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A. GENELGELER 





T. C. 
TURKIYE BÜYüK MiLLET MECLİSt BAŞKANLIGI 

GE~EL SEKRETERLtCt 

Teknik Daire Başkanlığı 

I Ş. YA P. MD. 9 Ocak ı 986 

Say ı 19656/7 

K onu : T. B.M.M. Telefon Santralı 

Numara Değişi kl iği 

GENELGE 

1986/ 1 

T. B. M . M . Telefon Sa n tralının bundan önceki numaras ı ı 7 51 00 iken, Anka ra 

Telefo n Başmüdü r l üğünce geçici o la rak 33 99 00 ve 33 98 60 numara ile değişii riim iş 

ve bu değ i şi klik ı 984/ 1 0 no. lu G enelgeyle duyurulmu ş id i. 

T. B. M . . M eclisi n in bağlı bul unduğu Yen işeh i r San tralının devreye gi rmesi nede

n iyle ha len geçic i o la rak ku ll anılmakta olan 33 99 00 ve 33 98 60 numa ra lar 1 5. 1. 1986 
ta rih inden iti ba ren ı 7 51 00 (74 hat) Santra l n uma ras ı ola rak değiş t i r i l ecek ti r. 

Bilgi edinilmes ini rica ederim. 

DACITlM 

(B) Planına göre 
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Türkiye Büyük Millet M eclis i 

G enel Sekreteri 



T. C. 
TüRKtYE BüYüK MiLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLİGİ 

Sivil Savunma Uzınanlığı 

SVL. SA V. UZ. 22 Ocak 1986 

Sayı 224/20294 

Konu Güvenlik 

GENELGE 

1986/2 

Yapılan denetlemeler neticesinde; daha önce yayınlanmış bulunan yönetmelik ve 

talimatlarda bulunmasına rağmen , riayet edilmediği görülen aşağıdaki hususlara gü

venlik bakımından titizlikle uyulmasının hatıriatılmasına gerek duyulmuştur. 

1. Akşam , çalışma saatından sonra; nöbetçi olan ve fazla çalışma yapan memur

lardan başka hiç kimse bürolarda kalamaz. Ancak, hizmetin gereği çalışmalarına ih

tiyaç duyulan personelin isim li stesi bağlı bulundukları müdürlüklerince yangın ve te

mizlik yönünden Iç Hizmetler Müdürlüğüne, güvenli'k bakımından da Koruma Mü

dürlüğüne gönderilecektir. 

2. Tatil günlerinde (Cumartesi - Pazar ve bayram gün leri) çalışma yapacak per

sonel, müdürlüğünden aldığı izin belgesini Koruma Müdürlüğü Nöbetçi Amirliğine 

göstermek suretiyle oda anahtarlarını alarak, çalışma yerlerinde çalışabilecektir. (Me

~ai dışı çalışma izin belgeleri, daha önceden birimlere dağıtılmıştır). 

3. Vardiya halinde çalışan birimler ise vardiyada ça lışan personelin ısım çizelge

lerinin bir nüshasını Koruma Müdürlüğüne gönderecektir. ( Haftalık , onbeş günlük, 

aylık). 

4. Beklenmedik durumlarda hizmetine gerek duyulan personelin çağrılması ha

linde, Emniyet Nöbetçi Amirliğine bilgi verilecektir. 

5. Bütün oda ve çalışılan yerlerin oda anahtarları çalı~ma saati bitiminde oda

nın yangın ve güvenlik bakımından kontrolü yapıldıktan sonra, kapatan personel ta

rafından anahtarlar mutlaka anahtarl ık taki yerleri ne asılacaktır. Evlere anahtar gö

türmek yasaktır. 

- 8 -



6. T. B. M. M.'de halen kullanılmakta olan açık kahve renkli geçici araç giriş 

kartları yürürlükten kaldırılmış, yerine açık sarı renkte ve çift bantlı yeni giriş kartı 

yapılarak giriş kapılarına dağıtılmıştır. Eski kartlarla giriş yapmak yasaktır. 

Eski kartlar toplanarak Sivil Savunma Uzmanlığına teslim edilecektir. Yeni kart

lar araç ruhsalnamesi veya şoförün ehliyetnamesi karşılığı verilecektir. 

Gereğini rica ederim. 

DAaiTIM 

(A) Planına göre. 

_,_ 

M ehmet ÇELEBİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri 



T. C. 

TüRKIYE BüYüK MiLLET MECLİSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLt(;t 

Sayı 060-21012 

Konu : ita Amiri Avans ve 

K redi işlemleri. 

21 Şııbat ı 986 

GENELGE 

1986/3 

Tahakkuk ve verile emri işlemlerinin tamamlanması bcklenilemeyecek ivecli ve 

çeşilli giderler için, 1050 sayı lı Muhasebe-i Umumiye Kanununun R3 üncü maddesi

nin Bütçe Içi Avans ve Kredilerin düzenlendiği (A) bölümünün (a, b) fıkralarına gö

re; ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine açılan İla Amiri Mutemedi Avansı ve Krc 

dileri işlemlerinin Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği hükümlerine göre yürü

tülmesi ve işlemlerin mahsup ve elenetiminin etkili bir şekilele sağlanabilmesi bakımın

dan aşağıda yer alan hususlara titizlikle uyulacaktır . 

1. 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 84 üncü maddesinin ikinci fık 

rası uyarınca, avans veya kredi kullanacak her birim iç in, yalnız bir avans ve bir kre

di mutemedi görcvlendirilecektir. Ancak i~letme ve Yapını Müdürlüğü Kuvvet Sant

ralı ayrı bir birim kabul edilecektir. 

2. Saymanlık Müdürlüğünce açılan kredi ve avan~lar için Devlet Muhasebesi 

Muanıelat Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde avans ve kredi ınulemelleri tarafından 

Avans Defteri tutulacaktır. Mutemetler tarafından avans veya kred ilerden harcama ya

pıldıkça, harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgelere göre; alış tarihi, firmanın adı, avans 

veya kredi onay tarihi ve numarası, satınalınan maddenin cinsi, adedi. miktar fiyatı, 

tutarı veya alınan vesikanın tarihi ile numarası veya kasa fi1lerinde kasanın kod nu

marası kaydedilecektir. 

3. Avans defterinde alınan her avans veya kredi için ayrı bir sahife açılacakt ı r. 

Tek sahifenin yetmemesi halinde diğer sahifelere devam edilecektir. 

4. Her mutemet aldığı avanstan sarfettiği tutarlara iliŞkin kanıtlayıcı belgeleri en 

çok bir ay, adına açılan kredilerden sarfettiği tutarlara ilişkin kanıllayıcı belgeleri ise 

en çok üç ay içerisinde Saymanlık Müdürlüğüne verecektir. Avans ve kredilerden har

<..anmayan artıklar, Saymanlığın Ziraat Bankası nezdindeki hesabına yalınlarak alına

cak makbuzun bir sureti mutlak sarf evrakına eklenecektir. 

Ancak mutemet, işin tamamlanmasından sonra yukarıdaki bir ve üç aylık süre

leri beklemeksizin , avans ve kredi artığını iade etmek ve hesabını kapatmak zorunda

dır. 
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Bunların dışında , her mutemet senenin son gününde nezdinde kalan avans ve kre

di bakiyesini iade ile hesabını kapatmak zorundadır. Aksi halde 1050 sayılı Kanunun 

88 inci maddesi hükmü uyg ulanır. 

5. Avans ve kredilerin mutemetlerince mahsup i ş l emleri yapılmadıkça ikinci bir 

avans veya kredi açılmayacaktır . Herhangi bir nedenle de olsa avans alınmadan mas

raf yapılmayacaktır. 

6. Kredi kullanıml a rınd a, Saymanlık Müdürlüğünce kredi mutemetl erine işin ni

teliğine göre yeteri kadar Kredi ödeme Emri imza karş ılı ğında verilecektir. Verilen 

Kredi ödeme Emrinin ya pra k sayısı ile numa ral a rı mutem edi n imza sirküleriyle bir

likte nezdind e kredi açılan bankaya gönderilecektir. 

Kredi ödeme Emirleri. kredi ile ya pıl acak hizmet ifa edilip sarf belgeleri al ın 

dıkça mutemet tarafında n doldurulacaktır. Kred i ödeme emi rler inin birinci pa rças ı 

parasını a lma k üzere alacak lı y::ı, ikinc i parçası sa rf evrak l arı na konulacak. dip koçan

ları ise mahsup sırasında sayınana iade edilecekti r. 

7. lta Amiri Avans ve Kredi Mutemetlerinin y ukarıdaki maddelerde belirtilen 

işlemleri, avans ve kredi açılmasını tekli f eden ilgili birim amirleri ta rafında n onbeş 

günde bir kontrol edile rek usu lüne u ygun görü len i şlemler «kontrol edi lmi ştir» iba re

siyle imzalanacak, eksik, no ksa n ya da kusurlu görülen işlemler hakkında 1050 sayı lı 

Kanunun ilgili m addelerine göre ge reğ i yapılm ak ü7ere Saymanlık Müdürlüğüne bil

dirilecektir. 

Bu genelgenin tüm birimlere ve mutemetlere imza k a rş ılığında te bliğ edi lmesini 

ve gereğini rica ederim . 

E K : 

1. Avans D efteri örn~ği, 

2. Kredi ödeme Emri örneği. 

DACITIM: 

Gereği 

N ecm ett in KARAD U MAN 

Türki ye Büyü k Mille t Mec lis i 

Ba ş kanı 

(B) Planı (Askeri Birlik ve Emniyet Kuvvetleri hariç) 
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T. C. 

TURKtVE BÜVUK MiLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLlCt 

Perwncl ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

PER. öZLÜK MD. 24 Mart 1986 

Sayı ı ı 03 122004 

Konu Toplu Konut Kredisi 

GENELGE 

J986/4 

ILGI : 29R5 sayılı Kanuna göre Toplu Konut Fonundan faydalanan Devlet m e

murlarına ve diğer kamu görevlilerine açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği. 

D ev let memurlarının knnut sahibi olmalar ına yardım amacıyla, Toplu Konut Fo

nundan açılacak kredi ilc birlikte ve bir defaya mahsus o lmak üzere kullandırılacak 

750.0QO,- lira faizsi z kredinin verilme ve geri ödeme e~as l arına ilişkin Yönetmelik, 

17 Şubat 1986 tarih ve 19822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 

bulunmaktadır. 

Söz konusu yönetmeliğin 5 inci maddesinin ı inci fıkrası ile belirlenen 750.000,

lira faizsiz. krediden yararlanmak için başvuruda bulunacakların; 

ı . 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir görevde bulunmas ı , 

2. 5434 sayılı Kanuna göre T. C. Emekli Sandığı iştirakçisi olarak prim ödemek 

suretiyle geçen en az ı O yıllık hi;mcti olması, 

3. Kendisinin . qinin ve velayeti allındaki çocuklarının, herhangi bir yerleşme 

yerinde tapuya kay ıtlı bağımsız bir konutu bulunmaması. 

4. Toplu Konut Fonundan kredi kullanmak için ferdcn müracaat edilmiş olma 

sı halinde «Toplu Konut Ferdi Kredisi » veya «Konut Ferdi Kredisi » kullanmak üzere 

alıc ı payı hesabı açlırmı~ olma~ı, kooperalif. birlik ve sosyal yardımlaşma kurumla

rına ortak veya üye olunması halinde ise bu kuruluşlara kredi açılmış bulunması, 

Gerekmektedir. 

Durumları yukarıda yazıl ı şartlara uygun o la nlardan , söz konusu krediden yara r

Janmak isteyenlerin, ilişiktc gönderilen form dilekçcyi doldurarak bu dilekçelerini; 
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1. «Toplu Konut Ferdi K redisi» veya «Konut Ferdi Kredisi » kullanmak üzere 

alıcı payı hesabı açtırdığı ve bu hesaba yatırılacak meblağın tamamını veya en az 

% :!5'ini yalı rdığına dair bankadan alınacak belgeyi, 

2. Kooperatif, birlik ve sosyal yardımlaşma kurumlarına ortak veya üye olun

ması halinde ise, bu kuruluşlara ortak veya üye olunduğuna ve bu kuruluşlara kredi 

açıldığın:ı dair belgeyi, 

Eklemek suretiyle en geç 30 Nisan 1986 tarihine kadar Personel ve ö zlük I şleri 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Kredi başvuruları. cari y ıl için geçerli olup, başvurulan yılda kredi talebi karşı

lanamayanların. başvurularını müteakip yılda yenilemeleri gerekmektedir. 

Durumun, birinıini;.deki personele duyurutmasını ve ilişikle yeteri kadar gönderi

len başvuru formlarından kredi talebi nde bulu nacaklara birer adet verilerek, usulline 

uygun şeki ld e doldurulduktan sonra süresi içinde Personel ve özlük Işleri Müdürlü

ğün e gönderilmesinin teminini rica ederim. 

EK LER 

Ek ı . . . . ... . adet başvuru dilekçesi, 

Ek 2. 1 adet yönetmelik. 

DA GlT IM 

G e r eğ i 

(B) Planı (Askeri birlik ve Emniyet kuvveti hariç). 
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Mehm et ÇELEBİ 

Türkiye Bi.i yi.ik M illet Meclisi 

G enel Sekreteri 



EK - 1 
MEMUR KONUT KREDISI TALEBiNE tLIŞKtN BEYANNAME 

Beyanname Sahibinin 

Emeklilik Sicil Numarası 

Adı ve Soyadı 

Kurum Sicil Numarası 

Mcmuri ycl Sınıfı 

Eşi n in Adı ve Soyadı 

Eşi memur ise çalıştığı kurum 

Vclayeti allındaki çocuk ları 

i ş Allresi 

ikametgah Adresi 

1. Toplu Konut Fonundan kredi kullanarak edindiği (edineceği) konutun : 

tl i ...... ..... .. ..... ......... Ilçesi ........................... Bucağ ı .................................. .. 

Brüt inşaat alanı : ............................ ............ ........ ... m2 

2. Kooperatifin/B i rliğin /Sosyal Yardımlaşma Kurumunun / Inşaat Şirketinin /Gerçek 

kişinin : 

Adı : ...................................... ...... ...................... .. .. ......... ... .......... .. .. .. ......... .. 

3. Toplu Konut Fonundan kullanılan (kul lanılacak ola n) kredinin türü : 

Konut Ferdi Kredisi D 
Toplu K onut Ferdi Kredis i D 
Kooperatif, Birl ik, Sosyal Yardımlaşma Kurumu Kredisi D 

5. Alıcı payı hesab ı açlırıl m ı ş ise banka şubes i ... ...... .. .... ..... ...... .. .............. .. ...... . .. 

4. Krediyi kullandıran banka şubesi .................................................................. .. 

Dileği ve Beyanı 

1. Memurlara açılan konut kredi sinden ya rarl anmak istiyorum. 

2. Kendime, eşime ve velayetim altındaki çocuklarıma ait herhangi bir yerleşme 

yerinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutum yoktur. 

3. Bu beyannameyi tamamen gerçeğe uygun olarak doldurduğumu, aksine bir du

rum tespit edildiğinde hukuki - ceza! sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim. 

Beyannamenin Düzenlendiği 

Tarih : 1 1 198 

EK : Bankadan alınan belge. 
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2985 SA YILI KANUNA GöRE TOPLU KONUT FONUNDAN FAYDALANAN 

DEVLET MEMURLARINA VE DlCER KAMU GÖREVULERİNE AÇlLACAK 

KONUT KREDtSt YöNETMELtCt 

Kapsam 

MADDE 1. -- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurla rı Kanunu ile diğer per

sonel kanuniarına göre çal ı ştı rılm akta olup, 5434 sayılı K anuna göre T. C. Emekli San

dığı iştirakçisi durumunda olan devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinden, T . C. 

Emekli Sandığına prim ödemek suretiyle geçen fiili hizmet süresi en az to y ıl ve daha 

fazla olanlara açılacak konut kredisine ili şkin esas ve usulleri kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 2. - Bu Yönetmelikte geçen 

Jdare : Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Idaresi Başkanl ı ğ ını , 

Memur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanuniarına gö

re çalıştırılmakta olup, 5434 sayılı Ka nuna gö re T. C. Emek li Sandığı iştirakçisi du

rumunda olanları. 

Kredi : Devlet memurları ve diğer kamu gö revli lerine açılacak konut kredisin i, 

Kurum : Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin çalıştığı kuruluşları , 

Ifade eder. 

Kredinin kaynağı 

MADDE 3. - Memurlara konut edindirrnek amacıyla verilecek krediler, Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı bütçesine, her y ıl bu amaçla konulacak transfer harcamalan 

bölümünde yer alan kaynağın ve 233 sayılı KHK.'ye göre faai'iyet gösteren kuruluşla 

rın kendi bütçelerinden ayırdıkiarı kaynağın, T. C. Merkez Bankası nezdinde tesis 

edilmiş bulunan Toplu Konut Fonuna aktarılması suretiyle sağlanır . 

Krediden yararlanma şartlan 

MADDE 4. - Bu Kredi lerden, kendisinin , eşının ve velayeti a ltındaki çocukları

nın herhangi bir yerleşme yerinde tapuya kay ıtlı bağımsız bir konutu olmayanlar, Top

lu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre, Toplu Konut Fonundan açılacak 

krediler ile birlikte, bir defa ya mahsus olmak üzere, yararlanırlar. 

233 sayılı KHK.'ye göre faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışıp, bu Yönetmelikte

ki şartlara haiz olan personel, ancak, çalıştıkları kurumların kendi bütçelerinden bu 

amaç için kaynak ayırmaları şa rtı yla bu krediden yararlanabilirler. 

Bu krediden , evli olan çiftlerden yalnız biri yararlanabilir. 
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Kredinin mikta rı , faizi ve geri dönüııii 

MADDE 5. 1. Kredinin mikta rı , 750.000,- TL. sına kadardır. 

1 Krediye fai1. uygulanmayacaktır. Ancak, kredinin aç ılı şı nda bir defaya mah

sus olmak üzere, ilgiliden kredin in % S'i oranıncia masraf karşılığı a lınır . 

3. Kredinin geri dönüşü aşağıdaki esaslara göre yap ılır . 

a) Kredi; Toplu Konu t Fonundan açılan kredinin taksit başlang ı ç tarihlerine ve 

geri ödeme süresine uygu n oiJrak , aylık eşit taksitieric ödenir. 

b) Aylık taksitler ilgili bankanı n bildirisi üzeri ne memurun bağlı o lduğu kurum 

tarafından, boruro Lize rinden kesilerek her a y ın onuna kadar ilgili bankaya yatırılı r. 

c) Memurun, kredinin geri ödenmesi tamamlanmadan emekli olmas ı , emekli lik 

dışında memuriyelle ili ~ kisinin kesilmesi veya ölümü halinde, kalan borç; kurumun 

bankaya bildirmesi Ü7erine, kendisi veya vari~leri tarafından , borçla nma sö1.lqmesi 

hükümlerine göre taksitler halinde ilgili bankaya ödenir. 

Kredi başvurusu 

MADDE n. A. Krediden yararlanmak isteyenler, aşağıdaki belgelerle, her 

yılın Nisa n ay ı sonuna kadar kuruml arı n a başvunırlar: 

1. Kredi talebi ile kendi~inin eşinin ve velayeti all ın daki çocukları nın bağıms ı z 

bir konutu olmadığına dair yaLı lı beya nını içeren dilekçe (EK - 1 ), 

2. Torılu Konut Fonundan kredi kullandıran bankalardan a lın acak Toplu Ko

nut Ferdi Kredisi veya Konut Ferdi Kredisi kullanmak üzere Alıc ı Payı H esab ı aç ıır 

dığı ve bu hesaba yalınla n meblağın tamamını veya en az yüzde yirmibeş (% 25) 

ini yalırd ığına dair belge. 

3. Kooperatİf, birlik ve sosya l yardımlaşma kurumlarına ortak veya üye olun

ması halinde, bu kuruluşlara o rtak veya üye olunduğu na ve bu kuruluşlara kredi 

aç ıldı ğına dair belge. 

Bu ta rih e kadar yapılan başvurula r , ayrı l a n kaynakları doldurmadığı takdirde, 

idarenin duyurusu üzerine yeni başvuru al ın abili r. 

Kredi başvurusu yapıldıklan sonra ve kredisi aç ıl madan ö nce, memurun emek li 

olmas ı , ö lmesi ve görevden ayrılması halinde, Kurumun, T. C. Emek li Sandığına bil 

dirisi üzerine, başvurusu geçersiz sayılır . Bu durum T. C. Emek li Sandığ ı tarafından 

idareye bildirilir. 

Başvu rular ca ri yıl için geçerli olup, başvurulan y ılda kredi talebi karşılanmayan

ların, müteakip yılda yeniden başvurması gereki r. 
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B. Memurun çalıştığı kurum, başvuruları inceleyerek. şartları uygun görülen nıe

nıurlara ait aşağıdaki bilgileri ihtiva eden bildirim formunu (EK - 2), bu bilgilerin 

doğruluğunu tasdik ederek. Mayıs ayı sonuna kadar T. C. Emekli Sandığına gönderir. 

1. 

3. 

4. 

5. 

Emeklilik sicil numarası . 

Adı, Soyadı. 

Kurum sicil numarası. 

Menıuriyet sınıfı, 

H iznıet süresi (yıl, ay olarak), 

6. Toplu Konut Fonundan kullandığı kredi türü (Toplu Konut Ferdi Kredisi, 

Konut Ferdi Kredisi, koopcratiL birlik veya sosyal yardımlaşma kurumlarına açılan 

kredi), 

7. Toplu Konut Fonundan açılan krediyi kullandıran banka şubesinin, yapınıcı 

veya koopcratif, birlik ve sosyal yardımlaşma kurumunun ismi ve yeri. 

C. T. C. Emekli Sandığı , kurunılardan gelen bilgileri tasnif ederek, kredi kulla 

nacak memurların hizmet süreleri itibariyle öncelik sıralamasını yapar. Kurumların 

gönderdiği bildirim formlarındak i bilgileri de ihtiva edecek şekilde hazırladığı listeyi. 

Haziran ayı sonuna kadar idareye gönderir. 

D . Idare, nakit imkanı ve T. C. Emekli Sandığından bildirilen öncelik sırala 

masını esas alarak, kredi türüne göre ilgili bankalara, kredi açma talimatlarını verir. 

E. Jlgili banka, konutu veya arsayı açılan kredinin % 50 fazlası ile ipotek ede

rek, kredi alnıaya hak kazanan memurlar ya da bunların ortak veya üyesi olduğu 

kooperatif, birlik ve sosyal yardımlaşma kurumları ile borçlanma sözleşmesi imzala

yarak krediyi açar. 

Ancak , Konut Ferdi Kredisi kullanmak üzere Alıc ı Payı Hesabı açtırılnıış ve ko 

nut tapusunun henüz alınnıanıış olması durumunda taahhütname alınarak kredi, Alıcı 

Payı Hesabına yatırılnıak suretiyle kullandırılır ve ipotek tapu alındığında tesis edilir. 

Banka, kredinin kullandırılnıası için gerekli nıeblağı idareden talep eder. Bu mik 

tar, idarenin talimatı ile bankaya aktarılır . 

Toplu Konut Ferdi Kredisi veya Konut Ferdi Kredisi kullanmak isteyenlerin kre

disi, talep etmeleri halinde Alıcı Pa y ı H esa bına yatırılır ve Alıcı Pay ı Hesa bının tabi 

olduğu esaslara göre ödenir. Bu kredi Alıcı Pay ı H esab ına yalınldığı tarihten itibaren 

bir yıllık süre içinde, Toplu Konut Fonundan açılacak kredi kullanılmadığı takdirde, 

iptal edilir. 

Toplu Konut Fonundan açılacak krediden vazgeçilmesi ve Alıcı Payı Hesabının 

kapatılması halinde, banka 10 gün içinde krediyi Toplu Konut Fonuna iade eder ve 

durumu idareye, T. C. Emekli Sandığına ve kuruma bildirir. 

Kredi, Alıcı Payı Hesabına yatırılnıası durumu dışında, Toplu Konut Fonundan 

açılacak kredi ile birlikte ve aynı esaslara göre kullandırılır . 
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Kredi kullananların beyanı 

MADDE 7. Kredi kullananların beyanlarının doğru olmad ı ğının tespit edil-

mesi halinde; ceza hükümleri uygulanır. Kredi kullanılmışsa borç, % 50 oran ın da faiz 

uygulanmak sureliyle nıuaccci kılınır. Heyanlarının doğru olmadı ğ ı tespit edilen bu ki 

şiler. krediden daha sonra da hiç hir şekilde yararlandırılma.liar. 

Sözleşmeler ve protokollar 

MADDE 8. Toplu Kon11t ve Kamu Ortaklığı Idaresi, bankalar ve kredi kulla-

nanlar arasındaki hak ve sorunıluluklar; sözle'imelcr ve protokollarla tespit edi lir. 

Fonular 

MADDE 9. a. Ek 1 ve Ek 2 Formlar, kurumlarca baslırılacaktır. 

b. Ek 2 Formun ekteki örnegı n e uygun ehallara gö re düzenlenmesi zorunlu 

olup, aksi taktirde işleme konulmayacaklır. 

Yürürlük 

MADDE 10. - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürl üğe gi rer . 

Yürütme 

MADDE ll. Bu Yönelme lik hükümleri Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı lda-

resi Başkanlığ ı tarafından yürütü lür. 
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T. C. 

TüRKİYE BÜYÜK MILLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERL1(;t 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

ECiiT. YöNET. MD. 15 Nisan 1986 

Sayı 1026/22716 

K onu iş Tak ıbi . 

GENELGE 

1986/5 

Genel Sekreterliğe intikal eden bilgiler ve yap ıl an kontroller neticesinde, İdari 

Teşkilat memu rl arından bazılarının kendi yakınları nın veya hemşerilerinin çeşitli i ş l e

rini Sayın Milletvekilleri nezdinde takip etlik leri veya yak ınların ın Sayın Milletvekil

leri il e görüşebilmelerini sağ lamak amac ı y l a görev yerleri ni terk ettikleri tespit edi l

mişti r. 

Bu durum iş disipl in in bowlmasına ve çalışma saat leri içinde görev yeri n in izin

s ı z terk edilmesi sonucunda iş veriminin düşmesi ne yol açmaktadır . Bilindiği gibi, ça

lı şma saatleri içinde görev yerini izi nsiz terk etmek, T.B.M.M. Memurları D isipli n Yö

netmeliği madde 7 - A/ b uyarınca disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerden say ıl 

makla ve anılan madde hükmüne göre de tecziyesi gerek mektedi r 

J ş dis iplinini bozucu, verimi düşürücü sonuçla ra neden o lan yu k a rıda açıklanan 

davranış l arda bulunulmamas ı ; aksi ne davranışların disiplin cezasını gerekti ren fiil ve 

hareketlerden sayılarak ilgililer hakkında disiplin soruşturmas ı aç ıl acağı ; yönet im ka 

demesinde (şefle r dahil) bulunan persone lin maiyetinde bu lunan personeli bu genelge

de belirtilen konularda da takip ve kon trol il e yükü ml ü ve sorumlu bulundukları hu

susunda bilgi ve gereğini rica eder im. 

De ITIM: 

(A) Pla nına göre 

(Askeri Birlik ve E mni yet Kuvvet i hariç) . 
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T. C. 

Tü RKIYE BUYüK MtLLET MECUSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLt(;t 

Say ı 133/23352 9 Mayı s 1986 

K onu Görevlend irme . 

GENELGE 

1986/6 

ILG I : a) 2 Ocak 1984 ta r ih ve 7/828 ve 1984/ 1 sayılı G enelge. 

b) 18 Ocak 1985 tarih ve 29fl0742 ve 1985i2 say ılı G enelge. 

c) 2:) Eylül 1985 tarih ve 305 / 1699 1 ve 1985 /9 say ılı G enelge. 

Türkiye Büyük M ill et Meclisi ilc Sayıştay Başkanlı ğ ı bütçelerinden yap ılacak ha r

camala rda h izmeti n düzenli , süra tli , etkili ve ver im li bir şekil de yürütül ebi lmesi iç in 

Ilgi (a, b) Genelgcde belirli s ınırl a r içerisinde Idare Amirine verilmiş bulunan lta 

Arnirliği yetki si, MDP.'nin fcsih k ara rı nedeni il e Ida re Amiri Sayın Ali Rıdvan 

YILDIR I M tarafından yü rü tülecekt ir . 

Bilgi ve gereği n i rica eder im. 

D C rTIM 

Gereği 

1. (B) Pla nına göre, 

2. Sayıştay Başka nlığın a. 

B i 1 g i : 

Necm ettin K A RADUMAN 

Türkiye Büyü k Mill et M ec li si 

B aş kanı 

T.B.M.M. Hesap la rı Ince leme Komisyonu Baş k anlığına . 
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T. C. 

TüRKiYE BÜYüK MİLLET MECUSl BAŞKANLICI 

GENEL SEKRETERLtCt 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

E(;IT. YöNET. MD. 30 Mayıs 1986 

Say ı 1 067,' 24040 

Konu Dis iplin. 

GENELGE 

1986/7 

Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli bilgileri. çalışkanlıkları. tavır ve davra· 

nışları, kılık - kıyafctlcri ve disipline uyuıniarı ilc örnek birer memur olmak duru

mundadırlar. T.B.M.M. Sayın Başkanlığı ve Başkanlık Divanı da bu nitelik lere sahip 

personel için hiç bir fedakarlıktan k açınmamaktadır. 

Ancak buna rağmen. son gün lerde gerek ya pılan kon troller ve gerekse Genel Sek

reterliğe intikal eden vakalardan anlaşıldığına göre, bazı T.B.M.M. memurlarınca gö

reve geç gelinip, erken ayrılındığı, çalışma saatleri içinde görev yeri nin izi nsi z olarak 

terk edildiği, bürolarda uzun siireli sohbet ziyaretleri yapıldığı, Devlet memurlarının 

uymak zorunda oldukları kılık. kıyafct yönetme li ği esasların a uyulnıadığı. yaka kart

larının takılmadığı, amir - memur ve aynı düLeydeki memurlar arasındaki ilişkilerde 

saygı, sevgi ve nezaket kuralla rı ile nıemuriyet adabının sınırları dışında tavır ve dav

ranışlarda bulunulduğu üzüntü ile tesp it edilmiştir. 

Bilindiği gibi disiplin; kanunlara ve nizanı tara mutlak bir itaat, aslının ve üstünün 

hukukuna riayet demeklir. Takdir edileceği gibi. en küçük teşkilatlarda bile. disipline 

uyum olmadan verimli bir çalışma ortamı tesisi ile buna hağlı olarak etkili bir biçim 

de görev ifası mümkün değildir . Bu nedenle, gerek yukarıda sayılan hoş olmayan du

rumların önlenmesi ve gerekse Idari Teşkilatta disiplinin tanı anlamıyla tesis edilebil

mesi için, T.B.M .M. Idari Teşkilatında görevli kadrolu ve sözle~nıeli tüm personelce 

aşağıdaki hususlara kesinlikle uyulacaktır. 

A. Göreve devam 

1. Tüm personel 9.00- 1 S.OJ saatleri arasında görevi başında olacak, görev yeri 

amirlerinden izinsiz olarak kesinlikle terk ed ilmeyecek, bürolarda çalışmayı engelleye

cek biçimde uzun süreli sohbet mahiyetinde ziyaret yapılmayacaktır. 

2. Genel Kurul çalışmalarının devamı süresince 19R5 1-1 sayılı Genelge esasları

na göre hareket edilecektir. 
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B. Kılık - Kıyafet 

Ida ri Teşkilat personel i 25 Ekim 1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8/5105 

sayılı «Kam u Kurum ve Kurulu~larında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 

Yönetmeli k» in 5 inc:i maddesi ilc Başkanlık Divanının 13.7.1984 gü n ve 28 sayılı 

Kararı ile kabul edi lerek yürürlüğe giren «T.B.M.M. Memurları Disiplin Yönetmeli 

ği » nin 39 uncu maddesinde belirlenen aşağıdaki esaslara uyacaklardır. 

1. Kadınlar : 

Elbiseler temi z. dü zg ün . ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve nor

mal topuklu. boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya 

toplanmış; tırn aklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti 

varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır . 

Pan to lon. kolsu z ve çok açık yakalı gömlek. bluz veya elbise giyi lmez. Etek bo

yu dizden yukarı ve yırtmaç lı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez. 

2. Erkekler 

Elbiseler temiz, düzgün ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. 

Sandalet veya alkılı ayakkabı giyi lmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima 

açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz . Saçlar, kulağı kapat

mayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uza

tılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. Hergü n saka! tıraşı olunur ve sakal bırakıJ

maz. Bıyık tabii olarak bırakılır. uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alın

maz, yanl a r üst duda k hizasında olur, alt uçları dudak hizas ından kesilir. Kravat ta

kılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet ge

reğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyili r. 

Bina içinde ceketsiz, gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz. 

C. Yaka Kartları 

Idari Teşkilat personeli çalışma saatleri içinde yaka kartlarını mutlaka takacak

lardır . 

D. Iş Ilişkileri 

Gerek amir - memur ve gerekse aynı düzeydeki memurlar arasındaki ilişkilerde 

disiplinin yan ı sıra sayg ı , sevgi ve nezaket kuralları ile memuriyet adabının sınırları 

içinde hareket edilecektir. 
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E. Takip ve Kontrol 

Yukarıda sayılan hususların tam olarak yer ine getirilip getirilmediği bütün sıralı 

amirlerce izlenecek ve gerekli uyarılarda bulunulacaktır. Ayrıca bu husus amirlerce, 

ilgili birim amirine bi lg i vemıek kaydı y l a. kendi birimi dı ş ında olup, ast ı durumunda 

bulunan personel için de uygulanacaktır. 

Bu genelgemi zi n birim ami rl erince tüm personele imza karşılığı teb liğ i ile yapı 

lan uyanlara rağmen a nıl a n esas la ra uymayan ve bu tutumunda ısrar eden persone

lin 657 sayılı Devlet M emurl arı Kanunu ile T.B.M.M. Memurları Disiplin Yönetme

liğinin ilgili hükümleri u ya rınca durumuna uyan disiplin cezas ı ile ceza landırılacağ ı 

hususunda bilgi ve gereğ ini önemle rica ederim. 

DAGITIM 

(B) Planına göre, 

(Askeri Birbik ve Emniyet Kuvveti hariç). 

-lS-

M ehmet ÇELEBI 

Türkiye Büyü k Millet Mecli si 

Genel Sek reteri 



T. C. 

TüRKiYE BÜYÜK MiLLET MECLlSİ BAŞKANLIGI 

Sayı 158/24487 17 Hazira n 1986 

K o nu : Görevlendirme. 

GENELGE 

1986/8 

1LGt a) 2 Oca k 1984 tarih ve 7/828 ve 1984/ 1 sayılı G enelge. 

b) 20 Eylül 1985 tarih ve 305/ 1699 1 ve 1985/9 say ılı genelge, 

c) 9 May ı s 1985 tarih ve 133/23352 ve 1986/6 say ılı Genelge. 

Bilindiği üzere Türkiye Büyük Mill et Mecli s i tatilc gi rmi ş bulunmaktadır. 

Bu sü re içeri si nde gerek Türkiye Rüyü k Mill et M ec lis i, gerekse Sayıştay Başkan 

lığ ı bütçelerinden yap ılacak ha rcama larda, h izmetin dü zenli , sü ra tli , etki li ve ver imli 

bir ~eki lde yü rütü leb ilmesi için ilgi (al, (b) ve (c) genelgelerde belirli s ınırl a r içerisin 

de bizzat ve Ida re Amirine verilmiş hulun a n lta Arnirliği yetki si, Başkan ve idare 

Amir inin bulunmadığı zamanla rda Türkiye Büyük Mill et Mec li si G enel Sekreterince 

yü rütül ecektir. 

Bilgi ve gereği ni rica ederim. 

DA6lTI~ . 

G e reği: 

1. (B) Planına göre, 

2. Sayıştay Başkanlığına . 

B i I g i : 

Necmettin KARAD U M AN 

Türkiye Büyü k M illet Mec lis i 

Ba ş kanı 

T .B.M .M . Hesapları Inceleme Komisyonu 13 aşkanliğına . 
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T. C. 

TüRKtYE BüYÜK M1LLET MECLtSt BAŞKAı~LIGI 

GENEL SEKRETERLt(;t 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

SAYMAN. MD. 

Say : 11 0 15/25553 

Konu : Personel lstihkakı. 

21 Temmuz 1986 

GENELGE 

1986/9 

1 LG 1 a) 1. 7.1986 gün ve 10993 sayılı yazı. 

b) 21.2.1986 gün ve 060/21012 sayılı yaz ı. 

Bilindiği gibi maaş ve avans mutemetlerinin ilimat edilen k işi l erden seçilmesi ge

rekir. 

Bu nedenle Müdürlüğünüz mutemetlerinin bu vasıfta kimseler olduğunun teyidine 

gerek görülmüştür. 

Mutemetler aldıkları maaş ve diğer istihkakları aynı gün dağıtacak lar , dağıtama

dıkları meblağ birim amiri ile birlikte bir zab ıtla tevsik edilerek yedierindeki kasada 

müşterek anahtarla muhafaza altına alacaklardır. 

Mutemetler hiçbir suretle yanlarında para bulundurmayacaklardır . 3 gün içinde 

alınmayan istihkaklar Saymanlık Müdürlüğüne iade edilecektir. 

Avans mutemetleri işlemleri için Il gi (b) deki şekilde hareket edilerek aksamaya 

meydan verilmeyecektir. 

Bilgi ve titizlikle gereğinin takibini rica ederim. 

OAciTIM 

(B) Planına göre, 

(Askeri Birlik hariç). 
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M ehmet ÇELEBİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri 



T. C. 

TURKlYE BüYüK MtLLET MECLtSt BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERUCt 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

EOIT. YöNET. MD. 

Sayı 1 ı 22/25583 

Konu : Seçim Yasakları . 

GENELGE 

1986/10 

23 Temmuz 1 986 

12 Temmuz ı986 tarihli ve ı9ı62 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren Türkiye Büyük Millet Meclisi XYH. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında 

3309 sayılı Kanuna göre 10 ilde ı ı milletvekili seçiminin 28 Eylül ı986 Pazar günü 

yapılacağı öngörülmüş ve buna dayanılarak seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek 

Seçim Kurulunca 22.7.1986 olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın 79 ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 

Hakkında Kanunun ilgili maddeleri, seçimin yönetimini ve güvcnirliğini sağlay ı cı ted

birleri alma görevini Yüksek Seçim Kuruluna vermiştir. 

Seçim süresince, Devlet, Katma Bütçeli ldareler, 11 özel Jdareleri, Belediyelerle 

bunlara bağlı daire ve müesseseler, Ikti sadi Devlet Teşekküller-i ve Kamu İktisadi Ku

ruluşları ve bunların kurdu'kiarı müesseseler ve o rtaklıklarıyla diğer kamu tüzelkişilik 

lerinde çalışan memur ve hizmetlilerin; 

a . El ilanları dağıtmaları, 

b. Siyasi partilere ve adayiara her ne nam ile olursa olsun bağış ve yardımda 

bulunmaları, 

c. Her türlü araç, gereç ve imkanların .o;iyasi bir partinin veya aday ın emrinde 

veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıştırılmaları, kullanmaları veya kullandırtma

ları, 

d. Seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları ilan edilineeye kadar olan süre 

içinde, Başbakan ve Bakanlarla, Milletvekillerinin yurt içinde yapacakları gezilere ka

tılmaları, 
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il gili kanun hükümler ince yasa ktır . 

Yuka rı da belirtil en yasa kl a ra uyulmasını ve genelgenin tüm personele duyuml 

masını rica eder im . 

DAGlTIM 

(C) Pl anına göre. 

~ 19 -

N ecm ettin KAR A D U MAN 

Türkiye Büyük M iUet M eclis i 

Ba ş kanı 



T. C. 

Tl iRKtYE BüYÜK MtLJ.ET MECLtSt BAŞKANLICI 

GENEL SEKRETERLtCl 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

EO IT. YÖN ET. MD . 

Sayı ı ı T2 - 27080 

K o nu : Imza Blokları. 

GENELGE 

1986/ J l 

25 Eylül 1986 

ILGI : 7.2.1 984tarih ve 1984 /6 say ılı G ene lge. 

Il gi genelgen in 2. 3 ve 4 sayı lı ekleri nde yer a la n TB.M.M. Baş kanı ile TB.M.M. 

G enel Sekreterine ait imLa blokları ekte gösteril en biçimde değ i ş tirilmi ş tir. 

Bilgi ed inilmesi ve bundan böyle dahili ve harici her tür lü yazı şma larda T.B.M .M. 

Başkanı ile T.B.M.M. G enel Sekreterine a it imza bloklarının ekte gösteril en şekilde 

yazılması hususunda gereği ni ri ca ederim. 

EKLER: 

EK - 1 : (Imza Bloku örneği) . 

DA G ITIM 

(B) Planına göre, 

(As keri Birlik ve Emniyet Kuvvet i ha riç ). 
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M ehmet ÇELEBİ 

Türkiye Büyük M ill et Mecli s i 

G enel Sekreteri 



t\-IZ.\ BLOKU ö RNEGt 

'>:ıyın Başkanın imza Bloku Örneği 

Necmettin KARADUMAN 

Türkiye Büyük Millet M ecli si 

Ba ş k a nı 

Sayın G enel Sekreterin Imza Bloku örneğ i 

M ehmet ÇELEBt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

G enel Sekreteri 
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T. C. 

TüRKIYE BüYÜK MILLET MECU St BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLİGt 

ECtT. YÖNET. MD. 

Sayı ı ı 78/2743 1 

Konu : Disi plin . 

Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

GENELGE 

1986/12 

tLGt : 15.4. 1986 tarih ve 1986/5 sayılı G enelge. 

7 Ekim 1986 

Idari Teşkilat memurlarından bazılarının bizzat kendisinin , yakınlarının veya hem 

şerilerinin çeşitli işlerini Sayın Milletvekilleri nezdinde takip ettikleri ya da yakınları

nın Sayın Milletvekilleri ile görüşeiJi lme l erini sağlamak amacıyla görev yerlerini terk 

ettiklerinden bah isle, bu tür davranı ş l arda bulunulmama s ı , aksine davranışta bulunan

lar hakkında disiplin soruşturmas ı açılacağı ilgi genelge ile bildirilmişti . Ancak, gerek 

G enel Sekreterliğe intikal eden bilgiler, gerekse yapılan kontroller netices inde anılan 

davranı ş l arın bazı personelce sü rdürüldüğü tespit edilmi ştir . 

öte yandan, inşaatlar nedeniyle yaya yo llarının s ınırlı olması sonucu baz ı perso

nelee kulislerden zorunlu olarak geçi lmekteyken, imfaatlar belli bir düzeye gelmiş ve 

yaya yolları açılm ış bulunmaktadır. Bu nedenle, görev li olanlar dışındaki personelin 

kuli slerden geçmesi zorunluğu ortada n kalkmıştır. 

B i l indiği gibi disiplin; kanunlara ve nizarniara mutl ak bir itaat, astının ve üstü 

nün hukukuna ria yet demektir. lda rece verilen emi rl ere itaatsizlikte ısrar etmek, ya

saklara uymamak ve kasıtlı olarak görev mahallinde idarece belirlenen usul ve esas

ları yeri ne getirmernek ise disiplini bozucu davranı ş l ardan kabul edilerek , 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 125 - Cfa, T.B .M.M. Memurl arı Disi plin Yönetmeli ği

n in 7- C/a maddeleri uyarınca di si pl in cezasını gerektiren fiil ve ha lle rden sayılmak 

ta ve anılan maddeler hükmüne göre de tecziyesi gerekmektedir. Bu nedenle, Idari 

Teşki l atta disiplinin tam olarak tesis edilebilmesi için , T.B.M .M. idari Teşkilatında 

çalışan kadrolu, sözleşmeli ve geçici işçi statüsündeki tüm personelce aşağıdaki hu

suslara kesinlikle uyulacaktır : 

1. H er ne şekilde olursa olsun, tüm İdari Teşkilat personelinin bizzat kendisi nin , 

yakınlarının veya hemşeril eri n i n iş lerin i Sayın Milletveki ll eri nezdinde takip etmeleri 

veya yakınlarının Sayın Milletveki lleri ile görüşmeleri için aracılık etmeleri, 
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" Görevli olmayan idari Teşkilat memurlarının Genel Kurul çalışmaları sırasın 

da kulisiere girmeleri ve ana binanın diğer bölümlerine kulislerden geçiş yapmaları, 

Yasaktır. 

Bu genelgemizin birim am irl erince tüm personele imza karşılığında t e bliği ile yu

karıda 1 inci maddede belir lenen esaslara uymayan ve bu tutumunda ısrar eden per 

sonelin kasıtlı fiil ve dav ranışt :ı bulunduğu kabu l edilerek, 657 sayılı Devlet M emur

ları Kanununun 125 - C /a ve T.B.M.M. Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7- C/a 

maddeleri uyarınca disiplin cezası ile ceza landırılacağı ve yönetim kademesinde (Şef

ler dahil) bulunan personelin maiyeti nde bulunan personeli bu genelgede belirtilen 

konularda da takip ve kon tro l ile yükümlü ve sorumlu bulundukları hususunda bilgi 

ve gereğini önemle rica ederim. 

T.B.M .M . BAŞKAN! EMRIYLE 

DAGITJM 

(A) Planına göre, 

(Askeri Birlik hariç). 
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M ehmet ÇELEBi 

Türkiye Büyük Mill et Meclisi 

Genel Sekreteri 





B. YöNETMELiKLER VE 
DiGER MEVZUAT 
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T. C. 

TüRKiYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI 

GENEL SEKRETERLt(;t 

28 Temmuz 1986 

Sayı 202 

Konu T.B.M.M. Lojman Gazinosu Talimatı.(*) 

Türk iye Büyük Millet Meclisi kampusu içinde bulunan Lojman Gazinosundan ya

rarlanma esasları ile u y ulması zo runlu kurallar aşağıdaki talimatta gösterilmiştir. 

1. Lojman Gazinosu. T.B.M.M. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muhafız Ta

bur Komutanlığınca müştereken işletilecektir. Gazino işletmesinin yönetimi ve muha

sebesi Muhafız Tabur Kornulanlığına aittir. 

2. Kapalı bölüm ve bahçesi dahil, gazino ve müştemilatından sivil ve askeri per

sonel, bu talimata uygun olarak, müşterek ve eşit biçimde sivil - asker personel ayrımı 

gözetilmeksizin yararlanacaklardır. 

3. Gazino resmi tatil günleri saat 24.00'e, diğer günler saat 23 .30'a kadar açık 

tutulacaktır. 

4. Gazinodan, lojman sakinleri ile T.B.M.M. idari Teşkilatında görevli Müdür 

Yardımcısı, Müdür ve daha üst görevdekiler; mesai günleri 12.30 - 13.30 saatleri ara

sında diğer T.B.M.M. personeli yararlanabilecektir. 

5. Gazinoya 4 üncü maddedeki esaslar dahilinde misafir getirilebilir. Hizmet 

imkanlarının sınırlı olması nedeniyle, yemekli misafir sayısının 2 'kişiden fazla olması 

halinde Gazino Sorumlusundan önceden izin alınacaktır. 

6. Gazinodan yararlananlar, uyulması zorunlu nezaket kurallarını ihlal edecek 

davranışlarda bulunmamak, suküneti bozacak ve gazino dahilindeki diğer •kişileri ra

hatsız edecek biçimde gürültü yapmamakla yükümlüdürler. 

7. Gazinoda para karşılığında oyun oynanmayacaktır. 

8. Gazinoda görevli garson ve diğer hizmet personeliyle hiç b'ir şekilde tartış

maya girilmeyecek, durum Gazino Sorumlusuna bildirilecektir. 

(*) Bu talimat, dağıtım/ı yazı hiçiminde yayımianmış olmasma rağmen, tüm per

soneli ilgilendirdiğinden kitap kapmmına a/mmıştır. 
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9. Gazina ve müşlemilatında daimi veya geçici yeleri kadar sivil- asker garson 

ve benzeri hizmet personeli görevlendirilecektir. Görevliler sivil- asker ayrımı yapma

dan h iz m et verecek !erdi r. 

10. Gazinanun demirbaş ve diğer malzeme ihtiyaçlarının temininde gerekli des

tek sağlanacaktır. 

1 1. Sivil- asker Gazi no Sorumluları tespit edilerek, müştereken hazırlayacakları 

uygulama planı Genel Sekreterliğe gönderilecektir. 

Gereğini rica ederim. 

T.B M.M. BAŞKANI EMRIYLE 

OACITIM 

Gereği: 

--------
1. Destek Hiz. Dai . Başkanlığı 

2. Muhafız Tabur Komutanlığı 

B i 1 g i : 

Daire Başkanlıkları 

Müdüriükler. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri 



TüRKIYE BüYÜK MILLET MECLISI tDARt TEŞKILATI 

KADRO DERECELERİNİN YüKSELTILMESINDE 

UYGULANACAK ESASLAR (*) 

A) GENEL OLARAK 

I. Yapılacak kadro değişiklikleri ile idari teşkilatın hiyerarşik yapıs ı bozulma

yacaktır. 

2. T. C. Anayasa :; ının 1 ::.s inci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen kanun

lardan olan 657 sayılı Devl :: t Memurları Kanununa göre personelin kadro dereceleri

nin yükscltilmcsinde; 

a) 657 sayı lı Kanunun öngördüğü ilkelerden ola n eh li yet ve liyakatin amiri n gö

rüş ve kanaali ilc, 

b) 657 sayılı Kanunun ()8 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) ve (d) bentleri uya

rınca, ilgili personelin kadronun tahsis edildiği görevin niteliklerınc uygunluğu ve sici l 

bakınırndan üst dereceye yükselebilecek niteliktc olup olmadığı sicil raporu ile, 

Tespit edi lecektir. 

B) KADRO ARTIRILMASI VE D ERECE YÜKSELTILMESI 

1. Idari teşkilatın hiyerarşik yap ı sının ve yönetim kadroları piranıidinin bozul

maması için : 

a) Genel Sekreter Yardımcısı. Daire Başkanı, Müdür, Şube Müdürü unvaniarı

nın kadro adeLieri artırılnıayacaktır. 

b) Başkanlık özel Müşaviri kadrosu belirecek ihtiyaç kadar artırılabilecektir. 

c) Müdür Yardımcısı, Şef ve şef seviyesindeki mesleki amirlikler kadro adetle

rinin artırılnıasında, ilgili birimlerin hizmet ihtiyacı gerekçesi dikkate alınacaktır. 

d) (Başkanlık Divanının 21.5.1986 tarih ve 86 sayılı kararı ile değişik) Daire 

Başkanlığına yap ılacak atama ve yükselmelerde, en az 4 yıllık yüksek öğrenim gör

müş olmak şart ı , Müdür ve Müdür Yardımcılığı görevlerine yapılacak atama ve yük

selmelerde ise yükseköğrenim görmüş olmak şart ı ara nacakt ır . 

e) (Başkanlık Divan ının 29.3. 1985 tarih ve 50 sayılı kararı ile ek) Şeflik görev

lerine yapılacak atama ve yükselmelerde en az lise veya dengi mesleki ve teknik öğ

renim görmüş olması ve 1 O y ıl hizmeti bulunması şarlları aranacaktır . 

Şu kadar ki, lise ve dengi mesleki ve teknik okulu bitirmiş eleman ı bulunmayan 

veya bulunması çok güç o la n Aşçıbaşı , Başbahçıvan, Ofsetçi, Tertipçi, Ciltçi, Garaj 

(*) Başkanlık Divanınm 12.6. 1984 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul f'dilen bı4 

esa51arın ; 29.3. 1985 tarih ve 50 sayılr, 21.5. 1986 tarih ve 86 sayılı Baykanlik Divanı 

kararları ile eklenen ve değiştirilen maddeleri metne işlenmiştir. 
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Amiri, Makinist, Kalemkar ve benzeri zanaat ve meslek amirliklerinde yukarıdaki 

şartlardan ya lnız tahsil şartı aranmayabilir. 

f) (Başkanlık Diva nının :!9.3. 1985 tarih ve 50 sayılı kararı ile ek) Müdürlükie

rin hizmellerinin kapsam ve ö~:elliklerine göre her hizmet biriminde en az bir şef 

bulundurulur. Hizmet birinılerinde fazla eleman çalıştırıldığ ı takdirde, en az o n me

mur için bir şeflik kurulabilir. Ancak aynı nitelikteki hizmeti fazla sayıda personel ile 

yürüten birimlerde bu sayı üç katından az olamaz. 

2. (Başkanlık Divanının 21.5.1986 tarih ve 86 sayılı kararı ile değişik) tkinci 

derece kadrolardan 1 inci dereceye yapılacak yükseltmelerde aşağıda yer alan kayıt

ların beraberinde yük~ck öğrenim görmüş olmak şartı aranacaktır. 

Buna göre 1 inci dereceye yükselebilecek görevler, emekli müktesep hak aylığı 

2 nc i derecenin 3 üncü kademesine gelmek şartıyla : 

a) Şube Mi.idürleri, Mudi.ir Yardımcıları ve eşdeğer görevler, 

b) Çıkarılacak yönetmeliğindeki koşullarla Uzman Raportörler, R aportörler, Uz

man Stenograflar ve Stenograflar, 

c) Teknik Hiznıell er Sınıfında yer alan Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mi

mar ve Mühendisler, 

d) Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan Hekim, Biyokımya Mütehassısı ve Ec

zacılar , 

e) Genelidare ve Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Uzmanlar , 

f) Ancak yüksekokul mezunu olması şartıyla Genel Kadro Kanunu ve ek ve de

ğişiklikleriyle 1 inci derece olarak tespit edilen görevler. 

3. (Başkanlık Divanının 2 1.5.1986 tarih ve Sn sayıl ı kararı ile değişik) Şeflik 

hizmet kadrolarında ; yüksekokul, lise ve lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu 

şefler 2 nci dereceye, yüksekokul, lise ve lise dcngi mesleki veya teknik oku l mezunu 

olmayan Teknik Hizmetler, Genel Idare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfların

daki şef ve şef seviyesindeki mesleki amirlikler. (Aşçıbaşı, Garaj Amiri, Yangın Sön

dürme Amiri, Başbahçıvan gibi) 3 üncü dereceye kadar yükselebi lirler. 

4. Yönetici kadroları dışında kalan kadrolarda çalışan, liyakat ve sici li olumlu 

o lan personelden, 

a) (Başkanlık Divanının 21.5.1986 tarih ve 86 sayılı kararı ile değişik) Yüksek

okul mezunu personel en çok 2 nci dereceye, lise ve lise dengi mesleki ve teknik okul 

mezunu personel en çok 3 üncü dereceye, 

b) (Başkanlık Divanının 21.5. 1986 tarih ve 8n sayı lı kararı ile değişi k) Ortaokul 

veya dcngi okul mezunu rersonel ile Yardımcı Hizmetler Sın ıfı hariç büro hizmetle

rinde çalışan ilkokul mezunu personel en çok 4 üncü dereceye, 

c) (Başkanlık Divanının 21.5. 1986 tarih ve 86 say ılı kararı ile değişik) Jikokul 

mezunu diğer personel en çok 5 inci dereceye, 
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d) Büro hizmetleri dışında özel meslek bilgisi gerektiren ve genelde çıraklık, kal

falık ve ustalık esaslarına göre yetişen sanat ve meslek e l emanları 4 üncü dereceye, 

(Aşçı, Bahçıva n, Ma ran goz. Ofsetçi, Şoför, Garson, Dem irci , Tertipçi, Ci ltçi, Kalfa, 

Makinist ve benzeri zanaat eleman ı), 

e) Yardımcı Hizmetler S ın ıfında olup, H ademe, Bekçi, Hizmetli, Bula şıkçı, Ça

maşırcı, Ç'ayocakçı ve Garson ile benzeri hizmet elemanla rı en çok 5 inci dereceye 

kadar, 

Yükselebilecek lerdir. 

S. Yukarıda yer alan esaslara göre dereceleri yükseltileceklerin tespi tinde : 

a) Emekli müktesep aylık dereceleri, işgal ettikleri kadro derecelerinin 1 veya 

2 nci kademesi nde olanl ara bir ü~t derece (3 veya 2 kademe), 

b) Emekli mük tesep aylık dereceleri, işgal ettikleri kadro derecderinin 3 üncü 

kademesinde olan lara 2 üst derece (4 kademe), 

c) Emekli mük tesep aylık dereceleri, aldıkla rı aylık derecelerinin üstünde olan

lara da (a) ve (b) fıkra l a rı esas l a rı uygulanacaktır. 

(*) 6. (Başkanlık Divanın ın 29.3. 1985 tarih ve S() sayılı kararı ile ek) Olağanüs

tü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre üstü n başa rı ile görev yaptıkları 

görülen ve 3 yıl içerisinde 2 defa amirleri nden takdir alıp, bu yıllara ait sicil notu or

talaması 90 ve daha yukarı olanla r; Müdürlerinin teklifi ve Genel Sekreterin Başkan
lığında, G enel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanlarından oluşan kurul un uygun

luğuna karar vermesi ve bu 'kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının tasv ibi 

üzerine 4 üncü maddede belirtilen yükselinebilecek dereceni n bir üst dereces ine yük

seltilebilecekleri gibi, bunlar hakkında 5 inci maddede düzenlenen yükselme esasları 

uygulanmakla beraber bir üst derece daha verilebilir. 

(*) 7. (Başkanlık Divanının 29.3. 1985 tarih ve SO sayı lı k ararı ile ek) Türkiye Bü

yük M illet M eclisi İdari Teşkilat ı Yardımc ı H izmetler Sınıfı persone linin di ğer hizmet 

sını fianna dahil kadrolara atanabilmeleri için : 

a) En az lise mezunu olması, 

b) T.B.M.M. İdari Teşki l atında on yıl hizmeti bulunması ve bu sü re içerisinde 

üç takdirname almış olup, son üç yılın sicil notu ortalamasının da 90 ve daha yukarı 

olması gerekir. 

Ancak, bu sınıfa dahil olup , yüksekokulu bilirmiş olanlar hakkında , boş kadro 

bulunması ve son üç yılın sicilinin olumlu olması kaydıyla , yukanda'ki şartlar aran

mayabil'ir. 

(*) 657 sayılı Devlet M emurlan Kanununun değişik 11 9 uncu maddesinde belir

tilen sicil notunu düzenieyecek olan yönetmelik henüz yiirür!iiğe girmediğinden, Esas

larm (B) Bölümünün 6 n cı maddesinde ve 7 nci maddesinin (b) fıkrasında tespit edil

miş bulunan 90 sicil notu orta/ama'sı , 1985 yılı sicilieri dahil yeni Genel Sicil Y önet

meliği uygulamaya konuluncaya kadar (60) olarak uygulamr. 
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TüRKIYE BüYüK MiLLET MECr.tSt İDARi TEŞKiLATI 

FAZLA ÇALIŞMA YÖNETMELtGt (*) 

BİRtNCt BöLüM 

Genel Hükümler 

Amaç ve hukuki dayanak 

MADDE 1. - Bu yönetmelik, D evlet memurunun çalışma gü n ve saatleri dışın 

da fazla çalışma zorunlu luğunda bulunan, 2919 sayıl ı Kanunda belirtilen memurlara 

ödenecek fazla çalışma ücretinin ödenm e zamanı ilc ödeme usul ve esasların ı düzen

lemek Ü7ere, aynı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak ha7ırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2. - Bu yönetmelik hükümleri, 29 19 sayı lı K anunun 9,10 ve 12 nci 

maddelerinde belirtilen; 

a) Türkiye Bü yük Millet Meclisi Idari Teşkilatı Kadrolarında çalışan memur-

ları, 

b) lçi~lcri Bakanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi 13aşkanlığı emri ne lahsis 

edilen emniyet pcrsonelini, 

c) Kamu kurum ve kuruluşlarından, Komisyonlarda raportörlük yapmak üzere 

geçici olarak görevlendirilen memurları, 

Kapsar. 

Tanım 

MADDE 3. - Fazla çalı~ma ücreti; yasama çalışmalarının ö,.ı:elliği gereği, 2 nci 

maddede belirtilen memurların çalışma saallcri dışında yaıJtıkları ve tatil günlerini de 

kapsayabilen fazla çalışmalarının gün ve saat ile sınırla n dırılanıamas ı nedeniyle, bir 

yıl içerisinde ödenecek altı aylık tutarındaki ücreti, ifade eder. 

(*) Bu yiinetmelik, T .B.M.M. Başkan/tk Divanmtn f (ı A ra/tk 1985 tarih ve 71 

sayrlr kararr ile kabul edilmiştir. 
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İKINCt BöLÜM 

ö deme Usul ve Esasları 

ödeme ve 7~ınanı 

MAD DE 4. - Fazla çal ı şma ücreti , her y ıl bütçe ka nun unun yürü rlüğe gi rdiğ i 

ta rih ten itiba ren , ik i ayda bir olmak üzere ve ay sonunda, memurun ek gösterge da

hil bir ay lı ğ ı lu ta rın da öden ir. 

Çalı şma saa tl eri içi nde ve d ı şında yü rü tülen nöbet hizmetler i fazla ça lı şma say ı! -

m az. 

Göreve başlama veya ayrılma hali 

MADDE 5. - Bu yön etmeliğin 2 nci maddesinde belirt ilen perscıne l , göreve başla

dığı ta rihten iti baren fazla çalı şma ücret ine hak kazanır. 

Bütçe yılı içer isi nde çeşi tli nedenl erl e görevi nden ayrılan ve ölenle rin hak kazan

dıkl a rı fa zla ça lı şma karş ılıkl a rı , ay ve gü n hesab ı ile normal ödeme zamanı bekl enil 

rneksizin öden ir. 

Emniyet personeli 

MADDE 6. - I çiş l eri Baka nlı ğınca ta hsis edi len emniyet personeline, kadro de

rece ve kademesi ile ek göstergesi aynı olan Türk iye Büyük M illet Meclisi Idari Teş

kil atındak i emsa li personele ödenen fazla ça lı şma ücreti esas alına rak . her y ıl bü tçe 

kanunu il e emni yet mensupi anna aydan aya ödenen fazla ça lı şma ücreti tenzi l ed il di k

ten sonra, aradaki fark ödenir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen raportörler 

MADDE 7. - K amu kurum ve kuruluşl a rından , kom isyonlarda ra portörl ük yap

mak üzere geçic i olarak görevlend irilenl ere, T ürk iye Büyük Mi llet Meclisi Ida ri Teş

kilatı kadrolarında görev yapan ve kadro derece ve kadernesi aynı olan rapo rtö re öde

nen fazla ça lı şma ücreti esas alınara k çalı şma sü res ine göre, ay ve gü n hesabı ile öde

me zamanları da dikkate alınmak sureti yle fazla ça lı şma ücreti öden ir. 

İstisna halleri 

MADDE 8. - Görevin fiilen yapılmas ı şa rtı a ranma k s ı z ın , aşağıdaki ha ll erde faz

la çalı şma ücreti ödenir. 

a) Yer değ i ştirme sureti yle yapılan atamalarda göreve başlamak üzere verilen 

sürede, 
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b) En çok a ltı aya kada r yurt içinde veya yurt dı ~ ın da hiznı~iiç i eğitime ka tıl 

ma ha ll eri nde, 

c) Görev s ıras ın da veya görevden dol ayı ya ra la nma ya da saka tianm a so nucu 

a lına n h asta l ı k izi nl erinde (Sağ lı k Kurul u Ra poru o l mas ı şa rtı y l a), 

d) Yıllık ve m azeret izin leri il e (60) günü geçmeyen hasta lık iz inl erinde ve has

talı k neden iyle hastanede geçen sürelerde, 

e) G eçic i görev le başk a bi r yere gönderilnı e ha ll er inde, 

f ) Üst Kademe Yöneti cilik Eğ i lim Progra mına ka tılacak olanl a ra, k a tıldı ğ ı eğ i 

tim in no rmal süres inde, 

g) Hazarda eğilim ve ma nevra içi n s il ah altın a alınnıada geçen sürelerde, 

h) Sü resi ne o lu rsa o lsun görevden uıakl aştırıl a n ve herh angi b ir s uçtan tutuk 

lanan veya göza l tına alı n a nlarda n ; k ovuş tu rnı aya yer olmad ığın a, yargı l a nıanın m eni 

ne veya beraatın a ve her ne seberı l e olursa o lsu n kamu davas ının d üşmesi n e veya o r

tadan ka l d ırılmasın a kara r ver ilenl erin , gö revden uzakta, tutuklulu kta veya göza llında 

geç ird ikl eri sürelerde. 

üÇüNCÜ BöLÜ M 

Çeşitli Hükiimler 

Yürürlükten kaldınlan hükiimler 

MADDE 9. - Millet Meclisi Oaş kanlık Divanının 15.5. 1975 gü n ve 43 say ılı Ka 

ra rı ile kabul ed ilen, Mill et Meclis i Perso neli Fazla Ça lı şma Yön etme li ğ i yürürlükten 

k aldırılmı ştır . 

Yürürlük 

MADD E 10. - Bu Yönetmelik, 1.1 2. ı 985 ta ri hi nden it iba ren yürürl üğe gi rer. 

Yürütme 

MADDE ı ı. - Bu yö nelmeli k hükümleri n i T ürk iye Büyük Millet M ecli si Baş

kanı yürütür. 
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Dayanak 

TüRKİYE BÜYÜK MILLET MECLtSt MEMURLARI 

StCIL AMtRI,ERt YÖNETMELİGİ (*) 

MADDE 1. - Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurla rı Kanununun 112 nci 

maddesi ile bu Kanun hükümlerine göre Bakanlar Kurulunun, 8.9. ı 986 tarih ve 86/ 

10985 sayılı kararı ile kabul edilen ve !8.10.1986 tarih, 19255 sayılı Resmi Gazetede 

yayınılanan Devlet Menıurl:lrı Sicil Yönetmeliğinin Il inci maddesine dayanılarak ha

zı r l anmıştır. 

Amaç 

MADDE 2. Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşki-

tatında çalışan memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini belirlemektir. 

Kapsanı 

MADDE 3. - Bu yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi Idari Teşkilatında, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi cılarak çalışan memu rlar hakkında uygu

gulanır. 

Sicil amirleri 

MADDE 4. - Sicil Amirleri, memurların kişiliklerinin değerlendirilmesi ve mes

leki ehliyetlerinin tespiti amacıyla sicil raporu düzenleme yetkisine sahip olan amirler

dir. 

Sicil raporu düzenlenecek memurun; 

Birinci sicil amiri, mensubu olduğu birimin amiri veya müdürüdür. 

Ikinci sicil amiri, birinci sicil anıirinin teşkilat yapısı içinde bağlı olduğu bir üst 

amirdir. 

üçüncü scil amiri, birinci ve ikinci sicil amirlerinin teşkilat yap ı sı itibariyle bağlı 

oldukları en yakın amirdir. 

Birinci, ikinci ve üçüncü sicil anıirleri. bu yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir 

(Ek - 1). 

(*) Bu yönetmelik, T.B.M.M. Başkanlık Divanmm 16 Aralık 1986 tarih ve 99 

sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 
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Uygulanacak yönetmelik 

MADDE 5. - Sici l rapo rl a rının düzenlenmesinde uygulanacak not usulü , notla 

rın derecelendirilmesi, dü7enlcnıe zamanı, sici l amirinin sorumluluk l arı, uyarılan me 

murlarca yapılacak it ira7 la r ve bunları inceleyecek merci ler, sicil raporlarının muhafa 

zası ile görevli m akamlara d air esas lar ve diğer hususlar hakkında, 8.9.1986 tarih ve 

86/ 10985 say ılı Bakanlar Kurul u Kararı ile yürürlüğe konulan D evlet Memurları Sicil 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Sicil formu 

MADDE 6. - Türk iye Büyü k Millet M ecli s i Idari Teşkilatı memurları ıçın ekteki 

sicil formu kulla nılır (Ek - 2). 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 7. - «Mill et M ec lisi Persone li Gizli Sic il Yönetmeliği » ile ek ve deği 

şi klikl eri yürürlük ten k a ldırılmı ştır. 

Yürürlük 

MADD E 8. - Bu yönetmelik, kabulü tarihi nde yü rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9. - Bu yönetm eli k hlikümlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş 

kanı yürütür. 
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EK - 1 

TüRKi YE BüYü K MtLLET MECUSt StCtL AMiRLERİ 

Sıra 

No. 

ı 

--

2 

Hakkında Sicil Raporu 

Doldurulacak Personel 

G ene l Sekreter 

Özel Müşavirler 

özel Kalem Müdürü 

-- ~ 

Genel Sekreter Yrd. 

f. Hukuk Müşaviri 

Kanunlar ve K a r. D . 

Bşk. 

Sivil Savunma Uzmanı 

Dış ili5. Prt. Müdürü 

Satın alma K om . Bşk. 

Gcnsek. id . Ş b. Md. 

3 Daire Başkanı 

(MERKEZ) 

SICIL AM IRLERt 

1 ınci Sicil Amiri 2 nci Sıcil Amiri 3 üncü Sicil Amiri 

Ba~kan 

Ba~kan 

Başkan 

~- -----

Genel Sekreter Başkan 

Genel Sekreter Başkan 

Genel Sekreter Başkan 

Genel Sekreter Başkan 

Genel Sekreter Başka rı 

Genel Sekreter Başkan 

Genel Sekreter Başka !\ 

G enel Sek. Yrd. ~ -G--en_e_l_S_e_k_r_e_te_r __ , _B_a_ş_k_a_n ______ __ 

-- ----------- -------
fl. Hukuk Müşavi ri ve I. Hu k. Müşaviri Genel Sekreter Başkan 

4 Hukuk Müşav irl iği 

d iğe r personeli 

- ~·- -------------------

Genel Sekreterliğe 

5 doğrudan bağlı birim 

Ierin diğer personeli 

-------------
6 Müdürler 

- ----- -------

7 Şube Müdürleri 

----

8 Diğer perso nel 

______________ i _____________ --------------

Ilgil i B ı rimAmiri Genel Sekreter Başkan 

- -- --

D aire Başkanı Genel Sek. Yrd . G enel Se kreter 

- - --- - ---- ----

D ai re Ba şkanı Genel Sek. Yrd. G enel Sekreter 

--· 

Müdü r, Ş b. Md. D ai re Ba şkanı Genel Sek. Yrd . 
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Sıra 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

MiLLI SARAYLAR DA tRE BAŞKANLIG I 

Hakk ında Sicil Raporu 

Doldurulacak Personel 

Daire Ba-ıkan ı 

Daire Aşk. YrJ . 

Satınalma Kom. fl5k. 

Sıvil Savunma U;n,. 

Grup Başkanı 

Idari Şube Müdürü 

Diğer Sube Müdürleri 

Tek. ve Des. Hizm . 

Grup Başkanlığına 

bağlı Uzmanlar 

SICIL AMiRLERİ 

1 inci Sicil Anıiri 2 nci Sici l Anıiri 1 3 i.ım: ü Sici l A nıiri 

Genel Sek. Yrd. Genel Sekreter Başkan 

Daire Başkanı Genel Sek. Yrd. Genel Sekreter 

D . Başkan Yrd. Daire Başkanı Genel Sek. Yrd. 

--------

Tek nik ve Des-

tek H i7m. Grup D . Başkan Yrd . Daire Eaşkanı 

Başkanı 

- - ı--------1 

Saray ve Kö~kler 

Grup Ba1kanlığı 

personeli 

Yukarıua say ıl anlar dı 

şında kalan diğer per

sonel (Bağ lı bulunduğu 

bırime göre) 

Saray ve Kö1kler 

Grup flaşkanı 

Idari .)ııbe Md. 

Il gi li Sube Md. 
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D. Başkan Yrd. 

D. Başkan Yrd. 

Grur Başkanı 

Daire Başkanı 

Daire flaşkanı 

D. Başkan Yrd. 



GtZLt 

TüRKIYE BüYüK MILLET MECLtSt MEMURLARI 

SİCİL RAPORU 

Memurun 

Adı ve Soyadı 

Doğum Tarihi 

: ............................................................ . 

EK- 2 

Gön.:vi Fotoğraf 

Sıcil Numarası 

Sic il Raporunun 

Aıt Olduğu Yıl 

SICIL RAPORLARININ DOLDURULMASINDA UYGULANACAK 
NOT USULU VE NOTLARlN DERECELENDİRİLMESİ 

(Devlet Memurları Sic il Yönetmeliğinin 1 l' ncı maddesi) 

Sicil amirleri, sicil raporunun memurların mesleki, yöneticilik ve yurt dışı 

görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenınesini sağlayan soruların her birini, ihtiva 

ettikleri unsurları esas almak suretiyle 1 0) tam not üzerinden değerlendirir ve 

sorulara verdikleri notların toplamını soru sayısına bölerek memurların sicil no

tunu tespit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının 

toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi sureti ile memurların sicil notu orta

laması bulunur ve buna göre sicil notu ortalaması 

a) 60'dan 75"e kadar olanlar orta, 

b) 76'dan 89'a kadar olanlar iyi. 

c) 90'dan IOO'e kadar olanlar çok iyi, 

derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görül

müş, olumsuz sicil almış sayılır. 
Sicil notu ortalaması hesaplanırken k esirler L~m sa yı ya tamamlanır. 

SIClL NOT DEFTERl HAKKINDA ÜST SIClL AMlRLERINlN NOTU 

(Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 15 inci maddesi) 

~--------------------------------·--------------------~1 

GtZLt 
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ı 

Sl d L AMtRLERlNIN M EMURUN GENEL DURUM VE DAVRANlŞLARI 
HAKK INDA DÜŞÜNCELERt 

(~t\HSİYET D ECERLEN DiRtLMESt) 
(Yönetmelik Madde 17) 

1. S IC iL 2. S iC IL 3. S1C1L 
SORULA R AM IRi N IN AM IRi N IN AM1RtN1N 

D üSÜNCf:S I DüŞÜNCES i DüSüNCESt 

1. Dı~ görünüşü 

( K ı ı ık, kı y:ıf .; t) 

- ----

2. Zeka derecesi ve kavra y ı ş 

kab iliyet i 

ı ------ - -

1 

ı 

1 3. At.i m ve sebalkarlı k, d ü-

ll 

ı üsll ü k, s ır sak la mad a gı.i 

ven ilir lik ve be~er i mü na

scb~ ll crdek i başarı s ı ı 
- 1 

4. A lkol, kum a r , vb. a lı şkan 

l ık l a rı m emuriyelle bağ

daşmayacak ö lçüde sü r

dürme gib i ha lle ri 

5. Güvenil ir o lma m a , şah si 

m.:n faatle rini aş ırı ölçüde 

dü~ünme, va la n söy leme, 

ded ikodu yapm a, kısk an ç

lı k, k in lutma g ibi kötü 

hu y ve davranı ş l a rı 1 

------------~----~--------------
AÇIKLAMA: 

1. Birinc i, ik inc i ve üçünc ü sorul a r; «Çok iyi», « Iyi », «Orta », 

2. D ört ve be~i nc i sorular ; «Yo ktur», «Va rdır» veya «H enü z kanaat edinilemedı » . 

1 

şeklinde cevapl andırıl aca klır. 1 

1 

(Bu böl ümdeki sorul a r, gerek tiği nde kı sa veya Leferrua llı şekilde, düşünce l er belir -, 

tilrnek su re li yle cevapl a ndırılab il i r .) 
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~~--------------------------------~~~-~ 
SICtL AMtRLERlNtN MEMURUN MESLEKi EHUYETI HAKKINDAKİ 1 

NOTLARI (GOREVDE GöSTERILEN BAŞARININ DEGERLENDtRtLMESt) 

3. Sic il ') Sic il 3. Sic il 

Amirinin Amirinin Amirinin i 
Notu Notu Notu 

SORULAR 

1. Sorumluluk. duygusu? (Görev ve yetki 

alanına gir-:n i~leri kendiliğinden, zama

nında ve doğru yapın 1. takip edip so-

nuçlandırnı ı alışkanlığı) 

--·---- ----·- ------
2. Görevine bağlılığı, iş heyecanı, teşebbüs 

fikri? 

3. Mesleki bilgısi, yazılı ve sözlü ifade ka

biliyeti, kendini geliştirme ve yenılcnıc 

gayreti? 

4. lntizam ve dikkati? 

5. İşbirliği yapmada ve değişen şartlara uy

mada gösterdiği başarı? 

6. Tarafsızlığı? (Görevini yerine getirirken, 

dil, ırk. cins, siyasi düşünce, felsefi 

inanç. din. mezhep ayrılıklarından etki

lenme) 
-~---------~--- ------ı------ı----~ 

7. Disipline riayeti? 
---------------------·- ----- ------ ------ ------

i 8. Amirlerine, mesai arkadaşlarına. iş sa

hiplcrine karşı tutum ve davranışı? 

9. Görevini yerine getirmede çalışkanlığı. 

ı 

[ kabiliyeti ve verimliliği? _ _____ _ _ _____________ . ________ _ ,----
1 O. Görevi ilc ilgili yasa, tüzük, yönetmelik 

ve diğer mevzuatı takip alışkanlığı ve 

bilgisi? 

an 
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Si'CIL AMIRU~RlNlN MEMURUN YÖNETiClUK EHLlYETt 
HAKKINDAKi NOTLARI (Y ALNIZ YÖNETtCt DURUMUNDAKl 

MEMURLAR lÇtN DOLDURULUR) 

SORULAR 

ı. Zamanında, doğru ve kesin karar verme 

kabiliyeti'! 

2. Planlama, organizasyon ve koordinas

yon kabiliyeti'! 

3. Temsil ve müzakere kabiliyeti? 

4. Takip, denetim ve örnek olma kahili

yeti? 

ı ı. Sicil ı. Sicil 

Amirinin 

Notu 

Amirinin 

Notu 

1. Sicil 

Amirinin 

Notu 

----- ----- ----- ----

--- -----1 ------

5. Mevzuat v.: teknolojik gelışmeıere inti

bak kahiliyeti? 
---~---------------1 

6. Maiyetindekileri değerlendirme ve yetiş

tirmedeki başarısı? 

7. İş hakimiyeti, kendine güveni? 

8. Sosyal ve beşeri münasebetleri? 

----- ----- ------

---- --~ -----ı~----11 

~-----~~~~---~----~~~-~~~~~~~~~ 

1--
S--ı-·cil Amirlerinin Sicil Notu (Sicil notu, soru~ ı 
!ara verilen not toplamının memur ıse ıo'a, 

yönetici ise ıs·c bölünmcsı suretıyle tespit 

edilir). 
-. 

!"""'---·--
MEMURUN SICIL NOTU ORTALAMASI (*) ll 
MEMURUN BAŞARI DERECESI VE SIC-IL_I_(_*_) ---________ =ı 
(*) Bu değerlendirmeler Personel ve özlük Işleri Müdürlüğünce yapılacaktır. ----

1. SICİL AMIRININ 
., 

SlCIL AMIRININ 3. SICIL AMIRININ 

Adı : Adı : Adı : 

Soyadı Soyadı Soyadı 

Görevi : Görevi : Görevi : 

Tarih : Tarih Tarih : 

tmzası : imzası tmzası 

----- -- -- --51-



DEVLET MEMURLARI StCtL YöNETMELt(;t 

BlRtNCİ BöLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. - Bu Yönetmeliğ in amacı, Devlet memurunun mesleki ehliyetinin tes

piti için sicilinde bulunacak bilgileri, ayrılış sicilinin verileceği halleri, sici l raporunun 

şeklini, ta~ıyacağı soruları, sicil raporlarının doldurulma sında uygulanacak not usulünü, 

notların derece\endirilmesini. düzenleme zamanını, uyarılan memurla rca yapılacak iti

razları ve bunları inceleyecek mercileri, sicil raporlarının muhafazası ile görevli ma

kamlara dair esasları , vali ve kaymakamların hangi memurların birinci, i•kinci ve üçün

cü sici l amirleri olduklarını , hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu vereceklerini 

ve diğer hususları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2. Bu Yönetmelik (ı57 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 

inci maddesinin inci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulan ı r. 

Deyimler 

MADDE 3. - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 

a) Sicil Raporu : Sicil amirlerinin, mesl eki eh liyelin belirlenınesini sağlayan so

ruları not usulüyle, şahsiyetle ilgili konuları mütalaa şeklinde değerlendirerek memur

ların mesleki ehli yetleri yle şahsi meziyet ve kusu rlarını belirledikleri bu yönetmeliğe 

ekli formu, 

b) Sicil Amiri : 657 sayıl ı Devlet Memurları Kanununun 11 2 nci maddesinde 

öngörüldüğü şekilde yürürlüğe konulan yönetmelikler gereğince sicil raporlarını il'k 

(birinci), ikinci ve üçüncü derecede yeVkili olarak doldurmakla görevlendirilen amir

leri, 

c) Atamaya Yetkili Amir : Atama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hüküm

leriyle atama yetkisi tanınan memurları müşterek kararla veya Bakanlar Kurulu Ka

ran ile atanan memurlar bakımından ise in ha ·eden makamı, 

d) En üst Yönetici : Başbakan ve Bakanları ; Başbakanlık ve Bakanlıklarda müs

teşarı; bağlı veya ilgili kuruluşlarda bunların başında bulunan Müsteşar, Başkan, G e

nel Müdür, Genel Sekreter ve Müdürü; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi ku

rumlar bakımından özel yönetmeliklerinde belirtilenler 25 inci maddenin uygulanma-
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s ı yla il gili o la ra k da kurumla rın . bö lge il ve ilçelerdeki taşra teşk i l alının baş ında bu 

luna nl a rı , 

Ifa de eder. 

Memur kütüğü 

MA DDE 4. Kamu kurumlarına memur o larak atanan lar kurumlarca tutula n 

mem ur kütük ler ine kaydedi lir. Her memura ay rı bir numa ra verilir. 

K ütüğün her memura ai t bö lümüne, mem urun adı . soyadı , cins iyeti , doğum tari 

hi ve ye ri . öğren i mi , kadrosu, i ~e baş lama ve i ş ten ayrılm a ta rihi ve sebebi kaydedilir. 

M emu r kü tükl eri ö1. lük i ş l e ri bi r im lerince tutulur. 

Memur cüzdanı 

MA DD E 5. - K uru mla rca her mem ura k iml ik belges i o la ra k kull anılmak üze

re memu r cüzdanı ve r ilir. Memur cüzda nında mem urun adı , soyad ı , doğum yer i, do

ğum ta r ihi ve görevi be lirtilir. 

H erh angi bir sebeple kurumda n ayrıt anl a rın mem ur cüzda ni a rı geri alınır . 

Özlük dosyası 

M ADDE 6. - H er mem ur iç in kurumlarınca bi r özlük dosyas ı düzenlenir. Bu 

dosyada mem urun adı ve soya dı . kütük s ıra n uma ras ı , doğum yeri ve ta rihi, cinsiyeti , 

medeni ha li , nüfus hü viyet i cüzdanı ile öğren im belges inin da ireec tasd ik edilmiş su

rell eri . ba km a kl a yükümlü olduğu kimse ler , öğren im durumu, bildiğ i ya banc ı diller ve 

derecesi, yap t ığ ı li sa nsüstü eği t i mi , sta j ve in ce lemeleri . s ınıfı , derece ve kademes i, mec

buri h izmetl eri . askerlik durumu , aday lık ve as li memurluğa a la nm a ve i şe baş l a ma 

ta rih i, derece ve kademe il crl emeleri . imt iha n başa rı dereceleri , s ınıf ve yer değ i ş iklik 

leri , h izmet iç i eği tim durumu , s ic il ine i şa re ll enmek üzere kend is i ta ra fından veril en 

yayın ve eserl eri , aldığ ı takd irn ame ve ödüller, hak kında ya pıl an disiplin soruşturma 

Ianna da ir evra k ve ver ilen di si pl in ceza l a rı , herh a ng i bir suçta n do l ay ı hakkında dava 

aç ıl m ı ş ise hükümlül ük (affedi lm i ş o lsa la r b ile) men'i muha keme veya beraat kararı; 

sağlık d urumun a, görevden u za klaştırm a, yapt ığ ı fa hri hi zmetl er, a l d ı ğ ı iz iniere ait bilg i 

ve belgeler il e memurluğa a lın ı rk en istenen diğer belgeler bulunur. 

Bu Yön etmeli ğ in u yg ul anmasında özlük dosya l a rı memurların sic illerinin bir pa r

ças ı sayılır ; g izli s ici l ra po rl a nnın dolduru lmas ı esnas ında ilg il i sic il a mirl erince ince

lenebilir . 

Sicil do~yası 

MADDE 7. - Her Dev let mem urun un bi r s ici l dosyas ı bul unur. S ic il dosya la n 

na sici l a m irl er ince dü zenl enen gizli s ic il raporl a rı ile va rsa müfetti ş l e r ta rafında n ve-
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rilen denetleme raporl a rı . sici l not defterleri, mal beyann ameler i. va li ve kaymakam

larca düzenlenen ek sici l raporları konulur. 

Siril not defteri 

MADDE 8. Kurumlar...:a her memur için sayfa ları mütesels il numa ralı ve mü -

hürl ü; yapılan gö;:etim veya dcn,tiın konusu ile tarihinin ve a ın iri n düşüncesinin kay

dedileceği bölümleri dönem esasına göre dü7enlenıni ş bulunan sici l not defterleri hal ır 

la narak bun l a rı kullanacak olan ilk sici l a mirle r ine dağıtılır . 

Sicil not defterlerinin kullanılması 

MADDE 9. - lik sicil amirkrinin . sici l dön eminde yaptık l a rı gözetim veya den c

tim sonunda memurlarda tespıt ett ikl eri o lumlu veya olumsuz tu tu m ve davra nı ş l a rı. 

üçer aylık dönemler itib a r iyl~ sici l not defterlerinin ilgili bölümüne. düşünce l eriy l e bir

likte kaydetmeleri şartt ır. Kayıtlarda gözetim veya denetim tarihi, konusu, yeri tefer

ru atl ı bir şeki l de belli edi lir . K ayıtla r memurl arın mesleki ehliyetleriy le birlikte genel 

durum ve davra nı ş l arı nın da değerlendirilmesini sağ l ayacak şekilde tutulur. Kayda de

ğer bir durum bulunmadığı takdirde memur hakkında il k sic il ami rinde t eşekkü l et 

miş kanaale göre hi zmeti n ; çok başarılı, başarılı, vasa t, yetersiz veya henüz kanaat 

edinilmemi şse memurun dencnmekte ve denetlenmekte o lduğu belirtilerek o dönemin 

kayd ı tamamlanır. 

Görevle rinden ay rılan ilk s ici l amirleri sici l not defterlerini ilgili memurla rın yeni 

göreve baş la yacak sici l amirine verilm ek üzere s ici l raporl a rını sa kla makl a gö revli m a

ka ml a ra teslim ederler. 

Özlük ve sicil dosyasının önemi 

MADDE 10. - D evlet memurlarının eh liyetleri nin tespitinde. kademe ilerlemele

r inde, derece yükselıne l erinde , emekli ye çıkarına veya hi zmetle ili şkilerin i n kesi lmsin 

de özlük ve s ici l dosya l a rı ba~lıca da ya n aktı r . Kurum değiş tiren memurların ö;: lük ve 

sic il dosya la rı yeni kurumla rın a eksiksiz o la ra k gö nderili r. 

Sicil amirleri yönetmelikleri 

MADDE ll . - Kuruml a rınca hu Yönetmeliğe ek li sici l raporla rını daldurarak 

memurların mesleki ehli yetle r ini ve şahsi k usu r ve ıneziyetlerini tespit ye tkisi Lanına

cak sicil a mirleri , 657 sayı lı Devlet Memurl a rı Ka nunun un 112 nci maddesi u yarınca 

yürürlüğe konul aca k yöne tmeliklerle belirtilir. 

ss 



lKlNCt BÖLüM 

Gizli Sicil Raporlarının Doldunılmasına 

Dair Usul ve Esaslar 

Sicil raporlarının doldurulma 7.amanı 

MADDE 12. Gi zli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde 

doldurulur. R aporların ilgililerce en geç 31 Aral ık gü nü , tatile rasladığı takdirde mü

teakip çalışma günü mesai saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli makam

lara teslim edilmesi ~arttır. 

H er ne sebeple olursa olsun sicil raporlarını birinci fıkrada belirtilen tarihlerden 

sonra teslim edenler hakkında idari soruşturma açılır . 

Aday memurların sicil raporları işe başladık l arı tarihi takip eden birinci yılın dol

masından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların 

ikinci yıl sicilieri aynı şekilde doldurulur. 

Bir yıldan çok , iyi y ıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci 

sicil raporları , adaylık larının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte d oldurulur. 

Sicil raporu doldurmak için gerekli süre 

MADDE 13. - Haklarında sici l raporu düzenlenecek memurların, değerlendiril 

melerini yapacak sici l amirlerinin yanında en az a ltı ay çalışmış olmaları şarttır. 

üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek a mirlerden bir veya iki

sinin bulunmaması halinde m evcut amirieri n rapo run a itibar edilir. 

Iki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen du 

rumda bi rinci veya ikinci sici l ami rinin dolduracağı sici l raporu o y ıl için geçerli sa

yıl ır. 

Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sici l amirinin değerlendirmesine gö

re işlem yapılır. 

Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalma

maları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilieri tarafından üç 

aylık bir süren in sonu nda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl 

ıçın sici l raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç ay

dan az olmamak üzere memurla. en fazla çalışa n sici l amiri tarafından doldurulur. 

Sici l ami rinin yanında çalış ırk en alınan mazeret izinleri ile yı llık izinler ve doktor 

veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri. hizmetiçi eğitimde geçen süre

ler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık sü reye dahildir. Şu kadar ki ami

rin yan ında 3 ay fiilen çalışmış o lmak şa rttır . Hizmetiçi eğ itimin veya hastalığın sicil 

raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imklin vermeyecek kadar uzun sür-
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mesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması 

halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yı lın sicil notlarının 

ortalaması esas alınır . 

Görevden ayrılış halinde sicil raporlannın dotdurulması 

MADDE 14. - Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup, başka göre

ve atananların sicil raporları, bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıl 

dıkları tarihi takip eden onbeş gü n içinde doldurulur ve yeni görev ye rl eri ne gönde

rilmek üzere ilgi li makamlara teslim edilir. 

Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil raporu 

doldurmak için yeterli sü re kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri en az 6 ay 

beraber çal ıştık l arı memurların sicil raporlaının kendilerine ait bölümü, görevlerinden 

ayrılmadan önce daldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim 

ederl er. 

Sicil not defterindeki kayıtlardan yararlanma 

MADDE 15 . - Her derecedeki sicil amirleri sici l raporlarını doldurtırken sici l 

not defterindeki kayıtlardan ya rarla nırlar. Ilk sicil amirleri doldurdukları sicil rapor

larıyla birlikte sicil not defterleri ni de iki nci ve bunlar da gerektiğinde üçüncü sici l 

amirlerine gönderirler. üst sici l amirleri sicil not defterlerinin 9 uncu maddedeki esas

lara uygunluğunu tespit etlikten sonra kendi düşüncelerin e ve mevcut kayıllardan ya

rarlanarak edindikleri kanaate göre sicil rapo rlarını doldururlar. 

Haklı bir sebep olmaks ızın sayfalarında eksiklik bulunan veya kayıtlarında gere

ğinden fazla düzeltm e yapı lmı ş olan sici l not defterleri üst sicil amirlerince usulüne 

uygun olara'k tutulmamış kabul edilir. Bu hususu tespit eden üst sicil amirleri, sici l ra

porunu sici l not defterindeki kayılları gözönünde bulundurmaksızın kendi düşüncele

rine göre doldurur ve bu durumu sicil raporunun birinci sayfasına kaydedecekleri bir 

notla belirlirler. 

S icil not defterleri sicil raporlarını en son doldura n sicil amirince ilgili ilk sicil 

amirine iade edil ir. 

Sicil raporlannın doldurulmasında uygulanacak not usulü ve notların dereeelen

dirilmesi 

MADDE 16. - Sicil ami rleri , sicil raporunun memurların mesleki. yönetici lik 

ve yurt dış ı görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenınesini sağlayan soruları n herbirini, ih

tiva ettikleri unsurları esas a lmak su reliyle 1 CO tam not üzerinden değerlendirir ve so

rulara verdikleri notların topla mını soru sayısına bölerek memurların sicil notunu tes

pit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen sicil notlarının toplamının sicil 
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amiri say ı s ın a bölünmesi suret i ile de memurların sici l notu orta lamas ı bulunur ve 

buna göre sici l notu o rtalamas ı : 

a) (ıQ'dan 75'e kadar olanla r o rta, 

b) 7o'da n 89'a kadar olanlar iyi, 

c) 90'dan 1 :xre kadar olan lar çok ı y ı, 

Derecede başarılı olmu~. o lumlu ; 59 ve daha aşağ ı not alanlar ise yetersiz görül

müş, olumsuL sic il almı~ sa} ılır . 

Sicil notu ve orta l amas ı hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır. 

H i~:nıet özelliklerini n gereklirmesi ve Devlet Personel Başkanlığının o luml u görü

şünün alınma~ı kaydıyla. kurumlar sic il raporundaki. memurl arın mesleki eh li ye tleriyle 

ilgili ko n ularda en fatla iki soru ilave edebi lirl er. Ilave edilen sorular da 100 not üze

rinden değerlendirilir. 

Memurların genel durum YC davranışlarının değerlendirilmesi 

MADDE 17. Sici l amirleri sicil raporunu doldurdukları her memuru ; 

a) Dış görü nüşü (K ılık , kıyafet), 

b) Zekii derecesi ve kavrayış kabiliyeti, 

c) Aziın ve scbatka rlık , dürüsllük, sı r saklanıada güvenilirlik ve beşeri nıünasc

bellerdeki başarısı, 

d) Alkol. kumar, vb. al ı ~kanlıkl a rı memuri yelle bağdaşmayacak ölçüde sürdür

me gibi halleri, 

c) Güvenilir o lmama, şahsi menfaallerini aş ırı ö lçüde düşünme, yalan söyleme, 

dedikodu yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranı~ları, 

Bakımından genel bir değerlendirmeye tahi tııtarlar. Değerlend i rme için sici l not 

deftcrindeki kayıtlarla, sic il dönemi nde edi n ilen diğer bilgi ve müşahcdelerden yarar

l a nılır . Değe rlendirme sonucuna göre memurların olumlu yönleri ilc sicil not dcfte

rindcki kayıtlarla veya haşka şekilde teyid edilen o lumsuz yönleri, kustır ve noksan

ları hakkındaki düşünceler sici l rapo runun şahsiyet değerl endirilmesine ait bölünıiine 

ayrı ayrı aç ık ve gereğine göre kısa veya leferruallı olarak yazılır. 

Sicil amirleri nin memurların genel durum ve davranı şları hakkındaki düşünceleri, 

not takdirlerinde dikkale alınır. 

Sicil raporlarının dolduruhış şek li 

MADDE ı 8. - Sicil rapor l a rı önceden hazırlanan nıüsvetlelerdcn yararla nıl a rak 

herhangi bir sili nti ve kazıntı yapı lmaksızın doldurulur. Müsvettclcr imha edi lir. Faz-
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la ve yanlış yazılan kelime veya notlar okuntılacak su rette çizilerek doğrusu yazıldık

dan sonra keyfiyel imza ile tevsik edilir. 

Sicil amirleri 16 ncı madde uyarınca tespit edecekleri sic il notunu kendileri hesap

layarak sicil raporunun ilgili bölümüne yaza rlar. Memurların sicil notu ortalamaları, 

özlük işleriyle görevli birimlerin başında bulunan amir veya en yak ın yardımcıları, 

böyle bir birim yoksa özllik işleriyle görevli memurlardan en üst yöneticiler tarafın

dan seçilenlerce hesaplanarak sicil raporunun ilgili bölümüne yazılır. 

Sicil amirinin sorumlulukları 

MADDE 19. - Sicil amirleri sicil raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde 

düzenlerken ; Devlete sadakat ve bağlılığı. memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve 

itibar ile hizmetleri n süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini; güvenilir ve ye

tenekli memurların yükselmelerini, diğerlerınin ise kamu hi/mellerinden uzaklaştırıl

maları gerektiğini esas alır. 

Sicil amirlerinin maiyellerinde çalışa n memurları değerlendirmedeki başarıları üst 

sicil amirleri tarafında n kendisinin değerlendirilmesinde de d ikkate alınır. 

Garez veya özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan 

sicil amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır. 

Dcğcrlcndirmelcrin genel niteliği ve geçerli sayılmayacağı haller 

MADDE 2;). - Her derecedeki sicil amirlerinin o57 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak memurlar hakkınd:ı sicil raporla

rında yaptıkları değerlendirmeler birbirinden bağımsız ve 16 ncı madde hükümlerine 

göre etkili ve geçerlidir. Memurların sicil notu sicil amirlerince takdir olunan notla

rın aritmetik ortalamasına göre tespit edilir. Ancak birinci ve ikinci sicil ami rlerince 

yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya olumsuz olmasına tesir et

mesi veya ortalama sic il notu aralarında 1 O veya daha fazla fark olması halinde var a 

üçüncü sicil amirinin kanaatına müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendir

mesi esas alınır. 

Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amiri nin değerlendirmesi ile 

iktifa edilir. Bir sicil anıirinin bulunması ha linde birinci sici l amirinin değerlendünıe

sine göre işlem yapılır. 

Garez veya Ö7el maksatla memur hakkında gerçeğe ayk ırı değerlendirme yapt ığı 

anlaşılan sici l amirini n değerlendirmesi geçersiz sayılarak memur hakkında varsa diğer 

sicil amir veya amirlerinin değerlendirmesine gö re. yoksa o sicil döneminde son üç 

yılın aritmetik ortalaması esas alınarak buna göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı olarak 

memur lehine yapıldığı anlaşılan değerlendirmeler de geçersiz sayılır. Bu takdirde de 

diğer değerlendirmelere; ba~ka değerlendirme yapılmamışsa memurtın son 3 yıla ait 
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sic il raporlarının; hakkında daha az say ıda sic il raporu doldurulmuş olanları n mev

cut sici l raporlarının orta l amasına göre i ş lem yarılır. 

Yetersiz memurların uyanlmaları 

MADDE 2 1. - Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma 

sebep olan kusur ve n oksanları nı gidermderi için, sicil rapor l arı nın bunların muhafa

zası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya 

yetki li amirlerce gizl i bir ya7ı ile uyarılırlar . 

Uyarılan memurların itiraz hakkı 

MADDE 22. - ::?. 1 inci madde uyarınca uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebel 

lüğ ettikleri tarihi takir eden 1 ay içinde atamaya yetki li amirlerine ilirazda buluna

bilirler. 

Uyarı ve itirazlara dair usul ve esaslar 

MADD E 23. - Itirazlar, sadece uya rı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara 

karşı yazılı ola rak yap ılır . 

Itirazla r atamaya yetki li am irlerce veya bunların görevlendirecek leri ve itiraz edi

len değerlendirmeyi yapa n sici l ami rl er iy le aynı veya daha üst derecede bulunan bir 

memur ta rafından incelenebi lir. Inceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dos

yas ı ile sici l not defterleri ve konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tama mlanır. 

İnceleme sonucuna göre atamaya yetki li ami r, kararını. inceleme içi n kendisine ve

rildiği tari hten itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir. 

tki defa üst üste olumsuz sicil alanlar 

MADDE 24. - Iki defa üst üste o lumsuz sic il alan memur la r başka bir sici l 

amirinin emri ne atanırlar, bu rada da olumsuz sicil alma l arı halinde memuriyelle ili~

kileri kesilerek haklarında T. C. Emek li Sandığı Kanunu hükümleri uygu la nır. 

üÇüNCü BöLÜM 

Çeşitli Hül•ümlcr 

Sicil raporlannın muhafazası ilc görevli makamlar 

MADDE 25. - Sici l raporları merkezde ve gereği ne göre kurumların bölge, il ve 

ilçelerdeki taşra teşkilatında, 3 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen en üst yönetici

lerin veya görevlendirecekleri en yak ın ya rd ı mc ılarının nezdinde; ö.dük işleri ilc gö-
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revli birimlerin başında bulunanlar ile birden fazla olmamak üzere seçecekleri en ya

kın yard ıınc ıl arının; böyle bir birim yoksa özlük işleri ile görevli memurlardan amir 

durumunda bulunanın sorumluluğunda muhafaza edilir. 

Sorumlular. sicil dosya veya raporlarının muhafaza edildikleri yerlerden bir süre 

için çıkarıima l arını gerekliren her iş hakkında yuka ıdaki yönetici veya görevlendirdik

leri yardımcıianna bi lgi vermek mecburiyetindedirler. 

Ozlük i~lcri ilc görevli birim ve memurların sorumlulukları 

MADDE :2ô. - Sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu 

Yönelmelik hükümlerine uygun olarak doldurulması ve sicillerle ilgili bütün işlemle 

rin mcr ' i hükümlere göre yü rü tü lmesinden kurumların özlük işleri ile görevli birimle

ri, böyle bir birimin bulunmaması halinde bu işle görevlendirilen memurlar sorumlu

durlar. 

Yukarıda sayılan birim ve görevliler kendilerine teslim edilen sicil raporlarını, bu 

Yönetmelikte belirtilen en son teslim tarihlerini takir eden 15 gün içinde, sicil amirle

rinin not ve mütalaas ı ile yaptıkları değerlendirme l er dışında , her yönüyle inceleyerek 

tespit etti kleri noksanlıkların gider ilmesi ni temin ederler. 

Bu işle görevtendirilenlerin gizliliğe riayetleri , edindikleri bilgileri açıklamamaları 

şarttır. Bu esaslara uymadıkları tespit edilenler 657 sayılı Kanuna göre cezalandırıl

makla beraber bir daha aynı görevlerde çalıştırılamazlar. 

Gizliliğe riayet 

MADDE 27. - Memurların sicilieri ile ilgi li her türlü yaz ışma, evrak ve belge

leri n sevkinde ve sicil raporlarının muhafazasında (Gizli ve Kişiye Özel) işaretli zarf

ların kullanılması şarttır. 

Sicil raporları sicil dosyalarıyla birlikte kilitli dolaplarda muhafaza edilir. 

Sicil dosyalarını inceleyebilecek yetkililer 

MADDE 28. - Başbakan, bakanlar, atamaya yetkili amirler, valiler, kurumların 

merkez teşkilatının en üst yönetici le ri ve kaymakamlar, başında bulunduklan te~ki lat 

ta görevli bütün memurların sicil dosyalarını inceleyebilirler. 26 ncı maddenin 2 nc i 

fıkra hükmü saklıdır. 

Memuriyetleri sona erenJerin sicil dosyaları 

MADDE 29. - M emurlardan; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarı -

lan , 
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b) Memurluğa a lınm a ~a rtlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaş ıl 

dığı vc~ ':ı memurlukları s ıras ı nda bunlardan birini kaybettiği için mem uriye line son 

verilen , 

c) istifa eden. 

dJ Istek, ya~ haddi, nı alu llük ve sicil sebeplerinden biri ilc emekliye ayrılan ve

ya ödenlerin, 

Sic il do<;yaları. ö1.lük dosyaları ile birleş tir il erek ilgili mevzuatın öngördüğü şekil

de muh:ıfata edi lir. 

Vali ve kayınal•::ııııiann ~idi amiri olduldarı memurlar 

MADDE 30. Va l ıle r: val i yardım c ıları ile kaymakam ların, il idare şube baş -

k anlarının , il merkezinde görev li genel ve özel kolluk anıirierini n birinci; il idare şube 

başka nl arının birinci sicil amiri oldukları memurların ikinci ve ikinci sicil amiri olduk

ları memurların ise üçüncü derecede sicil amiridi rl er. 

Kaymakamlar; ilçe idare ~ ube başkanları ilc ilçede görevli genel ve öze l kolluk 

amirlerinin birinci; ilçe idare şube ba ~kanlarının birinci sicil amiri oldukları memur

ların ik inci ve ikinci sici l amiri o ldukları memurların ise üçüncü sicil amiridirler. 

Valilerin 1 inci sicil amiri olmaları halinde 2 nci sic il amiri Bakanlıklarda Müs

teşar veya bakan, bağlı veya ilgili kuruluşlarda Müsteşar, başk :ı n veya genel müdür

lerd ir. 

Kaymakanıl a rın inci sicil amiri olmala rı halinde 2 nci sici l ami ri vali, il idare 

şube başkanının 2 nci sicil amiri olmas ı halinde ise 3 üncü sicil anıırı mutlaka vali 

olur. 

Bölge müdürlerinin birinci sici l amiri bölge kurulu~unun merkezinin bulunduğu 

ilin val isidir. Bölge kurulu şuna dahil di ğe r illerin valileri lüzum gördükleri takdirde 

bölge müdürleri hakkında ek sicil raporu dü;enleyerck ilgili kurum merkezine gönde

rebilirlcr. Ek sicil rapor l a rı ilgili bölge müdürünün sicil notu ortalamas ının tespitinde 

gözönü nde tutulur. 

Bölge kuruluşu bulunan kurumlar sicil amirleri yönetmelik lerini kaymakamların 

ilçede, valilerin ise illerin merkezinde görevli bölge memurlarının gereğine göre birin

ci, ikinci veya üçüncü derecede sicil anıiri olmala rını sağlayacak şekilde düzenlemek 

mecburi ye tindedirler. 

Taşra teşkilalı 54-+2 say ılı li idaresi Kanununda belirtilen esaslardan farklı ola

rak 27.9.1984 tarihli ve 304(ı say ılı Kanun ile özel kanunlardaki hükümlere göre ku 

rulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarının da yukarıdaki fıkra hükmüne uynıaları 

mecburidir. 
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Valiler il, kaymakamlar ilçe hudutları dahilinde gö revli , sicil amiri olmadıkları me

murlardan hizmelle yetersiz veya başarılı gördükleri hakkında da ek sicil raporu düzen

leyerek. memurun sicil raporu nezdinde saklanan amirine gönderirler. ligili memurun 

yıl sonunda sicil nolu ortalamasının tespiti sırasında vali veya kaymakamca düzenlen

miş ek sicil raporundaki sicil nolu da gözönünde tutulur. 

GEÇICI MADDE 1. - Bu Yönetmelik hükümleri, aylıkları nı 657 sayılı D evlet 

Memurları Kanununun ek geçici maddelerine göre alan memurlar hakkında da uygula

nır. 

GEÇICi MADDE 2. - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların 1985 yılına 

ait sicil raporlarında yeterlikle ilgili soruların değerlendirilmesinde her pekiyi için ı ı, 

her iyi için 9. her orta için 8 ve her zayıf için de 5, not esas alınmak suretiyle tespit 

edi len toplam not 1985 yılı si cil notu sayılır. 

GEÇICI MADDE 3. - Bu Yönetmelikte öngörülen sicil not defterinin standartla

rı ve şekli D evlet Malzeme Ofisince tespit edilerek hazırlanan örnekler kurumlara gön

derilir. Kurumlar örneğine uygun sicil not defterlerini yeterli sayıda bastırarak ilk sicil 

amirlerine dağıtırlar. 

GEÇICI MADDE 4. - Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların ı986 yılı na 

ait sicil raporları, sicil not defterlerindeki kayıtlar aranmaksızın sicil amirlerinde teşek

kül etmiş genel kanaat ve düşüncelere gö re düzenlenir. 

GEÇiCI MADDE 5. - Sicil amirleri; bu Yönetmeliğin yayımlandığ ı tarihi takip 

eden iki ay içinde kurumlarınca özel yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE 31. - Bu Yönetmelik yayım ı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 32. - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TELF.FüN YöN ETMELiGINE t.Kt EK MADDE EKLENMESİNE tUŞKİN 

YöNETMELİK (*) 

MADDE 1. - 20.4. 1978 tarihli Telefon YönetmeLiğine aşağıdaki Ek - ı ve Ek - 2 

sayılı maddeler eklenmişti r. 

«EK MADDE 1. - Milletvekilierine Halkla İlişkiler Binasında tahsis edilen tele

fonların tahsis, makine kirası , işletme giderleri ve yıllık abonman ücretleri ile bu tele

fonlara tahakkuk edecek şehir içi ve şehirlerarası görüşme ücretlerinin T .B.M.M. Büt

çesinden karşılanacak miktarını belirlemeye T.B.M.M. Başkanlık Divaru yetkilidir. 

EK MADDE 2. - Siyasi Parti Gruplarına tahsis edilen telefonlardan Siyasi Parti 
Gruplarınca belirlenecek iki telefonun tahsis, ma:kine kirası, işletme giderleri ve yıllık 

abonman ücretleri ile bu telefonlara tahakkuk edecek şehir içi ve şehirlerarası görüşme 

ücretlerinin T .B.M.M. Bütçesinden karşılanacak miktarını, beher telefon için, Ek Madde 
l'e göre belirlenecek mikların iki katından az olmamak üzere belirlemeye T.B.M.M . 

Başkanlık Divan ı yetkilidir.» 

MADDE 2. - Bu Yönetmelik hükümleri ı Ocak 1987 tarihinden itibaren yürür

lüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Yönetmeliği T.B.M.M. Başkanı yürütür. 

(*) Bu Yönetmelik, T.B.M.M. Başkanlık Divanının 16 Aralık 1986 tarih ve 99 sa

yılı kararı ile kabul edilmiştir. 
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