ılan b#l#msel ver#ler#n, varılmak #stenen hedefe 
ula"mak açısından bunların #nsan üzer#nde de yapılmasını gerekl# 
kılması,

 ɮ Ara"tırmanın, #nsan sa!lı!ı üzer#nde öngörüleb#l#r zararlı ve kalıcı 
b#r etk# bırakmaması,

 ɮ Ara"tırma sırasında k#"#ye #nsan onuruyla ba!da"mayacak ölçüde 
acı ver#c# yöntemler#n uygulanmaması,
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 ɮ Ara"tırmayla varılmak #stenen amacın, bunun k#"#ye yükled#!# külfete 
ve k#"#n#n sa!lı!ı üzer#ndek# tehl#keye göre daha a!ır basması,

 ɮ Üzer#nde ara"tırma yapılacak #lg#l#n#n, ara"tırmanın mah#yet ve 
sonuçları hakkında yeterl# b#lg#lend#rmeye dayalı olarak yazılı rı-
zasının olması ve bu rızanın herhang# b#r menfaat tem#n#ne ba!lı 
bulunmaması,

 ɮ Yapılacak ara"tırmayı #lg#l# et#k kurulun uygun görmes#,

 "arttır.

•  Üzer#nde ara"tırma yapılacak veya yapılan gönüllü, muvafakat#n# ara"-
tırmanın her a"amasında ve h#çb#r "arta ba!lı olmaksızın ger# alab#l#r.

•  S#gorta tem#natı dı"ında, gönüllüler#n ara"tırmaya #"t#rak# veya devamı-
nın sa!lanması #ç#n gönüllüye herhang# b#r #kna ed#c# te"v#k veya malî 
tekl#fte bulunulamaz. Ancak, gönüllüler#n ara"tırmaya #"t#rak# #le orta-
ya çıkacak masraflar #le sa!lıklı gönüllüler#n çalı"ma günü kaybından 
do!an gel#r azalması ara"tırma bütçes#nde bel#rt#l#r ve bu bütçeden 
kar"ılanır.

•  Ara"tırma sonucunda elde ed#lecek b#lg#ler#n yayımlanması durumunda 
gönüllünün k#ml#k b#lg#ler# açıklanamaz.

•  Sa!lık Bakanlı!ı, ara"tırmanın yürütülmes# sırasında ara"tırmaya #z#n 
ver#l#rken mevcut "artlardan b#r#n#n ortadan kalktı!ını tesp#t ederse 
kl#n#k ara"tırmayı derhal durdurur. Bu "artların bel#rlenen süre #çer#s#nde 
yer#ne get#r#lmemes# veya yer#ne get#r#lmes#n#n mümkün olmadı!ının 
anla"ılması veyahut gönüllü sa!lı!ının tehl#keye g#rmes# haller#nde 
do!rudan ara"tırma sonlandırılır.

•  Sa!lık Bakanlı!ınca, #nsanlar üzer#nde gerçekle"t#r#lecek kl#n#k ara"tır-
malara katılacak gönüllüler#n hakları, sa!lık güvenl#!# ve esenl#!#n#n ko-
runmasını sa!lamak ve kl#n#k ara"tırmaları et#k yönden de!erlend#rmek 
amacıyla et#k kurullar; kl#n#k ara"tırmalarla #lg#l# konularda Bakanlı!a 
görü" b#ld#rmek üzere Kl#n#k Ara"tırmalar Danı"ma Kurulu te"k#l olunur.

• Et!k Kurullar; en az 1 (b#r)’# sa!lık mesle!# mensubu olmayan k#"# ve 
1 (b#r)’# de hukukçu olmak kaydıyla ve üyeler#n#n ço!unlu!u doktora 
veya tıpta uzmanlık sev#yes#nde e!#t#ml# sa!lık mesle!# mensubu olacak 
"ek#lde, en az 7 (yed#) ve en çok 15 (onbe") üyeden olu"turulur. Et#k 
kurul üyeler#n#n görev süres# 2 (#k#) yıldır. Mazerets#z olarak üst üste 3 
(üç) toplantıya veya aralıklı olarak 5 (be") toplantıya katılmayan üyeler#n 
üyel#!# dü"er.

Kl!n!k Ara$tırmalar Danı$ma Kurulu; 
 ɮ Sa!lık Bakanlı!ı Müste"arı veya uygun görece!# b#r Müste"ar yar-
dımcısının ba"kanlı!ında,
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 ɮ Tıbbın cerrah#, dah#l# ve temel b#l#mler#nden Bakanlıkça seç#len uz-
manlı!ını almı" veya doktorasını yapmı" 3 (üç)’er k#"#, 

 ɮ 1 (b#r)’er kl#n#k ps#kolog ve #lah#yatçı,
 ɮ Bakanlık 1. Hukuk Mü"av#r# veya görevlend#rece!# b#r hukuk mü"a-
v#r#nden olu"ur.

• Kurul #lk toplantısında kend# üyeler# arasından b#r ba"kan vek#l# seçer. 
Seç#len üyeler#n görev süres# 2 (#k#) yıl olup, görev süres# dolan üyeler 
yen#den seç#leb#l#r. Mazerets#z olarak üst üste 3 (üç) toplantıya veya 
aralıklı olarak 5 (be") toplantıya katılmayan üyeler#n üyel#!# dü"er.

•  Et#k Kurullar ve Kl#n#k Ara"tırmalar Danı"ma Kurulu, üye tam sayısının 
2/3 (üçte #k#) ço!unlu!u #le toplanır ve üye tam sayısının salt ço!unlu!u 
#le karar alır.

• Ola!anüstü durumlarda mesle!#n# #craya yetk#l# k#"#lerce ac#l sa!lık h#z-
met# ula"ana ve sa!lık h#zmet# devamlılık arz edene kadar ver#lecek olan 
sa!lık h#zmet# har#ç, ruhsatsız olarak sa!lık h#zmet# sunan veya yetk#s#z 
k#"#lerce sa!lık h#zmet# verd#renler, 1 (b#r) yıldan 3 (üç) yıla kadar hap#s 
ve 20.000 (y#rm# b#n) güne kadar adl# para cezası #le cezalandırılır. Özel 
#zne tab# h#zmet b#r#mler#n# Sa!lık Bakanlı!ından #z#n almaksızın açan 
veya buralarda ver#lecek h#zmetler# sunan sa!lık kurum ve kurulu"ları, 
b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet gel#r#n#n yarısına kadar #dar# para cezası 
#le cezalandırılır.

• Bakanlıkça bel#rlenen kayıtları uygun "ek#lde tutmayan veya b#ld#r#m 
zorunlulu!unu yer#ne get#rmeyen sa!lık kurum ve kurulu"ları 2 (#k#) defa 
uyarılır. Uyarıya uymayanlara b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet gel#r#n#n % 
1 (yüzde b#r)’# kadar #dar# para cezası ver#l#r.

• Sa!lık Bakanlı!ınca bel#rlenen ac#l hastaya müdahale esaslarına; perso-
nel, tıbb# c#haz ve donanım, b#na ve h#zmet b#r#mler#, malzeme #le #laç 
standartlarına uyulmaması hâller#nde b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet 
gel#r#n#n % 5 (yüzde be")’#ne kadar #dar# para cezası uygulanır.

• Bu maddedek# #dar# para cezasını gerekt#ren f##ller#n 1 (b#r) yıl #ç#nde tek-
rarı hâl#nde #dar# para cezaları 1 (b#r) kat artırılarak uygulanır; 3 (üç)’üncü 
defa #"lenmes#nde #se sa!lık kurum ve kurulu"unun #lg#l# bölümünün 
veya tamamının faal#yet# 10 (on) güne kadar durdurulur. Aynı #s#m ve 
sah#pl#kte b#rden fazla sa!lık kurum ve kurulu"u bulunması hâl#nde 
#dar# yaptırımlar sadece #hlal#n yapıldı!ı sa!lık kurum ve kurulu"u #le 
sınırlı olarak uygulanır.

• Bu maddede bel#rt#len #dar# para cezalarını vermeye val#ler, faal#yet 
durdurma cezasını vermeye Sa!lık Bakanlı!ı yetk#l#d#r.
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• Yurt dı"ında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sah#p 
tıp doktoru akadem#syenler Türk#ye’de en az 3 (üç) yıl süreyle f##len 
akadem#k kadroda meslek #crasında bulunmak kaydıyla Devlet h#zmet# 
yükümlülü!ünden muaf tutulur.

• Sa!lık Bakanlı!ı ve ba!lı kurulu"larına a#t sa!lık kurum ve kuru-
lu"larında görev yapan tab#p ve uzman tab#pler #le 5258 sayılı A#le 
Hek#ml#!# Kanunu hükümler#ne göre #st#hdam ed#len a#le hek#mler#, 
her yıl Bakanlıkça uygun görülmek "artıyla 72 (yetm#"#k#) ya"ına kadar 
çalı"ab#l#r.
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I- Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ı; sa!lık ve yardımcı sa!lık 
personel#n#n yurt düzey#nde dengel# da!ılımını sa!lamak üzere 
#st#hdam planlaması yapar, ülke #ht#yacına uygun n#tel#kl# sa!lık 
personel# yet#"t#r#lmes# amacıyla h#zmet önces# e!#t#m programları 
#ç#n Yüksekö!ret#m Kurulu #le koord#nasyonu sa!lar.

II- Tes#s ed#lecek e!#t#m, denet#m, de!erlend#rme ve oto kontrol s#stem# 
#le sa!lık kurulu"larının tesp#t ed#len standart ve esaslar #ç#nde 
h#zmet vermes# sa!lanır.

III- Rehab#l#te ed#c# tıbb# h#zmetlerde kullanılan yardımcı araç ve 
gereçler# üretmek amacıyla, kamu kurum ve kurulu"ları #le gerçek 
ve tüzel k#"#ler tarafından kurulacak kurulu"ların açılı" #zn#n# 
vermeye Bakanlar Kurulu yetk#l#d#r.

IV- Sa!lık kurum ve kurulu"ları yurt sathında e"#t, kal#tel# ve ver#ml# 
h#zmet sunacak "ek#lde Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ınca, d#!er 
#lg#l# bakanlıkların da görü"ü alınarak planlanır, koord#ne ed#l#r, mal# 
yönden desteklen#r ve gel#"t#r#l#r.

1. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, yukarıda 
sayılanlardan hang!s!/hang!ler! Kanunda sayılan “Temel Esaslar” 
!ç!nde yer alan do"ru b!lg!lerdend!r?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II, III ve IV

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV
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2. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, “Bazı Sa!lık 
Personel#n#n Atanması” !le !lg!l! olarak a$a"ıdak! b!lg!lerden 
hang!s! do"rudur?

A) Kamu kurum ve kurulu"larının uzman tab#p, tıpta uzmanlık mev-
zuatına göre uzman, tab#p, d#" tab#b# ve eczacı kadro ve poz#s-
yonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama #zn# alınmak-
sızın mevzuatta öngörülen #"lemler#n tamamlanmasından sonra 
gerçekle"t#r#l#r ve bunların yerle"t#r#lmeler# Sa!lık Bakanlı!ınca 
sınavla #le yapılır.

B) Yardımcı doçent ve ba"as#stanların tıpta uzmanlık e!#t#m vereb#l-
meler# #ç#n bu kadrolarda 2 yıl çalı"maları "arttır.

C) E!#t#m ve ara"tırma hastaneler#nde e!#t#m görevl#ler#nden b#r# 
hastane yönet#c#s# tarafından 2 yıllık süre #ç#n #lg#l# b#r#m#n e!#t#m 
sorumlusu olarak görevlend#r#l#r.

D) Askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getirenler, Devlet 
hizmeti yükümlülü!ünü tamamlamı" sayılır.

E) Tıp fakülteler# dekanlıkları ve e!#t#m hastaneler# ba"tab#pl#kler# 
mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık ö!ren#m#n# ta-
mamlayan tab#p ve uzman tab#pler#n #s#m ve adresler#n# 2 ay #ç#n-
de Sa!lık Bakanlı!ına b#ld#rmekle yükümlüdürler.

3. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, “kamu 
kurum ve kurulu"larının ve vakıflara a#t olanlar da dâh#l olmak üzere 
yüksekö!ret#m kurumlarının kadro ve poz#syonlarında bulunmayan 
profesör ve doçentler; #ht#yaç duyulan alanlarda teor#k ve uygulamalı 
e!#t#m ve ö!ret#m #le ara"tırma faal#yetler#nde bulunmak ve bu 
faal#yetler#n gerekt#rd#!# #"ler# yapmak üzere, Sa!lık Bakanlı!ının 
kararıyla e!#t#m ve ara"tırma hastaneler#nde Mal#ye Bakanlı!ının 
v#zes#ne ba!lı olarak sözle"mel# e!#t#m görevl#s# olarak çalı"tırılab#l#r.” 
Buna göre, sözle$meler, aylık çalı$ma süres! kaç saat! geçmemek 
üzere ve ne kadar süre yapılab!l!r?

A) 120 saat# geçmemek üzere -  3 yıla kadar

B) 100 saat# geçmemek üzere -  2 yıla kadar

C) 80 saat# geçmemek üzere  -  1 yıla kadar

D) 60 saat# geçmemek üzere  -  1 yıla kadar

E) 50 saat# geçmemek üzere  -  1 yıla kadar
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4. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, !lg!l! 
mevzuata göre yurt !ç!nde veya yurt dı$ında ö"ren!mler!n! 
tamamlayarak tab!p, uzman tab!p ve yan dal uzmanlık e"!t!m!n! 
tamamlayarak uzman tab!p unvanını kazananlar, her e"!t!mler! 
!ç!n ayrı ayrı olmak kaydı !le 1. grup !lçe merkezler!nde kaç gün 
Devlet h!zmet! yapmakla yükümlüdürler?

A) 300 gün 

B) 400 gün

C) 500 gün 

D) 550 gün

E) 600 gün

 Tu!rul Bey, #lg#l# mevzuata göre yurt dı"ında ö!ren#m#n# 
tamamlayarak uzman tab#p unvanını kazanmı"tır. Sıra "#md# Devlet 
h#zmet# yapma yükümlülü!üne gelm#"t#r. Tu!rul Bey#n görev 
yaptı!ı #lçe, 3359 sayılı Sa!lık H#zmetler# Temel Kanunu’na göre, 
300 gün Devlet h#zmet# yapma yükümlülü!ü olan b#r #lçed#r.

5. Buna göre, bu !lçe a$a"ıda sayılan gruplardan hang!s! !çer!s!n-
ded!r?

A) 6. Grup #lçe merkezler#ne ba!lı yerle"#m yer#

B) 5. Grup #lçe merkezler#ne ba!lı yerle"#m yer# #le     
6. Grup #lçe merkez#

C) 4. Grup #lçe merkezler#ne ba!lı yerle"#m yer# #le     
5. Grup #lçe merkez#

D) 3. Grup #lçe merkezler#ne ba!lı yerle"#m yer# #le     
4. Grup #lçe merkez#

E) 1. Grup #lçe merkez#
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6. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, “Bazı Sa!lık 
Personel#n#n Atanması” !le !lg!l! olarak a$a"ıdak! b!lg!lerden 
hang!s! yanlı$tır?

A) Türk S#lahlı Kuvvetler#nde tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzman-
lık ö!ren#mler#n# tamamlayanlar Devlet h#zmet# yükümlülü!üne 
tâb# de!#ld#r.

B) Türk S#lahlı Kuvvetler# har#ç, herhang# b#r kamu kurum veya ku-
rulu"u adına ö!ren#m gören personel#n bu Kanun hükümler# 
gere!# yapaca!ı Devlet h#zmet# yükümlülü!ü, mecbur# h#zmet 
süres#nden dü"ülür.

C) As#stanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık e!#t#m# #le askerl#kte ge-
çen süreler de Devlet h#zmet# yükümlülü!ünden sayılır.

D) Türk S#lahlı Kuvvetler#nde 2 yıl görev yapmadan ayrılanlara Dev-
let h#zmet# yükümlülü!ü hükümler# uygulanır.

E) Devlet h#zmet# yükümlülü!ü kapsamındak# personel, bu görev-
ler#n# tamamlamadan meslekler#n# #cra edemezler.

7. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, b!rl!kte 
kullanımdak! hastane tarafından ün!vers!ten!n tıp fakültes! ve d!$ 
hek!ml!"! fakültes! ö"ret!m elemanları ve bunların kadrosunda 
bulunan ö"ret!m elemanı dı$ındak! d!"er personelle, !lg!l! fakülte 
dekanının görü$ü alınarak, yürütülecek h!zmetlere !l!$k!n en fazla 
ne kadar sürel! ayrı ayrı sözle$me !mzalanab!l!r?

A) 1 yıl

B) 2 yıl

C) 3 yıl

D) 4 yıl

E) 5 yıl
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8. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, “Et#k 
Kurullar”ın üye sayısıyla !lg!l! olarak a$a"ıdak!lerden hang!s! 
do"rudur?

 En Az En Çok
A) 9 17
B) 7 15
C) 7 13
D) 5 11
E) 5 9

9. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, Et!k Kurul 
üyeler!n!n görev süres! kaç yıldır?

A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl

D) 4 yıl E) 5 yıl

10. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, Et!k Kurul 
üyeler!nden aralıklı olarak kaç toplantıya katılmayan üyen!n 
üyel!"! dü$er?

A) 1  B) 2  C) 3 

D) 4  E) 5

 

11. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, Et!k Kurullar 
ve Kl!n!k Ara$tırmalar Danı$ma Kurulunun toplanma ve karar 
almasıyla !lg!l! olarak a$a"ıda ver!len b!lg!lerden hang!s! 
do"rudur?

 Toplanma Karar Alma
A) Üye tam sayısının 2/3’ü Üye tam sayısı salt ço!unlu!u
B) Üye tam sayısının 1/3’ü Üye tam sayısı salt ço!unlu!u
C) Üye tam sayısının 3/5’# Üye tam sayısı oy b#rl#!#
D) Üye tam sayısının 1/5’# Üye tam sayısı salt ço!unlu!u
E) Üye tam sayısının 4/5’# Üye tam sayısı oy çoklu!u
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12. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, Bakanlıkça 
bel!rlenen kayıtları uygun $ek!lde tutmayan veya b!ld!r!m 
zorunlulu"unu yer!ne get!rmeyen sa"lık kurum ve kurulu$ları 
!ç!n nasıl b!r yaptırım uygulanır?

A) 3 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet 
gel#r#n#n % 1’# kadar #dar# para cezası ver#l#r.

B) 2 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet 
gel#r#n#n % 5’# kadar #dar# para cezası ver#l#r. 

C) 1 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet 
gel#r#n#n % 10’u kadar #dar# para cezası ver#l#r. 

D) 3 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara b#r öncek# aya a#t net h#zmet 
gel#r#n#n % 1’# kadar #dar# para cezası ver#l#r. 

E) 2 defa uyarılır, uyarıya uymayanlara b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet 
gel#r#n#n % 1’# kadar #dar# para cezası ver#l#r.

13. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, Sa"lık 
Bakanlı"ınca bel!rlenen ac!l hastaya müdahale esaslarına; 
personel, tıbb! c!haz ve donanım, b!na ve h!zmet b!r!mler!, 
malzeme !le !laç standartlarına uyulmaması hâller!nde nasıl b!r 
yaptırım uygulanır?

A) B#r öncek# aya a#t brüt h#zmet gel#r#n#n %1’# kadar #dar# para cezası 
ver#l#r.

B) B#r öncek# aya a#t brüt h#zmet gel#r#n#n %5’# kadar #dar# para cezası 
ver#l#r. 

C) B#r öncek# aya a#t brüt h#zmet gel#r#n#n %3’ü kadar #dar# para 
cezası ver#l#r. 

D) B#r öncek# aya a#t net h#zmet gel#r#n#n % 1’# kadar #dar# para cezası 
ver#l#r. 

E) B#r öncek# aya a#t brüt h#zmet gel#r#n#n % 15’# kadar #dar# para 
cezası ver#l#r. 
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14. Sam! Bey, yurt dı$ında görev yapmakta olan doçent unvanına 
sah!p tıp doktoru b!r akadem!syend!r. 3359 sayılı Sa"lık 
H!zmetler! Temel Kanunu’na göre, Sam! Bey’!n Devlet h!zmet! 
yükümlülü"ünden muaf tutulab!lmes! !ç!n Türk!ye’de en az kaç 
yıl süreyle f!!len akadem!k kadroda meslek !crasında bulunması 
gerek!r?

A) 1  B) 2  C) 3 

D) 4  E) 5

15. Fat!h Bey, 5258 sayılı A!le Hek!ml!"! Kanunu hükümler!ne göre 
!st!hdam ed!len b!r a!le hek!md!r. 3359 sayılı Sa"lık H!zmetler! 
Temel Kanunu’na göre, Fat!h Bey her yıl Bakanlıkça uygun 
görülmek $artıyla kaç ya$ına kadar çalı$ab!l!r?

A)  65 B) 67 C)  70

D) 72 E)  77

CEVAP ANAHTARI

1%D 2%D 3%C 4%E 5%A 6%C 7%C 8%B 9%B 10%E
11%A 12%E 13%B 14%C 15%D
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Yönetmel!kler 

• H#zmet ve #laç alma,  #lg#l# kurum ve kurulu"lara a#t araç, gereç ve mal-
zemeler#n k#ralanması,  devr#, gayr#menkuller#n k#ralanması; tıbb# araç, 
gereç ve malzeme yönünden standardı #le tıbb# araç ve gereçler#n 
alımında tekn#k "artnameler#n hazırlanmasındak# kıstasların bel#rlen-
mes#; Mal#ye ve Gümrük, #lg#l# Bakanlıklar ve Sa!lık ve Sosyal Yardım 
Bakanlı!ınca mü"tereken, 

• Bütün kamu ve özel sa!lık kurulu"larının tes#s, h#zmet, personel, kıs-
taslarını bel#rlemeye, sa!lık kurum ve kurulu"larını sınıflandırmaya ve 
sınıflarının de!#"t#r#lmes#ne, sa!lık kurulu"larının amaca uygun olarak 
te"k#latlanmalarına, sa!lık h#zmet z#nc#r# olu"turulmasına, h#zmet #ç# 
e!#t#m usul ve esasları #le sa!lık kurum ve kurulu"larının koord#nel# 
çalı"ma ve h#zmet standartlarının tesp#t# ve denet#m# #le bu Kanunla 
#lg#l# d#!er hususlar Sa!lık ve Sosyal Yardım Bakanlı!ınca, çıkarılacak 
yönetmel#kle tesp#t ed#l#r.

Bazı Sa"lık Personel!n!n Atanması

• Kamu kurum ve kurulu"larının uzman tab#p, tıpta uzmanlık mevzua-
tına göre uzman, tab#p, d#" tab#b# ve eczacı kadro ve poz#syonlarına 
yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama #zn# alınmaksızın mevzuat-
ta öngörülen #"lemler#n tamamlanmasından sonra gerçekle"t#r#l#r ve 
bunların yerle"t#r#lmeler# Sa!lık Bakanlı!ınca sınavsız ve kura #le yapılır.

• Tıpta ve d#" hek#ml#!#nde uzmanlık e!#t#m#, #lg#l# dalda tıpta uzman-
lık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, yardımcı doçent, 
e!#t#m görevl#s# ve ba"as#stanlar tarafından ver#l#r. Yardımcı doçent ve 
ba"as#stanların tıpta uzmanlık e!#t#m vereb#lmeler# #ç#n bu kadrolarda 
1 (b#r) yıl çalı"maları "arttır.

• E!#t#m ve ara"tırma hastaneler#nde e!#t#m görevl#ler#nden b#r# hastane 
yönet#c#s# tarafından 1 (b#r) yıllık süre #ç#n #lg#l# b#r#m#n e!#t#m sorumlusu 
olarak görevlend#r#l#r, #darî sorumlusu #se aynı süreyle #lg#l# daldak# uz-
manlar arasından seç#l#r. B#r#m#n e!#t#m sorumlusuna #darî sorumluluk 
görev# de ver#leb#l#r.

• E!#t#m görevl#s#, ba"as#stan ve as#stan kadrolarına açıktan atama #zn# 
alınmaksızın #lg#l# mevzuatı çerçeves#nde atama yapılır. 
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• Ba"as#stan kadrolarına atamalar, #lg#l# dalda uzman olan ve meslekî 
çalı"ma, b#l#msel yayın ve yabancı d#lde yeterl#l#!# bulunan tab#p, d#" 
tab#pler# ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar arasından 
Kurumca yapılacak veya yaptırılacak meslekî sınavla yapılır.

• Profesör veya doçentler#n e!#t#m ve ara"tırma hastaneler#ne e!#t#m 
görevl#s# olarak atanmaları, Kurumca yapılacak #lan üzer#ne müracaat 
eden adayların b#l#msel çalı"maları ve e!#t#c# n#tel#kler# de!erlend#r#lerek 
yapılır. Adayların b#l#msel çalı"malarını ve e!#t#c# n#tel#kler#n# de!erlen-
d#rmek üzere #lg#l# uzmanlık alanlarında 3 (üç) profesör tesp#t ed#l#r. 

• Kamu kurum ve kurulu"larının ve vakıflara a#t olanlar da dâh#l olmak 
üzere yüksekö!ret#m kurumlarının kadro ve poz#syonlarında bulunma-
yan profesör ve doçentler; #ht#yaç duyulan alanlarda teor#k ve uygu-
lamalı e!#t#m ve ö!ret#m #le ara"tırma faal#yetler#nde bulunmak ve bu 
faal#yetler#n gerekt#rd#!# #"ler# yapmak üzere, Sa!lık Bakanlı!ının kara-
rıyla e!#t#m ve ara"tırma hastaneler#nde Mal#ye Bakanlı!ının v#zes#ne 
ba!lı olarak sözle"mel# e!#t#m görevl#s# olarak çalı"tırılab#l#r. Sözle"meler, 
aylık çalı"ma süres# 80 (seksen) saat# geçmemek üzere 1 (b#r) yıla ka-
dar yapılab#l#r. Sözle"mel# e!#t#m görevl#ler#ne, yapacakları faal#yet#n 
n#tel#!#ne göre yüksekö!ret#m kurumlarında aynı unvandak# kadrolu 
ö!ret#m üyeler# #ç#n 2914 sayılı Yüksekö!ret#m Personel Kanununun 11 
#nc# maddes#n#n dördüncü fıkrası #le unvanlar #t#barıyla bel#rlenen ek 
ders ücret#n#n 10 (on) katına kadar saatl#k sözle"me ücret# ödeneb#l#r. 
Bu kapsamdak# sözle"mel# e!#t#m görevl#ler#ne ödenecek sözle"me 
ücret#n#n yıllık toplam tutarı, #lg#l# e!#t#m ve ara"tırma hastanes#n#n b#r 
öncek# yıl gerçekle"en personel g#derler# toplamının yüzde b#r#n# (%1) 
h#çb#r "ek#lde geçemez. $lg#l# e!#t#m ve ara"tırma hastanes#n#n tekl#f# ve 
Sa!lık Bakanlı!ının uygun görü"ü üzer#ne Mal#ye Bakanlı!ınca bu oran 
b#r katına kadar artırılab#l#r. Bu kapsamda çalı"tırılan sözle"mel# e!#t#m 
görevl#ler#ne, bu madde uyarınca yapılacak ödeme dı"ında herhang# b#r 
ad altında ödeme yapılamaz ve bu k#"#lere h#çb#r #dar# görev ver#lemez. 

•  $lg#l# mevzuata göre yurt #ç#nde veya yurt dı"ında ö!ren#mler#n# tamam-
layarak tab#p, uzman tab#p ve yan dal uzmanlık e!#t#m#n# tamamlayarak 
uzman tab#p unvanını kazananlar, her e!#t#mler# #ç#n ayrı ayrı olmak 
kaydı #le Devlet Planlama Te"k#latı Müste"arlı!ı tarafından hazırlanan 
$lçeler#n Sosyo-Ekonom#k Gel#"m#"l#k Sıralamasında yer alan;
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gün,

• Sa!lık Bakanlı!ı veya Sa!lık Bakanlı!ınca uygun görülen M#ll# Savunma 
Bakanlı!ı ve d#!er kurulu"larda Devlet memuru veya #lg#l#ler#n tale-
b# hal#nde 4924 sayılı Kanuna tâb# sözle"mel# sa!lık personel# olarak 
Devlet h#zmet# yapmakla yükümlüdürler. Bu süreler #ht#yaca göre 
Cumhurba"kanı kararı #le kısaltılab#l#r. Süreler#n hesabında f##len çalı"-
ma esas olup, hafta sonu ve resm# tat#l günler# f##l# çalı"madan sayılır. 
Yıllık, mazeret ve hastalık #z#nl# geç#r#len günler #se yükümlülük süres#ne 
#lave ed#l#r.

• Türk S#lahlı Kuvvetler#nde tıp, tıpta uzmanlık veya yan dal uzmanlık ö!-
ren#mler#n# tamamlayanlar Devlet h#zmet# yükümlülü!üne tâb# de!#ld#r. 
Ancak; Türk S#lahlı Kuvvetler#nde 2 (#k#) yıl görev yapmadan ayrılanlara 
da bu madde hükümler# uygulanır. Türk S#lahlı Kuvvetler# har#ç, her-
hang# b#r kamu kurum veya kurulu"u adına ö!ren#m gören personel#n 
bu Kanun hükümler# gere!# yapaca!ı Devlet h#zmet# yükümlülü!ü, 
mecbur# h#zmet süres#nden dü"ülür.

•  Askerl#k h#zmet#n# yedek subay olarak yer#ne get#renler, Devlet h#zmet# 
yükümlülü!ünü tamamlamı" sayılır.

•  Tıp fakülteler# dekanlıkları ve e!#t#m hastaneler# ba"tab#pl#kler# mezun 
olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık ö!ren#m#n# tamamlayan tab#p 
ve uzman tab#pler#n #s#m ve adresler#n# 15 (onbe") gün #ç#nde Sa!lık 
Bakanlı!ına b#ld#rmekle yükümlüdürler. D#ploma ve uzmanlık belge-
ler#n#n Sa!lık Bakanlı!ınca tesc#l #"lemler#n# müteak#p en geç 2 (#k#) ay 
#çer#s#nde, Devlet h#zmet# yükümlülü!ü olan personel, atama yerler# ve 
atama #"lem#ne #l#"k#n süreç #nternet sayfasında #lân ed#l#r. 

•  Atama sonuçlarının #nternet sayfasında #lânını müteak#p, gerekl# haller-
de belgeler#n# tamamlamak üzere #lg#l# personele 20 (y#rm#) gün süre 
ver#l#r.

•  Devlet h#zmet# yükümlülü!ü kapsamındak# personel, bu görevler#n# 
tamamlamadan meslekler#n# #cra edemezler. 
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•  Tab#pler, Devlet h#zmet# yükümlülükler#ne ba"lamadan veya tamamla-
madan ana dallarda uzmanlık e!#t#m# yapmak #ç#n as#stanlık sınavlarına 
katılab#l#r ve uzmanlık e!#t#m#ne ba"layab#l#rler. Ancak yan dalda veya 
b#rden fazla uzmanlık dalında e!#t#m yapmak üzere as#stanlık sınavına 
g#reb#lmek #ç#n Devlet h#zmet# yükümlülü!ünün tamamlanmasına 9 
(dokuz) aydan daha az b#r süre kalmı" olması ve uzmanlık e!#t#m#ne 
ba"lanab#lmes# #ç#n de Devlet h#zmet# yükümlülü!ünün tamamlanması 
"arttır.

•  As#stanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık e!#t#m# #le askerl#kte geçen 
süreler Devlet h#zmet# yükümlülü!ünden sayılmaz.

•  Devlet h#zmet# yükümlülü!ünü yapmakta olan personel, mazeret ve 
zorunlu haller dı"ında ba"ka yere atanamaz.

•  Sözle"mel# sa!lık personel# olarak Devlet h#zmet# yükümlülükler#n# ye-
r#ne get#ren personelden sözle"mes# feshed#lenler, yükümlülükler#n#n 
ger# kalan kısmını Devlet memuru olarak tamamlarlar. 

Mahallî #dareler ve B!rl!klerce Ver!len Sa"lık H!zmetler!

• B#rl#kte kullanımdak# hastane tarafından ün#vers#ten#n tıp fakültes# ve d#" 
hek#ml#!# fakültes# ö!ret#m elemanları ve bunların kadrosunda bulunan 
ö!ret#m elemanı dı"ındak# d#!er personelle, #lg#l# fakülte dekanının 
görü"ü alınarak, yürütülecek h#zmetlere #l#"k#n en fazla 3 (üç) yıl sürel# 
ayrı ayrı sözle"me #mzalanab#l#r.

• B#rl#kte kullanımdak# sa!lık tes#sler# ve #lg#l# b#r#mlerde görevl# ö!re-
t#m elemanları dâh#l tüm personel; #ht#yaç duyulan tıbb# ve b#l#msel 
danı"manlık, nöbet, konsültasyon ve d#!er sa!lık h#zmetler#n# yer#ne 
get#rmekle ve bu kapsamda kend#ler#ne yapılan davete #cabet etmekle 
yükümlüdür. Bu "ek#lde nöbet tutan ö!ret#m üyeler#ne de 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddes# çerçeves#nde ve 
e!#t#m görevl#s# #ç#n bel#rlenm#" olan gösterge rakamı üzer#nden nöbet 
ücret# öden#r.

• Herhang# b#r tedav# yöntem# veya araçlarının veyahut ruhsat veya #z#n 
alınmı" olsa dah# #laç ve terk#pler#n#n, tıbb# ve b#yoloj#k ürünler, b#tk#sel 
ürünler, kozmet#k ürünler ve hammaddeler# #le tıbb# c#hazların b#l#m-
sel ara"tırma amacıyla #nsanlar üzer#nde kullanılab#lmes# #ç#n Sa!lık 
Bakanlı!ı veya ba!lı kurulu"larından #z#n alınmasının yanında; 

 ɮ Ara"tırmanın, öncel#kle #nsan dı"ı deney ortamında veya yeterl# sa-
yıda hayvan üzer#nde yapılmı" olması,

 ɮ $nsan dı"ı deney ortamında veya hayvanlar üzer#nde yapılan deney-
ler sonucunda ula"ılan b#l#msel ver#ler#n, varılmak #stenen hedefe 
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ula"mak açısından bunların #nsan üzer#nde de yapılmasını gerekl# 
kılması,

 ɮ Ara"tırmanın, #nsan sa!lı!ı üzer#nde öngörüleb#l#r zararlı ve kalıcı 
b#r etk# bırakmaması,

 ɮ Ara"tırma sırasında k#"#ye #nsan onuruyla ba!da"mayacak ölçüde 
acı ver#c# yöntemler#n uygulanmaması,

 ɮ Ara"tırmayla varılmak #stenen amacın, bunun k#"#ye yükled#!# külfete 
ve k#"#n#n sa!lı!ı üzer#ndek# tehl#keye göre daha a!ır basması,

 ɮ Üzer#nde ara"tırma yapılacak #lg#l#n#n, ara"tırmanın mah#yet ve 
sonuçları hakkında yeterl# b#lg#lend#rmeye dayalı olarak yazılı rı-
zasının olması ve bu rızanın herhang# b#r menfaat tem#n#ne ba!lı 
bulunmaması,

 ɮ Yapılacak ara"tırmayı #lg#l# et#k kurulun uygun görmes#,

"arttır.

•  Üzer#nde ara"tırma yapılacak veya yapılan gönüllü, muvafakat#n# ara"-
tırmanın her a"amasında ve h#çb#r "arta ba!lı olmaksızın ger# alab#l#r.

•  S#gorta tem#natı dı"ında, gönüllüler#n ara"tırmaya #"t#rak# veya devamı-
nın sa!lanması #ç#n gönüllüye herhang# b#r #kna ed#c# te"v#k veya malî 
tekl#fte bulunulamaz. 

•  Ara"tırma sonucunda elde ed#lecek b#lg#ler#n yayımlanması durumunda 
gönüllünün k#ml#k b#lg#ler# açıklanamaz.

•  Sa!lık Bakanlı!ı, ara"tırmanın yürütülmes# sırasında ara"tırmaya #z#n 
ver#l#rken mevcut "artlardan b#r#n#n ortadan kalktı!ını tesp#t ederse 
kl#n#k ara"tırmayı derhal durdurur. Bu "artların bel#rlenen süre #çer#s#nde 
yer#ne get#r#lmemes# veya yer#ne get#r#lmes#n#n mümkün olmadı!ının 
anla"ılması veyahut gönüllü sa!lı!ının tehl#keye g#rmes# haller#nde 
do!rudan ara"tırma sonlandırılır.

• Et!k Kurullar; en az 1 (b#r)’# sa!lık mesle!# mensubu olmayan k#"# ve 
1 (b#r)’# de hukukçu olmak kaydıyla ve üyeler#n#n ço!unlu!u doktora 
veya tıpta uzmanlık sev#yes#nde e!#t#ml# sa!lık mesle!# mensubu olacak 
"ek#lde, en az 7 (yed#) ve en çok 15 (onbe") üyeden olu"turulur. Et#k 
kurul üyeler#n#n görev süres# 2 (#k#) yıldır. Mazerets#z olarak üst üste 3 
(üç) toplantıya veya aralıklı olarak 5 (be") toplantıya katılmayan üyeler#n 
üyel#!# dü"er.

• Kl!n!k Ara$tırmalar Danı$ma Kurulu; 
 ɮ Sa!lık Bakanlı!ı Müste"arı veya uygun görece!# b#r Müste"ar yar-
dımcısının ba"kanlı!ında,

 ɮ Tıbbın cerrah#, dah#l# ve temel b#l#mler#nden Bakanlıkça seç#len uz-
manlı!ını almı" veya doktorasını yapmı" 3 (üç)’er k#"#, 
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 ɮ 1 (b#r)’er kl#n#k ps#kolog ve #lah#yatçı,
 ɮ Bakanlık 1. Hukuk Mü"av#r# veya görevlend#rece!# b#r hukuk mü"a-
v#r#nden olu"ur.

• Kurul #lk toplantısında kend# üyeler# arasından b#r ba"kan vek#l# seçer. 
Seç#len üyeler#n görev süres# 2 (#k#) yıl olup, görev süres# dolan üyeler 
yen#den seç#leb#l#r. Mazerets#z olarak üst üste 3 (üç) toplantıya veya 
aralıklı olarak 5 (be") toplantıya katılmayan üyeler#n üyel#!# dü"er.

•  Et#k Kurullar ve Kl#n#k Ara"tırmalar Danı"ma Kurulu, üye tam sayısının 
2/3 (üçte #k#) ço!unlu!u #le toplanır ve üye tam sayısının salt ço!unlu!u 
#le karar alır.

• Ola!anüstü durumlarda mesle!#n# #craya yetk#l# k#"#lerce ac#l sa!lık h#z-
met# ula"ana ve sa!lık h#zmet# devamlılık arz edene kadar ver#lecek olan 
sa!lık h#zmet# har#ç, ruhsatsız olarak sa!lık h#zmet# sunan veya yetk#s#z 
k#"#lerce sa!lık h#zmet# verd#renler, 1 (b#r) yıldan 3 (üç) yıla kadar hap#s 
ve 20.000 (y#rm# b#n) güne kadar adl# para cezası #le cezalandırılır.

• Bakanlıkça bel#rlenen kayıtları uygun "ek#lde tutmayan veya b#ld#r#m 
zorunlulu!unu yer#ne get#rmeyen sa!lık kurum ve kurulu"ları 2 (#k#) defa 
uyarılır. Uyarıya uymayanlara b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet gel#r#n#n % 
1 (yüzde b#r)’# kadar #dar# para cezası ver#l#r.

• Sa!lık Bakanlı!ınca bel#rlenen ac#l hastaya müdahale esaslarına; perso-
nel, tıbb# c#haz ve donanım, b#na ve h#zmet b#r#mler#, malzeme #le #laç 
standartlarına uyulmaması hâller#nde b#r öncek# aya a#t brüt h#zmet 
gel#r#n#n % 5 (yüzde be")’#ne kadar #dar# para cezası uygulanır.

• Bu maddede bel#rt#len #dar# para cezalarını vermeye val#ler, faal#yet 
durdurma cezasını vermeye Sa!lık Bakanlı!ı yetk#l#d#r.

• Yurt dı"ında görev yapmakta olan doçent ve profesör unvanına sah#p 
tıp doktoru akadem#syenler Türk#ye’de en az 3 (üç) yıl süreyle f##len 
akadem#k kadroda meslek #crasında bulunmak kaydıyla Devlet h#zmet# 
yükümlülü!ünden muaf tutulur.

• Sa!lık Bakanlı!ı ve ba!lı kurulu"larına a#t sa!lık kurum ve kuru-
lu"larında görev yapan tab#p ve uzman tab#pler #le 5258 sayılı 
A#le Hek#ml#!# Kanunu hükümler#ne göre #st#hdam ed#len a#le 
hek#mler#, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek "artıyla 72 (yetm#"#k#) 
ya"ına kadar çalı"ab#l#r.
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Tanımlar

• Traf!k "#aretler!: Traf!$! düzenleme amacı !le kullanılan !#aret levhaları, 
ı#ıklı ve sesl! !#aretler, yer !#aretlemeler!d!r.

• Traf!k "#aret Levhası: Sab!t veya ta#ınab!l!r b!r mesnet üzer!ne yerle#t!r!l-
m!# ve üzer!ndek! sembol, renk ve yazı !le özel b!r tal!matın aktarılmasını 
sa$layan traf!k tert!batıdır.

• I#ıklı ve Sesl! Traf!k "#aretler!: Traf!$! düzenlemede kullanılan ı#ıklı ve 
sesl!, sab!t veya ta#ınab!l!r, elle kumanda ed!leb!len veya otomat!k ça-
lı#an, üzer!nde çe#!tl! renk, #ek!l, sembol, yazı bulunan ve bel!rl! yanma 
süres! olan, ı#ık veya sesle özel b!r tal!matın aktarılmasını sa$layan traf!k 
tert!batıdır.

• "#aretleme (Yer !#aretlemeler! veya benzerler!): Ta#ıt yolu, bordür, ayırıcı, 
otokorkuluk ve kenar ta#ı g!b! karayolu elemanları üzer!ne, çe#!tl! renkte 
ç!zg! ç!z!lmes!, #ek!l ve sembol yapılması, yazı yazılması, yansıtıcı ve 
benzerler! !le özel b!r tal!matın aktarılmasıdır.

• Bordür: Ayırıcı, ada, yaya yolu, b!s!klet yolu g!b! kara-yolu bölümler!n! 
ta#ıt yolundan ayıran, ta#ıt yoluna göre yükselt!lm!# olarak tes!s ed!len, 
sayılan bu bölümlere araçların do$rudan çıkı#ını güçle#t!ren ve ta#ıt 
yolundak! traf!$! yönlend!ren sınırlayıcı tert!battır.

• Kenar Ta#ı: Ta#ıt yolundan yararlanan araçların sürücüler!ne banket dı# 
kenarlarını göstermek üzere aralıklarla tes!s ed!len ve üzer!nde bell! 
renkte ı#ık yansıtıcı elemanı bulunan yükselt!lm!# tert!battır.

Traf#k !$aret Levhaları

• Traf!k !#aret levhaları, genel n!tel!kler! a#a$ıda bel!rt!len be# guruba 
ayrılmı#tır:

• Tehl!ke Uyarı "#aretler! (T Gurubu): Karayolu ve yakın çevres!ndek! teh-
l!keler hakkında, yoldan yararlananlara uyarı görev! yapar.
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• Traf!k Tanz!m "#aretler! (TT Gurubu): Karayolundan yararlananlara, tra-
f!k düzen ve güvenl!$!n! sa$lamak yönünden, uymaları gerekl! olan, 
yasaklama, kısıtlama ve mecbur!yetler! b!ld!ren levhalardır.

• B!lg! "#aretler! (B Gurubu): Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevres!, 
yol kenarında bulunan yerle#!m yerler! !le çe#!tl! h!zmet b!r!mler! hak-
kında b!lg! ver!r.

• Duraklama ve Parketme "#aretler! (P Gurubu): Araçların duraklama ve 
parketmeler! haller!nde, traf!$!n akı#ı ve güvenl!$! bakımından yapıl-
ması gerekl! görülen düzenlemeler! bel!rleyen !#aretlerd!r.

• Otoyol "#aretler!: Er!#me kontrollü karayollarında uygulanan !#aretlerd!r.

I$ıklı ve Sesl# !$aretler

• Traf!$!n güvenle akı#ını sa$lamak, araçların ve yayaların yolu sırayla 
kullanmalarını düzenlemek amacıyla tes!s ed!len ı#ıkların anlamları 
#öyled!r:

• Ye#!l I#ık: Yolun traf!$e açık oldu$unu göster!r.

• Sarı I#ık: "kaz mah!yet!nde olup yanı# sırasına göre yolun traf!$e kapan-
mak veya açılmak üzere oldu$unu göster!r.

• Kırmızı I#ık: Yolun traf!$e kapalı oldu$unu ve mutlak b!r duru# yapıl-
masını b!ld!r!r.

• Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı I#ık: "kaz anlamında olup bu yer!n yava# 
ve d!kkatl! geç!lmes!n! b!ld!r!r. (Yolver !#aret levhası g!b!).

• Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı I#ık: Dur !#aret! levhası anlamında 
olup g!d!lecek yolun açık oldu$u görüldükten sonra yen!den hareket 
ed!lmes!n! b!ld!r!r.

• I#ıklı Oklar: Dönü#ler! düzenlemek maksadıyla tes!s ed!l!r. Bu ı#ı$ın bu-
lundu$u yerlerde ok yönüne dönü# yapacak sürücüler, oklu ı#ı$ın ye#!l 
yanmasını beklerler.

• Yaya F!gürlü Ye#!l I#ık: Yolun yayalara açık oldu$unu göster!r.

• Yaya F!gürlü Kırmızı I#ık: Yolun yayalara kapalı oldu$unu göster!r.

• Sesl! veya Yazılı I#ıklar: Araç traf!$!ne göre yayaların hareketler!n! dü-
zenleyen ı#ıklar olup, sesl! veya yazılı mesaja göre hareket ed!lmes!n! 
gerekt!r!r.
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!$aretleme (Yer !$aretlemeler# veya Benzerler#)

• Yol Ç!zg!ler!: Ta#ıt yolunu #er!tlere ayırarak araçların düzenl! ve güvenl! 
b!r #ek!lde seyretmeler!n! sa$lamak amacıyla kaplama üzer!ne ç!z!len 
ç!zg!lerd!r.

Yol ç#zg#ler#n#n ç#z#l#$ $ekl#ne göre anlamları $öyled#r:
 ɮ Devamlı Yol Ç!zg!s!: Bu ç!zg! boyunca h!ç b!r sebeple soldak! #er!de 
geç!lemez ve üzer!nden g!d!lemez. Üç #er!tl! ve !k! yönlü yol kes!m-
ler!nde en sa$dak! #er!de geçme hal! müstesnadır.

 ɮ Kes!k Yol Ç!zg!s!: Bu ç!zg!, kurallara uyulmak #artıyla araçlar tarafın-
dan geç!leb!l!r.

 ɮ Kes!k ve Devamlı Yol Ç!zg!s!: Yan yana ç!z!lm!# kes!k ve devamlı ç!z-
g!ler!n bulundu$u yol kes!mler!nde, araca en yakın olan ç!zg!n!n 
anlamına göre hareket ed!l!r.

 ɮ Yan Yana "k! Devamlı Yol Ç!zg!s!: Bu ç!zg!, ta#ıt yolunu bölünmü# yol 
durumuna get!ren ayırıcı anlamındadır. Kar#ı yönden gelen traf!k 
!ç!n ayrılmı# olan yol kısmına geç!lemez.

 ɮ Park Yer! Ç!zg!ler!: Park yer! olarak ayrılmı# alanlarda araçların dura-
cakları yerler! bel!rlemek üzere ç!z!len ç!zg!lerd!r.

 ɮ Yaya Geç!d! Ç!zg!ler!: Yayaların kar#ıya güvenle geçmeler!n! sa$la-
mak üzere ta#ıt yolu üzer!ne ç!z!len ç!zg!lerd!r.

 ɮ Yazılar ve "#aretler: Sürücüler!n, g!d!# yönler!ne göre yapmak zo-
runda oldukları hareketler! göstermek amacıyla ta#ıt yolu üzer!ne 
yazılan yazılar ve ç!z!len !#aretlerd!r.

 ɮ Park Yasa$ı Ç!zg!ler!: Araçların park etmeler!n!n yasaklandı$ı kes!m-
lerde bordür ta#larına ç!z!len ç!zg!lerd!r.

• %er!tler! ayıran yol ç!zg!ler!yle yaya geç!tler! beyaz, gerekl! görülmes! 
hal!nde sarı boya !le, yazılar, !#aretler ve park yasa$ını gösteren ç!zg!ler 
durumuna göre beyaz, sarı veya kırmızı boya !le ç!z!l!rler.
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1. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, “Traf!$! düzenleme 
amacı !le kullanılan !#aret levhaları, ı#ıklı ve sesl! !#aretler, yer 
!#aretlemeler!d!r.” $ekl#nde yapılan tanımlama a$a%ıdak#lerden 
hang#s#n# açıklamaktadır?

A) Traf!k "#aret Levhası

B) Kenar Ta#ı

C) Traf!k "#aretler!

D) Bordür

E) I#ıklı ve Sesl! Traf!k "#aretler!

2. A$a%ıdak#lerden hang#s# Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e 
göre, “Sab!t veya ta#ınab!l!r b!r mesnet üzer!ne yerle#t!r!lm!# ve 
üzer!ndek! sembol, renk ve yazı !le özel b!r tal!matın aktarılmasını 
sa$layan traf!k tert!batıdır.” tanımı a$a%ıdak#lerden hang#s#n# #fade 
etmekted#r?

A) Traf!k "#aret Levhası

B) "#aretleme

C) Bordür

D) I#ıklı Traf!k "#aretler!

E) Kenar Ta#ı
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3. A$a%ıdak#lerden hang#s# Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e 
göre, a$a%ıdak#lerden hang#s# “"#aretleme (Yer i#aretlemeleri veya 
benzerleri)” y# #fade etmekted#r?

A) Ayırıcı, ada, yaya yolu, b!s!klet yolu g!b! kara-yolu bölümler!n! ta#ıt 
yolundan ayıran, ta#ıt yoluna göre yükselt!lm!# olarak tes!s ed!len, 
sayılan bu bölümlere araçların do$rudan çıkı#ını güçle#t!ren ve 
ta#ıt yolundak! traf!$! yönlend!ren sınırlayıcı tert!battır.

B) Sab!t veya ta#ınab!l!r b!r mesnet üzer!ne yerle#t!r!lm!# ve 
üzer!ndek! sembol, renk ve yazı !le özel b!r tal!matın aktarılmasını 
sa$layan traf!k tert!batıdır.

C) Ta#ıt yolundan yararlanan araçların sürücüler!ne banket dı# 
kenarlarını göstermek üzere aralıklarla tes!s ed!len ve üzer!nde 
bell! renkte ı#ık yansıtıcı elemanı bulunan yükselt!lm!# tert!battır.

D) Ta#ıt yolu, bordür, ayırıcı, otokorkuluk ve kenar ta#ı g!b! karayolu 
elemanları üzer!ne, çe#!tl! renkte ç!zg! ç!z!lmes!, #ek!l ve sembol 
yapılması, yazı yazılması, yansıtıcı ve benzerler! !le özel b!r 
tal!matın aktarılmasıdır.

E) Traf!$! düzenlemede kullanılan ı#ıklı ve sesl!, sab!t veya ta#ınab!l!r, 
elle kumanda ed!leb!len veya otomat!k çalı#an, üzer!nde çe#!tl! 
renk, #ek!l, sembol, yazı bulunan ve bel!rl! yanma süres! olan, 
ı#ık veya sesle özel b!r tal!matın aktarılmasını sa$layan traf!k 
tert!batıdır.

4. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmel#k’e göre “Ayırıcı, ada, yaya 
yolu, b!s!klet yolu g!b! kara-yolu bölümler!n! ta#ıt yolundan ayıran, 
ta#ıt yoluna göre yükselt!lm!# olarak tes!s ed!len, sayılan bu bölümlere 
araçların do$rudan çıkı#ını güçle#t!ren ve ta#ıt yolundak! traf!$! 
yönlend!ren sınırlayıcı tert!battır.” $ekl#nde yapılan tanımlama 
a$a%ıdak#lerden hang#s#n# #fade etmekted#r?

A) Kenar Ta#ı

B) Bordür

C) Traf!k "#aret Levhası

D) "#aretleme

E) I#ıklı Traf!k "#aretler! 
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5. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, “Ta#ıt yolundan 
yararlanan araçların sürücüler!ne banket dı# kenarlarını göstermek 
üzere aralıklarla tes!s ed!len ve üzer!nde bell! renkte ı#ık yansıtıcı 
elemanı bulunan yükselt!lm!# tert!battır.” $eklinde yapılan tanımlama 
a$a%ıdakilerden hangisin# #fade etmekted#r?

A) Kenar Ta#ı

B) Traf!k "#aret Levhası

C) Bordür

D) I#ıklı Traf!k "#aretler!

E) Yer !#aretlemeler!

6. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, Traf#k #$aretler#n#n 
standartları, anlam, n#cel#k ve n#tel#kler# #le karayoluna uygulama 
tekn#%#n#n esasları a$a%ıdak#lerden hang#s# tarafından tesp#t 
ed#l#r?

A) Emn!yet Genel Müdürlü$ünce

B) Sa$lık "l Müdürlü$ünce

C) Karayolları Genel Müdürlü$ünce

D) M!ll! E$!t!m Bakanlı$ınca

E) Ula#tırma ve Altyapı Bakanlı$ı
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7. A$a%ıdak#lerden hang#s# Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmel#k’e 
göre, a$a%ıdak#lereden hang#s# “T Gurubu” Traf#k !$aret Levhalarını 
açıklamaktadır?

A) Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevres!, yol kenarında bulunan 
yerle#!m yerler! !le çe#!tl! h!zmet b!r!mler! hakkında b!lg! ver!r.

B) Araçların duraklama ve parketmeler! haller!nde, traf!$!n akı#ı ve 
güvenl!$! bakımından yapılması gerekl! görülen düzenlemeler! 
bel!rleyen !#aretlerd!r.

C) Er!#me kontrollu karayollarında uygulanan !#aretlerd!r.

D) Karayolundan yararlananlara, traf!k düzen ve güvenl!$!n! 
sa$lamak yönünden, uymaları gerekl! olan, yasaklama, kısıtlama 
ve mecbur!yetler! b!ld!ren levhalardır.

E) Karayolu ve yakın çevres!ndek! tehl!keler hakkında, yoldan 
yararlananlara  uyarı görev! yapar.

8. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, “Araçların duraklama 
ve parketmeler! haller!nde, traf!$!n akı#ı ve güvenl!$! bakımından 
yapılması gerekl! görülen düzenlemeler! bel!rleyen !#aretlerd!r.” 
$eklinde yapılan tanımlama ile hangi grup Traf#k !$aret Levhaları 
#fade ed#lmekted#r?

A) T Gurubu B) TT Gurubu C) B Gurubu

D) P Gurubu E) Otoyol "#aretler! 

9. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, “Er!#me kontrollu 
karayollarında uygulanan !#aretlerd!r.” $eklinde tanımlanan Traf#k 
!$aret Levhası a$a%ıdakilerden hangisidir?

A) Traf!k Tanz!m "#aretler!

B) Otoyol "#aretler!

C) B!lg! "#aretler!

D) Tehl!ke Uyarı "#aretler!

E) Duraklama ve Parketme "#aretleri
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10. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, a$a%ıdakilerden 
hangisi “T Gurubu” Traf#k !$aret Levhaları olarak #fade 
ed#lmekted#r? 

A) Duraklama ve Parketme "#aretleri

B) Traf!k Tanz!m "#aretler!

C) B!lg! "#aretler!

D) Tehl!ke Uyarı "#aretler!

E) Otoyol "#aretler!

11. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, “Fasılalı Olarak Yanıp 
Sönen Sarı I#ık” ne anlama gelmekted#r?

A) "kaz anlamında olup bu yerin yava# ve dikkatli geçilmesini bildirir.

B) Yolun yayalara açık oldu$unu göster!r.

C) Dur !#aret! levhası anlamında olup g!d!lecek yolun açık oldu$u 
görüldükten sonra yen!den hareket ed!lmes!n! b!ld!r!r.

D) "kaz mahiyetinde olup yanı# sırasına göre yolun trafi$e kapanmak 
veya açılmak üzere oldu$unu gösterir.

E) Yolun traf!$e kapalı oldu$unu ve mutlak b!r duru# yapılmasını 
b!ld!r!r.

12. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, a$a%ıdak#lerden 
hang#s# yolun yayalara açık oldu%unu gösteren ı$ıklı #$arettir?

A)   Yaya F!gürlü Kırmızı I#ık

B) Ye#!l I#ık

C) Yaya F!gürlü Ye#!l I#ık

D) Sarı I#ık

E) I#ıklı Oklar
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13. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, a$a%ıdak#lerden 
hang#s# ta$ıt yolunu bölünmü$ yol durumuna get#ren ayırıcı 
anlamını #fade etmekted#r?

A) Kes!k ve Devamlı Yol Ç!zg!s!

B) Yan Yana "k! Devamlı Yol Ç!zg!s!

C) Kes!k Yol Ç!zg!s!

D) Devamlı Yol Ç!zg!s!

E) Yazılar ve "#aretler

14. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, “kurallara uyulmak 
#artıyla araçlar tarafından geç!leb!l!r” anlamına gelen yol ç#zg#s# 
a$a%ıdak#lerden hang#s#d#r?

A) Yan Yana "k! Devamlı Yol Ç!zg!s!

B) Kes!k ve Devamlı Yol Ç!zg!s!

C) Devamlı Yol Ç!zg!s!

D) Kes!k Yol Ç!zg!s!

E) Yazılar ve "#aretler

15. Traf#k !$aretler# Hakkında Yönetmelik’e göre, $eritleri ayıran yol 
çizgileriyle yaya geçitleri hangi renk boya ile çizilirler?

A) Kırmızı boya ile

B) Ye#!l boya !le

C) Beyaz, sarı veya kırmızı boya

D) Sarı ve kırmızı boya !le

E) Beyaz, gerekl! görülmes! hal!nde sarı boya !le

CEVAP ANAHTARI

1&C 2&A 3&D 4&B 5&A 6&C 7&E 8&D 9&B 10&D

11&A 12&C 13&B 14&D 15&E
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• Traf!k !#aret levhaları, genel n!tel!kler! a#a$ıda bel!rt!len be# guruba 
ayrılmı#tır.

 ɮ Tehl!ke Uyarı "#aretler! (T Gurubu): Karayolu ve yakın çevres!ndek! 
tehl!keler hakkında, yoldan yararlananlara&uyarı görev! yapar.

 ɮ Traf!k Tanz!m "#aretler! (TT Gurubu): Karayolundan yararlananlara, 
traf!k düzen ve güvenl!$!n! sa$lamak yönünden, uymaları gerekl! 
olan, yasaklama, kısıtlama ve mecbur!yetler! b!ld!ren levhalardır.

 ɮ B!lg! "#aretler! (B Gurubu): Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevres!, 
yol kenarında bulunan yerle#!m yerler! !le çe#!tl! h!zmet b!r!mler! 
hakkında b!lg! ver!r.

 ɮ Duraklama ve Parketme "#aretleri (P Gurubu): Araçların duraklama 
ve parketmeler! haller!nde, traf!$!n akı#ı ve güvenl!$! bakımından 
yapılması gerekl! görülen düzenlemeler! bel!rleyen !#aretlerd!r.

 ɮ Otoyol "#aretler!: Er!#me kontrollü karayollarında uygulanan 
!#aretlerd!r.

• Traf!$!n güvenle akı#ını sa$lamak, araçların ve yayaların yolu sırayla 
kullanmalarını düzenlemek amacıyla tes!s ed!len ı#ıkların anlamları 
#öyled!r:

 ɮ Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Sarı I#ık: "kaz anlamında olup bu yer!n 
yava# ve d!kkatl! geç!lmes!n! b!ld!r!r. (Yolver i#aret levhası gibi).

 ɮ Fasılalı Olarak Yanıp Sönen Kırmızı I#ık: Dur !#aret! levhası anlamında 
olup g!d!lecek yolun açık oldu$u görüldükten sonra yen!den hareket 
ed!lmes!n! b!ld!r!r.

 ɮ I#ıklı Oklar: Dönü#ler! düzenlemek maksadıyla tes!s ed!l!r. Bu ı#ı$ın 
bulundu$u yerlerde ok yönüne dönü# yapacak sürücüler, oklu ı#ı$ın 
ye#!l yanmasını beklerler.

 ɮ Yaya F!gürlü Ye#!l I#ık: Yolun yayalara açık oldu$unu göster!r.
 ɮ Yaya F!gürlü Kırmızı I#ık: Yolun yayalara kapalı oldu$unu göster!r.
 ɮ Sesl! veya Yazılı I#ıklar: Araç traf!$!ne göre yayaların hareketler!n! 
düzenleyen ı#ıklar olup, sesl! veya yazılı mesaja göre hareket ed!l-
mes!n! gerekt!r!r.

• Yol Ç!zg!ler!: Ta#ıt yolunu #er!tlere ayırarak araçların düzenl! ve güvenl! 
b!r #ek!lde seyretmeler!n! sa$lamak amacıyla kaplama üzer!ne ç!z!len 
ç!zg!lerd!r.

• Yol ç!zg!ler!n!n ç!z!l!# #ekl!ne göre anlamları #öyled!r:
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• Devamlı Yol Ç!zg!s!: Bu ç!zg! boyunca h!ç b!r sebeple soldak! #er!de ge-
ç!lemez ve üzer!nden g!d!lemez. Üç #er!tl! ve !k! yönlü yol kes!mler!nde 
en sa$dak! #er!de geçme hal! müstesnadır.

 ɮ Kes!k Yol Ç!zg!s!: Bu ç!zg!, kurallara uyulmak #artıyla araçlar tarafın-
dan geç!leb!l!r.

 ɮ Kes!k ve Devamlı Yol Ç!zg!s!: Yan yana ç!z!lm!# kes!k ve devamlı ç!z-
g!ler!n bulundu$u yol kes!mler!nde, araca en yakın olan ç!zg!n!n 
anlamına göre hareket ed!l!r.

 ɮ Yan Yana "k! Devamlı Yol Ç!zg!s!: Bu ç!zg!, ta#ıt yolunu bölünmü# yol 
durumuna get!ren ayırıcı anlamındadır. Kar#ı yönden gelen traf!k 
!ç!n ayrılmı# olan yol kısmına geç!lemez.
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Genel tanımlar
 ɮ Traf!k:!Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzer"ndek" hal 
ve hareketler"d"r.

 ɮ Ta"ıt:!Karayolunda "nsan, hayvan ve yük ta#ımaya yarayan araçlardır. 
Bunlardan mak"ne gücü "le yürütülenlere “motorlu ta#ıt” "nsan ve 
hayvan gücü "le yürütülenlere “motorsuz ta#ıt” den"r.

 ɮ Ayrıca, b"r kazanç kaydı olmaksızın kullanılanlara “husus" ta#ıt”, çe#"tl" 
#ek"llerde kazanç sa$lamak amacıyla kullanılanlara “t"car" ta#ıt”, Ta#ıt 
Kanunu kapsamına g"renlere “resm" ta#ıt”, resm" olmakla b"rl"kte 
t"car"l"k n"tel"$" ta#ıyanlara da “resm" t"car" ta#ıt” den"r.

 ɮ Geç!" Üstünlü#ü:!Görev sırasında, bel"rl" araç sürücüler"n"n can ve 
mal güvenl"$"n" tehl"keye sokmamak #artı "le traf"k kısıtlama veya 
yasaklarına ba$lı olmamalarıdır.

 ɮ Geç!" Hakkı:!Yayaların ve araç kullananların d"$er yaya ve araç kul-
lananlara göre, yolu kullanmak sırasındak" öncel"k hakkıdır.

 ɮ Durma:!Kırmızı ı#ık, yetk"l"ler"n dur "#aret", yol kapanması g"b" her 
türlü traf"k zorunlulukları neden" "le aracın durdurulmasıdır.

 ɮ Duraklama:!Traf"k zorunlulukları dı#ında araçların, "nsan "nd"rmek 
ve b"nd"rmek, e#ya yüklemek, bo#altmak veya beklemek amacı "le 
kısa b"r süre "ç"n durdurulmasıdır.

 ɮ Parketme:!Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dı#ında 
bırakılmasıdır.

Karayoluna, karayolu üzer!nde ve kenarındak! tes!slere !l!"k!n 
tanımlar

 ɮ Bölünmü" Karayolu:!B"r yöndek" traf"$e a"t ta#ıt yolunun b"r ayırıcı 
"le bel"rl" #ek"lde d"$er ta#ıt yolundan ayrılması "le meydana gelen 
karayoludur.
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 ɮ Er!"me Kontrollü Karayolu (Otoyol):!Özell"kle trans"t traf"$e tahs"s 
ed"len, bel"rl" yerler ve #artlar dı#ında g"r"# ve çıkı#ın yasaklandı$ı, 
yaya, hayvan ve motorsuz araçların g"remed"$", ancak "z"n ver"len 
motorlu araçların yararlandı$ı ve traf"$"n özel kontrole tab" tutul-
du$u karayoludur.

 ɮ Ekspres Yol:!Sınırlı er"#me kontrollü ve öneml" kes"#me noktalarının 
köprülü kav#ak olarak te#k"l ed"ld"$" bölünmü# b"r ana karayoludur.

 ɮ Geç!" Yolu:!Araçların b"r mülke g"r"p çıkması "ç"n yapılmı# olan yolun, 
karayoluna ba$lanan ve karayolu sınır ç"zg"s" "ç"nde kalan kısmıdır.

 ɮ Ba#lantı Yolu:!B"r kav#ak yakınında karayolu ta#ıt yollarının b"rb"-
r"ne ba$lanmasını sa$layan, kav#ak alanı dı#ında kalan ve b"r yönlü 
traf"$e ayrılmı# olan karayolu kısmıdır.

 ɮ Banket:!Yaya yolu ayrılmamı# karayolunda, ta#ıt yolu kenarı "le #ev 
ba#ı veya hendek "ç üst kenarı arasında kalan ve ola$an olarak ya-
yaların ve hayvanların kullanaca$ı, zorunlu hallerde de araçların 
faydalanab"lece$" kısımdır.

 ɮ Platform:!Karayolunun, ta#ıt yolu (kaplama) "le yaya yolu kaldırım 
veya banket"nden olu#an kısmıdır.

 ɮ Anayol:!Ana traf"$e açık olan ve bunu kesen karayolundak" traf"$"n, 
bu yolu geçerken veya bu yola g"rerken, "lk geç"# hakkını vermes" 
gerekt"$" "#aretlerle bel"rlenm"# karayoludur.

 ɮ Tal! Yol:!Genel olarak üzer"ndek" traf"k yo$unlu$u bakımından, 
ba$landı$ı yoldan daha az önemde olan yoldur.

 ɮ Kav"ak Ortak Alanı:!Kav#aklarda kav#a$ı te#k"l eden kollardan ayrı 
ayrı yakla#ıldı$ında, kav#aktak" geometr"k veya f"z"k" de$"#"kl"$"n 
ba#ladı$ı ç"zg"ler "le çevrelenm"# alandır.

 ɮ $"aret Levhası:!Sab"t veya ta#ınab"l"r b"r mesnet üzer"ne yerle#t"r"l-
m"# ve üzer"ndek" sembol, renk ve yazı "le özel b"r tal"matın aktarıl-
masını sa$layan traf"k tert"batıdır.

 ɮ I"ıklı ve Sesl! $"aretler:!Traf"$" düzenlemede kullanılan ı#ıklı ve 
sesl", sab"t veya ta#ınab"l"r, elle kumanda ed"leb"len veya otomat"k 
çalı#an, üzer"nde çe#"tl" renk, sembol, yazı bulunan ve bel"rl" yanma 
süres" olan, ı#ık veya sesl" özel b"r tal"matın aktarılmasını sa$layan 
traf"k tert"batıdır.

Araçlara !l!"k!n tanımlar
 ɮ Otomob!l:!Yapısı "t"bar"yle, sürücüsü dah"l en fazla 9 oturma yer" 
olan ve "nsan ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# bulunan motorlu araçtır.

 ɮ Taks!: Yapısı "t"bar"yle sürücüsü dah"l en fazla 9 oturma yer" olan, 
"nsan ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# bulunan ve B"l"m, Sanay" ve Teknoloj" 
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Bakanlı$ı tarafından bel"rlenen #ek"lde muayenes" ve damgası yapıl-
mı#, ücret hesaplama yöntem"ne uygun tar"fe yüklenm"# ve t"p onayı 
alınmı# taks"metre "le yolcu ta#ıyan M1 sınıfı t"car" motorlu araçtır.

 ɮ Taks! Dolmu": Yapısı "t"bar"yle sürücüsü dah"l en fazla 9 oturma yer" 
olan ve "nsan ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# bulunan, adam ba#ına tar"fel" 
ücretle yolcu ta#ıyan M1 sınıfı t"car" motorlu araçtır.

 ɮ Otobüs:!Yolcu ta#ımacılı$ında kullanılan, sürücüsü dah"l 9’dan fazla 
oturma yer" olan motorlu ta#ıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dah"ld"r. 
Sürücüsü dah"l oturma yer" 17’y" a#mayan otobüslere m"n"büs den"r.

 ɮ Kamyonet:!Azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramı geçmeyen ve yük 
ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# motorlu ta#ıttır. Sürücü ve yanındak" otur-
ma yerler" dı#ında ba#ka oturma yer" de bulunab"len, sürücü bölümü 
gövde "le b"rle#"k kamyonetlere panelvan den"r.

 ɮ Kamyon:!%z"n ver"leb"len azam" yüklü a$ırlı$ı 3.5 tondan fazla olan 
ve yük ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# motorlu araçtır.

 ɮ Çek!c!:!Römork ve yarı römorkları çekmek "ç"n "mal ed"lm"# olan ve 
yük ta#ımayan motorlu araçtır.!!!!!!!!!!!!

 ɮ Araz! Ta"ıtı:!Karayollarında yolcu veya yük ta#ıyab"lecek #ek"lde 
"mal ed"lm"# olmakla beraber bütün tekerlekler" motordan güç alan 
veya alab"len motorlu araçtır.

 ɮ Motos!klet: Azam" tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya s"l"nd"r kapa-
s"tes" 50 sant"metreküpten fazla olan sepetl" veya sepets"z 2 veya 3 
tekerlekl" motorlu ta#ıtlar ve net motor gücü 15 k"lovatı, net a$ırlı$ı 
400 k"logramı, yük ta#ımacılı$ında kullanılanlar "ç"n "se net a$ırlı$ı 
550 k"logramı a#mayan 4 tekerlekl" L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu 
ta#ıtlardır. Elektr"k "le çalı#anların net a$ırlıklarının hesaplanmasında 
batarya a$ırlıkları d"kkate alınmaz. Bunlardan karoser" yük ta#ıya-
b"lecek #ek"lde sandıklı veya özel b"ç"mde yapılmı# olan ve yolcu 
ta#ımalarında kullanılmayan 3 tekerlekl" motos"kletlere yük moto-
s"klet" (tr"portör) den"r.

 ɮ Motorlu B!s!klet: Azam" hızı saatte 45 k"lometrey", "çten yanmalı 
motorlu "se s"l"nd"r hacm" 50 sant"metreküpü, elektr"k motorlu "se 
azam" sürekl" nom"nal güç çıkı#ı 4 k"lovatı geçmeyen 2 veya 3 te-
kerlekl" ta#ıtlar "le aynı özell"klere sah"p net a$ırlı$ı 350 k"logramı 
a#mayan 4 tekerlekl" L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu ta#ıtlardır. Elektr"k 
"le çalı#anların net a$ırlıklarının hesaplanmasında batarya a$ırlıkları 
d"kkate alınmaz.

 ɮ B!s!klet:!Üzer"nde bulunan "nsanın adale gücü "le pedal veya el "le 
tekerle$" döndürülmek suret"yle hareket eden motorsuz ta#ıtlar-
dır. Azam" sürekl" anma gücü 0,25 k"lovatı geçmeyen, hızlandıkça 
gücü dü#en ve hızı en fazla 25 km/saate ula#tıktan sonra veya pedal 
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çevr"lmeye ara ver"ld"kten hemen sonra gücü tamamen kes"len 
elektr"kl" b"s"kletler de bu sınıfa g"rer.

 ɮ $" Mak!nası:!Paletl"%veya maden" tekerlekl" traktör, b"çerdöver ve yol 
"n#a mak"naları "le benzer" tarım, sanay", bayındırlık, m"ll" savunma 
"le çe#"tl" kurulu#ların "# ve h"zmetler"nde kullanılan; "# amacına göre 
üzer"ne çe#"tl" ek"pmanlar monte ed"lm"#; karayolunda "nsan, hayvan, 
yük ta#ımasında kullanılamayan motorlu araçtır.

 ɮ Tramvay:!Genell"kle yerle#"m b"r"mler" "çer"s"nde "nsan ta#ımasında 
kullanılan, karayolunda tekerlekler" raylar üzer"nde hareket eden ve 
hareket gücünü dı#arıdan sa$layan araçtır.

 ɮ Özel Amaçlı Ta"ıt: Özel amaçla "nsan veya e#ya ta#ımak "ç"n "mal 
ed"lm"# olan ve "tfa"ye, ambulans (SC), naklen yayın ve kayıt (radyo, 
s"nema, telev"zyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç 
(SB), ara#tırma, cenaze araçları (SD) "le bozuk veya hasara u$ramı# 
ta#ıt ve araçları çekmek, ta#ımak veya kaldırmak g"b" özel "#lerde 
kullanılan motorlu araçtır.

 ɮ Römork:!Motorlu araçla çek"len "nsan veya yük ta#ımak "ç"n "mal 
ed"lm"# motorsuz araçtır.

 ɮ Yarı Römork:!B"r kısmı motorlu ta#ıt veya araç üzer"ne oturan, ta-
#ıdı$ı yükün ve kend" a$ırlı$ının b"r kısmı motorlu araç tarafından 
ta#ınan römorktur.

 ɮ Haf!f Römork:!Azam" yüklü a$ırlı$ı 0.75 tonu geçmeyen römork 
veya yarı römorktur.

 ɮ Ta"ıt Katarı:!Karayolunda b"r b"r"m olarak seyretmek üzere b"rb"r"ne 
ba$lanmı# en çok 2! römorktan olu#an araçlardır.

 ɮ Gabar!:!Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenl" 
sey"rler"n" tem"n amacı "le uzunluk, gen"#l"k ve yüksekl"kler"n" be-
l"rleyen ölçülerd"r.

 ɮ Özel Halk Otobüsü:!Gerçek veya tüzel k"#"lerce "#let"len, beled"ye-
lerce ver"len "z"n/ruhsat kapsamında toplu ta#ıma h"zmet" veren ve 
sürücüsü dah"l 17’den fazla oturma yer" olan t"car" ta#ıttır.

Araç sınıfları
 ɮ L Sınıfı – $k! ve üç veya dört tekerlekl! motorlu araçlardır. (L1, 
L2, L3, L4, L5, L6, L7 sınıfı)

 ɮ M Sınıfı – En az dört tekerlekl" ve yolcu ta#ımasında kullanılan mo-
torlu araçlardır.

 ̦ M1 Sınıfı: Yolcu ta#ımasında kullanılan ve sürücü dah"l en fazla 
9 oturma yer" olan motorlu araçtır.
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 ̦ M2 Sınıfı: Yolcu ta#ımasında kullanılan, sürücü dah"l 9’dan fazla 
oturma yer" olan ve azam" a$ırlı$ı 5 tonu a#mayan motorlu 
araçtır.

 ̦ M3 Sınıfı: Yolcu ta#ımasında kullanılan, sürücü dah"l 9’dan fazla 
oturma yer" olan ve azam" a$ırlı$ı 5 tonu a#an motorlu araçtır.

 ɮ N Sınıfı – En az dört tekerlekl" ve yük ta#ımasında kullanılan motorlu 
araçlardır.

 ̦ N1 Sınıfı: Yük ta#ımasında kullanılan ve azam" a$ırlı$ı 3.5 tonu 
a#mayan motorlu araçtır.

 ̦ N2 Sınıfı: Yük ta#ımasında kullanılan ve azam" a$ırlı$ı 3.5 tonu 
a#an, ancak 12 tonu a#mayan motorlu araçtır.

 ̦ N3 Sınıfı: Yük ta#ımasında kullanılan ve azam" a$ırlı$ı 12 tonu 
a#an motorlu araçtır.

 ɮ O Sınıfı – B"r motorlu araç tarafından çek"len römork veya yarı rö-
mork motorsuz yük ta#ıma araçlarıdır. (O1, O2, O3, O4 sınıfı)

 ɮ T Sınıfı – Tarım ve Ormancılık Traktörler"
 ɮ G Sınıfı Araz" Ta#ıtları

%Sa#lık Bakanlı#ının görev ve yetk!ler! a"a#ıda göster!lm!"t!r.
 ɮ Karayollarında meydana gelen traf"k kazaları "le "lg"l" "lk ve ac"l yardım 
h"zmetler"n" planlamak ve uygulamak.

 ɮ Traf"k kazalarında yaralananların en kısa zamanda sa$lık h"zmet-
ler"nden "st"fadeler"n" tem"n etmek üzere, %ç"#ler" Bakanlı$ının ve 
Karayolları Genel Müdürlü$ünün uygun görü#ü de alınarak karayol-
ları üzer"nde "lk yardım "stasyonları kurmak, bu "stasyonlara gerekl" 
personel", araç ve gerec" sa$lamak.

 ɮ Her "lde traf"k kazaları "ç"n e$"t"lm"# sa$lık personel" "le b"rl"kte yeter" 
kadar "lk ve ac"l yardım ambulansı bulundurmak.

 ɮ Traf"k kazalarında yaralanıp sa$lık kurulu#larına sevk ed"lenlerden 
kazanın sebep ve tes"r"yle otuz gün "ç"nde ölenler"n kayıtlarını tut-
mak ve tak"p eden ayın sonuna kadar k"ml"k numaraları "le b"rl"kte 
elektron"k ortamda Emn"yet Genel Müdürlü$üne b"ld"rmek.

 ɮ 2918 sayılı Karayolları Traf"k Kanunu ve mevzuatla ver"len traf"kle 
"lg"l" d"$er görevler" yapmak.

• Araçların muayeneler", Ula#tırma Bakanlı$ına a"t muayene "stasyonla-
rında veya bu Bakanlık tarafından usulüne uygun olarak yetk" ver"len 
gerçek veya tüzel k"#"lere a"t muayene "stasyonlarında yapılır. Muayene 
"stasyonlarınca;
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a. Otobüs, kamyon, çek"c" ve tankerler,
b. Otomob"l, m"n"büs, kamyonet, özel amaçlı ta#ıt, araz" ta#ıtı, rö-

mork ve yarı römorklar,
c. Traktör (römorklu-römorksuz), motos"klet, motorlu b"s"kletler 

"ç"n, gruplarına göre Kanunda bel"rt"len muayene ücret" (katma 
de$er verg"s" har"ç) alınır. Bu maddede sayılanlar dı#ındak" araç-
ların hang" gruba g"rece$" y"ne Ula#tırma Bakanlı$ınca bel"rlen"r.

Sürücü Belgeler!n!n Sınıfları

• Sürücü belges" sınıfları "le belge sah"pler"ne sürme yetk"s" ver"len mo-
torlu araçlar ve özell"kler" a#a$ıda göster"lm"#t"r:

 ɮ M sınıfı sürücü belges" "k", üç ve dört tekerlekl" motorlu b"s"kletler" 
(moped) kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ A1 sınıfı sürücü belges" s"l"nd"r hacm" 125 sant"metreküpü, gücü 
11 k"lovatı ve gücünün a$ırlı$ına oranı 0,1’" geçmeyen, sepetl" veya 
sepets"z "k" tekerlekl" motos"kletler "le gücü 15 k"lovatı geçmeyen 
üç tekerlekl" motos"kletler" kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ A2 sınıfı sürücü belges" gücü 35 k"lovatı ve gücünün a$ırlı$ına oranı 
0,2’y" geçmeyen, sepetl" veya sepets"z "k" tekerlekl" motos"kletler 
"le gücü 15 k"lovatı geçmeyen üç tekerlekl" motos"kletler" kullana-
caklara ver"l"r.

 ɮ A sınıfı sürücü belges" sepetl" veya sepets"z "k" tekerlekl" motos"k-
letler "le gücü 15 k"lovatı geçen üç tekerlekl" motos"kletler" kullana-
caklara ver"l"r.

 ɮ B1 sınıfı sürücü belges" net motor gücü 15 k"lovatı, net a$ırlı$ı 400 
k"logramı, yük ta#ımacılı$ında kullanılanlar "ç"n "se net a$ırlı$ı 550 
k"logramı geçmeyen dört tekerlekl" motos"kletler" kullanacaklara 
ver"l"r. Elektr"k "le çalı#an araçların net a$ırlıklarının hesaplanmasında 
batarya a$ırlıkları d"kkate alınmaz.

 ɮ B sınıfı sürücü belges" otomob"l ve kamyonet kullanacaklara ver"l"r. 
Belge sah"b", "lg"l" t"p onayı yönetmel"kler"ne aykırı olmamak ve M"ll" 
E$"t"m Bakanlı$ı Özel Motorlu Ta#ıt Sürücüler" Kursu Yönetmel"$"nde 
bel"rt"len; e$"t"m" tamamlamak ya da yetenek ve davranı# sınavını 
geçm"# olmak kaydıyla azam" yüklü a$ırlı$ı 4.250 k"lograma kadar 
olan b"rle#"k araçları da kullanab"l"r.

 ɮ BE sınıfı sürücü belges" B sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araçlara 
takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramı geçmeyen römork 
veya yarı römork "çeren b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ C1 sınıfı sürücü belges" azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramın üze-
r"nde olan ve 7.500 k"logramı geçmeyen kamyon ve çek"c"ler" kul-
lanacaklara ver"l"r.
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 ɮ C1E sınıfı sürücü belges" C1 sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araç-
lara takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römork veya 
yarı römorktan olu#an ve katar a$ırlı$ı 12.000 k"logramı geçmeyen 
b"rle#"k araçlar "le B sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araçlara takılan 
ve azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramı geçen römork veya yarı rö-
morktan olu#an ve katar a$ırlı$ı 12.000 k"logramı geçmeyen b"rle#"k 
araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ C sınıfı sürücü belges" kamyon ve çek"c" kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ CE sınıfı sürücü belges" C sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araçlara 
takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römork veya yarı 
römorktan olu#an b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ D1 sınıfı sürücü belges" m"n"büs kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ D1E sınıfı sürücü belges" D1 sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araç-
lara takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römorktan 
olu#an b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ D sınıfı sürücü belges" m"n"büs ve otobüs kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ DE sınıfı sürücü belges"; D sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araç-
lara takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römorktan 
olu#an b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ F sınıfı sürücü belges" last"k tekerlekl" traktör kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ G sınıfı sürücü belges" "# mak"nes" türündek" motorlu araçları kul-
lanacaklara ver"l"r.

 ɮ K sınıfı sürücü aday belges" Yönetmel"kte bel"rt"len #artlar ve esas-
lara göre araç sürmey" ö$renen sürücü adaylarına e$"t"m ve sınavda 
kullanmak üzere ver"l"r.

Sürücü Adaylarında Aranacak &artlar:

• Sürücü belges" alacakların;
a. Ya# bakımından;

 ̦ M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belges" alacakların 16,
 ̦ A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belges" alacakların 18,
 ̦ A sınıfı sürücü belges" alacakların 20 (gücü 15 k"lovatı a#an üç 
tekerlekl" motos"kletler "ç"n 21),

 ̦ C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belges" alacakların 21,
 ̦ D, DE sınıfı sürücü belges" alacakların 24

ya#ını b"t"rm"# olmaları,
b. Deney"m bakımından;

 ̦ A sınıfı sürücü belges" alacakların en az "k" yıllık A2 sınıfı,

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

597KARAYOLLARI TRAF!K YÖNETMEL!"!



 ̦ C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belges" alacakların en az B sınıfı,
 ̦ BE sınıfı sürücü belges" alacakların B sınıfı,
 ̦ CE sınıfı sürücü belges" alacakların C sınıfı,
 ̦ C1E sınıfı sürücü belges" alacakların C1 sınıfı,
 ̦ DE sınıfı sürücü belges" alacakların D sınıfı,
 ̦ D1E sınıfı sürücü belges" alacakların D1 sınıfı
 ̦ sürücü belges"ne sah"p olmaları,

 c. Ö$ren"m durumu "t"barıyla en az "lkokul düzey"nde e$"t"m almı# 
olmaları,

 ç)  26/9/2006 tar"hl" ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa$lık &artları "le 
Muayeneler"ne Da"r Yönetmel"kte bel"rt"len #artları ta#ımaları,

 d)  Sürücü sınavlarını ba#ararak, motorlu ta#ıt sürücüsü sert"f"kası 
almı# olmaları,

 e)  Adl" s"c"ller"nde, 26/9/2004 tar"hl" ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 188, 190 ve 191 "nc" maddeler", 21/3/2007 tar"hl" ve 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddes"-
n"n yed"nc" fıkrası, 10/7/1953 tar"hl" ve 6136 sayılı Ate#l" S"lahlar 
ve Bıçaklar "le D"$er Aletler Hakkında Kanunun 12 nc" maddes"-
n"n "k"nc" ve tak"p eden fıkralarında bel"rt"len suçlardan hüküm 
g"yd"$"ne da"r kayıt bulunmaması,

 f)  Önceden ver"lm"# aynı sınıf b"r ba#ka sürücü belges"n"n 
bulunmaması,

 g)  Ba#ka sınıf sürücü belges" alacaklar "ç"n, daha önce ver"lm"# ancak 
ger" alınmı# olan sürücü belges"n"n 2918 sayılı Kanunda öngö-
rülen #artlar yer"ne get"r"ld"$" "ç"n sah"b"ne "ade ed"lm"# olması,

 zorunludur.

• Uluslararası sürücü belges", sınıflarına uyan araçların sürüleb"lmes" "ç"n, 
"k"l" veya çok taraflı anla#malar uyarınca,!üç!yıl süre "le ver"len ve ver"ld"$" 
ülke dı#ındak" ülkeler "ç"n geçerl" olan sürücü belges"d"r.

Karayollarında Traf!#!n Akı"ı ve Karayolunun Kullanılması

• Karayollarında traf"k sa$dan akar. Aks"ne b"r hüküm veya "#aret bulun-
madıkça karayollarında;

1. Araç sürücüler";
a. Araçlarını durumun elverd"$" oranda g"d"# yönüne göre yolun 

en sa$ından, yol çok #er"tl" "se traf"k durumuna göre hızının 
gerekt"rd"$" #er"tten sürmek,

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

598 KARAYOLLARI TRAF!K YÖNETMEL!"!



b. &er"t de$"#t"rmeden önce, g"rece$" #er"tte sürülen araçların gü-
venle geç"#ler"n"! beklemek,

c. Traf"$" aksatacak veya tehl"keye sokacak #ek"lde #er"t 
de$"#t"rmemek,

d. G"d"#e ayrılan yol bölümünün en son #er"d"n" sürekl" "#gal 
etmemek,

e. k" yönlü dört veya daha fazla #er"tl" yollarda, motos"klet, oto-
mob"l, kamyonet, m"n"büs ve otobüs dı#ındak" araçları sürenler, 
geçme ve dönme dı#ında en sa$ #er"d" "zlemek,

Zorundadırlar.

Sürücüler"n;
a. Geçme, dönme, duraklama, durma ve parketme g"b" mecbur" 

haller dı#ında #er"t de$"#t"rmeler",
b. %k" #er"d" b"rden kullanmaları,
c. Kav#aklara yakla#ırken; yerle#"m yerler"nde 30, yerle#"m yerler" dı-

#ında 150 metre mesafe "ç"nde ve kav#aklarda #er"t de$"#t"rmeler",
d. Araçlarının c"ns"ne ve hızına uygun olmayan #er"tten g"tmeler",
e. %#aret vermeden #er"t de$"#t"rmeler",
f. Bölünmü# yollarda kar#ı yöndek" traf"k "ç"n ayrılan yol bölümüne 

g"rmeler",
g. Dört veya daha fazla #er"tl" ve "k" yönlü yollarda, kar#ı yöndek" 

traf"k "ç"n ayrılan yol bölümüne g"rmeler",
h. %k" yönlü ve üç! #er"tl" yollarda en sol #er"de g"rmeler",

Yasaktır.

Görevl! k!"!ler!n traf!#! yönetme hareketler!;
 ɮ Görevl" k"#"n"n b"r kolunu d"k olarak yukarıya kaldırması; yeterl" gü-
venl"kte duramayacak sürücüler "le kav#a$a yen" g"rm"# olan ve kav-
#ak "ç"nde bulunan sürücüler dı#ında, tüm karayolunu kullananlar 
"ç"n DUR! emr"d"r.

 ɮ Görevl" k"#"n"n kolunu veya kollarını yatay olarak yana uzatması; 
kol veya kolların bel"rtt"$" do$rultuyu kesen yönlerden (ön ve arka 
tarafından) gelenler "ç"n DUR emr"d"r.

 ɮ Bu hareket aynı zamanda; kol veya kolların uzatıldı$ı do$rultudan 
gelenler"n "lerleyeb"lece$"n" göster"r.

 ɮ Görevl" k"#"n"n kırmızı ı#ı$ı sallaması, ı#ı$ı yöneltt"$" do$rultudak" 
karayolunu kullananlar "ç"n DUR emr"d"r.
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 ɮ Görevl" k"#"n"n traf"$" yönetme hareketler"ne yardımcı olmak üzere; 
kısa sesl" tek veya fasılalı düdük çalması uyarma, uzun sesl" tek veya 
fasılalı düdük çalması DUR emr"d"r.

• Uyu#turucu veya uyarıcı maddeler" almı# olan sürücüler "le kanlarındak" 
alkol m"ktarı 0.50 prom"l"n üzer"nde olan husus" otomob"l sürücüler"n"n 
ve kanlarındak" alkol m"ktarı 0.20 prom"l"n üstünde olan d"$er araç 
sürücüler"n"n karayolunda araç sürmeler" yasaktır.

• Traf"k görevl"ler"nce sürücüler"n alkol oranlarının tesp"t"nde a#a$ıdak" 
usul ve esaslar uygulanır:

 ɮ Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzer"nde alkollü olarak 
araç kullandı$ı tesp"t ed"len sürücüye "dar" para cezası ver"lerek, 
son "hlal"n gerçekle#t"$" tar"hten "t"baren ger"ye do$ru be# yıl "ç"nde 
sürücü belgeler" b"r"nc" defasında altı ay, "k"nc" defasında "k" yıl, üç 
veya üçten fazlasında "se her sefer"nde be#er yıl süreyle ger" alınır.

 ɮ Tekn"k c"haz kullanılmasını kabul etmeyen sürücüye "dar" para cezası 
ver"l"r ve sürücü belges" "k" yıl süreyle ger" alınır.

 ɮ Yasal sınırların üzer"nde alkollü olarak araç kullandı$ı tesp"t ed"len 
sürücüler "le tekn"k c"haz kullanılmasını kabul etmeyen ve bu neden-
le hakkında "#lem yapılan sürücüler araç kullanmaktan men ed"l"r.

• Yapılan tesp"t sonucunda 1,00 prom"l"n üzer"nde alkollü oldu$u tesp"t 
ed"len ve 2918 sayılı Kanunun 48 "nc" maddes"ne göre "#lem yapılan 
sürücüler, haklarında ayrıca adl" "#lem yapılmak üzere mahall" zabıtaya 
tesl"m ed"l"r.

• 1,00 prom"l"n altında alkollü olmasına ra$men, alkolün etk"s"yle em-
n"yetl" b"r #ek"lde araç sevk ve "dare edemeyecek durumda oldu$u 
tutanakla tesp"t ed"len sürücü, hakkında ayrıcaadl" "#lem yapılmak üzere 
mahall" zabıtaya tesl"m ed"l"r.

• Tekn"k c"hazla yapılan ölçüm sonucuna "t"raz ed"lmes" durumunda tek-
rar ölçüm yapılmaz, yapılan "#lemlere "t"raz "lg"l" mahkemelere yapılır.

• Araç Kullanma ve d"nlenme süreler"ne uyma mecbur"yet" ve denetleme 
esaslarında uyulacak usuller:

 ɮ T"car" amaçla yük ta#ımacılı$ı yapan ve azam" a$ırlı$ı 3,5 tonu geçen 
araçların #oförler" "le t"car" amaçla yolcu ta#ımacılı$ı yapan ve ta#ıma 
kapas"tes" #oförü dah"l 9 k"#"y" geçen araçların #oförler"n"n 24 saatl"k 
herhang" b"r süre "ç"nde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 
4,5 saatten fazla araç sürmeler" yasaktır.

 ɮ Bu #oförler en fazla 6 günlük araç kullanma süres"nden sonra 1 gün-
lük hafta tat"l"n" kullanmak zorundadırlar. Hafta tat"l" en az 24 saatt"r. 
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 ɮ Bu #oförler sürekl" 4,5 saatl"k araç kullanma süres" sonunda, e$er 
"st"rahata çek"lm"yor "se en az 45 dak"ka mola almaları mecbur"d"r. 
Bu molalar sürekl" 4,5 saatl"k araç kullanma süreler" "çer"s"nde en az 
15 dak"kalık molalar #ekl"nde de kullanılab"l"r.

 ɮ &oförler her 24 saat "çer"s"nde 11 saat kes"nt"s"z d"nlenecekt"r. Bu süre, 
b"r" en az 8 saat kes"nt"s"z olmak üzere "k" veya üç ayrı süre hal"nde 
kullanılab"l"r. Ve bu durumda günlük d"nlenme süres" 1 saat daha 
eklenerek 12 saate çıkartılır. 

 ɮ Aracın en az "k" #oförle kullanılması durumunda her 30 saatl"k sürede 
her b"r #oför en az 8 saat kes"nt"s"z olarak d"nlenecekt"r. 

• Araç "#letenler"n"n; Otobüs, kamyon ve çek"c" araçlarında tako$raf c"-
hazı bulundurmaları ve bunların "#ler durumda olmalarını sa$lamaları, 
Araçlarına a"t tako$raf kayıtlarını, kayıt tar"h"nden "t"baren 1 ay süreyle 
araçlarda, 5 yıl süreyle de "#yerler"nde, "#yer" yoksa araçlarında muhafaza 
etmeler" veya ett"rmeler", zorunludur.

• Ta#ıt #oförler"n"n; Araçlara a"t tako$raf kayıtlarını kayıt tar"h"nden "t"ba-
ren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeler", zorunludur.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABIwww.sagl!ksen.org.tr

601KARAYOLLARI TRAF!K YÖNETMEL!"!



Hız sınırları (km)

ARAÇ C$NS$
YERLE&$M 

YER$ 
$Ç$NDE

YERLE&$M YER$ DI&INDA
OTOYOLLARDA

&EH%RLERARASI Ç%FT 
YÖNLÜ KARAYOLLARINDA

BÖLÜNMÜ& 
YOLLARDA

Otomob"l (M1),  (M1G), 50 90 110 120
M"n"büs (M2), 50 80 90 100
Otobüs (M2-M3), 50 80 90 100
Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95
Panelvan (N1) 50 85 100 110
Kamyon (N2-N3),
Çek"c" (N2-N3) 50 80 85 90

Motos"klet (L3) 50 80 90 100
Motos"klet (L4, L5, L7) 50 70 80 80
Motorlu b"s"klet (L1, L2, L6)
Motorsuz b"s"klet 30 45 45 G"remez

Tehl"kel" madde ta#ıyan
araçlar (Belgeler"nde
aks"ne b"r hüküm yoksa)

30 50 60 70

Özel yük ta#ıma "z"n belges" 
veya özel "z"n belges"  "le 
karayoluna çıkan araçlarda 
(Belgeler"nde aks"ne b"r 
hüküm yoksa)

30 50 50 60

Last"k tekerlekl" traktörler 20 30 40 G"remez
Arızalı b"r aracı çeken 
araçlar 20 20 30 40

%# mak"neler" 20 20 20

Yolun yapım, bakım 
veya "#let"lmes"nden 
sorumlu kurulu#tan "z"n 
alınmadan
g"remez

 ɮ Zorunlu haller dı#ında #eh"rlerarası karayolunu kullanan motorlu 
araçlarda araç c"ns" gözet"lmeks"z"n asgar" hız sınırı 15 km/s, oto-
yollarda "se 40 km/s’t"r.

 ɮ Serv"s fren" bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km.’n"n üstünde 
b"r hızla sürülemez.

 ɮ %ç"#ler" Bakanlı$ı, Ula#tırma Bakanlı$ının görü#ünü alarak, yerle#"m 
yer" dı#ındak" #eh"rlerarası ç"ft yönlü karayolları "le bölünmü# yollarda 
ve otoyollarda otomob"ller "ç"n hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya 
yetk"l"d"r.

 ɮ %l ve "lçe traf"k kom"syonları "le ula#ım koord"nasyon merkezler", 
yerle#"m yer" "ç"nden geçen bölünmü# devlet ve "l yolları "le ….bö-
lünmü# karayollarında araç c"nsler" "ç"n ayrı ayrı olmak üzere hız 
sınırlarını 32 km/s’e, yerle#"m yer" "ç"nde bulunan d"$er bölünmü# 
karayollarında "se 20 km/s’e kadar artırmaya yetk"l"d"r. 

Geçmen!n Yasak Oldu#u Yerler

• Sürücüler"n;
 ɮ Geçmen"n herhang" b"r traf"k "#aret" "le yasaklandı$ı yerlerde,
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 ɮ Görü# yeters"zl"$" olan tepe üstü ve dönemeçlerde,
 ɮ Yaya ve okul geç"tler"ne yakla#ırken,
 ɮ Kav#aklarda, dem"ryolu geç"tler"nde ve buralara yakla#ırken,
 ɮ G"d"# ve gel"# "ç"n b"rer #er"d" bulunan "k" yönlü traf"$"n kullanıldı$ı 
köprü ve tünellerde, Önler"ndek" b"r aracı geçmeler" yasaktır.

Gelen Traf!kle Kar"ıla"mada Geç!" Kolaylı#ı Sa#lama

• Ta#ıt yolunun dar oldu$u yerlerde aks"n" gösteren b"r traf"k "#aret" yoksa;
 ɮ Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara,
 ɮ Otomob"l, m"n"büs, kamyonet, otobüs, kamyon, araz" ta#ıtı, last"k 
tekerlekl" traktör, "# mak"neler"n" sürenler yazılı# sırasına göre ken-
d"s"nden öncek"lere,

• Geç"# hakkı vermek, suret"yle geç"# kolaylı$ı sa$lamak zorundadırlar.

Araçlar Arasındak! Mesafe
 ɮ Sürücüler, önler"nde g"den araçları güvenl" ve gerekl" b"r mesafeden 
tak"p etmek zorundadırlar. Bu mesafe, kend" araçlarının k"lometre 
c"ns"nden saattek" hızının en az yarısı kadar metred"r.

 ɮ Tak"p mesafes", tak"p eden! aracın 2 san"yede katedece$" yol uzun-
lu$u kadar da olab"l"r.

 ɮ Tehl"kel" madde ta#ıyan araç sürücüler", yerle#"m b"r"mler" dı#ındak" 
karayollarında d"$er araçları, en az! 50 metre mesafeden tak"p etmek 
zorundadırlar.

Kav"aklarda Geç!" Hakkı

• Traf"k zabıtası veya traf"k "#aret levhası veya ı#ıklı "#aret c"hazları bulun-
mayan kav#aklarda;

 ɮ Bütün sürücüler geç"# üstünlü$üne sah"p olan araçlara,
 ɮ Bütün sürücüler do$ru geçmekte olan tramvaylara,
 ɮ Do$ru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu 
yoldan gelen, geçen araçlara,

 ɮ Bölünmü# yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
 ɮ Tal" yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara,
 ɮ Dönel kav#a$a gelen sürücüler, dönel kav#ak "ç"ndek" araçlara,
 ɮ B"r "z veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,
 ɮ Dönü# yapan sürücüler, do$ru geçmekte olan araçlara,

• Kav#ak kollarının traf"k yo$unlu$u bakımından farklı oldukları "#aretlerle 
bel"rlenmem"# "se;
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 ɮ Motorsuz araç sürücüler", motorlu araçlara,
 ɮ Last"k tekerlekl" traktör "le "# mak"nes" sürücüler", d"$er motorlu 
araçlara,

 ɮ Motorlu araçlardan soldak", sa$dan gelen araca,
 ɮ Dönü# yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geç"# yapan yayalara, 
varsa b"s"klet yolundak" b"s"kletl"lere,

Geç"# hakkını vermek zorundadırlar.

• Durma: Araçların; Görevl" k"#"lerce, ver"len dur emr"nde, sesl", "#aretl" 
dur emr"nde veya kırmızı ı#ıklı, "#aret levhalarına uyularak veya önün-
dek" araçların durması ve arıza haller" g"b" her türlü traf"k mecbur"yet" 
neden" "le durdurulması haller" “Durma” dır.

• Duraklama:!Durma haller" dı#ında yolcu "nd"r"p b"nd"rmek, yük yük-
lemek veya bo#altmak veya beklemek amacı "le araçların kısa süreler 
"ç"nde durdurulması “Duraklama” dır. Duraklama, bekleme amacı "le 
yapılırsa, bunun süres" en çok 5 dak"kadır. Bu süren"n geç"r"lmes" par-
ketme sayılır.

• Duraklamanın Yasak Oldu#u Yerler
 ɮ Ta#ıt yolu üzer"nde;

 ̦ Duraklamanın yasaklandı$ının b"r traf"k "#aret" "le bel"rt"lm"# 
oldu$u yerlerde,

 ̦ Sol #er"tte (raylı s"stem"n bulundu$u yollar har"ç),
 ̦ Yaya ve okul geç"tler" "le d"$er geç"tlerde,
 ̦ Kav#aklar, tüneller, köprüler ve ba$lantı yollarında ve buralara, 
yerle#"m b"r"mler" "ç"nde 5 metre ve yerle#"m b"r"mler" dı#ında 
100 metre mesafede,

 ̦ Görü#ün yeterl" olmadı$ı tepe üstler"ne yakın yerlerde ve 
dönemeçlerde,

 ̦ Otobüs, tramvay ve taks" duraklarında (duraklamaya "z"n ver"len 
ta#ıtın dı#ındak"ler "ç"n),

 ̦ Duraklayan veya parked"len araçların yol tarafındak" yanında,
 ̦ %#aret levhalarına, yakla#ım yönünde ve park "zn" ver"len yer-
ler dı#ında; yerle#"m b"r"m" "ç"nde 15 metre ve yerle#"m b"r"m" 
dı#ında 100 metre mesafede,

 ̦ Zorunlu haller dı#ında yerle#"m yerler" dı#ındak" karayollarında, 
ta#ıt yolu üzer"nde,

Duraklamak yasaktır.
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• Parketme: Araçların durma ve duraklama haller" dı#ında, genelde uzun 
sürel" olarak beklet"lmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalı#ır durumda 
olması veya "ç"nde "nsan bulunması parketme amacını de$"#t"rmez.

• Parketmen!n Yasak Oldu#u Yerler
 ɮ Duraklamanın yasak oldu$u yerlerde,
 ɮ Parketmen"n traf"k "#aret" "le yasaklandı$ı yerlerde,
 ɮ Geç"# yolları önünde ve üzer"nde,
 ɮ Bel"rlenm"# yangın musluklarına her "k" yönden 5 metrel"k mesafe 
"ç"nde,

 ɮ Kamu h"zmet" yapan yolcu ta#ıtlarının duraklarını bel"rten levhalara 
her "k" yönden 15 metre mesafe "ç"nde,

 ɮ Üç veya daha fazla ta#ıt yolu olan karayolunda ortadak" ta#ıt yolunda 
ve üç veya daha fazla #er"tl" yollarda, aks"ne b"r "#aret bulunmadıkça 
g"d"# yönüne ayrılmı# en sa$ #er"t dı#ındak" #er"tlerde,

 ɮ Kurallara uygun olarak parketm"# araçların çıkı#ına engel olacak 
#ek"l ve yerlerde,

 ɮ Geç"# üstünlü$ü olan araçların g"d"# ve çıkı#larının yapıldı$ı yerler" 
bel"rten "#aret levhalarına 15 metrel"k mesafe "ç"nde,

 ɮ Kamunun faydalandı$ı;
a. Herkes"n araçları "le g"r"p çıkab"ld"$" park, bahçe, garaj, s"nema 

ve benzer" her çe#"t tes"s"n,
b. Fabr"ka, atölye, "# hanı ve benzer" "#yerler"n"n,
c. Okul, hastane ve benzerler"n"n,

G"r"# çıkı# kapılarının her "k" yönünden 5 metrel"k mesafe "ç"nde,
 ɮ Park "ç"n yer ayrılmamı# veya traf"k "#aretler" "le bel"rlenmem"# alt ve 
üst geç"tler "le köprüler üzer"nde veya bunlara 10 metrel"k mesafe 
"ç"nde,

 ɮ Bel"rl" k"#", kurum ve kurulu#lara a"t araçlara traf"k kom"syonları ka-
rarları "le ayrılmı# ve b"r "#aretle bel"rlenm"# bulunan park yerler"nde 
("z"n ver"len araçlar har"ç),

 ɮ Yayaların geç"#"ne engel olmayacak #ek"lde ayrılmı#, "#aretlerle be-
l"rlenm"# ve "l ve "lçe traf"k kom"syonunca karara ba$lanmı# olmak 
#artıyla, gen"# ve uygun durumdak" yaya yollarında bulunan park 
yerler" dı#ındak" yaya yollarında,

 ɮ Mecbur" haller dı#ında yerle#"m yerler" dı#ındak" karayollarında, ta#ıt 
yolu üzer"nde,

ɮ Engell"ler"n araçları "ç"n ayrılmı# park yerler"nde,
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• Geç!" Üstünlü#ü Bulunan Araçların $"aret!n! Alan Araç 
Sürücüler!n!n Uyaca#ı Kurallar
ɮ Geç"# üstünlü$ü bulunan b"r aracın duyulur veya görülür b"r "#a-

ret"n" alan ve araç sürücüler" bu araçların kolayca "lerlemeler"n" 
sa$lamak "ç"n ta#ıt yolu üzer"nde yer açmak, gerek"yorsa durmak 
ve bu araçlar tarafından tamamen geç"l"nceye kadar beklemek 
mecbur"yet"nded"rler.

ɮ B"r kav#akta "ken böyle b"r "#aret alan araç sürücüler" derhal kav#a$ı 
bo#altmak ve gerek"yorsa emn"yetl" b"r mesafe uzakla#tıktan sonra 
geç"#" engellemeyecek #ek"lde durmak ve geç"# üstünlü$üne ha"z 
araçlar tamamen geç"nceye kadar beklemek mecbur"yet"nded"rler.

• Gördükler! H!zmet Bakımından Özel Hükümler Uygulanacak 
Araçlar
!ɮ Karayolu yapısı "le kentsel yapının yapım, onarım, bakım ve "#let"lme-

s" ve karayolunun tem"zlenmes" "#ler"nde kullanılan araçlar, kurtarıcı 
araçlar, a$ırlık ve boyutları bakımından özel "z"nle karayoluna çıkan 
ve bunlara eskortluk eden araçlar hakkında a#a$ıda göster"len hü-
kümler uygulanır.

a)  Bu araçların üstler"nde!  sarı renkl" uyarı "#aret" bulunur. Bu "#aret 
geç"# üstünlü$ü hakkı vermez.

 Sarı renkl" ı#ıklı uyarı "#aret" sadece bu araçların kend"ler"n" bell" 
etmeler", tehl"kes"zce sürülmeler" ve karayolunu kullananların uya-
rılması amacı "le kullanılır.

b)  Bu araçların, kes"n b"r mecbur"yet olmadıkça traf"k akımının az ol-
du$u yer, süre ve zamanları "ç"nde çalı#tırılmasına özen göster"l"r.

• Ses, Müz!k, Görüntü ve Haberle"me C!hazları
!ɮ Araçlarda ses, müz"k, görüntü ve haberle#me c"hazları hakkında 

a#a$ıdak" esaslar uygulanır.
a) Bunların; bu Yönetmel"$"n 1 ve 2 sayılı Cetvel" "le “Araçların 

Muayeneler" "le Muayene %stasyonlarının Açılması ve %#let"lmes" 
Hakkında Yönetmel"k” #artlarına ve "lg"l" kanun hükümler"ne uygun 
olarak bulundurulması ve kullanılması ve gerekl" görülenler "ç"n "z"n 
ve ruhsat alınması mecbur"d"r.

b)  Uyarı "#aret" olarak kullanılan ses c"hazlarının;
1) Yakın "ler"s" görülmeyen, kav#ak, dönemeç ve tepe üstü g"b" yerlere 

yakla#ırken gel"#"n" haber verme, yol ve traf"k durumunun "cabı-
na göre, karayolunu kullananları uyarma ve geçme haller" dı#ında 
kullanılması,
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2)  Kamunun rahat ve huzurunu bozacak #ek"lde gereks"z veya gere-
$"nden uzun ve ayarsız olarak seslend"r"lmes" "le #eh"r "ç"nde havalı 
klakson kullanılması,

3)  Geç"# üstünlü$üne sah"p araçlarda bulundurulması gerekenler"n, 
d"$er araçlara takılarak kullanılması,

Yasaktır.
ɮ %z"n ve ruhsat alınmadan, araçlarda bulundurulan veya kullanılan bu 

c"hazlar söktürülür.
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1. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, “Traf"k zorunlulukları dı#ında 
araçların, "nsan "nd"rmek ve b"nd"rmek, e#ya yüklemek, bo#altmak 
veya beklemek amacı "le kısa b"r süre "ç"n durdurulması”na ne den!r?

A) Durma

B) Parketme

C) Duraklama

D) Geç"# Hakkı

E) Traf"k

2. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, a"a#ıdak!lerden hang!s! 
“Ekspres Yol”u !fade etmekted!r?

A) Özell"kle trans"t traf"$e tahs"s ed"len, bel"rl" yerler ve #artlar dı#ın-
da g"r"# ve çıkı#ın yasaklandı$ı, yaya, hayvan ve motorsuz araçla-
rın g"remed"$", ancak "z"n ver"len motorlu araçların yararlandı$ı 
ve traf"$"n özel kontrole tab" tutuldu$u karayoludur.

B) Sınırlı er"#me kontrollü ve öneml" kes"#me noktalarının köprülü 
kav#ak olarak te#k"l ed"ld"$" bölünmü# b"r ana karayoludur.

C) B"r yöndek" traf"$e a"t ta#ıt yolunun b"r ayırıcı "le bel"rl" #ek"lde 
d"$er ta#ıt yolundan ayrılması "le meydana gelen karayoludur.

D) Araçların b"r mülke g"r"p çıkması "ç"n yapılmı# olan yolun, karayo-
luna ba$lanan ve karayolu sınır ç"zg"s" "ç"nde kalan kısmıdır.

E) B"r kav#ak yakınında karayolu ta#ıt yollarının b"rb"r"ne ba$lanma-
sını sa$layan, kav#ak alanı dı#ında kalan ve b"r yönlü traf"$e ayrıl-
mı# olan karayolu kısmıdır.
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3. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, “Otobüs”ün sürücüsü dah!l 
kaç oturma yer! vardır?

A) 9 "le 15 oturma yer"

B) en çok 8 oturma yer"

C) en az 16 oturma yer"

D) 17 "le 21 oturma yer"

E) 9’dan fazla oturma yer"

I. M Sınıfı - En az dört tekerlekl" ve yük ta#ımasında kullanılan motorlu 
araçlardır.

II. L Sınıfı - %k" ve üç veya dört tekerlekl" motorlu araçlardır.

III. O Sınıfı - B"r motorlu araç tarafından çek"len römork veya yarı 
römork motorsuz yük ta#ıma araçlarıdır.

IV. N Sınıfı - En az dört tekerlekl" ve yolcu ta#ımasında kullanılan 
motorlu araçlardır.

4. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, yukarıda sıralanan araç 
sınıflarından hang!s!/hang!ler!n!n açıklaması yanlı"tır?

A) Yalnız III

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) I, II ve IV
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5. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, “Traf"k pol"s"n"n duru# 
poz"syonuna göre sa$ ve sol kol "st"kamet"nde kalan yollar” hang! 
anlama gelmekted!r?

A) Yolun traf"$e kapalı olma hal"

B) Traf"$"n bütün "st"kametlere kapanma hal"

C) Traf"$" hızlandırma ve yava#latma "#aret"

D) Yolun traf"$e açık olma hal"

E) Daha önce kend"s"ne açık olan yolun kapanaca$ı, kapalı olan 
yolun "se açılaca$ı

6. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, sürücü belges! alacakların 
en az hang! düzeyde e#!t!m görmü" olmaları gerekmekted!r?

A) %lkokul

B) 4 yıllık fakülte

C) Ortaö$ret"m

D) Ortaokul

E) 2 yıllık yüksekokul

7. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, T!car! amaçla yük 
ta"ımacılı#ı yapan ve azam! a#ırlı#ı 3,5 tonu geçen araçların 
"oförler!, 24 saatl!k herhang! b!r süre !ç!nde; toplam olarak kaç 
saatten fazla araç sürmeler! yasaktır?

A) 4,5 saat

B) 8 saat

C) 9 saat

D) 12 saat

E) 15 saat
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8. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, Otomob!ller (M1) 
!ç!n "eh!rlerarası ç!ft yönlü% karayollarında, aks!ne b!r !"aret 
bulunmadıkça azam! hız sınırı kaç km’d!r?

A) 50

B) 82

C) 90

D) 110

E) 120

9. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, kav"ak kollarının 
traf!k yo#unlu#u bakımından farklı oldukları !"aretlerle 
bel!rlenmed!#! kav"aklarda, geç!" hakkı verme kuralı !le !lg!l! 
olarak a"a#ıdak!lerden hang!s! yanlı"tır?

A) Motorsuz araç sürücüler", motorlu araçlara yol ver"r.

B) Motorlu araçlardan sa$dak", soldan gelen araca yol ver"r.

C) Last"k tekerlekl" traktör "le "# mak"nes" sürücüler", d"$er motorlu 
araçlara yol ver"r.

D) Dönü# yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geç"# yapan 
yayalara yol ver"r.

E) Dönü# yapan sürücüler, varsa b"s"klet yolundak" b"s"kletl"lere yol 
ver"r.

10. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, “A2, B, BE, C1, C1E, F ve 
G” sınıfı sürücü belges! alacakların kaç ya"ını b!t!rm!" olmaları 
gerekmekted!r?

A) 24

B) 21

C) 20

D) 18

E) 16
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11. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, bekleme amacı !le yapılan 
duraklamanın süres! en çok kaç dak!kadır?

A) 1 dk

B) 2 dk

C) 3 dk

D) 4 dk

E) 5 dk

I- Kamu h"zmet" yapan yolcu ta#ıtlarının duraklarını bel"rten levhalara 
her "k" yönden 15 metre mesafe "ç"nde,

II- Geç"# üstünlü$ü olan araçların g"d"# ve çıkı#larının yapıldı$ı yerler" 
bel"rten "#aret levhalarına 5 metrel"k mesafe "ç"nde,

III- Okul, hastane ve benzerler"n"n g"r"# çıkı# kapılarının her "k" 
yönünden 5 metrel"k mesafe "ç"nde,

IV- Bel"rlenm"# yangın musluklarına her "k" yönden 5 metrel"k mesafe 
"ç"nde,

12. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, parketme yasa#ı !le !lg!l! 
olarak yukarıda sıralanan b!lg!lerden hang!s!/hang!ler! yanlı"tır?

A) I, II ve III

B) II ve III

C) I ve IV

D) Yalnız III

E) Yalnız II
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I- Duraklamanın yasak oldu$u yerlerde,

II- Geç"# yolları önünde ve üzer"nde,

III- Bel"rlenm"# yangın musluklarına her "k" yönden 5 metrel"k mesafe 
"ç"nde,

IV- Kamu h"zmet" yapan yolcu ta#ıtlarının duraklarını bel"rten  "#aret 
levhalarına 15 metrel"k mesafe "ç"nde,

13. Yukarıda yer alan durumların hang!s!/hang!ler!nde araçlar traf!k 
zabıtasınca, traf!k zabıtasının görev almadı#ı veya bulunmadı#ı 
yerlerde genel zabıta tarafından kaldırılır?

A) Yalnız I

B )I ve II

C) II ve III

D) I,II,III ve IV

E) I ve IV 

14. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, a"a#ıdak! araç türler!nden 
hang!ler! “G sınıfı araç” olarak !fade ed!lmekted!r?

A) Tarım ve Ormancılık Traktörler"

B) Yük ta#ımasında kullanılan araçlar

C) Araz" Ta#ıtları

D) Yolcu ta#ımasında kullanılan araçlar

E) %k" ve üç veya dört tekerlekl" motorlu araçlar
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15. Karayolları traf!k Yönetmel!#!’ne göre, kav"aklar, tüneller, 
köprüler ve ba#lantı yollarında ve buralara, yerle"!m b!r!mler! 
!ç!nde ve yerle"!m b!r!mler! dı"ında duraklama mesafes! !le !lg!l! 
olarak a"a#ıdak!lerden hang!s! do#rudur?

A) Yerle#"m b"r"mler" "ç"nde 5 metre, yerle#"m b"r"mler" dı#ında 100 
metre.

B) Yerle#"m b"r"mler" "ç"nde 15 metre, yerle#"m b"r"mler" dı#ında 30 
metre.

C) Yerle#"m b"r"mler" "ç"nde 10 metre, yerle#"m b"r"mler" dı#ında 50 
metre.

D) Yerle#"m b"r"mler" "ç"nde 20 metre, yerle#"m b"r"mler" dı#ında 150 
metre.

E) Yerle#"m b"r"mler" "ç"nde 10 metre, yerle#"m b"r"mler" dı#ında 120 
metre.

CEVAP ANAHTARI

1'C 2'B 3'E 4'B 5'D 6'A 7'C 8'C 9'B 10'D
11'E 12'E 13'D 14'C 15'A
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Araçlara !l!"k!n tanımlar
 ɮ Otomob!l:!Yapısı "t"bar"yle, sürücüsü dah"l en fazla 9 oturma yer" 
olan ve "nsan ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# bulunan motorlu araçtır.

 ɮ Taks!: Yapısı "t"bar"yle sürücüsü dah"l en fazla 9 oturma yer" olan, 
"nsan ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# bulunan ve B"l"m, Sanay" ve Teknoloj" 
Bakanlı$ı tarafından bel"rlenen #ek"lde muayenes" ve damgası yapıl-
mı#, ücret hesaplama yöntem"ne uygun tar"fe yüklenm"# ve t"p onayı 
alınmı# taks"metre "le yolcu ta#ıyan M1 sınıfı t"car" motorlu araçtır.

 ɮ Taks! Dolmu": Yapısı "t"bar"yle sürücüsü dah"l en fazla 9 oturma yer" 
olan ve "nsan ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# bulunan, adam ba#ına tar"fel" 
ücretle yolcu ta#ıyan M1 sınıfı t"car" motorlu araçtır.

 ɮ Otobüs:!Yolcu ta#ımacılı$ında kullanılan, sürücüsü dah"l 9’dan fazla 
oturma yer" olan motorlu ta#ıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dah"ld"r. 
Sürücüsü dah"l oturma yer" 17’y" a#mayan otobüslere m"n"büs den"r.

 ɮ Kamyonet:!Azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramı geçmeyen ve yük 
ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# motorlu ta#ıttır. Sürücü ve yanındak" otur-
ma yerler" dı#ında ba#ka oturma yer" de bulunab"len, sürücü bölümü 
gövde "le b"rle#"k kamyonetlere panelvan den"r.

 ɮ Kamyon:!%z"n ver"leb"len azam" yüklü a$ırlı$ı 3.5 tondan fazla olan 
ve yük ta#ımak "ç"n "mal ed"lm"# motorlu araçtır.

 ɮ Çek!c!:!Römork ve yarı römorkları çekmek "ç"n "mal ed"lm"# olan ve 
yük ta#ımayan motorlu araçtır.!!!!!!!!!!!!

 ɮ Araz! Ta"ıtı:!Karayollarında yolcu veya yük ta#ıyab"lecek #ek"lde 
"mal ed"lm"# olmakla beraber bütün tekerlekler" motordan güç alan 
veya alab"len motorlu araçtır.

 ɮ Motos!klet: Azam" tasarım hızı 45 km/saatten ve/veya s"l"nd"r kapa-
s"tes" 50 sant"metreküpten fazla olan sepetl" veya sepets"z 2 veya 3 
tekerlekl" motorlu ta#ıtlar ve net motor gücü 15 k"lovatı, net a$ırlı$ı 
400 k"logramı, yük ta#ımacılı$ında kullanılanlar "ç"n "se net a$ırlı$ı 
550 k"logramı a#mayan 4 tekerlekl" L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motorlu 
ta#ıtlardır. Elektr"k "le çalı#anların net a$ırlıklarının hesaplanmasında 
batarya a$ırlıkları d"kkate alınmaz. Bunlardan karoser" yük ta#ıya-
b"lecek #ek"lde sandıklı veya özel b"ç"mde yapılmı# olan ve yolcu 
ta#ımalarında kullanılmayan 3 tekerlekl" motos"kletlere yük moto-
s"klet" (tr"portör) den"r.
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 ɮ Motorlu B!s!klet: Azam" hızı saatte 45 k"lometrey", "çten yanmalı 
motorlu "se s"l"nd"r hacm" 50 sant"metreküpü, elektr"k motorlu "se 
azam" sürekl" nom"nal güç çıkı#ı 4 k"lovatı geçmeyen 2 veya 3 te-
kerlekl" ta#ıtlar "le aynı özell"klere sah"p net a$ırlı$ı 350 k"logramı 
a#mayan 4 tekerlekl" L1, L2 ve L6 sınıfı motorlu ta#ıtlardır. Elektr"k 
"le çalı#anların net a$ırlıklarının hesaplanmasında batarya a$ırlıkları 
d"kkate alınmaz.

 ɮ B!s!klet:!Üzer"nde bulunan "nsanın adale gücü "le pedal veya el "le 
tekerle$" döndürülmek suret"yle hareket eden motorsuz ta#ıtlardır. 
Azam" sürekl" anma gücü 0,25 k"lovatı geçmeyen, hızlandıkça gücü 
dü#en ve hızı en fazla 25 km/saate ula#tıktan sonra veya pedal çevr"l-
meye ara ver"ld"kten hemen sonra gücü tamamen kes"len elektr"kl" 
b"s"kletler de bu sınıfa g"rer.

Araç sınıfları
 ɮ L Sınıfı – $k! ve üç veya dört tekerlekl! motorlu araçlardır.  
(L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 sınıfı)

 ɮ M Sınıfı – En az dört tekerlekl" ve yolcu ta#ımasında kullanılan  
motorlu araçlardır.

 ɮ N Sınıfı – En az dört tekerlekl" ve yük ta#ımasında kullanılan motorlu 
araçlardır.

 ɮ O Sınıfı – B"r motorlu araç tarafından çek"len römork veya yarı  
römork motorsuz yük ta#ıma araçlarıdır. (O1, O2, O3, O4 sınıfı)

 ɮ T Sınıfı – Tarım ve Ormancılık Traktörler"
 ɮ G Sınıfı Araz" Ta#ıtları

Sürücü Belgeler!n!n Sınıfları

• Sürücü belges" sınıfları "le belge sah"pler"ne sürme yetk"s" ver"len mo-
torlu araçlar ve özell"kler" a#a$ıda göster"lm"#t"r:

 ɮ M sınıfı sürücü belges" "k", üç ve dört tekerlekl" motorlu b"s"kletler" 
(moped) kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ A1 sınıfı sürücü belges" s"l"nd"r hacm" 125 sant"metreküpü, gücü 
11 k"lovatı ve gücünün a$ırlı$ına oranı 0,1’" geçmeyen, sepetl" veya 
sepets"z "k" tekerlekl" motos"kletler "le gücü 15 k"lovatı geçmeyen 
üç tekerlekl" motos"kletler" kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ A2 sınıfı sürücü belges" gücü 35 k"lovatı ve gücünün a$ırlı$ına oranı 
0,2’y" geçmeyen, sepetl" veya sepets"z "k" tekerlekl" motos"kletler 
"le gücü 15 k"lovatı geçmeyen üç tekerlekl" motos"kletler" kullana-
caklara ver"l"r.
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 ɮ A sınıfı sürücü belges" sepetl" veya sepets"z "k" tekerlekl" motos"k-
letler "le gücü 15 k"lovatı geçen üç tekerlekl" motos"kletler" kullana-
caklara ver"l"r.

 ɮ B1 sınıfı sürücü belges" net motor gücü 15 k"lovatı, net a$ırlı$ı 400 
k"logramı, yük ta#ımacılı$ında kullanılanlar "ç"n "se net a$ırlı$ı 550 
k"logramı geçmeyen dört tekerlekl" motos"kletler" kullanacaklara 
ver"l"r. Elektr"k "le çalı#an araçların net a$ırlıklarının hesaplanmasında 
batarya a$ırlıkları d"kkate alınmaz.

 ɮ B sınıfı sürücü belges" otomob"l ve kamyonet kullanacaklara ver"l"r. 
Belge sah"b", "lg"l" t"p onayı yönetmel"kler"ne aykırı olmamak ve M"ll" 
E$"t"m Bakanlı$ı Özel Motorlu Ta#ıt Sürücüler" Kursu Yönetmel"$"nde 
bel"rt"len; e$"t"m" tamamlamak ya da yetenek ve davranı# sınavını 
geçm"# olmak kaydıyla azam" yüklü a$ırlı$ı 4.250 k"lograma kadar 
olan b"rle#"k araçları da kullanab"l"r.

 ɮ BE sınıfı sürücü belges" B sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araçlara 
takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramı geçmeyen römork 
veya yarı römork "çeren b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ C1 sınıfı sürücü belges" azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramın üze-
r"nde olan ve 7.500 k"logramı geçmeyen kamyon ve çek"c"ler" kul-
lanacaklara ver"l"r.

 ɮ C1E sınıfı sürücü belges" C1 sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araç-
lara takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römork veya 
yarı römorktan olu#an ve katar a$ırlı$ı 12.000 k"logramı geçmeyen 
b"rle#"k araçlar "le B sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araçlara takılan 
ve azam" yüklü a$ırlı$ı 3.500 k"logramı geçen römork veya yarı rö-
morktan olu#an ve katar a$ırlı$ı 12.000 k"logramı geçmeyen b"rle#"k 
araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ C sınıfı sürücü belges" kamyon ve çek"c" kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ CE sınıfı sürücü belges" C sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araçlara 
takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römork veya yarı 
römorktan olu#an b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ D1 sınıfı sürücü belges" m"n"büs kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ D1E sınıfı sürücü belges" D1 sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araç-
lara takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römorktan 
olu#an b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.

 ɮ D sınıfı sürücü belges" m"n"büs ve otobüs kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ DE sınıfı sürücü belges"; D sınıfı sürücü belges"yle kullanılan araç-
lara takılan ve azam" yüklü a$ırlı$ı 750 k"logramı geçen römorktan 
olu#an b"rle#"k araçları kullanacaklara ver"l"r.
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 ɮ F sınıfı sürücü belges" last"k tekerlekl" traktör kullanacaklara ver"l"r.
 ɮ G sınıfı sürücü belges" "# mak"nes" türündek" motorlu araçları kul-
lanacaklara ver"l"r.

 ɮ K sınıfı sürücü aday belges" Yönetmel"kte bel"rt"len #artlar ve esas-
lara göre araç sürmey" ö$renen sürücü adaylarına e$"t"m ve sınavda 
kullanmak üzere ver"l"r.

Sürücü Adaylarında Aranacak:

• Sürücü belges" alacakların;
a. Ya# bakımından;

 ̦ M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belges" alacakların 16,
 ̦ A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belges" alacakların 18,
 ̦ A sınıfı sürücü belges" alacakların 20 (gücü 15 k"lovatı a#an üç 
tekerlekl" motos"kletler "ç"n 21),

 ̦ C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belges" alacakların 21,
 ̦ D, DE sınıfı sürücü belges" alacakların 24

ya#ını b"t"rm"# olmaları,
b. Deney"m bakımından;

 ̦ A sınıfı sürücü belges" alacakların en az "k" yıllık A2 sınıfı,
 ̦ C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belges" alacakların en az B sınıfı,
 ̦ BE sınıfı sürücü belges" alacakların B sınıfı,
 ̦ CE sınıfı sürücü belges" alacakların C sınıfı,
 ̦ C1E sınıfı sürücü belges" alacakların C1 sınıfı,
 ̦ DE sınıfı sürücü belges" alacakların D sınıfı,
 ̦ D1E sınıfı sürücü belges" alacakların D1 sınıfı
 ̦ sürücü belges"ne sah"p olmaları,

c. Ö$ren"m durumu "t"barıyla en az "lkokul düzey"nde e$"t"m almı# 
olmaları,

• Uyu#turucu veya uyarıcı maddeler" almı# olan sürücüler "le kanlarındak" 
alkol m"ktarı 0.50 prom"l"n üzer"nde olan husus" otomob"l sürücüler"n"n 
ve kanlarındak" alkol m"ktarı 0.20 prom"l"n üstünde olan d"$er araç 
sürücüler"n"n karayolunda araç sürmeler" yasaktır.
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Hız sınırları (km)

ARAÇ C$NS$
YERLE&$M 

YER$ 
$Ç$NDE

YERLE&$M YER$ DI&INDA
OTOYOLLARDA

&EH%RLERARASI Ç%FT 
YÖNLÜ KARAYOLLARINDA

BÖLÜNMÜ& 
YOLLARDA

Otomob"l (M1),  (M1G), 50 90 110 120
M"n"büs (M2), 50 80 90 100
Otobüs (M2-M3), 50 80 90 100
Kamyonet (N1), N1G) 50 80 85 95
Panelvan (N1) 50 85 100 110
Kamyon (N2-N3),
Çek"c" (N2-N3) 50 80 85 90

Motos"klet (L3) 50 80 90 100
Motos"klet (L4, L5, L7) 50 70 80 80
Motorlu b"s"klet (L1, L2, L6)
Motorsuz b"s"klet 30 45 45 G"remez

Tehl"kel" madde ta#ıyan
araçlar (Belgeler"nde
aks"ne b"r hüküm yoksa)

30 50 60 70

Özel yük ta#ıma "z"n belge-
s" veya özel "z"n belges"  "le 
karayoluna çıkan araçlarda 
(Belgeler"nde aks"ne b"r 
hüküm yoksa)

30 50 50 60

Last"k tekerlekl" traktörler 20 30 40 G"remez
Arızalı b"r aracı çeken 
araçlar 20 20 30 40

%# mak"neler" 20 20 20
Yolun yapım, bakım veya 
"#let"lmes"nden sorumlu 
kurulu#tan "z"n alınma-
dan g"remez

Araçlar Arasındak! Mesafe
 ɮ Sürücüler, önler"nde g"den araçları güvenl" ve gerekl" b"r mesafeden 
tak"p etmek zorundadırlar. Bu mesafe, kend" araçlarının k"lometre 
c"ns"nden saattek" hızının en az yarısı kadar metred"r.

 ɮ Tak"p mesafes", tak"p eden! aracın 2 san"yede katedece$" yol uzun-
lu$u kadar da olab"l"r.

 ɮ Tehl"kel" madde ta#ıyan araç sürücüler", yerle#"m b"r"mler" dı#ındak" 
karayollarında d"$er araçları, en az! 50 metre mesafeden tak"p etmek 
zorundadırlar.

Kav"aklarda Geç!" Hakkı

• Traf"k zabıtası veya traf"k "#aret levhası veya ı#ıklı "#aret c"hazları bulun-
mayan kav#aklarda;

 ɮ Bütün sürücüler geç"# üstünlü$üne sah"p olan araçlara,
 ɮ Bütün sürücüler do$ru geçmekte olan tramvaylara,
 ɮ Do$ru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu 
yoldan gelen, geçen araçlara,

 ɮ Bölünmü# yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara,
 ɮ Tal" yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara,
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 ɮ Dönel kav#a$a gelen sürücüler, dönel kav#ak "ç"ndek" araçlara,
 ɮ B"r "z veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara,
 ɮ Dönü# yapan sürücüler, do$ru geçmekte olan araçlara,

• Kav#ak kollarının traf"k yo$unlu$u bakımından farklı oldukları "#aretlerle 
bel"rlenmem"# "se;

 ɮ Motorsuz araç sürücüler", motorlu araçlara,
 ɮ Last"k tekerlekl" traktör "le "# mak"nes" sürücüler", d"$er motorlu 
araçlara,

 ɮ Motorlu araçlardan soldak", sa$dan gelen araca,
 ɮ Dönü# yapan sürücüler, kurallara uygun olarak geç"# yapan yayalara, 
varsa b"s"klet yolundak" b"s"kletl"lere,

 ɮ Geç"# hakkını vermek zorundadırlar.

• Durma: Araçların; Görevl" k"#"lerce, ver"len dur emr"nde, sesl", "#aretl" 
dur emr"nde veya kırmızı ı#ıklı, "#aret levhalarına uyularak veya önün-
dek" araçların durması ve arıza haller" g"b" her türlü traf"k mecbur"yet" 
neden" "le durdurulması haller" “Durma” dır.

• Duraklama:!Durma haller" dı#ında yolcu "nd"r"p b"nd"rmek, yük yük-
lemek veya bo#altmak veya beklemek amacı "le araçların kısa süreler 
"ç"nde durdurulması “Duraklama” dır. Duraklama, bekleme amacı "le 
yapılırsa, bunun süres" en çok 5 dak"kadır. Bu süren"n geç"r"lmes" par-
ketme sayılır.

• Parketme: Araçların durma ve duraklama haller" dı#ında, genelde uzun 
sürel" olarak beklet"lmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalı#ır durumda 
olması veya "ç"nde "nsan bulunması parketme amacını de$"#t"rmez.
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SÜRÜCÜ ADAYLARI VE
SÜRÜCÜLERDE 

$5$1$&$.�6$ø/,.�
û$57/$5,�ú/(�

08$<(1(/(5ú1(�
'$ú5�<g1(70(/ú.

BÖLÜM 25





 
 

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE 
ARANACAK SA!LIK "ARTLARI #LE 

MUAYENELER#NE DA#R YÖNETMEL#K

$���%ú/*ú�127/$5,

Sürücü adaylarının ve sürücüler$n sah$p olmalası gereken sa%lık &art-
larına ve muayeneler$ne $l$&k$n genel esaslar

• Sürücü ve sürücü adaylarının muayeneler!; Sa"lık Bakanlı"ına ve 
ün!vers!telere ba"lı sa"lık tes!sler!, a!le sa"lı"ı merkezler! ve Sa"lık 
Bakanlı"ınca ruhsatlandırılan özel sa"lık kurulu#larında görevl! tab!p 
veya uzman tab!p tarafından bu Yönetmel!k hükümler!ne göre yapılır 
ve sa"lık raporu düzenlen!r. Emn!yet Genel Müdürlü"ü ve Jandarma 
Genel Komutanlı"ınca ver!len e"!t!m sonrasında sürücü belges! alacak 
personel!n sa"lık raporları kend! kurum tab!pl!kler!nce de ver!leb!l!r. 
Tab!plerce ver!len sa"lık raporlarında tab!b!n ka#e ve !mzasının bulun-
ması gerek!r. Tab!plerce ver!len raporların gerçe"e uygun olmadı"ı-
nın tesp!t! hal!nde bu raporlar geçers!z sayılır ve sorumlular hakkında 
Cumhur!yet Ba#savcılı"ına suç duyurusunda bulunulur. Bu tab!pler b!r 
daha sürücü adayları ve sürücüler !ç!n sa"lık raporu veremez. Bu husus 
Emn!yet Genel Müdürlü"üne b!ld!r!l!r.

• Tab!p tarafından, sürücü veya sürücü adayının yapılan genel 
muayenes!nde;

 ɮ $#!tme kaybı,
 ɮ Günlük hayatı kısıtlayan denge problem!, ba# dönmes! neden! ola-
b!lecek b!r hastalık,

 ɮ Uyku bozuklu"u (Obstrükt!f uyku apnes! sendromu, gündüz a#ırı 
uyuklama hal!),

 ɮ Eklem hareketler!nde kısıtlama,
 ɮ Kas,%tendon%ve ba" lezyonları,
 ɮ Kalp-damar hastalı"ı 
 ɮ Organ yetmezl!"! 
 ɮ Santral s!n!r s!stem! hastalıkları,
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 ɮ Per!fer!k s!n!r s!stem! hastalıkları,
 ɮ Ep!leps!,
 ɮ Kas hastalıkları (myopat!, progres!f muskuler d!strof!, kas-s!n!r kav#ak 
hastalıkları),

 ɮ Ruh hastalı"ı (a"ır akıl hastalı"ı, zeka ger!l!"!, demans, k!#!l!k bozuk-
lu"u, a"ır davranı# bozuklu"u),

 ɮ Alkol ba"ımlılı"ı,
 ɮ Ps!kotrop madde ba"ımlılı"ı,
 ɮ Renk körlü"ü (Herhang! b!r ko#ul aranmadan sürücü olab!l!rler.),
 ɮ Gece körlü"ü (tavuk karası), gün !ç!nde yapılan yolculuklar !le sınırlı 
(gün do"umundan b!r saat sonra, gün batımından b!r saat önce),

vb. yönünde genel olarak de"erlend!rme yapılır.

• %K!#!n!n, adına düzenlenen rapora !t!raz hakkı vardır. Rapora !t!raz, ra-
porun ver!ld!"! !l!n !l sa"lık müdürlü"üne yapılır. $l sa"lık müdürlü"ü 
raporun olumsuz olmasına neden olan tanıya göre k!#!y!, !lg!l! bran#/
bran#larda üçer uzmanın bulundu"u hastaneye sevk eder. Kurul tara-
fından düzenlenen raporda bel!rt!len karara göre !#lem yapılır. K!#!n!n 
bu rapora da !t!razının olması durumunda; k!#!n!n Sa"lık Bakanlı"ınca 
bel!rlenecek b!r kurul tarafından sürücünün veya sürücü adayının mua-
yene ve de"erlend!rmes! yapılır ve karar ver!l!r. Ver!len karar kes!n olup 
!t!raz hakkı yoktur.

• Bütün bran#larda yapılacak muayene açısından sürücü belges! sınıfları 
a#a"ıda bel!rt!ld!"! #ek!lde !k! gruba ayrılır:

 ɮ B!r!nc! grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,
 ɮ $k!nc!%grup% : C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.

Göz muayenes$ne $l$&k$n esaslar

• Görme dereces! snellen e#el! !le ölçülmel!d!r.
a. B!r!nc! grup sürücülerde düzeltmel! veya düzeltmes!z olarak b!r 

gözün görmes! 0,1 den a#a"ı olmamak #artıyla her !k! gözün 
görme dereces! toplamı 1,0 (tam) olmalıdır.

b. $k!nc! grup sürücülerde düzeltmel! veya düzeltmes!z olarak az 
gören gözün görmes! 0,6 ve !y! gören gözün görmes! 0,8 den 
a#a"ı olmamalı veya sa" göz 0,7 ve sol göz 0,7 olmalıdır.

c. Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 1,0 (tam) 
olmalıdır.

• Gece körlü"ü olanlar gün do"umunun b!r saat sonrasından !t!baren 
gün batımından 1 (b!r) saat önces!ne kadar araç kullanab!l!rler.
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• Renk körlü"ü olanlar, herhang! b!r ko#ul aranmadan sürücü olab!l!r.

• &ahsın tek gözü var, d!"er gözü yok !se veya sadece b!r gözünü kulla-
nab!l!yor d!"er gözde görme yeterl! de"!lse (Monoküler v!zyon var !se)

a. Görme gücü kr!ter!, gören gözün en az 1.0 görme kesk!nl!"! 
olmalıdır.

b. Görme alanı, #ahsın yatay görü# alanı% 120 dereceden daha az 
olmamalıdır.

c. E"er #ahıs herhang! b!r nedenle hayatının herhang! b!r döne-
m!nde tek gözlü (monoküler) olma durumuna gelm!# !se; olayın 
üzer!nden en az 1 (b!r) yıllık adaptasyon sürec! geçmel! ve so-
nunda #ahsın 120 dereceden daha az olmamak ko#uluyla görü# 
alanına sah!p oldu"u saptanmı# olmalıdır.

d. Monoküler k!#!ler;
1. B!r!nc! grup sürücü belges! sınıflarından alab!l!r.
2. Ambulans, resm! veya t!car! araç kullanamaz.
3. Kend!ler! açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının de-

netleneb!lmes! !ç!n sürücü belgeler!ne monoküler kodu yazılır.
4. Kullanacakları araçların !ç!nde, sa"ında ve solunda olmak üzere 

en az 3 (üç) adet ayna bulunması zorunludur.
5. Sürücü belges! aldıktan sonra her yıl b!r göz tab!b!nden sa"lık 

raporu almaları zorunludur.
6. Kullanacakları araçların azam! hız sınırları; yerle#!m yer! !ç!nde 

50 (ell!), yerle#!m yer! dı#ında Karayolları Traf!k Yönetmel!"!n!n 
100 üncü maddes!nde bel!rt!len hız sınırlarından 10 (on) km 
daha az olmalıdır.

Kulak-burun-bo%az muayenes$ne $l$&k$n esaslar
• B!r!nc! grup sürücü belgeler! !ç!n;

 ɮ En az b!r kulakta !#!tme c!hazsız veya c!hazlı saf ses ortalaması 35 
(otuz be#) dB veya daha !y! !se yeterl! kabul ed!l!r. Bu kr!ter! !#!tme 
c!hazı !le%  sa"layanların sa"lık raporlarında !#!tme c!hazı kullanma 
kodu bel!rt!l!r. $#!tsel !mplant kullanan sürücü/sürücü adaylarına da 
bu bendde bel!rt!len #artları sa"lamaları hal!nde b!r!nc! grup sürücü 
belges! sınıfları ver!leb!l!r.

 ɮ Bu bende göre sürücü belges! ver!leb!len k!#!ler ambulans, resm! 
veya t!car! araç kullanamazlar.

• $k!nc! grup sürücü belgeler! !ç!n; her !k! kulakta !#!tme c!hazsız veya !#!t-
me c!hazı !le saf ses ortalaması 35 (otuz be#) dB veya daha !y! !se yeterl! 
kabul ed!l!r. Bu kr!ter! !#!tme c!hazı !le sa"layanların sürücü belgeler!ne 
!#!tme c!hazı kullanma kodu bel!rt!l!r. $#!tsel !mplant kullanan sürücü/
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sürücü adaylarına bu bendde bel!rt!len #artları sa"lamaları hal!nde 
!k!nc! grup sürücü belges! sınıfları ver!leb!l!r.

• $ler! derecede ses kısıklı"ı, solunum bozuklu"u ve !ler! derecede konu#-
ma bozuklu"u olanlar ambulans, resm! veya t!car! araç kullanamazlar, 
bu k!#!lere !k!nc! grup sürücü belges! sınıfları ver!lemez.

Ruh ve s$n$r hastalıkları muayenes$ne $l$&k$n esaslar
a Sürücü belges! ver!lemeyecek durumlar #unlardır;

 ɮ Zekâ ger!l!"! (IQ düzey! 79 ve altı),
 ɮ Bunama,
 ɮ D!kkat b!l!nc!, duygu ve heyecanı dü#üncey! bozan sürekl! b!r has-
talı"ın ya da !laç kullanımının olması,

 ɮ Alkol ba"ımlılı"ı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan 
vazgeçmeyenler,

 ɮ Uyu#turucu veya uyarıcı maddelere ba"ımlı olanlar veya ba"ımlı 
olmasa da düzenl! olarak kullananlar.

b) Sürücü belges!n!n geç!c! olarak ver!lemeyece"! durumlar #unlardır;
 ɮ Ps!kot!k bozukluk, akut alevlenme dönemler!nde k!#!n!n sürücü 
belges! ger! alınır. Patoloj!n!n düzelmes! ya da tedav!ye yanıtın olu#-
ması !ç!n geçecek en az 3 (üç) aylık süre sonunda yen!den muayene 
#artı aranır. Bu süren!n sonunda durumu sürücü olmaya uygunsa    
6 (altı) ayda b!r kontrol #artıyla sürücü belges! ger! ver!leb!l!r. Ancak 
#!zofren!n!n tedav! yanıtı dü#üklü"ü ve kron!kle#me e"!l!m! göster-
mes! ya da kullanılan !laçların g!der!lemeyen yan etk!ler!n!n varlı"ı 
g!b! durumlarda sürücü belges!n!n kalıcı olarak alınması kararı da 
ver!leb!l!r.

 ɮ Kanıtlanmı#, uzun sürel! b!r alkol almama dönem!nden sonra, uzman 
tab!pler!n görü#ler!ne ve düzenl! tıbb! kontrollere ba#vurularak, 
geçm!#te alkol ba"ımlısı olan k!mselere sürücü belges! ver!leb!l!r. 

 ɮ Alkol, uyu#turucu veya uyarıcı madde kullanım bozuklu"u ya da 
ba"ımlılı"ı olan k!#!lerde rem!syon ölçütler! kar#ılanana kadar sürücü 
belges!n!n en az 6 (altı) ay süreyle ger! alınmasına karar ver!l!r. 

 ɮ B!polar duygu durum bozuklu"u, ps!kot!k özell!kl! depresyon du-
rumlarında; k!#!n!n durumuna göre akut dönemlerde sürücü belge-
s!n!n ger! alınmasına karar ver!l!r. 

 ɮ Dürtü denet!m! bozuklu"u, patlayıcı dürtü bozuklu"u, sınır k!#!l!k 
(dürtüsell!k yüksekse), ant!sosyal k!#!l!k (dürtüsell!k yüksekse) bo-
zukluklarında kalıcı olarak sürücü belges!n!n ger! alınmasına karar 
ver!leb!l!r.
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 ɮ Bu bentte tanımlanan durumlara sah!p sürücülere !k!nc! grup sü-
rücü belges! sınıfları ver!lemez, ambulans, resm! veya t!car! araç 
kullanamazlar.

 ɮ S!n!r Hastalıklarından;
 ɮ Santral s!n!r s!stem! !le !lg!l! do"u#tan veya sonradan geç!r!lm!# veya 
cerrah! g!r!#!me ba"lı hastalıklarla ortaya çıkan uzuvların parez! ve 
paral!z!ler! (duyusal, motor, koord!nasyon ve denge açısından), araç 
kullanmasını ve traf!k güvenl!"!n! engelleyecek #ek!lde olanlara sü-
rücü belges! ver!lmez.

 ɮ Per!fer!k s!n!r s!stem!n!n etk!lenmes! sonucu ortaya çıkan uzuvlarda 
parez! ve paral!z!ler araç kullanmayı ve traf!k güvenl!"!n! engelle-
yecek #ek!lde olanlara sürücü belges! ver!lmez. $k! aya"ı felçl! (pa-
raplej!), d!"er vücut fonks!yonları normal olan #ahıslara b!r!nc! grup 
sürücü belges! sınıfları ver!leb!l!r. Ayrıca ambulans, resm! veya t!car! 
araç kullanamazlar.

 ɮ Ep!leps! hastalarına a#a"ıda sayılan hallerde sadece b!r!nc! grup 
sürücü belges! sınıfları ver!leb!l!r. Bu sürücüler ambulans, resm! veya 
t!car! araç kullanamazlar. 

 1) &uur kaybının oldu"u, #uur kaybının olmadı"ı, uyarılmı# veya 
uyarılmamı# ep!leps! nöbet! geç!ren hastalar, altı aylık%per!yodlar-
la%nöroloj! muayenes! yaptırdıklarını, 3 (üç) yıl boyunca, !laçsız veya 
en fazla 2 (!k!)%ant!ep!lept!k%!laç kullanır halde !ken nöbet geç!rme-
d!kler!n! belgelemeler! hâl!nde durumları nöroloj! sa"lık kurulunda 
de"erlend!r!l!r. 

 3) $lk veya tek uyarılmamı# ep!leps! nöbet! geç!ren k!#!ler!n 6 (altı) 
aylık per!yodlarla nöroloj! muayenes! yaptırdıklarını, 2 (!k!) yıl bo-
yunca nöbet geç!rmed!kler!n! ve%ant!ep!lept!k%!laçları kullanmadık-
larını belgelemeler! hâl!nde durumları nöroloj! sa"lık kurulunda 
de"erlend!r!leb!l!r.

 6) Tedav! ed!c! ep!leps! cerrah!s! uygulanan k!#!ler (1) numaralı alt 
bende göre de"erlend!r!l!r.

 7) Bu bent kapsamında nöroloj! sa"lık kurulunca yapılacak tıbb! 
de"erlend!rmede, ayrıntılı nöroloj!k !nceleme, elektroensefalograf! 
ve nörogörüntüleme yapılır.

 8) Ep!leps! tanısı konulan ve araç kullanmalarında sakınca bulunan 
ya da araç kullanmaları bel!rl! #artlara ba"lanan k!#!ler hakkında 4 
üncü madden!n 11. fıkrası kapsamında b!ld!r!mde bulunulur.
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Araçlarda bulundurulması gereken $lk yardım malzemeler$

• Araçlarda a#a"ıda bel!rt!len !lk yardım malzemeler! bulundurulması 
zorunludur.

C#NS# : M#KTARI :
Büyük sargı bez! (10 cm x 3-5 m) 2 Adet
H!drof!l gaz ster!l (10x10 cm 50’lik kutu) 1 Kutu
Üçgen sargı 3 Adet
Ant!sept!k solüsyon (50 ml) 1 Adet
Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet
Çengelli $"ne 10 Adet
Küçük makas (paslanmaz çel!k) 1 Adet
Esmark bandajı 1 Adet

Turn!ke (En az 50 cm örgülü tekst!l malzemeden) 1 Adet

Yara bandı 10 Adet
Alüm!nyum yanık örtüsü 1 Adet
Tıbbı eld!ven 2 Ç!ft
El fener! 2 Adet

• Bu Yönetmel!kte bel!rt!len hükümlere uymayan sürücüler, 2918%sayılı 
Karayolları Traf!k Kanununun%  !lg!l! hükümler!ne göre cezalandırılır. 
Ayrıca, bu Yönetmel!kte bel!rt!len kural, yasak, zorunluluk ve yüküm-
lüklere%uymayan sürücüler araç kullanmaktan men ed!l!r.

• Bu Yönetmel!k hükümler!n! Sa"lık ve $ç!#ler! Bakanları b!rl!kte yürütür.
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1. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, sürücü adaylarının 
genel sa%lık muayeneler$ a&a%ıdak$lerden hang$s$ tarafından 
bu yönetmel$k hükümler$ne göre yapılab$l$r?

A) Hem#!re

B) Sa"lık uzmanı

C) Prat!syen tab!p

D) Hastane Müdürü

E) Tab!p veya uzman tab!p

2. “Anj!nal yakınması olanlara; akut koroner sendrom (Stab!l olmayan  
ang!na pektor!s, ST yükselmel! m!yokard !nfarktüsü ve ST yükselmes!z 
m!yokard !nfarktüsü) tanısı almı# olanlara ve koroner arter bypass 
cerrah!s! uygulanan sürücü/sürücü adaylarına gerekl! med!kal tedav!  
ve/veya !nvaz!v g!r!#!mler! tamamlandıktan … sonra yapılacak olan 
uzman tab!p kanaat!ne göre sürücü belges! ver!l!r.” 

 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le Mu-
ayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, “Kalp-Damar Hastalıkları” $le 
$lg$l$ olarak yukarıdak$ met$nde bo& bırakılan yere  a&a%ıdak$ler-
den hang$s$ get$r$lmel$d$r?

A) 3 hafta

B) 6 hafta

C) 45 gün

D) 60 gün

E) 6 ay
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3. I- Ambulans kullanab!l!r

 II- Resm! araç kullanab!l!r

 III- T!car! araç kullanab!l!r

 IV- $k!nc! grup sürücü belges! sınıfları ver!lemez

 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, $ler$ derecede ses kısıklı%ı, 
solunum bozuklu%u ve $ler$ derecede konu&ma bozuklu%u olanlar 
$ç$n yukarıda ver$lenlerden hang$s$/hang$ler$ yanlı&tır?

 A) Yalnız IV

 B) Yalnız I

 C) I ve II

 D) I, II ve III

 E) I, II, III ve IV

4. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, göz muayenes$ açısından 
“$k!nc!%grup”%olarak adlandırılan sürücü belgeler$ a&a%ıdak$lerden 
hang$s$nde b$r arada ver$lm$&t$r?

A) A1, A2, B, BE, C1, F, D, DE

B) M, A1, A2, B, B1, C, CE, F, G

C) B, B1, BE, C, C1E, D1, D1E, D, G

D) C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G

E) M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F
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5. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, göz muayenes$ açısından 
“b!r!nc!%grup”'olarak adlandırılan sürücü belgeler$ a&a%ıdak$lerden 
hang$s$nde b$r arada ver$lm$&t$r?

A) A1, A2, B, BE, C1, F, D, DE

B) M, A1, A2, B, B1, C, CE, F, G

C) B, B1, BE, C, C1E, D1, D1E, D, G

D) C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G

E) M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F

6. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, $k$nc$ grup sürücülerde 
düzeltmel$ veya düzeltmes$z olarak az gören gözün görmes$ 
snellen e&el$ ölçümüne göre en az kaç olmalıdır?

A) 0,4 B) 05 C) 0,6

D) 0,8 E) 1,0

 “&ahsın tek gözü var, d!"er gözü yok !se veya sadece b!r gözünü 
kullanab!l!yor d!"er gözde görme yeterl! de"!lse bu “Monoküler v!zyon” 
olarak !fade ed!lmekted!r.” 

7. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, “Monoküler”' k$&$ler 
a&a%ıdak$ sürücü belgeler$nden hang$s$n$ alamazlar?

A) B  B) M  C) F

D) C E) A

8. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, Monoküler (tek gözlü) 
k$&$ler$n sürücü belges$ alab$lmeler$ $ç$n kaç dereceden daha az 
olmamak ko&uluyla görü& alanına sah$p olduklarının saptanmı& 
olması gerekmekted$r?

A) 180 B) 150 C) 120

D) 100 E)  90
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9. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, gece körlü%ü olanlar 
günün hang$ vak$tler$nde araç kullanab$l$rler?

A) Gün do"umunun b!r saat sonrasından, gün batımından b!r saat 
önces!ne kadar

B) Gün do"umundan gün batımına kadar

C) Sabah saat 08:00’den ak#am saat 20:00’a kadar

D) Saat 10:00’dan 16:00’ya kadar

E) Gün do"umundan !t!baren ak#am saat 20:00’a kadar

10. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, Monoküler k$&$ler$n 
kullanacakları araçların yerle&$m yer$ $ç$ndek$ azam$ hız sınırı 
kaç km’d$r?

A) 30 B) 50 C) 70

D) 82 E) 90

11. “Özel tert!batlı motorlu araç kullanılması gereken durumlarda dü-
zenlenen sa"lık raporuna; tanı, sürücü belges! alab!lece"! ve özel 
tert!batlı araç kullanab!lece"! bel!rt!lerek kod ve sürücü belges! sınıfı 
yazılmadan !l sa"lıkmüdürlü"ü bünyes!nde olu#turulacak kom!syona 
sevk ed!l!r.”

 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, yukarıda bel$rt$len  
Kom$syonda a&a%ıdak$lerden hang$s$ bulunmaz?

 A) $l Sa"lık Müdürlü"ü Görevl!s!

 B) K!#!n!n sa"lık raporunda bel!rt!len tanı !le !lg!l! bran# uzmanı

 C) Mak!ne Mühend!s!

 D) Nöroloj! Uzmanı

 E) Bey!n Cerrahı
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12. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, a&a%ıdak$lerden hang$s$ 
sürücü belges$ alab$l$r?

A) IQ düzey! 79 ve altı olanlar

B) Alkol ba"ımlılı"ı olanlar

C) Renk körlü"ü olanlar

D) Düzenl! olarak uyarıcı madde kullananlar

E) Bunamı# olanlar

13. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, $lkyardım malzemes$ 
olarak araçlarda en az kaç tane “yara bandı” bulundurulması 
gerekmekted$r?

A) 10 B) 20 C) 30

D) 40 E) 1 Kutu

14. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, $lkyardım malzemes$ 
olarak araçlarda en az kaç tane “Büyük sargı bez! (10 cm%x 3-5 m)” 
bulundurulması gerekmekted$r?

A) 1 B) 2 C) 3

D) 5 E) 10
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15. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sa%lık "artları $le 
Muayeneler$ne Da$r Yönetmel$k’e göre, Monoküler k$&$ler $le $lg$l$ 
a&a%ıdak$lerden hang$s$ yanlı&tır?

A)  Kullanacakları araçların !ç!nde, sa"ında ve solunda olmak üzere 
en az 3 adet ayna bulunması zorunludur

B)  Ambulans, resm! veya t!car! araç kullanamaz

C)  Kullanacakları araçların azam! hız sınırları; yerle#!m yer! dı#ında 
Karayolları Traf!k Yönetmel!"!n!n 100 üncü maddes!nde bel!rt!len 
hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır

D)  Sürücü belges! aldıktan sonra her yıl b!r göz tab!b!nden sa"lık 
raporu almaları zorunludur

E)  $k!nc! grup sürücü belges! sınıflarından alab!l!r

CEVAP ANAHTARI

1(E 2(B 3(D 4(D 5(E 6(C 7(D 8(C 9(A 10(B

11(E 12(C 13(A 14(B 15(E

www.sagl!ksen.org.trGÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK K!TABI

634 SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SA!LIK "ARTLARI #LE MUAYENELER#NE DA#R YÖNETMEL#K



&���%ú/*ú�$1$/ú=ú

• Bütün bran#larda yapılacak muayene açısından sürücü belges! sınıfları 
a#a"ıda bel!rt!ld!"! #ek!lde !k! gruba ayrılır:

 ɮ B!r!nc! grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,
 ɮ $k!nc!%grup% : C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.
 ɮ Görme dereces! snellen e#el! !le ölçülmel!d!r.

a. B!r!nc! grup sürücülerde düzeltmel! veya düzeltmes!z olarak b!r 
gözün görmes! 0,1 den a#a"ı olmamak #artıyla her !k! gözün 
görme dereces! toplamı 1,0 (tam) olmalıdır.

b. $k!nc! grup sürücülerde düzeltmel! veya düzeltmes!z olarak az 
gören gözün görmes! 0,6 ve !y! gören gözün görmes! 0,8 den 
a#a"ı olmamalı veya sa" göz 0,7 ve sol göz 0,7 olmalıdır.

c. Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 1,0 (tam) 
olmalıdır.

 ɮ Gece körlü"ü olanlar gün do"umunun b!r saat sonrasından !t!baren 
gün batımından b!r saat önces!ne kadar araç kullanab!l!rler.

 ɮ Renk körlü"ü olanlar, herhang! b!r ko#ul aranmadan sürücü olab!l!r.
 ɮ &ahsın tek gözü var, d!"er gözü yok !se veya sadece b!r gözünü 
kullanab!l!yor d!"er gözde görme yeterl! de"!lse (Monoküler v!zyon 
var !se)

a. Görme gücü kr!ter!, gören gözün en az 1.0 görme kesk!nl!"! 
olmalıdır.

b. Görme alanı, #ahsın yatay görü# alanı% 120 dereceden daha az 
olmamalıdır.

c. E"er #ahıs herhang! b!r nedenle hayatının herhang! b!r döne-
m!nde tek gözlü (monoküler) olma durumuna gelm!# !se; olayın 
üzer!nden en az 1 (b!r) yıllık adaptasyon sürec! geçmel! ve so-
nunda #ahsın 120 dereceden daha az olmamak ko#uluyla görü# 
alanına sah!p oldu"u saptanmı# olmalıdır.

d. Monoküler k!#!ler;
1. B!r!nc! grup sürücü belges! sınıflarından alab!l!r.
2. Ambulans, resm! veya t!car! araç kullanamaz.
3. Kend!ler! açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının de-

netleneb!lmes! !ç!n sürücü belgeler!ne monoküler kodu yazılır.
4. Kullanacakları araçların !ç!nde, sa"ında ve solunda olmak üzere 

en az 3 (üç) adet ayna bulunması zorunludur.
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5. Sürücü belges! aldıktan sonra her yıl b!r göz tab!b!nden sa"lık 
raporu almaları zorunludur.

6. Kullanacakları araçların azam! hız sınırları; yerle#!m yer! !ç!nde 
50 (ell!), yerle#!m yer! dı#ında Karayolları Traf!k Yönetmel!"!n!n 
100 üncü maddes!nde bel!rt!len hız sınırlarından 10 (on) km 
daha az olmalıdır.

• Sürücü belges! ver!lemeyecek durumlar #unlardır;
 ɮ Zekâ ger!l!"! (IQ düzey! 79 ve altı),
 ɮ Bunama,
 ɮ D!kkat b!l!nc!, duygu ve heyecanı dü#üncey! bozan sürekl! b!r has-
talı"ın ya da !laç kullanımının olması,

 ɮ Alkol ba"ımlılı"ı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan 
vazgeçmeyenler,

 ɮ Uyu#turucu veya uyarıcı maddelere ba"ımlı olanlar veya ba"ımlı 
olmasa da düzenl! olarak kullananlar.

• Araçlarda a#a"ıda bel!rt!len !lk yardım malzemeler! bulundurulması 
zorunludur.

C#NS# : M#KTARI :
Büyük sargı bez! (10 cm x 3-5 m) 2 Adet
H!drof!l gaz ster!l (10x10 cm 50’lik kutu) 1 Kutu
Üçgen sargı 3 Adet
Ant!sept!k solüsyon (50 ml) 1 Adet
Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet
Çengelli $"ne 10 Adet
Küçük makas (paslanmaz çel!k) 1 Adet
Esmark bandajı 1 Adet

Turn!ke (En az 50 cm örgülü tekst!l malzemeden) 1 Adet

Yara bandı 10 Adet
Alüm!nyum yanık örtüsü 1 Adet
Tıbbı eld!ven 2 Ç!ft
El fener! 2 Adet
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Notlar;



Notlar;








