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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sa-
yılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (f) ve (ı)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim
alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı
olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanları,

f) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına
yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı,”

“ı) Uygulama alanı: Cumhurbaşkanı kararıyla kararlaştırılan riskli alan ile Bakanlıkça
belirlenen rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı,”

“i) Yapı yaklaşık maliyet bedeli: Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühen-
dislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetleri ile yapı inşaat alanının
çarpımından elde edilen bedeli,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “, Ma-
liye Bakanlığının uygun görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (c)
bendi ile dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri
ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabilir.
Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabil-
mesi için; bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile yapıl-
ması gerekir.”

“b) Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama,” 

T.C.
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan  “teklif olarak Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şek-
linde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna” ibareleri “Cumhurbaşkanına” şeklinde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Riskli alan;
a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol

açma riski taşıdığına dair teknik raporu,
b) Alan sınırları içerisinde 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir

Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre afete maruz
bölge olarak kararlaştırılan alan olup olmadığına dair bilgi ve belgeyi,

c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama
imar planını,

ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,
d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbi-

limsel etüd raporunu,
f) Bu fıkra uyarınca belirlenecek riskli alanlar için Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların

Tespit Edilmesine İlişkin Esasların EK-A bölümüne göre hazırlanan analiz ve raporu, 
g) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,
ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden Bakanlıkça belirlenir ve karar

alınmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, dördüncü, sekizinci, doku-

zuncu, onuncu, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı maddenin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(2) Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendis-
lerin; ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş
yıl çalışmış olmaları, Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca
düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alarak başarı belgesi almaya hak kazanmış olmaları gerekir.
Lisanslandırma talebinde bulunan üniversite adına riskli yapı tespitinde görev alacak mühendis-
lerin öğretim üyesi olması durumunda bu fıkrada belirtilen şartlar aranmaz.”

“(4) Lisanslandırma için;
a) Lisanslandırma talebini içeren dilekçe,
b) Talepte bulunan kurum veya kuruluşa göre güncel tarihli ve onaylı olarak; ilgili mes-

lek odasından alınmış işyeri tescil belgesi veya faaliyet gösterdiği konuya ilişkin belge veya
29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan alınan izin
belgesinin örneği,

c) Kurum veya kuruluşun ortaklarının ve yöneticilerinin adını, soyadını ve T.C. kimlik
numarasını gösteren ticaret sicil müdürlüğünden alınmış firma genel durum belgesi ve kurum
veya kuruluşun en son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin bir sureti,

ç) Kurum veya kuruluşun, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne kayıtlı elek-
tronik tebligat adresi ile yöneticisinin elektronik imza edinmiş olduğuna dair yazılı beyanı,

d) Riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin ikinci fıkrada sayılan şartları sağ-
ladıklarına ilişkin belgeler ile elektronik imza edinmiş olduklarına dair yazılı beyanları,

e) Ek-3’te yer alan taahhütname,
f) Lisans belgesi ücretinin yatırıldığına dair dekont,
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ile birlikte yazılı olarak veya elektronik yazılım sistemi üzerinden gerekli formların
doldurulması veya belgelerin taratılarak sisteme eklenmesi suretiyle Bakanlığa müracaatta bu-
lunulur. Müracaatın uygun görülmesi hâlinde, B-4 formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine
ve Ek-1’deki şekil ve muhtevada Lisans Belgesi düzenlenir. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki
yapı denetimi ve laboratuvar kuruluşlarının lisanslandırılmasında, riskli yapı tespitinde görev
alacak mühendis olarak denetçi belgesine sahip bir mühendisin bildirilmesi halinde, bu du-
rumdaki mühendis için sadece Bakanlıkça düzenlenen eğitim programlarına katılarak başarı
belgesi almaya hak kazanmış olması şartı ile elektronik imza edinmiş olduğuna dair yazılı be-
yanı aranır.” 

“(8) Aşağıda belirtilen hallerde lisanslı kurum ve kuruluşlara elektronik yazılım sistemi
üzerinden yeni riskli yapı tespiti için yapı kaydı oluşturmaları ve/veya işlem yapmaları izni
verilmez:

a) Riskli yapı tespiti yapmak üzere en az bir inşaat mühendisinin görevlendirilmemesi
durumunda görevlendirme yapılıncaya kadar.

b) Ortaklarında, mühendislerinde, ortaklarının ve kuruluşun adında ve tebligat adresi
ve benzeri bilgilerinde yapılan değişikliklerin süresi içinde Bakanlığa bildirilmemesi durumun-
da bildirim yapılıncaya kadar.

c) 4708 sayılı Kanuna göre yeni iş almaktan men cezası verilmesi durumunda ceza sü-
resi bitinceye kadar.

ç) Ortakları, yöneticileri veya mühendisleri hakkında ilgili meslek odasınca faaliyetten
geçici men nevinden ceza verilmiş olması halinde ceza süresinin sonuna kadar.

d) Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik yapılması durumunda,
riskli yapı tespitinde görev alan mühendislerin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren altı ay
içerisinde yapılacak eğitimlerden birine katılıp katılım belgesi almaması durumunda katılım
belgesi alıncaya kadar.

(9) Görevini, Kanuna ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak yerine
getirmeyen lisanslı kurum veya kuruluşlara işlenen fiil ve hâllerin durumuna göre Kanunun
3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında sayılan idari yaptırımlar uygulanır.

(10) Lisanslı kurum veya kuruluşlara verilen idari para cezaları, tebliğ tarihinden itiba-
ren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idarî para cezaları, 6183 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir.” 

“(12) Lisanslı kuruluşun; lisans başvurusunda gerçeğe aykırı belge sunduğu tespit edilen
ortakları ve yöneticileri, mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlayan
mühendisi ile mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespiti talebinde bulunan malik
hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(13) Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin
katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır
veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp başarı belgesi almayan inşaat mühendisleri riskli
yapı tespitinde görev alamaz. Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarda değişiklik
yapılması durumunda, lisanslı kuruluşun riskli yapı tespitinde görev alan mühendislerinin de-
ğişikliğin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yapılacak eğitimlerden birine katılıp ka-
tılım belgesi almaları zorunludur.

(14) Kanun ve Kanun uyarınca yürürlüğe konulmuş olan yönetmeliklere göre yapılacak
iş ve işlemler Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi ile de takip edilebilir. Lisanslandırılmış
kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimler ve tebligatlar, lisanslı kurum ve kuruluşların
UETS’ye kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılabilir.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı,
yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“(2) Riskli yapıların tespiti;
a) Öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine

ait olmak üzere yaptırılır. Riskli yapı tespiti talebi, elektronik yazılım sistemi üzerinden yapılır.
23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı veya kat mülkiyeti
kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa üzerinde fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti,
yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa üzerindeki yapının başkasına ait olması
ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş olması halinde, riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça
yaptırılır.

b) Süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre için-
de yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık,
belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Malikler
tarafından yaptırılmadığı için Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı
tespitinin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Riskli yapı tespitinin mas-
rafları, Bakanlıkça veya İdarece ilgilisine yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde
ödenir. Süresinde ödenmeyen masraflar, tespit Bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış ise Ba-
kanlığın ilgili vergi dairesine bildirmesi üzerine vergi dairesince, İdarece yapılmış veya yaptı-
rılmış ise İdarece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre takip ve tahsil edilir.

(3) İtiraz veya yargı kararı üzerine yeniden riskli yapı tespit raporu tanzim edilmesinin
gerekmesi, raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmiş olması ve yapının risk duru-
munu etkileyebilecek kasti bir müdahale dışında somut bir hadisenin gerçekleşmiş olması hal-
leri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir.
Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli yapı tespit talebi üzerine, o yapı hakkında daha
önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini elektronik yazılım sistemi üzerinden
kontrol eder. Elektronik yazılım sistemi üzerinden yapı kaydı oluşturulduktan sonra riskli yapı
tespitinin; iki ay içerisinde yapılmaması halinde maliklerden herhangi birinin talebi üzerine,
altı ay içerisinde yapılmaması halinde ise Bakanlıkça resen elektronik yazılım sisteminden yapı
kaydı silinir. Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu binanın Ulusal Adres Veri Tabanında
belirtilen adresinin ve bina kodunun yer alması zorunludur.

(4) Riskli yapı tespitine ilişkin raporlar, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış ku-
rum veya kuruluşça, tespite konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki
devri yapılması durumunda İdareye elektronik yazılım sistemi üzerinden gönderilir. Raporlar,
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edil-
mesi halinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa iade
edilir. Raporlarda herhangi bir eksiklik tespit edilmez ise riskli olan yapılar, en geç on işgünü
içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.” 

“(6) Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanunî temsilcilerince on beş gün
içinde yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumun-
da İdareye verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazın süresi içerisinde ve yapı malikince
veya kanunî temsilcilerince yapılıp yapılmadığı Müdürlükçe veya İdarece kontrol edilir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar ile yapı malikince veya malikin vefat etmiş olması halinde miras-
çılarınca yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.
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(7) Riskli yapı tespiti yapılan yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik he-
yetin teşkil edilmemiş olması halinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar,
yapının bulunduğu yerdeki Müdürlükçe veya İdarece, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin
bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir.

(8) Riskli yapı tespiti neticesinin, itiraz üzerine veya yargı kararı ile değişmesi halinde,
durum ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.”

“(10) Müdürlük, Bakanlık tarafından yetki devri yapılması durumunda İdare ve teknik
heyetler tarafından riskli yapı tespit raporunda tespit edilen teknik inceleme eksikliklerinin ta-
mamının, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren bu kurum ve
kuruluşlarca otuz gün içinde düzeltilmesi zorunludur. Lisanslı kurum veya kuruluşun otuz gün-
lük süre içerisinde gerekçeli talebi üzerine, bu kuruluşlara eksikliklerin giderilmesi için ek süre
verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri
ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin
müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin
kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına veya yapının
tahliye edildiğinin ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin fiilen kapatıldığının İdarece tespit
edilerek tutanağa bağlanmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine
istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı işgünü içerisinde düzenlenir.”

“ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde verilen süreler içinde riskli yapıların malik-
lerce yıktırılmaması durumunda, hak sahiplerinin de görüşü alınarak riskli yapılara elektrik,
su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan
istenir. İdarenin talebi üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların riskli yapılara verilen elektrik, su
ve doğal gaz gibi hizmetlerini durdurması zorunludur.” 

“(6) Müdürlük veya yetki devri yapılması durumunda İdare, yıktırılan riskli yapılara
ilişkin bilgileri elektronik yazılım sistemine kaydeder. İdare, tahliye ve yıkım işlemleri ger-
çekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde Mü-
dürlüğe bildirir. Yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe
yıkılır veya yıktırılır. Malikler tarafından yıktırılmadığı için Bakanlık veya İdare tarafından
yapılan veya yaptırılan tahliye ve yıkımın masraflarından malikler hisseleri oranında sorum-
ludur. Riskli yapının tahliye ve yıktırılmasının masrafları, Bakanlıkça veya İdarece ilgilisine
yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerisinde ödenir. Süresinde ödenmeyen masraflar,
tahliye ve yıkım Bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış ise Bakanlığın ilgili vergi dairesine bil-
dirmesi üzerine vergi dairesince, İdarece yapılmış veya yaptırılmış ise İdarece 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.”

“(7) Riskli yapının yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın tapu kütüğünün
beyanlar hanesindeki riskli yapı şerhi, riskli yapının yıktırılmasına ilişkin belgelere istinaden
ilgililerin talebi üzerine veya Bakanlık veya İdarenin bildirimi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce
terkin edilir. Riskli yapı şerhinin terkininden sonra da parselde yapılacak iş, işlem ve uygula-
malar Kanun kapsamında yürütülür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Teşkil olunacak her bir teknik heyet için; yükseköğretim kurumlarından ilgili mes-
lek alanlarında, 12/6/2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üye-
liğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca en az doktor öğretim üyesi kadrosunda
bulunanlar arasından, üniversite rektörlerince belirlenecek dört adet asıl ve dört adet yedek
üyenin bilgileri talep olunur.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teknik heyetin ilk toplantısında üyeler aralarından birini başkan ve birini de başkan
yardımcısı olarak seçer. Başkanın katılamadığı toplantılarda başkan yardımcısı teknik heyete
başkanlık eder.”

“(7) Teknik heyet, itiraz dilekçesinde gösterilen itiraz sebebi ile bağlı olmaksızın riskli
yapı tespit raporunun teknik yönden bütün unsurları ile Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit
Edilmesine İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler. Riskli yapı tespit
raporunda teknik yönden eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmelerin yapılması için
raporun lisanslı kurum veya kuruluşa gönderilmesine karar verilir ve rapordaki eksikliklerin
tamamının düzeltilmesinin sağlanmasından sonra yapının riskli ya da risksiz olduğuna ilişkin
nihai karar verilir. Teknik heyet, gerek görmesi halinde itiraza konu edilen yapıyı bizzat yerinde
inceleyebilir veya yapının yerinde incelenmesini Müdürlükten veya Bakanlıkça yetki devri ya-
pılması durumunda İdareden isteyebilir. Ancak, yapının riskli olup olmadığına ilişkin nihai ka-
rar, yapının riskli yapı tespiti yapıldığı tarihteki durumuna ve özelliklerine göre verilir. Teknik
heyetçe alınan kararlar, teknik gerekçeleri belirtilerek yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır.
Tespiti yapan veya yaptıran İdareye teknik heyetçe alınan tüm kararlar, itiraz eden malike ise
sadece nihai karar bildirilir. Teknik heyetçe alınan nihai karara göre yapının risklilik durumunun
değişmesi halinde karar Bakanlığa da gönderilir. Teknik heyetçe, karara bağlanan riskli yapı
tespit raporuna karşı başka bir malikçe yapılan itiraz üzerine yeniden inceleme yapılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Uygulama alanında hak
sahipliği ve diğer uygulamalar” şeklinde, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bakanlık, uygulama alanında; 
a) Her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yap-

maya, 
b) Cins değişikliği, tevhit, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tescil işlemlerini muvafakat aran-

maksızın resen yapmaya veya yaptırmaya,
c) Taşınmazları satın almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil

olmak üzere taşınmazları trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana
aktarmaya,

ç) Taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye,
d) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşı-

lığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye,
e) Arsa paylarını, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara

göre paylaştırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye,

yetkilidir.
(7) Uygulama alanında yürütülecek projelerin yapım işinde, 2/3/2019 tarihli ve 30702

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının
Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sayılan yetki belgesi gruplarına göre
bir üst belge grubunda olan müteahhitler görev alabilir.” 

“(9) Riskli alanlarda ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek uygulama-
larda aşağıda belirtilen şartlarda teminat verilmesi mecburidir:

a) Riskli alanlarda ilgili kurum tarafından değil de gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince
uygulamada bulunulacak ise Bakanlığa, mevcut imar planı veya teklif imar planına göre hesap
edilecek yapı inşaat alanı üzerinden; yapı inşaat alanı 50 bin m2’ye kadar olan alanlarda yapı
yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar, yapı inşaat alanı 50 bin m2’den büyük olan alanlarda
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ise, ilk 50 bin m2 için yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u, 50 bin-75 bin m2 arası yapı yak-
laşık maliyet bedelinin % 8’i, 75 bin-100 bin m2 arası yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 6’sı
ve 100 bin m2’nin üstü yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 4’ü esas alınarak hesaplanan miktarda
teminat verilmesi mecburidir. Belirtilen şekilde hesaplanan teminatın yarısı riskli alan teklifi
ile birlikte geçici teminat olarak verilir. Riskli alan teklifinin Cumhurbaşkanınca onaylanarak
Resmî Gazete’de yayımlanmaması durumunda geçici teminat ilgilisine iade edilir. Riskli alan
teklifinin onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanması durumunda ise, geçici teminatın iadesi
ile yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan tutarda kesin teminat verilmesi zorunludur. Alanda
planlama çalışmaları neticesinde gerçek yapı inşaat alanının belirlenmesinin akabinde daha
evvel verilen teminat eksik ise ilgilisi tarafında ek teminat verilir ve söz konusu teminat fazla
ise Bakanlık tarafından fazla olan miktar ilgilisine iade edilir.

b) Riskli yapının/yapıların bulunduğu parsellerde yapım işini üstlenen yapı müteahhi-
dince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminatın İda-
reye verilmesi mecburidir. 

c) Teminat olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen de-
ğerler kabul edilir. Verilen teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Teminat mektuplarının süresi, işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Bakanlık veya İdare
tarafından belirlenir. 

ç) Teminatların, Bakanlıkta saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine, İdarede ise
ilgili idarenin muhasebe birimine verilmesi/yatırılması zorunludur.

d) Projenin veya yapım işinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde ta-
mamlanarak yapı kullanma izin belgesinin/belgelerinin alınmasından sonra teminat, ilgilisine
iade edilir.

e) Projenin veya yapım işinin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde ta-
mamlanmaması durumunda, teminat paraya çevrilerek proje veya yapım işini tamamlamayı
üstlenecek ilgili kurum veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılır.  Projenin veya ya-
pım işinin tamamlanmasından sonra teminattan artan tutar olması durumunda artan kısım te-
minatı veren ilgiliye iade edilir.

f) Teminat ile ilgili olarak bu fıkrada düzenlenmeyen hususlarda Kamu İhale Kanunu-
nun teminat ile ilgili hükümlerine uyulur.

g) Kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen
bina tamamlama sigortasının yaptırılması durumunda bu fıkrada öngörülen teminat verilmesine
ilişkin şart aranmaz.

(10) Uygulama alanında ilgili kurum tarafından değil de gerçek ve özel hukuk tüzel ki-
şilerince uygulamada bulunulması durumunda, yapım işini üstlenen müteahhitlerin payına dü-
şen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine istinaden
yapılabilir. Yapı ruhsatı alınmadan önce müteahhit tarafından bu durumun kabul edildiğine dair
yazılı olarak taahhütte bulunulur. Müteahhidin, kendi payına düşen bağımsız birimlerin satışına
izin verilmesini talep etmesi üzerine, İdare, yerinde tespit yaparak veya yapı denetimi siste-
minden kontrol ederek inşaatın tamamlanma oranını belirler ve bu oranın % 10’u altındaki
oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabileceğini ilgili tapu mü-
dürlüğüne bildirir. Müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin, inşaatın tamamlanma oranında
veya bu oranın üstündeki bir oranda satışı için bütün maliklerin muvafakati gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümleler eklenmiş; aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Malikler, riskli yapının yıktırılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazda ortaklığın gide-
rilmesi için Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre dava açabilirler. Ancak, ortaklığın gide-
rilmesi için dava açılmış olması, Kanun kapsamında hisseleri oranında maliklerin en az üçte
iki çoğunluğu ile karar alınmasına ve bu karara göre işlem yapılmasına engel teşkil etmez.”

“(2) Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli
yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın
ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit
veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas
ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya
hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri ora-
nında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva
eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre
tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa
paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere an-
laşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleşti-
rilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek
kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer
paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü
şahıslara satılacağı bildirilir.

(3) Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan
maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden an-
laşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirile-
mediği takdirde, bu paylar riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça
ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan
karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça
uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli yapılarda ise, anlaşma sağlayan pay-
daşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapıl-
masını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.”

“(9) Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile
tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhit edilmesi ile taksim, terk, ihdas ve tapuya
tescil işlemlerine, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte
iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan ya-
pılaşmamış boş parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhit edilmek suretiyle bir-
likte değerlendirilebilmesi için 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere
boş parsellerdeki bütün maliklerin, oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhitten sonra yapılacak
uygulamaya tevhit ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte
iki çoğunluğu ile karar verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15/A – (1) Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu

parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan
maliklerin arsa paylarının satışı için;

a) Maliklerin en az üçte iki çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı ka-
rar tutanağı veya anlaşan maliklere ait sözleşme veya vekâletname örnekleri gibi belgeler,

b) Maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan kararın ve anlaşma şartlarını ihtiva
eden teklifin noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre karara katılmayan malike bildiri-
lerek kabulü için on beş gün süre verildiğine dair belgeler,
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c) Üçte iki çoğunlukla alınan karara katılmayan maliklere ait taşınmazların Sermaye
Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen
değerine ilişkin belgeler,

ç) Satışı yapılacak arsa paylarının maliklerinin tebligata elverişli adres bilgileri,
ile birlikte yazılı olarak Müdürlüğe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda

İdareye müracaatta bulunulur. Satış işleminin yapılabilmesi için yapıların yıktırılmış olması
gerekmez. 

(2) Satış için yapılacak müracaat üzerine, satışı yapılacak payın tapu kütüğünün beyan-
lar hanesine, 6306 sayılı Kanuna göre satış işlemine tabi olduğu ve satışa veya taşınmazın dev-
rini gerektiren benzeri bir işleme tabi tutulamayacağı yönünde belirtme yapılması ilgili tapu
müdürlüğünden yazılı olarak istenir.

(3) Satışı yapılacak arsa paylarının rayiç değerini tespit etmek ve sonrasında satış işle-
mini gerçekleştirmek üzere, Müdürlük veya İdare bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üze-
re, en az üç kişiden oluşan Bedel Tespiti Komisyonu ile Satış Komisyonu teşkil olunur. Rayiç
değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme
kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de gözetilerek Bedel Tespiti Komisyo-
nunca belirlenir.

(4) Müdürlük veya İdare, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, arsa payı satılacak malikler
ile üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere veya üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere bildirilmek
üzere, kendisinin de malik olması şartıyla üçte iki çoğunluğa sahip maliklerin anlaştıkları yük-
leniciye elden veya maliklerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla veya 7201 sayılı Kanuna
göre tebliğ eder. Yapılan araştırmaya rağmen arsa payı satılacak malike ve adresine hiçbir şe-
kilde ulaşılamaz ise satış işlemi gıyabında yapılır.

(5) Satışı yapılacak payın üzerinde ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi hak-
ların bulunması satış işlemine engel teşkil etmez. Belirtilen haklar satış sonrasında satış bedeli
üzerinde devam eder. Satış işlemi sonrasında, satış bedelinin yatırıldığı banka hesabına malike
ödeme yapılmaması için bloke koydurulur ve durum ipotek, haciz ve intifa hakkı gibi hakların
alacaklısına veya ilgili icra müdürlüğüne veya mahkemeye bildirilir. Satış bedelinin belirtilen
hak sahiplerine ödenmesi ile ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre ve ilgililerince yürütülür.
Tapu kaydındaki haklar ve şerhler satış sonrasında Müdürlüğün veya İdarenin talebi üzerine
ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilir.

(6) Yapılacak ilk satışa en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi
biri katılamaz. İlk satış işleminde satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak is-
tenmemesi durumunda tekrar yapılacak satış işlemlerine en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan
paydaşlar ile on üçüncü fıkrada belirtilen şartları haiz üçüncü şahıslar katılabilir. Satışı gözlemci
olarak izlemek isteyenler ile payı satışa çıkarılan malikler satışın yapıldığı salona alınabilir.
Ancak, bunların satışa müdahale etmesine müsaade edilmez. Satışın yapılmasını engellemeye
veya satışın işleyişi ile düzenini bozmaya yönelik eylemlerde bulunanlar ile ses ve görüntü
kaydı almaya çalışanlar Satış Komisyonu tarafından salondan çıkartılabilir. Satış için belirlenen
saatten sonra satış salonuna kimse alınmaz.

(7) Satışa katılan katılımcıların kimliği kontrol edilerek bir tutanak ile kayıt altına alınır.
Katılımcı durumunu gösteren tutanağın tanziminden sonra Komisyon Başkanınca, satışa çıka-
rılan arsa paylarına ilişkin bilgiler satışa katılanlara bildirilir ve satış işlemi başlatılır. Komisyon
Başkanı, rayiç bedelin altında olmamak üzere satışa katılan paydaşlardan, sözlü olarak pey
sürmelerini ister. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak, karşılığı pey sahibi tarafından
imzalanır. Arttırma işlemine devam etmeyecek katılımcıların keyfiyeti, arttırma tutanağına yaz-
ması ve imzalaması zorunludur.
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(8) Komisyon, yedinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan satış işlemi sonunda, tespit edi-
len rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden katılımcıya satış yapılmasını
karara bağlar ve bu katılımcıdan satış bedelini yedi gün içerisinde banka nezdinde açtırılacak
vadeli hesaba yatırması istenir. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılmaz ise pey süren diğer
katılımcılara sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatıran katılımcıya satış yapılır. 

(9) Satışa iştirak eden tek bir katılımcı olması halinde, belirlenen rayiç değerinden az
olmamak üzere bu katılımcının vereceği teklif geçerli kabul edilir.

(10) Satış bedelinin yatırılmasından sonra, satış işlemi, tapuda yeni malik adına tescil
yapılmak üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğünce tescil işlemi tamamlan-
dıktan sonra, yeni tapu kaydı Müdürlüğe veya İdareye gönderilir ve Müdürlük veya İdarece
durum payı satılan ilgiliye bildirilir.

(11) Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde,
anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya
uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış
işlemi tekrarlanır. 

(12) Yapılan ilk satışta satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak isten-
memesi durumunda; yeniden yapılacak satış işleminin yeri ve hangi tarih ve saatte yapılacağı
belirlenerek tutanağa bağlanır. Bu tutanağın bir örneği satış için huzurda bulunan maliklere
verilir. Satışı yapılacak hisseye ilişkin bilgiler ile satışın yapılacağı yer, tarih ve saat Müdürlük
yayın araçlarıyla ve ilan panosuna asılacak yazı ile ilan edilir. Yeniden yapılacak satış işlemi
neticesinde yine satış gerçekleşmez ise, satış gerçekleşinceye kadar her satış işleminin sonunda
yapılacak diğer satışın yeri, tarihi ve saati bu fıkra hükümlerine göre belirlenerek ilan edilir.

(13) İlk satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan pay-
daşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğun-
luk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda ya-
pılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı
olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç
değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır. 

(14) Satışa katılacak üçüncü şahısların verecekleri nakit teminatın ilgili muhasebe bi-
rimine yatırılması zorunludur. Yapılacak satış neticesinde satış ihalesi üzerinde kalmayanların
teminatları hemen geri verilir. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatı ise, satış be-
delinin yatırılmasından ve tapuda yeni malik adına tescil işleminden sonra, bu şahsın yedi gün
içinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygu-
lamanın gerektirdiği diğer belgeleri anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imza-
layarak Müdürlüğe vermesinden sonra iade edilir. 

(15) Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın süresi içinde satış bedelini yatırmaması
durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve sekizinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.
Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın tapuda tescil işleminden sonra yedi gün içinde üçte
iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve diğer belgeleri imzalayarak
Müdürlüğe sunmaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve anlaşmama iradesi
gösterdiği için hissesinin satışı için Kanun kapsamında yeniden satış işlemi yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, dördüncü, beşinci, altıncı
ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar ek-
lenmiştir.

“(1) Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye veya
yıkım tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Yardım
süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 aydır. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yar-
dımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, Bakanlıkça
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belirlenir ve her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE - oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında güncellenir. İnşaat halinde olup
içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki ya-
pıda ikamet edilen bağımsız bölümlerin malik, kiracı ve sınırlı ayni sahipleri faydalanır. An-
laşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tah-
liye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri tah-
sisi yapılabilir.” 

“(4) Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli ya-
pının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere isti-
naden riskli alan veya rezerv yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli yapılarda ise Müdürlüğe
veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda İdareye yapılır. Kanunun ek 1 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenen riskli alanlarda kira yardımı süresi yapının
tahliye edildiği tarihten itibaren başlatılır.

(5) Kira yardımları; 
a) Uygulama alanında talebin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ tarafından uygun

görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere
İdare veya TOKİ’nin hesabına, 

b) Riskli yapılarda talebin Müdürlükçe veya Bakanlıkça yetki devri yapılması duru-
munda İdarece uygun görülmesi ve onaylanması üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin he-
sap numaralarına veya ilgililerine ödenmek üzere İdarenin hesabına,

yapılır. Dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça
uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk (5) aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilir.

(6) Kanun kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan, İdarenin ise İller Ban-
kası Anonim Şirketinden veya bankalardan kullanacağı kredilere; Cumhurbaşkanınca belirlenen
oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Ger-
çek veya tüzel kişilere faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren en
geç bir yıl içinde kredi almak üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş ol-
ması gerekir.”

“(9) Kanun kapsamındaki vergi, harç ve ücret muafiyetleri, uygulama alanındaki mev-
cut yapıların imar mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, Kanunun 7 nci madde-
sinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları ile bu maddenin on ila on ikinci fıkralarında belirtilen
şartlar dahilinde uygulanır.”

“(10) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde,
gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması halinde, fonksiyon
değişikliğine bakılmaksızın mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı
için belediyelerce harç ve ücret alınmaz. Yeni inşaat konut ve işyerinden oluşuyor ise, muaf
olunan inşaat alanı, yeni inşa edilen binadaki konut ve işyerinin bina içindeki metrekare cin-
sinden oranları çerçevesinde uygulanır.

(11) Riskli yapının bulunduğu parselin boş parsellerle tevhit edilerek uygulamada bu-
lunulması durumunda, tapu harç ve ücret muafiyetlerinden, riskli yapının bulunduğu parselin
alanının tevhid neticesinde oluşan yeni parselin alanına oranı nispetinde faydalanılır.

(12) Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen şartlar da-
hilinde alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler şunlardır:

a) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan
noter harçları.

b) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.
c) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, mükerrer

79 uncu, 80 inci ve ek 1 inci maddeleri uyarınca belediyelerce alınan harçlar.
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ç) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi
kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.

d) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan ve-
raset ve intikal vergisi.

e) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli
ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri
vergisi.

f) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler ile riskli
olarak tespit edilen yapı ile bu yapının yerine yapılacak yeni yapıya ilişkin olarak belediye
meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık;
a) Riskli alan ve rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her

tür ve ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya,
b) Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerdeki uygu-

lamalarda faydalanılmak üzere; özel kanunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil,
her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek
görülmesi hâlinde bu standartları plan kararları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva
eden planlar ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya,

c) Parselasyon planlarında, gerekli görülmesi hâlinde varsa ilk uygulamadaki düzenle-
me ortaklık payı oranını tamamlamak üzere düzenleme ortaklık payı kesintisi yapmaya,

yetkilidir.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinin;
a) “Simgeler” bölümünde yeralan BB , BD , mt, Vt ve VtB simgeleri ve açıklamaları yü-

rürlükten kaldırılmış ve bu bölüme Vkmr simge ve açıklamasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
simge ve açıklaması eklenmiştir. 

“Vmanto Kolonda çelik manto veya lifli polimer bulunması durumunda mantonun kesme
kapasitesine katkısı [kN]”

b) 3.8 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.8 Tablo 3.1’de tanımlanan Az Katlı Binalar için zemin sınıfının ZF olması durumun-

da yerel zemin etki katsayıları ZE zemin sınıfı ile aynı alınacaktır. Orta Katlı Binalar için ise
zemin sınıfının ZF olması durumunda, ZE zemin sınıfına karşılık gelen yerel zemin etki kat-
sayıları 1.4 ile çarpılarak Denklem 2.2’de kullanılacaktır.
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c) 4.1.10 maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a. Tüm kenarları betonarme manto ile güçlendirilmiş kolonlar, mantolu kolon olarak

dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki durumlarda, manto ihmal edilerek mevcut betonarme ele-
man için rölöve işlemleri gerçekleştirilecektir. Betonarme mantolu kolonların manto kalınlığı,
manto bölgesindeki boyuna donatı türü, çapı, düzeni ile enine donatı türü, çapı, aralığı ve kanca
durumu belirlenecektir. Betonarme mantolu kolonlar içerisinde manto bölgesinde olmak üzere
toplam mantolu kolon sayısının, 3 adetten az olmamak üzere, en az %10’unda beton numunesi
alınacak ve en az yarısında kabuk betonu sıyrılarak donatı tespiti yapılacaktır. Mantolu kolon
sayısının 3 adetten az olması durumunda tüm mantolu kolonlardan beton numunesi alınacak
ve en az yarısında kabuk betonu sıyrılarak donatı tespiti yapılacaktır. 

b. Tüm çelik mantolu kolonların çelik manto kalınlığı ve akma dayanımı, çelik manto
yerleştirme aralığı ve düzeni belirlenecektir.

c. Tüm lifli polimer sargılı kolonların lifli polimer kalınlığı ve kopma dayanımı, yer-
leştirme aralığı belirlenecektir.

d. Güçlendirme perdelerinde başlık bölgesi, boyuna donatı türü, çapı, düzeni, enine do-
natı türü, çapı ve aralığı ile bu perdelere bitişik kolonların orta ve sarılma bölgelerinde enine
donatı türü, çapı, kanca durumu, boyuna donatı yerleşimi, enine donatı aralıkları ve detayları
belirlenecektir. Güçlendirme perde sayısının en az %10’unda, 3 adetten az olmamak üzere
beton numunesi alınacak ve donatı tespiti yapılacaktır. Toplam güçlendirme perde sayısının
3 adetten az olması durumunda mevcut güçlendirme perde sayısı kadar beton numunesi alına-
cak ve donatı tespiti yapılacaktır. Tespit yapılan güçlendirme perdelerinin en az yarısında kabuk
betonu sıyrılarak donatı tespiti yapılacaktır.”

ç) 5.3.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5.3.4 5.3.3’e göre elde edilen tüm kolon uçlarında ve perde elemanlarının alt ucunda

yer değiştirme eksen dönme değerleri EK-G’ye göre hesaplanacaktır. Hesaplanan bu değerlerin
Tablo 4.4 ve Tablo 4.5’te verilen kolon ve perde kat ötelenme oranları sınır değerlerinin 1.4
katını (1.4(δ/h)sınır) aşması durumunda elemanın Risk Sınırını aştığı kabul edilecektir.”

d) 7.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7.1.1 Bina taşıyıcı sistem özellikleri, inceleme katında ve tüm bodrum katlarda alına-

cak rölöveler ile belirlenecektir. İnceleme Katı, kat yüksekliği boyunca tüm cepheleri açıkta
olan en alt bina katıdır. Taşıyıcı sistem düşey eleman (yığma duvar) süreksizliği bulunan kat-
lardan da rölöve alınacaktır.”

e) 7.2.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7.2.1 Yapının 3-Boyutlu analizi için sonlu elemanlar modeli hazırlanacaktır. Yığma

duvarlar kesit ağırlık merkezlerinde çubuk veya kabuk sonlu elemanlar kullanılarak, döşemeler
ise kabuk sonlu elemanlar kullanılarak modellenecektir. Duvar serbest yüksekliği, alt döşeme
üst kotundan üst döşeme hatıl alt kotuna kadar olan yükseklik olarak, duvar uzunluğu ise boş-
luklar arasında kalan duvar parçası uzunluğu olarak alınacaktır. Yatay hatıl olmadığı durumda
duvar serbest yüksekliği kâgir duvar yüksekliği olarak alınacaktır. Döşemelerden duvarlara
yük aktarımı kabuk sonlu eleman modeli kullanılarak gerçekleştirilecektir.”

f) 7.3.5 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7.3.5 Deprem etkileri altında düzlem dışı göçme riski bulunan taşıyıcı yığma duvarın

belirlenebilmesi için tam gömülü bodrum katları hariç her katta bulunan tüm duvar parçalarının
Hd/t oranı hesaplanacaktır. Tablo 7.3’de verilen Hd/t risk sınır değerlerinden büyük Hd/t oranına
sahip duvarlar düşey yük ve deprem hesaplarında modele dâhil edilecek ancak, Risk Sınırını
aşan elemanlar olarak değerlendirilecektir. Döşemeleri betonarme olmayan ve rijit diyafram
davranışı göstermeyen katlardaki duvar parçaları için Tablo 7.3’de verilen Hd/t sınır değerleri
0.55 ile çarpılarak kullanılacaktır.
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g) Eki EK-C’nin C.7 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
ğ) Eki EK-D’nin D.2 maddesinde yer alan (D.4.c) ve (D.4.f) denklemleri aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

h) Eki EK-E’nin E.2 maddesinde yer alan (E.2.b) ve (E.2.c) denklemleri aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

ı) Eki EK-F’nin F.9 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“F.9 Kolonlar ve perdeler için F.6 ve F.8’e göre azaltılan Etkin Eğilme Rijitlikleri kul-

lanılarak yapı titreşim periyotları ile mod şekilleri tekrar hesaplanacaktır. F.1’de her mod için
hesaplanan spektral deplasman değerleri ve azaltılmış eğilme rijitlikleri ile hesaplanan titreşim
periyotları kullanılarak her mod için spektral ivme değerleri bulunacaktır. Hesaplanan spektral
ivme değerleri ile azaltılmış rijitliklere sahip yapı deprem etkileri için Doğrusal Elastik Hesap
ile Mod Birleştirme Yöntemi ile tekrar analiz edilecektir. Bu analiz sonucunda elde edilen istem
değerleri, azaltılmamış eğilme rijitlikleri ile (G + nQ) yük birleşimi için hesaplanan değerlerle
toplanacaktır.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile değiştirilen 13 üncü maddenin ye-

dinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetme-
liğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihte, diğer hükümleri ise yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/12/2012 28498

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/7/2013 28695

2- 25/7/2014 29071

3- 27/10/2016 29870

4- 28/7/2017 30137

5- 16/2/2019 30688
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ
KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ

PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında
istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli personelde aranacak şartlar, bunların işe alınma-
ları, değerlendirme usul ve esasları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlü-
lükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilecek yerli ve yabancı
sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 280
inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakan Yardımcısı: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Kültür ve Tu-

rizm Bakan Yardımcısını,
c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
ç) Genel Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,
e) Kurum: Genel Müdürlüğü ve Müdürlükleri,
f) Kurum Amiri: Genel Müdürlükte Genel Müdürü, Müdürlüklerde Müdürü,
g) Mali Yıl: Takvim yılını,
ğ) Misafir Sanatçı: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kap-

samında; tam zamanlı, kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef (sanat yönet-
meni), solist, ses sanatçısı, saz sanatçısı, sahne sanatçısı ve diğer unvanlı sanatçılar ile notist,
lüthie, akordör, tonmaister ve diğer sanat ve sahne uygulatıcılarını,

h) Müdür: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluk Müdür-
lerini,

ı) Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluk Mü-
dürlüklerini,

i) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici ma-
hiyetteki işlerde tam zamanlı, kısmi zamanlı veya proje kapsamında sözleşmeli olarak istihdam
edilen misafir sanatçı ve yardımcı elemanları,

j) Yardımcı Eleman: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi
kapsamında, sanatsal faaliyetlerin koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda özel bilgi
ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki teknik işlerde tam zamanlı, kısmi zamanlı veya proje
kapsamında istihdam edilen, misafir sanatçılar dışındaki personeli,
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k) Yetkili Kurul: Orkestralarda Yönetim Kurulunu, Koro ve Topluluklarda Sanat Ku-
rulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Personel Alımı
Personelde aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef ve solistler

haricinde, bu Yönetmelik kapsamında istihdam edileceklerin, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentleri
ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde yer alan
şartları taşımaları gerekir.

(2) Misafir sanatçı olarak çalıştırılacaklarda bu maddenin birinci fıkrasına ek olarak
aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılacak misafir sanatçılardan ses ve saz
sanatçılarının en az konservatuar veya bir üniversitenin ilgili lisans bölümünden, dansçıların
en az güzel sanatlar lisesi ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık
yüksekokuldan; semazen, mehteran ve diğer sanatçıların ise en az lise veya dengi bir okuldan
mezun olmaları gerekir.

b) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılardan ses ve
saz sanatçılarının en az güzel sanatlar lisesi veya konservatuarın lise bölümünden mezun ol-
maları; dansçı, semazen, mehteran ve diğer sanatçıların ise en az lise veya dengi bir okuldan
mezun olmaları gerekir.

c) Yurt dışında eğitim görmüş olan misafir sanatçıların, yukarıda sayılan okullara denkliği
Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş okullardan mezun ol-
maları gerekir.

(3) Yardımcı eleman ile mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan misafir
sanatçılarda bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına ek olarak aranacak nitelikler Genel Mü-
dürlükçe belirlenir.

(4) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılarda bu mad-
denin birinci ve ikinci fıkrasına ek olarak aranacak nitelikler Müdürlükçe belirlenir.

(5) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen şef ve solistlerin ulusal veya
ilgili ülke mevzuatı kapsamında ilgisine göre şef ya da solist unvanını ihraz etmiş olmaları
şarttır.

Personel seçimi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel değerlendirmeye tabi tutularak

istihdam edilir.
(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçılar için uygu-

lamalı bir değerlendirme yapılmaz.
(3) Yardımcı eleman pozisyonlarına merkezi sınav sonuçlarına göre uygulanacak de-

ğerlendirme sonucuna göre alım yapılır.
Duyuru ve başvuruların yapılması
MADDE 7 – (1) Yardımcı eleman ile mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılacak

olan misafir sanatçı adaylarında aranacak nitelikler, pozisyon unvanları ve sayısı, istihdam yer-
leri; başvuru süresi, yeri ve şekli; değerlendirme usulü, tarihi ve yeri, gerekmesi halinde iste-
necek belgeler ile gerekli görülecek diğer hususlar değerlendirme tarihinden en az 30 gün önce
Resmî Gazete ile Bakanlığın ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden ilan edilir.

(2) Müdürlüklerde kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçı
olarak çalışma talebinde bulunanlar, Müdürlükçe istenen belgelerin asılları veya Kurum tara-
fından onaylı örneklerini ekleyerek, yıl içinde Müdürlüğün belirleyeceği zamanlarda ilgili Mü-
dürlüğe başvururlar.
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(3) Yardımcı eleman ve mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı olarak çalışma
talebinde bulunanlar, ilanda istenen belgelerin asılları veya Kurum tarafından onaylı örneklerini
ekleyerek Genel Müdürlüğe veya ilgili Müdürlüğe başvururlar. Müdürlüğe yapılan başvurular
ivedi olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Belgelerini teslim etmeyenlerin ve eksik ya da geç teslim edenlerin başvuruları de-
ğerlendirmeye alınmaz.

(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilen-
dirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu du-
rumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(6) Yardımcı eleman pozisyonları için değerlendirmeye çağrılacak aday sayısı her bir
pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla
olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilanda belirtilen taban
puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer
adaylar da değerlendirmeye çağrılır.

Değerlendirme yetkisi
MADDE 8 – (1) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanat-

çılar yetkili kurul tarafından belirlenir ve Genel Müdürlüğün onayına sunulur.
(2) Mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı olarak çalıştırılmak isteyenlerden;
a) Orkestralarda çalıştırılacak olanların başvuruları, Genel Müdürlükçe görevlendiri-

lecek iki üye, Bakanlık dışından bir orkestra şefi, Genel Müdürlüğe bağlı orkestralarda görevli
bir orkestra şefi ve alım yapılacak branşta görev yapan bir sanatçı olmak üzere beş kişiden
oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından,

b) Koro ve topluluklarda çalıştırılacak olanların başvuruları, Genel Müdürlükçe görev-
lendirilecek iki üye, Bakanlık dışından bir koro/topluluk şefi, Genel Müdürlüğe bağlı koro/top-
luluklarda görevli bir koro/topluluk şefi ve alım yapılacak branşta görev yapan bir sanatçı ol-
mak üzere beş kişiden oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından,

uygulamalı bir değerlendirme yapılarak karara bağlanır.
(3) Yardımcı eleman olarak çalıştırılmak isteyenlerden;
a) Genel Müdürlükte çalıştırılacak olanların başvuruları, bir Genel Müdür Yardımcısı

ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek iki üye olmak üzere üç kişiden oluşturulacak değer-
lendirme kurulu tarafından,

b) Müdürlükte çalıştırılacak olanların başvuruları, bir Genel Müdür Yardımcısı, Genel
Müdürlükçe görevlendirilecek bir üye ve yardımcı elemanın çalıştırılacağı kurumun Müdürü
olmak üzere üç kişiden oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından yapılacak değerlendirme
ile,

karara bağlanır.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen değerlendirme kurulları Genel Müdürlüğün

onayı ile oluşturulur ve üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır.
(5) Yetkili kurul ve değerlendirme kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi

eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâ-
hil) kayın hısımlarının ve daha önce öğrencisi olmuş veya halen öğrencisi olan adayların de-
ğerlendirmelerinde görev alamazlar.

Değerlendirme usulü
MADDE 9 – (1) Yardımcı eleman ve mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı ola-

rak çalışmak isteyen adayların değerlendirmesi puanlama şeklinde ve 100 üzerinden yapılır.
Adayın değerlendirmede başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması şarttır. Nihaî başarı
puanları, değerlendirme kurulu üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle tespit edilir. 70 tam puan altındaki küsurlu puanlar değerlendirme kurulunca

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2019 – Sayı : 30808



70 tam puana tamamlanamaz. 70 puanı geçenlerin sayısı ilanda belirtilen branş ihtiyacından
fazla olduğu takdirde en yüksek puan alanlar ilanda belirtilen branş ihtiyacına göre sıra ile gö-
reve alınır. Kazananlar arasında eşit başarı gösterenlerden daha genç yaşta olanlar tercih edilir.
70 puanı geçenlerin sayısı ilanda belirtilen sayıdan fazla ise diğerleri yedek olur ve yedeklerin
aldıkları notlara göre yedek sırası belirlenir. Asil adayların herhangi bir sebeple göreve başla-
mamaları veya başlamalarına engel bir durumun ortaya çıkması hâlinde yedek sıralamasına
göre adaylar göreve başlatılır.

(2) Değerlendirme kurulu üyelerinin vereceği puanlardan en yüksek ve en düşük puan
arasında 30 puandan fazla fark olduğunda, bu iki puan geçersiz sayılarak hesaplama yapılır.

(3) Değerlendirmede başarılı olan asil ve yedek adayların isimlerini içeren listeler, Ba-
kanlığın internet sitesinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek
listede yer almak daha sonraki değerlendirme ve alımlar için müktesep hak veya herhangi bir
öncelik hakkı teşkil etmez.

(4) Değerlendirmede 70 ve üzerinde puan almış olmak, daha sonra yapılacak alımlarda
adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Değerlendirme sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş iş-
günü içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapılır. İtirazlar en geç otuz işgünü
içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(6) Yardımcı eleman ve mali yıl boyunca tam zamanlı misafir sanatçı olarak çalıştırı-
lacakların branşlarına göre değerlendirmede göz önüne alınacak hususlar ve uygulamalı de-
ğerlendirmenin esasları ile kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sa-
natçıların belirlenme esas ve usulleri Bakan Yardımcısı onayına dayanarak Genel Müdürlükçe
belirlenir.

Sözleşme imzalanması
MADDE 10 – (1) Değerlendirme sonucu çalıştırılması uygun görülenlerden aşağıdaki

belgeler istenir:
a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yurt

dışında eğitim görmüş olanlar için denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurum tarafından
onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya kurum tarafından onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Genel Mü-
dürlük tarafından istenen belge,

c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği,
ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, yabancı uyruklu personel için sabıka kaydı bel-

gesi veya buna denk belge,
d) Sağlık açısından görevi devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı

beyanı,
e) Türk vatandaşı olan personel için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
f) Mal bildirim beyannamesi,
g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair

yazılı beyanı,
ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
(2) Adaylar, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe

müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve
başlama işlemleri yapılmaz.

(3) İstenilen belgeler, Genel Müdürlük tarafından incelenir. İnceleme sonucunda nok-
sanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda bel-
gelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu an-
laşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.
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(4) Bakanın Onayı ile değerlendirmede başarılı olan ve nihai listede asil olarak yer alan
adaylar ile adayın görev yapacağı kurumun amiri arasında sözleşme imzalanır.

(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde gö-
revden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(6) Değerlendirmede başarılı olanlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri
feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu gö-
revlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

(8) Şef ve solistler dışında, kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen mi-
safir sanatçılardan da (f) ve (g) bentleri hariç birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler istenir
ve bunlar hakkında da; altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Bunlar, Müdürlüğün be-
lirleyeceği zamanlarda Müdürlüğe müracaatta bulunurlar ve belgeleri ivedi olarak incelenerek
göreve başlama işlemleri sonuçlandırılır. İşlemleri tamamlananlar ile Müdür arasında sözleşme
imzalanır. Noksan belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel
durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

Sözleşme şekli ve içeriği
MADDE 11 – (1) Sözleşmede; sözleşmenin süresi, ücret, çalışma, izinler ve gerekli

görülen diğer hususlara yer verilir. Tip sözleşme örnekleri her yıl Genel Müdürlük tarafından
hazırlanarak Müdürlüklere gönderilir. Misafir sanatçı unvanları ve yardımcı eleman için ayrıca
sözleşme süresinin tam veya kısmi zamanlı olmasına göre ayrı tip sözleşme örnekleri hazırla-
nabilir.

(2) Sözleşmeler üç nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.
Göreve başlama süresi
MADDE 12 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.
(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve

başlamak ile mükelleftir.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların

sözleşmeleri Bakan Onayı ile feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar

Sadakat
MADDE 13 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer

mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.
Devlete bağlılık ve tarafsızlık
MADDE 14 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi

veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine
getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamaz;
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamaz ve bu eylemlere
katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü
bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette buluna-
maz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya der-
neğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 15 – (1) Personel, Kurumun yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik, genelge

ve diğer mevzuat hükümleri ile Kurumca belirlenen çalışma esaslarına uymakla, yöneticiler
tarafından verilen pozisyonunun gerektirdiği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevle-
rinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.
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Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 16 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek, kendilerine

teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödetti-
rilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri
MADDE 17 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde

Kurumu temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık
olduğunu göstermek zorundadır.

Devir ve teslim zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Sözleşmesi sona eren personel, kendisine verilen personel kimliği

ile birlikte zimmetinde bulunan her türlü demirbaş ve malzemeyi Kuruma eksiksiz olarak iade
eder.

Kurum dışına bilgi ve demeç verme
MADDE 19 – (1) Kurumun yetkili kılacakları dışında hiçbir personel, Kurumu ilgi-

lendiren konular hakkında basına ve diğer her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç ve-
remez.

(2) Personel, kurumun iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi
ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.

(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran pay-
laşım ve açıklamalarda bulunamaz.

(4) Personel, hiçbir şekilde kurumunun, yöneticilerinin veya kendisinin mesleki itibarını
zedeleyecek sözlü, yazılı ve fiili eylemlerde bulunamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı
MADDE 20 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun

görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin; tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye
kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı
MADDE 21 – (1) Personelin, kurumun hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri,

hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurması, görevinden ayrılmış olsa
dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı
paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme
MADDE 22 – (1) Tam zamanlı personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu gö-

revlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bu-
lunamaz. Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışında-
dır:

a) Kurum amirinden izin alınmak kaydıyla, kurumun sanat anlayışı ve ilkeleriyle çe-
lişmeyen nitelikteki resmi ve özel konser, radyo-televizyon programı, topluluk, koro ve orkestra
çalışmaları ile diğer çalışmalara katılmak,

b) Faaliyet konusu kurumun görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kay-
dıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olmak,
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c) Kurum amirinden izin alınmak kaydıyla, bilirkişi ve hakemlik gibi görevleri yap-
mak,

ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım
sandıkları ve bunların iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel
kanunlarda belirtilen görevler ile kurum amirinden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal
amaçlı gönüllü çalışmalar.

(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personel için bu yasağın kap-
samı sözleşmelerinde belirtilir.

Toplu eylemde bulunma yasağı
MADDE 23 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,

hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.
Sosyal güvenlik hakkı
MADDE 24 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma
MADDE 25 – (1) Tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan personel, 4688 sayılı Kamu

Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda be-
lirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Yeri, Çalışma Saatleri ve İzinler

Görev yeri
MADDE 26 – (1) Misafir sanatçılar ve Genel Müdürlüğe bağlı Resim ve Heykel Mü-

zelerinde görevlendirilecek olanlar dışındaki yardımcı elemanlar, proje kapsamındaki geçici
görevler haricinde sözleşme yaptıkları Müdürlük veya Genel Müdürlük dışında çalıştırılamaz-
lar.

Çalışma saatleri
MADDE 27 – (1) Tam zamanlı yardımcı elemanın haftalık çalışma süresi kırkbeş sa-

attir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada
en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Tam zamanlı misafir sanatçı, Müdürlüklerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
nun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında görev yapan personel için uygulanan mesai saatleri
ve çalışma programına uymakla yükümlüdür.

(3) Kısmi zamanlı personel, haftada en fazla otuz saat çalıştırılabilir.
(4) Proje kapsamında istihdam edilen personelin çalışma süresi, tam veya kısmi zamanlı

çalışma durumu dikkate alınarak yukarıdaki fıkralara göre saptanır.
(5) Personel, çalışma programlarına göre kendisine verilen görevleri zamanında ve tam

olarak yerine getirir. Bunların devamı ve giriş çıkış saatleri günlük cetvellerle tespit edilir. Gün-
lük devam cetvellerini kurum amiri inceleyerek imzalar.

(6) Hastalık veya başka bir özür nedeniyle görevine gelemeyen personel, acil durumlar
hariç durumunu çalışmadan en az bir saat önce Kurumuna bildirir.

Fazla çalışma
MADDE 28 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak

zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında ön-
görülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saat için bir gün hesabıyla izin verilir.

İzinler
MADDE 29 – (1) Mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılan misafir sanatçı ve

yardımcı elemanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.
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(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen misafir sanatçı ve yardımcı
elemana, çalıştığı her ay için iki gün izin verilir ve çalışılan her ay için kazanılan izinler söz-
leşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullandırılabilir. Bu personelin mazeret
izinlerine dair hususlarda birinci fıkra uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Süresi, Mali ve Sosyal Haklar

Sözleşmenin süresi ve yenilenmesi
MADDE 30 – (1) Personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personelin sözleşme süresi

ihtiyaca göre belirlenir.
(3) Tam zamanlı personelin sözleşme süresinin bitiminde sözleşmesinin yenilenip ye-

nilenmeyeceği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek Bakan Onayına sunulur.
(4) Tam zamanlı personelin sözleşmesinin yenilenmesi için yeniden bu Yönetmeliğin

8 inci ve 9 uncu maddesine göre değerlendirme yapılması zorunlu değildir. Ancak Genel Mü-
dürlük gerekli gördüğü takdirde, personelin statüsüne göre, 8 inci maddede belirtilen değer-
lendirme kuruluna değerlendirme yaptırabilir.

(5) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personelin sözleşmesi, söz-
leşme süresi bitiminde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak gerekli görül-
mesi ve personelin de talep etmesi halinde bunların sözleşmeleri Genel Müdürlüğün onayı ile
yenilenebilir.

Sözleşme ücreti
MADDE 31 – (1) Personele, sözleşme ücretinin dışında herhangi bir ad altında başkaca

bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
(2) Bir aydan kısa süreli sözleşmeyle görev yapanların ücretleri sözleşme bitiminde,

diğerlerinin ücretleri görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir.
Sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst
olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(3) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı
ödenir. Tam zamanlı personelin görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30 u,
devam etmediği her saati için aylık sözleşme ücretinin 1/270 i kadar eksik ödeme yapılır. Kısmi
zamanlı veya projelerle sınırlı olarak çalışan personelin görevine devam etmediği her saat için
saatlik sözleşme ücreti kadar eksik ödeme yapılır.

Yolluk giderleri ve gündelikler
MADDE 32 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gün-

delik ve yol giderinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi
kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sanatçılara ödenen
gündelik tutarlar esas alınır.

Kıyafet yardımı
MADDE 33 – (1) Mali yıl boyunca tam zamanlı olarak çalıştırılan misafir sanatçılara,

hizmetin gereği olarak sahnede giyilmesi gereken kıyafet bütçe imkanları dahilinde kurumla-
rınca verilebilir. Bu yardım yalnız ayni olarak yapılabilir.

(2) Bir yıl için veya daha fazla süreyle kıyafet yardımı yapılmış olması sonraki yıllar
için de kıyafet yardımı yapılacağı anlamına gelmez ve kazanılmış hak teşkil etmez.

(3) Verilecek kıyafetin standartları, ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edi-
leceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakan Onayına daya-
narak Genel Müdürlükçe belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi

Sona erme halleri
MADDE 34 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Sözleşmenin feshi.
b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması.
c) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi

sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi.
ç) Ölüm.
d) Sözleşmenin yenilenmemesi.
Personel tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 35 – (1) Personel, kendi isteği ile en az bir ay önceden bildirimde bulunmak

koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Kurum tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 36 – (1) Tam zamanlı personelin;
a) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini görevi sırasında kaybetmesi,
c) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine

gelmemesi,
ç) (d) bendi saklı kalmak kaydıyla, sözleşme süresi zarfında, 657 sayılı Devlet Memur-

ları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil
veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren
fiil veya halleri iki defa, aynı maddenin birinci fıkrasının (E) bendinin (d) alt bendi haricindeki
alt bentlerinde belirtilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri
bir defa işlediğinin tespit edilmesi,

d) Disiplinsiz hal ve hareketleri nedeniyle kurumun çalışma düzenini önemli ölçüde
bozması ya da kendisinin veya kurumun itibarını önemli ölçüde zedelemesi,

e) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,

f) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,
g) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleş-

mede öngörülen süreden önce tamamlanması,
hallerinde sözleşmesi, Müdürlükte görev yapan personel için Müdürlüğün teklifi üze-

rine Genel Müdürlükçe; Genel Müdürlükte görev yapan personel için doğrudan Genel Müdür-
lükçe tek taraflı olarak feshedilir.

(2) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilen personelin sözleşmesi, birinci
fıkranın (c) bendi hariç yukarıda belirtilen hallerde veya mazeretsiz toplam iki gün görevine
gelmemesi halinde aynı usulle feshedilebilir.

(3) Birinci fıkranın (b), (e), (f) ve (g) bendinde belirtilenler dışındaki sebeplerle söz-
leşmesi feshedilenlere herhangi bir tazminat ödenmez.

Sözleşmenin yenilenmemesi
MADDE 37 – (1) Tam zamanlı personel, Genel Müdürlüğün onayı ile statüsüne göre

bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen değerlendirme kurulu tarafından sözleşme dönemi
içerisinde sanatsal veya mesleki yeterlilik değerlendirmesine tabi tutulabilir. Bu değerlendir-
mede sanatsal veya mesleki yetenekleri ya da çalışmaları yetersiz görülenlerin sözleşmesi ye-
nilenmez.
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(2) Hizmetine ihtiyaç duyulmayan veya birinci fıkra uyarınca sözleşmesinin yenilen-
memesine karar verilen tam zamanlı personele bu durum sözleşmesinin sona ereceği tarihten
en az bir ay önce yazılı olarak bildirilir.

(3) Personel, sözleşmesinin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı bildirimde
bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, kendisi ile sözleşme yapılan yerli ve ya-
bancı personelin sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte veya bağlı Müdürlüklerde herhangi
bir pozisyon, kadro veya statüde çalışması açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Yeniden hizmete alınma
MADDE 38 – (1) Sözleşmesi yenilenmeyenler ve bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi

veya 36 ncı maddesinin (b), (e), (f) ve (g) bendinde belirtilen sebeplerle sözleşmesi feshedi-
lenlerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınma prosedürü uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki sebeplerle sözleşmesi feshedilenler yeniden
hizmete alınmazlar.

İş sonu tazminatı
MADDE 39 – (1) Tam zamanlı personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere
ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.
(3) Kısmi zamanlı veya proje kapsamında istihdam edilenlere iş sonu tazminatı öden-

mez ve bunlar için işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Pozisyonlar
MADDE 40 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı husus-

larında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri
uygulanır.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 41 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, bo-

şanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde kurumuna bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen de-
ğişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ
edilmiş sayılır.

Bildirim
MADDE 42 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona er-

mesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla
Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut misafir sanatçılar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2019 mali yılı başından bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe

kadar Müdürlüklerde görev yapmış olan misafir sanatçı statüsündeki personel ile 5 inci madde
uyarınca belirlenen nitelikler ve eğitim şartı aranmaksızın ve herhangi bir değerlendirme ya-
pılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre 2019 mali yılı sonuna kadar sözleşme yapıla-
bilir.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Ve-

rilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı
birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı
ve ilgili kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda uyulacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kişisel sağlık verisi işleyen özel hukuk gerçek ve tüzel

kişileri ile kamu hukuku tüzel kişilerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan süreç
ve uygulamalara ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhur-
başkanlığı Kararnamesinin 378 inci maddesinin altıncı fıkrası ve 508 inci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık veri: Ücretsiz olarak veya hazırlanma maliyetini geçmeyecek şekilde internet

üzerinden herkesin erişimine sunulan, üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmayan
ve herhangi bir amaçla serbestçe kullanılabilen, makineler tarafından okunabilen ve böylelikle
diğer veriler ve sistemlerle birlikte çalışabilen, anonim hale getirilmiş veriyi,

b) Açık sağlık verisi: Açık veri haline getirilen sağlık verisini,
c) Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir su-

rette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilme-
sini,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
d) e-Nabız: İlgili kişilerin sağlık verilerine kendilerinin, hekimlerin veya yetki verdikleri

üçüncü kişilerin erişimini sağlayan, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak Bakanlıkça kurulan
sistemi,

e) Genel Müdürlük: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünü,
f) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
g) İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden

sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya
veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,

ğ) KamuNET: Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin sağlanması, bu
veri iletişiminin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ
üzerinden yapılması, siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak olan
güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun alt yapının
tesis edilmesi amaçlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen projeyi, 

h) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
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ı) Kimliksizleştirme: Kişisel verilerin; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle
ilişkilendirilememesi için teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla ve farklı bir ortamda mu-
hafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde
işlenmesini,

i) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
j) Kişisel sağlık verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruh-

sal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri,
k) Kişisel verilerin imha edilmesi: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim

hale getirilmesini,
l) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya

da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi sağlık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

m) Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde eri-
şilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,

n) Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,

o) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
ö) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
p) Maskeleme: Kişisel verilerin belirli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir

gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıl-
dızlanması gibi işlemleri,

r) Merkezi sağlık veri sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan kişisel sağlık verilerinin
toplandığı veri sistemini,

s) Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmetini sunan veya üreten gerçek kişiler ile kamu
hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini,

ş) Veri sorumlusu: Kişisel sağlık verilerinin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirle-
yen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel
kişiyi,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar ile Kurum tarafın-

dan yapılan ikincil düzenlemelerde yer verilen tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlke ve Esaslar

Genel ilke ve esaslar
MADDE 5 – (1) Kişisel verilerin işlenmesinde Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan

genel ilkeler başta olmak üzere, Kanunda yer alan bütün esaslara riayet edilir.
(2) Herkesin sağlık durumunun takip edilebilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha etkin

ve hızlı şekilde yürütülmesi maksadıyla, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli kayıt
ve bildirim sistemi kurulur. Bu sistem, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak elektronik or-
tamda da oluşturulabilir. Bu amaçla Bakanlık tarafından, bağlı ve ilgili kuruluşları da kapsa-
yacak şekilde ülke çapında bilişim sistemleri kurulabilir.

(3) Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık
verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamaz.
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(4) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından; banko, gişe ve masa gibi bölümlerde yetkisi
olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda yakın konumda hizmet alanların birbir-
lerine ait kişisel verileri duymalarını, görmelerini, öğrenmelerini veya ele geçirmelerini engel-
leyecek nitelikte gerekli fiziki, teknik ve idari tedbirler alınır.

(5) Sağlık hizmeti sunucuları, tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık
verilerini içeren basılı materyal üzerinde gerekli kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme ted-
birlerini uygular ve söz konusu materyalin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde kime ait ol-
duğunun tespit edilmesini zorlaştıracak diğer tedbirleri alır.

(6) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak Kanunun 11 inci mad-
desinde yer alan hakları kullanabilir.

(7) Veri sorumlusuna başvuruda, Kanunun 13 üncü maddesi ile Kurum tarafından ha-
zırlanarak 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine riayet edilir.

(8) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, Kanunun 10 uncu maddesi ile
Kurum tarafından hazırlanarak 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
hükümlerine riayet edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kişisel Sağlık Verilerine Erişim

Sağlık personelinin verilere erişimi
MADDE 6 – (1) Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler; ilgili kişinin sağlık verile-

rine ancak, verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir.
(2) e-Nabız hesabı bulunan kişilerin sağlık verilerine, kendi gizlilik tercihleri çerçeve-

sinde erişim sağlanır. İlgili kişiler, gizlilik tercihleri ve sonuçları konusunda ayrıntılı şekilde
bilgilendirilir. Gizlilik tercihi ve geçmiş sağlık verilerinin görüntülenememesi nedeniyle sağlık
hizmeti sunumunda meydana gelebilecek aksaklık ve zararlardan Bakanlık sorumlu olmaz.

(3) e-Nabız hesabı bulunmayan kişilerin sağlık verilerine ise Kanunun 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan istisnai amaçlarla sınırlı olmak üzere ancak;

a) Kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından herhangi bir süre sınırı olmaksızın,
b) Kişinin sağlık hizmeti almak üzere randevu aldığı hekim tarafından, randevunun

alındığı gün ile sınırlı olmak kaydıyla ve alınan sağlık hizmeti ile doğrudan bağlantılı işlemler
sonlanana kadar,

c) Kişinin sağlık hizmeti almak üzere giriş yaptığı sağlık hizmeti sunucusunda görev
yapan hekimler tarafından, yirmi dört saat süre ile sınırlı olmak kaydıyla,

ç) Hastanın yatışının yapıldığı sağlık hizmeti sunucusunda görev yapan hekimler tara-
fından, hasta sağlık hizmeti sunucusundan taburcu olana kadar,

erişilebilir.
(4) Üçüncü fıkrada yer alan erişim kuralları, Bakanlığın sağlık hizmeti sunumu ihti-

yaçlarına göre ve Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Genel Müdürlük ta-
rafından yeniden değerlendirilebilir. Böyle bir durumda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında
gereklilikler sağlanır.

(5) Geçmiş sağlık verilerinin herhangi bir kimse tarafından erişilmesini istemeyen ki-
şilere ilgili gizlilik tercihi e-Nabız üzerinden sunulur. Bu gizlilik tercihini kullanan kişilerin
geçmiş sağlık verilerine ancak kişinin kendisi tarafından beyan edilen telefon numarasına gön-
derilecek olan kodun hekim ile paylaşılması ve hekim tarafından sisteme girilmesi halinde eri-
şilebilir.
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(6) Mahremiyet düzeyi daha yüksek olan, başkaları tarafından görülmesi ve bilinmesi
halinde kişilerin sosyal hayatını ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyan kişisel sağlık
verileri Bakanlıkça belirlenir ve sağlık personelinin bu verilere erişimine ölçülü kısıtlar getiri-
lebilir.

Bakanlık birimlerinin verilere erişimi
MADDE 7 – (1) Sağlık hizmeti sunucuları tarafından merkezi sağlık veri sistemine

kimliksizleştirilerek gönderilen sağlık verilerini, ilişkisel veri tabanı aracılığı ile ait oldukları
kişilerle eşleştirmeye yetkili kişileri Bakanlığın birim amirleri ayrı ayrı belirler ve Genel Mü-
dürlükten bu kişilerin yetkilendirilmesini talep eder. Her birimin amiri, kendi biriminden en
fazla üç kişinin yetkilendirilmesini talep edebilir.

(2) Birim amirinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe yetkilendirilen kullanıcılar bu yet-
kiyi, yalnızca sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi ile denetleme ve
düzenleme görevleri kapsamında, kişisel veri koruma mevzuatı ilkelerine uygun olarak kulla-
nabilirler.

(3) Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacının sınırları,
yasal ve idari düzenlemelerde ilgili birime verilen görevler üzerinden belirlenir.

Çocukların sağlık verilerine erişim
MADDE 8 – (1) Ebeveynler, çocuklarına ilişkin sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya

ihtiyaç duyulmaksızın e-Nabız üzerinden erişebilir. Ayırt etme gücüne sahip çocuklar, sağlık
geçmişlerine ebeveynlerinin erişimini e-Nabız üzerinden izne tabi tutabilir. 

(2) Anne ve babanın boşanması hâlinde velâyet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf, ço-
cuk ile velinin faydası gözetilmek suretiyle kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şe-
kilde ve Genel Müdürlükçe belirlenen sınırlar çerçevesinde çocuğa ilişkin sağlık verilerine eri-
şebilir.

Sağlık verilerine hasta yakınlarının erişimi
MADDE 9 – (1) Kişisel sağlık verilerinin hasta yakınları ile paylaşımında, Kanun il-

kelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun hareket
edilir.

Sağlık verilerine avukatların erişimi
MADDE 10 – (1) Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep

edemezler. Müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâ-
letnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık
rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekir.

Ölünün sağlık verilerine erişim
MADDE 11 – (1) Ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz

etmek suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkilidir.
(2) Ölmüş bir kimsenin sağlık verileri, en az 20 yıl süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kişisel Sağlık Verilerinin Gizlenmesi, Düzeltilmesi,

İmha Edilmesi ve Aktarılması

Kişisel sağlık verilerinin gizlenmesi
MADDE 12 – (1) Hakkında gizlilik kararı verilen kişilere ait verilerin gizlenmesi için

yargı makamları tarafından gönderilen müzekkerenin gereği il sağlık müdürlüğü tarafından ye-
rine getirilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından tesis edilen işlem doğrudan Kimlik Paylaşım Sis-
temine de yansır. Gizlilik kararlarının sadece görevi gereği bilmesi gereken kişiler tarafından
bilinmesini sağlamak üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır. 
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Kişisel sağlık verilerinin düzeltilmesi
MADDE 13 – (1) İlgili kişi, kendisi hakkında sehven oluşturulan sağlık verilerinin dü-

zeltilmesi hususunda sağlık verisinin oluşturulduğu sağlık hizmeti sunucusunun bağlı bulun-
duğu il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğü, ilgili sağlık hizmeti sunucusunda
yapacağı araştırma neticesinde sağlık verisinin sehven oluşturulduğu bilgisine ulaşırsa resmi
yazı ile Genel Müdürlüğe başvurur ve sehven oluşturulan sağlık verisinin düzeltilmesini ister.

(2) Genel Müdürlük tarafından tesis edilecek işlem, sağlık hizmeti sunucusunun kendi
veri tabanında da gerçekleştirilir.

(3) Genel Müdürlük, sağlık hizmeti sunucuları tarafından oluşturulan sağlık verilerinin
kendileri tarafından düzeltilebileceği tarihi belirler ve bu tarihi ihtiyaca göre günceller. Genel
Müdürlükçe belirlenen bu tarihten sonra oluşturulan sağlık verileri ilgili sağlık hizmeti sunu-
cusu tarafından; bu tarihten önce oluşturulan sağlık verileri ise ilgili il sağlık müdürlüğünün
talebi üzerine Genel Müdürlükçe düzeltilir.

Kişisel sağlık verilerinin imha edilmesi
MADDE 14 – (1) Kişisel verilerin imha edilmesinde, Kanunun 7 nci maddesi ile Ku-

rum tarafından hazırlanarak 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine riayet edilir.

Kişisel sağlık verilerinin aktarılması
MADDE 15 – (1) Kişisel sağlık verilerinin yurtiçinde aktarımında Kanunun 8 inci mad-

desine, yurtdışına aktarımında ise Kanunun 9 uncu maddesine riayet edilir.
(2) Kişisel sağlık verilerinin, Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile

üçüncü fıkrası ve 28 inci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için
protokol düzenlenir. Düzenlenen protokolde, kişisel veri koruma mevzuatının genel ilkeleri ile
veri güvenliğine ilişkin hükümlere ve protokol kapsamında hangi verilerin aktarılacağına yer
verilir. Verilerin aktarımı, teknik altyapının uygun olması hâlinde KamuNET üzerinden ger-
çekleştirilir.

(3) Kişisel sağlık verilerinin aktarımı talepleri, talep edilen sağlık verilerinin ilgili ol-
duğu Bakanlık birimi tarafından Kanun ve ilgili diğer mevzuat açısından değerlendirilir, de-
ğerlendirme sonucuna göre Genel Müdürlükçe işlem tesis edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Amaçlarla İşleme ve Açık Sağlık Verisi

Bilimsel amaçlarla işleme
MADDE 16 – (1) Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında

veri sorumlusu tarafından anonim hâle getirilen kişisel sağlık verileri ile bilimsel çalışma ya-
pılabilir.

(2) Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kişisel sağlık
verileri, ilgili kişilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlâl etmemek ya da suç
teşkil etmemek kaydıyla alınacak teknik ve idari tedbirler çerçevesinde, bilimsel amaçlarla iş-
lenebilir.

Açık sağlık verisi
MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük tarafından, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile

bağlı ve ilgili kuruluşlarında kullanılan sistemlerde yer alan verilerin, veri mahremiyeti ile veri
güvenliğine ilişkin düzenlemeler göz önünde bulundurularak, sağlık sisteminde şeffaflığı ve
hesap verilebilirliği temin etmek, sağlık hizmeti sunumuna ilişkin politika ve stratejilere yön
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vermek, sağlık alanında yapılacak bilimsel araştırmalara destek olmak ve sağlığa ilişkin ürün
ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla, bu konuya özel olarak tahsis edilen bir
internet sitesi üzerinden herkesin erişimine açılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça belir-
lenir.

ALTINCI BÖLÜM
Veri Güvenliği

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler
MADDE 18 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde yer alan veri güvenliğine ilişkin yü-

kümlülüklere riayet edilir. Teknik ve idari tedbirlerin alınmasında, Kurum tarafından hazırlanan
Kişisel Veri Güvenliği Rehberi esas alınır.

(2) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde veri sorumlusu tarafından Kurula yapılacak bildirimde Kanun hükümleri ile Kurulun
bu hususa ilişkin düzenleyici işlemleri esas alınır.

Bilgi güvenliği
MADDE 19 – (1) Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru-

luşlarda yürütülen bilgi güvenliği süreçleri, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan Bilgi Gü-
venliği Politikaları Yönergesi ile belirlenir.

Yeterli önlemler
MADDE 20 – (1) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca, Kanunun 6 ncı

maddesinin dördüncü fıkrası ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan ikincil düzenlemelerde yer alan yeterli önlemlere
riayet edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırım
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikle korunan kişisel verilere ilişkin suçlar ve kabahatler

bakımından Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerine göre işlem yapılır.
(2) Bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri için bağlı oldukları

disiplin amirliğine bildirim yapılır ve varsa yetkileri iptal edilir. Gerçek kişiler ve özel hukuk
tüzel kişileri hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(3) Merkezi sağlık veri sistemine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şe-
kilde veri gönderimi yapmayan sağlık hizmeti sunucularına, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-
mel Kanununun Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 22 – (1) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak bu Yönetmelikte

hüküm bulunmayan hâllerde; Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ki-

şisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve
Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (d) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı
ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, (d) ve (f) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici, sistem programcısı.”
“f) İdari hizmetler grubu;
1) Bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter,”
“a) Avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, istatistikçi, programcı, tek-

niker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yüksel-

me sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) İç denetçi kadrolarına atanabilmek için; Kurumda fiili olarak en az bir yıl görev yap-

mış olmak kaydıyla en az beş hizmet yılını doldurmuş olmak,
c) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait

Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
ç) İç Denetim Dairesi Başkanlığı kadrosuna atanabilmek için yukarıda yer alan şartlara

ilave olarak;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre belir-

lenen hizmet süresine sahip olmak,
2) Son beş yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ben-

dinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun
125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış
olmak.

(2) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için;
a) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi kadro-

larda görev yapmış olmak,
gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına tabi unvanlara,

görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.
b) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde

atanma şartları belirtilen kadrolara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
68 inci maddesinin (B) bendine göre belirlenen hizmet süresi koşulunu haiz olmak.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlara yapılacak atama-

larda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
3) Müdür yardımcısı, şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni,

memur, satınalma memuru, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog,
programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda
veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en
az dört yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Müdür yardımcısı, şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni,

memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter,  avukat, mühendis, veteriner hekim,
kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni
pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Ku-
rumda geçmek kaydıyla toplamda en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Müdür yardımcısı, şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni,

memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter,  avukat, mühendis, veteriner hekim,
kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni
pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Ku-
rumda geçmek kaydıyla toplamda en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma

memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi,
biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir
unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla top-
lamda en az dört yıl çalışmış olmak,

d) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Şef, uzman, çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma

memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi,
biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir
unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla top-
lamda en az dört yıl çalışmış olmak,

e) Teknik şef (Makine enerji, elektrik bakım ve montaj, bilgi işlem, emlak kesin hesap,
makine etüt, planlama ve yatırım birimleri) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakülteleri veya en az iki yıllık yüksekokulların teknik bölümlerinden
mezun olmak,

2) Mühendis, kimyager, tekniker ve teknisyen pozisyonlarında; tek bir unvanda veya
birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki
yıl hizmeti bulunmak,

f) Teknik şef (sağlık-kalite kontrol ve laboratuvar, işletme ve üretim, hayvan alım, hay-
van satınalma birimleri) pozisyona atanabilmek için;

1) Üniversitelerin veteriner fakültesinden mezun olmak,
2) Veteriner hekim pozisyonunda bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az

iki yıl hizmeti bulunmak,
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g) Teknik şef (Laboratuvar birimi) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin veteriner fakültesi ya da fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji veya

kimya bölümlerinden mezun olmak,
2) Veteriner hekim, kimyager ve biyolog pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden

fazla unvanda olmak üzere, bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti
bulunmak,

ğ) Teknik şef (Et ve et ürünleri üretim birimi) pozisyonuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin veteriner fakültesi veya mühendislik fakültelerinin gıda mühendisliği

bölümü ya da ziraat fakültelerinin gıda ve süt teknolojisi bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis ve veteriner hekim pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla un-

vanda olmak üzere, bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulun-
mak,

h) Şef (Muhasebe, pazarlama,  insan kaynakları, malzeme ikmal, depo ve diğer birimler)
pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru,

veznedar, tahsildar ve sekreter pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda
en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ı) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Çözümleyici, sistem programcısı, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru,

veznedar, tahsildar, sekreter, avukat, mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog,
programcı, tekniker, teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda
veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en
az iki yıl hizmeti bulunmak,

i) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat,

mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve
veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak
üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az bir bilgisayar programlama dilini ve işletim sistemini bildiğini ve bu konularda
tecrübeli olduğunu belgelemek,

j) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, avukat,

mühendis, veteriner hekim, kimyager, istatistikçi, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen ve
veteriner sağlık teknisyeni pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak
üzere, en az bir yılı Kurumda geçmek kaydıyla toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az bir bilgisayar programlama dilini ve işletim sistemini bildiğini ve bu konularda
tecrübeli olduğunu belgelemek,

k) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,
3) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,
l) Memur, satınalma memuru, veznedar, tahsildar, sekreter pozisyonlarına atanabilmek

için;
1) En az lise mezunu olmak,
2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için yapılacak

unvan değişikliği sınavında yazılı sınavdan yüz puan üzerinden en az altmış puan, sözlü sı-
navdan da yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak şartı aranır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar

aranır:
a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, kimyager pozisyonuna atanabilmek için;
1) İhraz edeceği unvanla ilgili fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
c) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya istatistik ve bilgisayar

bilimleri bölümü mezunu olmak,
ç) Veteriner hekim pozisyonuna atanabilmek için;
1) Veteriner fakültesi mezunu olmak,
d) Biyolog pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak,
e) Veteriner sağlık teknisyeni pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
f) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya 4 yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, MEB onaylı programcı sertifikasına sahip ol-
mak,

g) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
ğ) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
gerekir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış

puan alanlar başarılı sayılırlar.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Şube

müdürü ve depo müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Başarı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit
edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Öğrenim düzeyi istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla,

iki veya üç yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde,
bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenimi bi-
tirmiş kabul edilirler.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/11/2014 29190
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE

SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının mevcut (d) ve (f) bent-

lerinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre

teselsül ettirilmiştir.

“e) Geçici durdurma: İhtara rağmen mevzuata aykırılığın giderilmemesi veya ihtara

konu fiilin 2 yıl içerisinde tekrar edilmesi veya niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını ge-

rektiren fiillerin tespiti durumunda, yürütülen faaliyetin durdurulmasını,”

“ğ) İhtar: Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan mevzuata

aykırılığın 30 gün içinde düzeltilmesinin veya tekrar edilmemesinin ilgilisine tebliğini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan

her türlü emtiayı incelemeye, bu emtiadan numune almaya ve gerektiği takdirde bu tesis ve iş-

letmeleri ihtar etmeye, geçici olarak mühürlemeye ve mühürleri kaldırmaya veya yetkilendi-

rildiği takdirde faaliyetlerini geçici durdurmaya,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(9) Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını

gerektiren ya da kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle Kurumca

veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlarca geçici olarak durdurulabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“İhtar, Geçici Durdurma, Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İhtar, geçici durdurma ve lisans iptali

MADDE 19 – (1) Lisans sahibi kişiler hakkında Kanuna, ikincil mevzuata, lisans hü-

kümlerine veya Kurul kararlarına aykırı davranılması halinde; Kurul tarafından belirlenen ni-

teliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen

kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi ve/veya tekrar edilmemesi,

aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilir ve durum tutanakla veya yazılı

olarak kayıt altına alınır.

(2) Mevzuata aykırı fiilin düzeltilip düzeltilmediği verilen ihtar süresi içinde ilgili ta-

rafından yapılacak bildirim üzerine, bildirim yapılmazsa ihtar süresi sonunda Kurum veya ilgili

kuruluş tarafından tespit edilir.
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(3) Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa

faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresi sonunda tespit

edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır.

Soruşturma sonuçlanana veya mevzuata aykırılık giderilinceye kadar faaliyetin durdurulmasına

devam edilir ve gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin

veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına

neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti

yapılamaz. 

(4) Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içeri-

sinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün

süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar

giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari

yaptırımlar uygulanır.

(5) Geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde

geçici durdurma hali sona erdirilir.

(6) İhtar işlemleri ilgili Daire Başkanlıkları veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar

tarafından yapılır. Geçici durdurma ve geçici durdurmanın sonlandırılması işlemleri ise Dene-

tim Dairesi Başkanlığı ya da Denetim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Kurumca yetki-

lendirilen kuruluşlar tarafından yerine getirilir.

(7) Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır. Ka-

çakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halin-

de, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans

işlemlerini yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(8) Bu madde kapsamında yapılacak geçici durdurma işlemleri 17 nci maddede belir-

tilen esaslar uyarınca yapılır. Faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde geçici durdurma

işlemi ise Kurum internet sitesinde duyurulmak suretiyle yerine getirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.

“Ön araştırma ve soruşturma

MADDE 19/A – (1) Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üze-

rine, petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Kanuna, 5607 sayılı Ka-

çakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin hükümlere, ikincil

mevzuata, lisans hükümlerine, Kurul kararlarına aykırı hareket etmesi veya niteliği itibarıyla

düzeltme imkanı olmayan fiiller ile 19 uncu madde kapsamında yapılan geçici durdurma işle-

mine rağmen düzeltmedikleri faaliyet ve işlemler nedeniyle ilgilisi hakkında, doğrudan soruş-

turma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti için ön araştırma

yapılmasına karar verebilir. Kurul ön araştırma veya soruşturma açılması hususundaki yetki-

lerini Başkanlığa veya Daire Başkanlığına devredebilir.

(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı ta-

rafından görevlendirilen Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları eliyle veya Uzman koordinesinde

Yönetim Hizmetleri Uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür.
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Gerektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç

duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla Uzman ve/veya

Uzman Yardımcıları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, ge-

rekirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten

itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içe-

ren ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı “Soruşturmaya başlama”

olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İdari para cezalarının süresi içerisinde ödenmemesi halinde, ilgili vergi dairesi ara-

cılığı ile tahsili sağlanır.”

“(4) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması,

ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi hariç tahsil

işlemlerini durdurmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak

her türlü tebligat, lisansı yürürlükte olan kişilerin öncelikle Kuruma bildirdiği Elektronik Teb-

ligat adresine yapılır. Elektronik Tebligat adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması

halinde, Kuruma bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.

(2) Lisansı olmayan, sonlandırılmış veya iptal edilmiş kişilere yapılacak her türlü teb-

ligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak ilanen yapılacak teb-

ligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-6 eklenmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2013 28834

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/8/2014 29104
2- 4/1/2017 29938
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK 

DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP 

EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-

rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruştur-

malarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Dü-

zenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı

Petrol Piyasası Kanunu  ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna daya-

nılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“d) Geçici durdurma: İhtara rağmen mevzuata aykırılığın giderilmemesi veya ihtara

konu fiilin 2 yıl içerisinde tekrar edilmesi veya niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını ge-

rektiren fiillerin tespiti durumunda, yürütülen faaliyetin durdurulmasını,

e) İhtar: Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan mevzuata

aykırılığın 30 gün içinde düzeltilmesinin veya tekrar edilmemesinin ilgilisine tebliğini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Denetim;  LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel ki-

şilerin piyasaya ilişkin faaliyetlerinin ve hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun

incelenmesi ve bu kişilerce piyasaya arz edilen LPG’nin teknik düzenlemelere uygunluğunun

araştırılması; hata, aykırılık, usulsüzlük ve suiistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili kanun-

larda öngörülen gerekli yaptırımların uygulanması suretiyle yapılan çalışmalardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Denetlemekle görevlendirildiği tesis ve işletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan

her türlü emtiayı incelemeye, bu emtiadan numune almaya ve gerektiği takdirde bu tesis ve iş-

letmeleri ihtar etmeye, geçici olarak mühürlemeye ve mühürleri kaldırmaya veya yetkilendi-

rildiği takdirde faaliyetlerini geçici durdurmaya,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) LPG’nin niteliğine veya piyasaya arz edilen LPG’nin teknik düzenlemelerinin ih-

laline ilişkin tüketici ihbar ve şikayetleri öncelikle bunların  satın alındığı kişiye ve/veya bu

kişinin tedarikçisine yapılır. Yapılacak şikayete otuz gün içerisinde hiç veya tatmin edici cevap

alınamadığı takdirde Kuruma müracaat edilebilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG
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ikmal edenler tüketiciye verdikleri zarar ve hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Zarar ve ha-

sarların tazmini hususunda taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde 7/11/2013 tarihli ve

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri

uygulanır.

(2) Dağıtıcılar, kendi tescilli markaları altında yapılan faaliyetlere  ilişkin kalite kontrol

izlemesini etkin biçimde yapmak ve bayilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan tek elden

satış sözleşmesine uygun piyasa faaliyeti yapıp yapmadığını denetlemekle yükümlüdür. Dağı-

tıcı lisansı sahipleri, yaptıkları piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanıcılardan gelen şikayet

başvurularını izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Dağıtıcı lisansı sahipleri, şikayet baş-

vurularını başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak cevaplar ve ge-

rekli işlemi yapar. Şikayet başvurularına ilişkin olarak yapılan işlemler dağıtıcı lisansı sahip-

lerince kayıt altına alınır ve talep edilmesi halinde Kuruma verilir.

(3) Piyasa faaliyetleri ile piyasa faaliyeti sayılmayan ancak lisans gerektiren faaliyetlere

ilişkin ihbar ve şikayetler doğrudan Kuruma veya Kurum adına yetkilendirilen kamu kurum

ve kuruluşlarına yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen

zarar ve hasarlar lisans sahibi gerçek veya tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer

alan hususlar uyarınca tazmin edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti, niteliği itibarıyla faaliyetin durdurulmasını

gerektiren ya da kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle Kurumca

veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlarca geçici olarak durdurulabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“İhtar, Geçici Durdurma, Ön Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Usul ve Esaslar”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“İhtar, geçici durdurma ve lisans iptali

MADDE 18 – (1) Lisans sahibi kişiler hakkında Kanuna, ikincil mevzuata, lisans hü-

kümlerine veya Kurul kararlarına aykırı davranılması halinde; Kurul tarafından belirlenen ni-

teliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen

kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi ve/veya tekrar edilmemesi,

aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilir ve durum tutanakla veya yazılı

olarak kayıt altına alınır.

(2) Mevzuata aykırı fiilin düzeltilip düzeltilmediği verilen ihtar süresi içinde ilgili ta-

rafından yapılacak bildirim üzerine, bildirim yapılmazsa ihtar süresi sonunda Kurum veya ilgili

kuruluş tarafından tespit edilir. 
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(3) Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa

faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresi sonunda tespit

edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır.

Soruşturma sonuçlanana veya mevzuata aykırılık giderilinceye kadar faaliyetin durdurulmasına

devam edilir ve gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin

veya kötü niyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına

neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti

yapılamaz. 

(4) Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içeri-

sinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün

süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar

giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari

yaptırımlar uygulanır. 

(5) Geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde

geçici durdurma hali sona erdirilir.

(6) İhtar işlemleri ilgili Daire Başkanlıkları veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar

tarafından yapılır. Geçici durdurma ve geçici durdurmanın sonlandırılması işlemleri ise Dene-

tim Dairesi Başkanlığı ya da Denetim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Kurumca yetki-

lendirilen kuruluşlar tarafından yerine getirilir.

(7) Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır. Ka-

çakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halin-

de, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans

işlemlerini yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

(8) Bu madde kapsamında yapılacak geçici durdurma işlemleri 16 ncı maddede belir-

tilen esaslar uyarınca yapılır. Faaliyetin icrası için tesis gerektirmeyen hallerde geçici durdurma

işlemi ise Kurum internet sitesinde duyurulmak suretiyle yerine getirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir. 

“Ön araştırma ve soruşturma 

MADDE 18/A – (1) Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üze-

rine, LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin Kanuna, 21/3/2007 tarihli

ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin hü-

kümlere, ikincil mevzuata, lisans hükümlerine, Kurul kararlarına aykırı hareket etmesi veya

niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayan fiiller ile 18 inci madde kapsamında yapılan geçici

durdurma işlemine rağmen düzeltmedikleri faaliyet ve işlemler nedeniyle, ilgilisi hakkında

doğrudan soruşturma açılmasına ya da soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının tespiti

için ön araştırma yapılmasına karar verebilir. Kurul ön araştırma veya soruşturma açılması hu-

susundaki yetkilerini Başkanlığa veya Daire Başkanlığına devredebilir.

(2) Ön araştırma yapılmasına karar verilmesi halinde, ön araştırma, Daire Başkanı ta-

rafından görevlendirilen uzman ve/veya uzman yardımcıları eliyle veya uzman koordinesinde

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2019 – Sayı : 30808



yönetim hizmetleri uzmanları vasıtasıyla Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülür. Ge-

rektiğinde Daire Başkanı veya Grup Başkanı vasıtasıyla da ön araştırma yürütülebilir. İhtiyaç

duyulması halinde Kurumun diğer hizmet birimlerinden de Başkan onayıyla uzman ve/veya

uzman yardımcıları ile yönetim hizmetleri uzmanları görevlendirilebilir. Daire Başkanı, gere-

kirse konu hakkında ilgili hizmet birimlerinden yazılı görüş talep edebilir.

(3) Ön araştırma yapmakla görevlendirilen Kurum personeli, görevlendirildiği tarihten

itibaren en geç otuz gün içinde elde ettiği bilgileri, delilleri ve konu hakkındaki görüşlerini içe-

ren ön araştırma raporunu, Daire Başkanlığına iletir.”

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Soruşturmaya başlama”

olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kal-

dırılmıştır. 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması,

ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi hariç tahsil

işlemlerini durdurmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Kurumca, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak

her türlü tebligat, lisansı yürürlükte olan kişilerin öncelikle Kuruma bildirdiği Elektronik Teb-

ligat adresine yapılır. Elektronik Tebligat adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması

halinde, Kuruma bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer. 

(2) Lisansı olmayan, sonlandırılmış veya iptal edilmiş kişilere yapılacak her türlü teb-

ligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak ilanen yapılacak teb-

ligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/5/2006 26164

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/2/2008 26796
2- 31/10/2008 27040
3- 21/2/2012 28211
4- 3/1/2013 28517
5- 30/8/2014 29104
6- 4/1/2017 29938
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Samsun Üniversitesinden:
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eği-

tim Enstitüsünde yürütülen programlara ilişkin eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Ens-

titüsünde yürütülen programlara müracaat eden öğrencilerin kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için iki yarıyılı, tezli yüksek

lisans programları için altı yarıyılı, doktora programları için on iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans
programları için üç yarıyılı, lisans sonrası doktora programları için on dört yarıyılı,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca
atanan öğretim üyesini, 

d) EABD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı
sorumlu olan anabilim dalını,

e) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,
f) Enstitü: Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
g) EABDK: Enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan enstitü anabilim dalı kurulunu,
ğ) Enstitü kurulu: Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulunu,
h) Enstitü yönetim kurulu: Samsun Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

yönetim kurulunu,
ı) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
i) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerek-

tirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanını,
j) İntihal: Lisansüstü tez çalışmasında öğrencinin başka kişi ya da kişilerin ifade, buluş,

düşünce, veri ve yöntemlerini atıf yapmaksızın ve kaynak göstermeksizin bilinçli olarak veya
farkında olmadan kendisine aitmiş gibi sunmasını ve yayımlamasını,

k) Lisansüstü programlar: Yüksek lisans ve doktora programlarını,
l) Öğretim üyesi: Doktor öğretim üyesi ve üzeri akademik unvana sahip öğretim ele-

manlarını,
m) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu, 
o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve yeterlik tezini,
ö) TİK: Doktora Tez İzleme Komitesini,
p) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
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r) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uy-
gulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programlar ile ilgili genel hükümler
MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında öğretim; Türkçe, Türkçe ve

yabancı dil birlikte veya yabancı bir dilde yapılabilir. Anabilim/anasanat dalında açılacak dersin
öğretim dilinin belirlenmesi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü alındıktan
sonra anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi ile Senato kararı
ve YÖK onayı ile gerçekleştirilir. 

(2) Senato kararı ve YÖK onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı
dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması,
sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak
şartıyla enstitünün önerisi doğrultusunda Senato kararıyla düzenlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az
on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(4) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararı ile lisansüstü
eğitim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplin-
lerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu şekilde kurulan enstitü anabilim dalının başkanı,
enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlük makamına bildirilir. 

(5) Lisansüstü programlar; tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarından oluşur. Lisansüstü programlar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının talebi,
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla açılır.

(6) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurt
içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Ortak lisansüstü prog-
ramların açılabilmesi için YÖK onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve esasları Se-
nato tarafından belirlenir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı

ve kontenjanları, ilgili EABDK önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek
ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu, kabulü ve hangi alanlardan başvuru ya-
pılacağı, enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuru, enstitü müdürlüğünün belirlemiş olduğu süreler
içinde enstitü müdürlüğüne yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edi-
len tüm şartları sağlaması gerekir.

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üze-
rine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında ya da

enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış
olan öğrenci; 
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a) Lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, en az üç ders almış ve başar-
mış olması, 

b) Yatay geçiş için başvurduğu lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış
olması, 

c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 70, doktora ve sanatta yeter-
likte ise en az 80 olması,

şartıyla aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve YÖK tarafından tanınan yurt dışı li-

sansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir son-
raki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne
bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur. 

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede,
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve varsa yabancı dil puanının %10’u
alınarak toplanır. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara
göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday ter-
cih edilir. 

(5) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin intibakı, YÖK’ün be-
lirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin ayrıldıkları programlarda geçirdikleri
süreler azami sürelere dahil edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programına kabul edilen öğrencilerden lisans

veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans ve doktora programından farklı
alanlarda almış olanlar için ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda eksikliklerini
gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, mevcut ders programı dikkate alınarak ilgili
EABDK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Bu dersler, ilgili tezli yüksek li-
sans veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve
yüksek lisans veya doktora öğrenim not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra EABDK’nin
onayıyla ilgili lisansüstü programı derslerinden 15 AKTS’ye kadar ders alabilir. Bu fıkra kap-
samında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu
lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(4) Bilimsel hazırlık ile ilgili derslere devam, ders sınavları, ders notları, derslerden ba-
şarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için 18/3/2019 tarihli ve 30718 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliği hükümlerinde belirtilen hususlar geçerlidir. Öğrencinin dersten başarılı sayılması
için en az CC düzeyinde harfle ilan edilen başarı notunu alması zorunludur.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz dönemi öğ-
retimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda
derslerin tamamında başarı şartını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda ge-
çirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Lisansüstü programlarına kayıt
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde enstitü tarafından yapılır.
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(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanan
örnekleri kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazan-
mış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın
kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve
haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılaca-
ğından gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde ilan edilen kayıt

tarihlerinde açılan derslere kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Be-
lirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin
yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde
belirtilen ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için
yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(3) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde
kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(4) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda bilimsel hazırlık programında alınan dersler dâhil
olmak üzere en fazla 30 AKTS’dir. Ancak öğrencinin ders yükü, başarısız olduğu ya da ilk
defa alınacak dersler için en fazla 15 AKTS kredisi kadar arttırılabilir.

(5) Mazereti nedeniyle ilgili yarıyılda ders kaydı yaptırmamış öğrenciler mazeretlerini
belgelemek kaydıyla ilgili EABDB’ye en geç o yarıyılın ders ekle-sil süresinin ilk üç işgünü
içerisinde başvurur. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartla-
rını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler kayıt hakkı
olduğu sürece daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt
yaptırabilir.

(6) İlgili yarıyılda ders kaydı yaptırmayıp kayıtsız duruma düşen öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.

(7) Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans programlarına da kayıtlı ise danışmanın onayı
ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(8) Enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrenci, ders seçimini
yapar; öğrencinin ders kayıt onayı danışmanı atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı, danışmanı
atandığında ise danışmanı tarafından gerçekleştirilir.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hüküm-

leri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edi-
lenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt
yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel
hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili
programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2019 – Sayı : 30808



(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eği-
tim ve öğretim dönemi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ekle-sil döneminden
sonra iade edilmez.

Ders saydırma/intibak
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler

ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen
öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;
a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü

derslerin veya faaliyetlerin/uygulamaların,
b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans derslerinin ve

yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetlerin/uygulamaların 
intibakı yapılır.
(3) Enstitüye kayıt olmadan önce alınan lisansüstü derslerden en fazla 30 AKTS kredilik

ders saydırma işlemi, ilgili EABD önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yapılabilir.
(4) Yatay geçiş yapan öğrenciler enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği kadar ders

saydırabilir.
(5) İntibak, EABDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kararda,

öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.
(6) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrencilerin, kayıt tarihini izleyen on beş gün

içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. EABD
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarılı olunan derslerden uygun gö-
rülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

Danışman
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan yüksek lisans öğrencileri

için en geç birinci yarıyılın, doktora öğrencileri için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar
EABDK’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri
arasından tez danışmanı atanır. Danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD başkanı, danışmanlık
görevini yürütür. Altı aydan fazla süren yurt dışı görevlendirmesi bulunan öğretim üyesinin
yürüttüğü tez danışmanlıkları sona erer. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da olabilir.
Bu tür danışmanların da en az doktora derecesine sahip olması gerekir. 

(2) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine,
EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Ayrıca da-
nışmanlık hizmetlerini yerine getirmeyen, kurumdan ayrılıp görevlendirme oluru alınamayan
danışman öğretim üyelerinin, enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanlığı sona erdirilir ve
EABDB’nin görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl da-
nışmanı olduğu öğrenciler için tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uz-
manlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık alan derslerinden
birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştı-
rılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(4) Emekli olan ya da başka bir sebeple Üniversiteden ayrılan öğretim üyelerinin tez
danışmanlıkları, yüksek lisans öğrencisi için tez önerisinin enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanmış olması, doktora öğrencisi için ise tez önerisi savunma sınavından başarılı olunması
şartıyla yasal sürenin sonuna kadar devam edebilir. Ancak bu öğretim üyesine ders görevlen-
dirmesi yapılmaz. Ders aşamasında olan lisansüstü öğrenciye yeni danışman atanır.
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Dersler, derslerin açılması ve sorumluları
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. EABDB, zorunlu derslerin dönem bazında toplam kredi miktarının yarısını
geçmemesi kaydıyla müfredat programını belirler. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı ders-
lerle seminerlere ağırlık verilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken
derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğ-
renciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, AKTS’si, yerel kredi değeri, niteliği, sorumlu öğretim
üyeleri ilgili EABDK’nin önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından teklif haline getirilir ve Se-
nato onayına sunulur. EABDB tarafından hazırlanan ders programları ile program ve öğretim
üyesi değişikliği enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(3) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.

Derslere devam
MADDE 16 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70’ine, uygulamaların %80’ine

devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip
edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve
yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, de-
vam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli ne-
denlerle derse devam edemeyen öğrencilerin devam edemedikleri süreler, uygun belge ile bel-
gelendirilmek ve toplamda 3 haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dik-
kate alınmaz.

(4) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hu-
suslar EABDB’nin önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma
MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgele-

riyle birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından kabul
edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir
ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma isteklerinin değerlendirmeye alınması için kayıt dondurulma talep
edilen döneme öğrencinin kayıt yaptırmış olması ve derslerin başladığı günden itibaren ilk dört
hafta içinde kayıt dondurmak için başvuruda bulunulması gerekir. Belgelendirilebilen ani has-
talık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme ko-
nulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir
sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması ge-
rekir.

(4) Öğrenciler, her defasında en fazla bir yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar
kayıt dondurma başvurusu yapabilir. Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağ-
lık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgeleyenler hakkında bu süre kısıtlaması uygulan-
maz.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler
öğretim süresinden sayılmaz.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                             21 Haziran 2019 – Sayı : 30808



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl
sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme

sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD başkanına onaylatılarak kanuni saklama sü-
resi boyunca EABDB tarafından muhafaza edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından
itibaren beş işgünü içinde ilgili EABDB’ye yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tara-
fından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi enstitü yönetim ku-
rulu onayıyla yapılır.

(3) Öğretim üyelerince yapılacak not düzeltme başvuruları ilgili yarıyıl sonuna kadar
yapılır. Geçmiş yarıyıla dönük herhangi bir not düzeltme işlemi yapılamaz.

Mazeret sınavları
MADDE 20 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, enstitü yö-

netim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi du-
rumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde
yapılır.

(2) Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren bir hafta
içinde yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak sağlık raporlarında bu
süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(3) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sı-
navlara giremeyen öğrencilerin, beş işgünü içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve ma-
zeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde bu öğrenciler için yeni bir sınav
tarihi belirlenir.

(4) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlen-
dirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına gire-
bilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenir.

(5) Mazereti, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi
içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Mazeretli olduğu günlerde sınava girmesi
halinde ise sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

Başarının değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya yarıyıl içi çalışmalarından olu-

şan dönem içi not ortalamasının %40’ına, yarıyıl sonu sınav notunun % 60'ının ilavesiyle he-
saplanır. 

(2) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu harflerinin anlam-
ları şunlardır: 

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır.

b) Bir dersten (FF) notunu alan öğrenci o dersten başarısız sayılır. 
(3) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır: 
a) E: Proje, tez çalışması, bitirme tasarım projesi/bitirme ödevi, seminer ve benzeri ça-

lışmalarda, çalışmasını öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir.
Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF notu verilir

(4) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi
yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı
notlarından birisi verilir:
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Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 22 – (1) GANO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve

not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS
değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur.
Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında GANO elde edilir. Bir ders yerine başka
bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not
ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı
MADDE 23 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Ancak, danışmanın

önerisi ve EABDB onayı ile bir dersin yerine başka bir ders alabilir. 
(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabil-

mesi için; GANO’nun yüksek lisansta en az 2.50, doktorada ise en az 3.00 olması gerekir.
Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için
derslerini tekrar edebilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans
tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Süre
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2.50 genel not ortalamasını yerine getire-
meyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Ders yükü ve başarı
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden ve 120 AKTS’den

az olmamak koşuluyla seminer dâhil en az sekiz ders ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışma-
sından oluşur. Uzmanlık alan, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak YT ve YZ notu ile değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğ-
retim yarıyılında en fazla 30 AKTS kredisi alınabilir.

(2) Öğrenci, yarıyıl sonuna kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üye-
sine sunar. Öğrencinin tezini teslim edeceği dönemde, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden
başarılı olması zorunludur. 

(3) Öğrenci danışmanın onayı ile farklı programlardan veya diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden seçim yapabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan
en fazla üç ders alınabilir ve alınan derslerde başarının değerlendirilmesi, 21 inci maddenin
ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci hazırladığı semineri yarıyıl sonuna kadar dinleyiciye açık olarak sunar.
İlgili anabilim dalı başkanı ve danışman tarafından oluşturulan tutanak ile seminerinin başarılı
veya başarısız olduğuna karar verilir. Seminer başarı formu, EABDB tarafından sunum tari-
hinden itibaren üç işgünü içinde tutanak ile birlikte enstitüye gönderilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitülerin Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tezli yüksek lisans programında derslerdeki başarı durumuna bakılmaksızın ikinci
yarıyılını tamamlayan öğrenci, danışmanı ile belirlediği tez konusunun Yükseköğretim Kurulu
Tez Veri Giriş Sistemine girişini yaparak ve sistemden aldığı çıktı formunu danışmanına im-
zalatarak en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
Tez konusunu bildirmeyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dı-
şından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması duru-
munda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, anabilim dalı başkanlığı tarafından be-
lirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılmaz. İlan edilen günde ya-
pılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir
ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler
konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu-
şur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan din-
leyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. DeğerIendirmeler dinleyicilere kapalı
olarak gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ens-
titüye tutanakla bildirilir.
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(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde,
aynı anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek
programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 28 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğ-

renci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitüce belirlenen kurallara göre yazılmış
enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik hal-
deki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder. Ciltli tezlerin
süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı ve ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edilip enstitü yöne-
tim kurulunca alınan yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi, uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.
Süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır.
Bu sürenin sonunda derslerden veya dönem projesinden başarısız olan ya da genel ağırlıklı not
ortalaması 2.50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilerek ilişikleri kesilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Öğrenci dönem projesini teslim edeceği dönemde dönem projesi dersinden başarılı
olmak zorundadır.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kuru-
mundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi 21 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından ya-
pılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayıp ciltli en az

iki kopyadan oluşan dönem projesini danışmanın onayı ile üçüncü yarıyıl sonunda enstitüye
teslim eden öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Ciltli dönem projesinin süresi içinde tesliminden öğrenci sorumludur.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Mezuniyet tarihi, projenin enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edildiği toplantı
tarihidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amacı
MADDE 33 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Süre
MADDE 34 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00
genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı
bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya
on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan ve doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara talepleri halinde aynı anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programının gerekli kredi
yükünü, dönem projesini tamamlamaları ve 2.50 genel not ortalamasını sağlamaları kaydıyla
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 35 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders
olmak üzere en az yedi ders, doktora semineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık
alan dersi ile tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer ve doktora se-
mineri dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Yürütülen kredisiz dersler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci te-
zini teslim edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden başarılı olmak zorunda-
dır. Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran ve programın asgari AKTS ders yükünü tamamlayan
öğrenciler dönem sonuna kadar tez çalışma raporunu dersi yürüten öğretim üyesine teslim eder.
Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurum-
larında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört doktora veya yüksek li-
sans dersi seçilebilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değer-
lendirilmesi 21 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından ya-
pılır.

(4) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Öğrenci hazırladığı doktora seminerini yarıyıl sonuna kadar dinleyiciye açık olarak 
sunar. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve danışman tarafından oluşturulan tutanak

ile doktora seminerinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verilir. Sunum tarihinden itibaren
EABDB tarafından üç işgünü içinde tutanak ile birlikte doktora semineri çıktısı enstitüye teslim
edilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve doktora seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına
girebilir.

(2) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri
kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, değerlendirmeleri ise dinleyicilere kapalı
olarak yapılır.

(3) Kredili derslerini ve doktora seminerini başarı ile tamamlayarak 3.00 GANO’yu
sağlayan öğrenciler aşağıda belirtilen esaslara göre dönem sonuna kadar yeterlik sınavına gi-
rer:

a) Ders tekrarı olan ve bu derslerden başarılı olan 3.00 GANO’yu sağlayan öğrenciler
yeterlik sınavına o dönemin yarıyıl sonu sınav takvimini izleyen bir ay içerisinde girer.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılda, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sına-
vına girmek zorundadır. Bu süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrencilerin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav notu
75/100 olarak değerlendirilen öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav notu 75/100 olarak de-
ğerlendirilen öğrenci yeterlik sınavından başarılı sayılır. Bu karar, EABDB tarafından yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla sınav evrakları ile birlikte enstitüye gönderilir.

(5) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik derslerine kayıt yaptırmayan
öğrenci ilgili dönemde yapılacak olan sınava giremez ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ba-
şarısız sayılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu anabilim dalı/dalla-
rından bir sonraki yarıyılda Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi veya Doktora Yeterlik dersine
kayıt olur, aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.
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(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci jüri kararı ile belirlenen dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın görüşü,

ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka EABD için-
den 1 (bir) üye ile EABD dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan 1 (bir) üye yer
alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı bulun-
maksızın dinleyici olarak komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB’nin önerisi, danışmanın görüşü ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini savunmayan öğrencinin
tez notu “başarısız” olarak tanımlanır. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Tez izleme komitesi, öğrencinin
tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç
üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Tez önerisi
reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı seçme hakkına sahiptir. Yeni bir
tez konusu ve/veya tez danışmanı belirlenen öğrenci için yeni bir tez izleme komitesi görev-
lendirilebilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danış-
man ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisini savunma-
mış öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez konusunu “Yükseköğretim Kurulu Tez Veri
Giriş Sistemine” girişini yaparak çıktı formunu danışmanına imzalatıp en geç bir sonraki dö-
nemin başlangıcına kadar enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Tez konusunu bildir-
meyen öğrenciler tez yönetimi dersine kayıt yaptıramaz. 

(3) Doktora Yeterlik ve Tez Önerisi Dersine kayıt yaptırmayan veya tez önerisi savun-
masına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde girmeyen öğrenci başarısız sayı-
larak tez önerisi reddedilir. İkinci kez tez önerisi savunmasına girmeyen veya girip başarısız
olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez çalışması
MADDE 39 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz yarıyılı

için güz yarıyılı sonuna kadar, bahar yarıyılı için bahar yarıyılı sonuna kadar olmak üzere yılda
en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine gönderilmek
üzere enstitüye yazılı bir dilekçe ekinde dört nüsha yazılı bir rapor sunar. Bu raporu sunmadığı
takdirde öğrenci tez çalışma notuna, enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız (YZ) notu verilir.
Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma
planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) ola-
rak belirlenir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez birinci fıkrada belirtilen süreler içinde
tez çalışma raporunu enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde
sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak enstitü ile ilişiği kesilir.
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(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
Aksi takdirde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 40 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı

ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil, en az ikisi Üni-
versite dışından olmak üzere üç yedek öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Değerlendirmeler ise dinleyicilere kapalı olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tuta-
nakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
veya tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlaya-
mayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 41 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, enstitü kurulu tarafından be-

lirlenen kurallara göre yazılmış ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda tez nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gön-
derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak ka-
zanır. Ciltli tezlerin enstitüye tesliminden öğrenci sorumludur. Bu koşulları yerine getirmeyen
öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD programının Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet işlemleri, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı ve
ciltlenmiş nüshasının enstitüye teslim edilip enstitü yönetim kurulunca alınan yönetim kurulu
kararı ile mezuniyet durumu kesinleşir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Programın amacı
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

Süre
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 45 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunulmasından önce ve düzeltme verilen tez ve ça-
lışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmalarında
başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir. 

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması
almaya hak kazanır. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sürenin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Samsun Üniversitesinden:
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirmeyi,
b) FSMH: Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını,
c) Merkez: Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini, 
ç) Modül: Merkezin yürüttüğü fonksiyonları,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
f) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –  (1) Merkezin amacı; akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı

bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetleri yürütmek ve bu yolla Üniversitenin bilgi birikimini
kullanarak; araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak, sanayicilerin
ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasını sağ-
lamak, girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve FSMH konusunda eğitim vermek, girişimcilere gerek
yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak, nitelikli
elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak, patent temini, FSMH ve proje fon-
lanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve Üniversiteyi buluşturarak ihtiyaca
göre yönlendirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bünyesinde Modül 1, Modül 2, Modül 3, Modül 4 ve Modül

5 olmak üzere 5 modül bulunmaktadır. Merkezin gerçekleştireceği faaliyetler modüllere göre
ayrılacaktır. Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Modül 1 kapsamında farkındalık, tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerini yaygınlaştırıp
Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak, Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye transfer
edilebilmesi, FSMH konusundaki bilgi ve bilincin artırılması ile bu alandan elde edilen bilgi
ve deneyimi paylaşarak çoğaltmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

b) Modül 2 kapsamında Üniversitenin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası hibe destek
programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemlerine
ilişkin faaliyetler yürütmek.
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c) Modül 3 kapsamında Üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel
sektör Ar-Ge projelerinde kullanılması amacıyla çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak, firma-
ların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bu-
lunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması
ve projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri faaliyetlerinde bulun-
mak.

ç) Modül 4 kapsamında patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvurusu yapılması,
sürecin takibi, tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesi ile lisans söz-
leşmesinin yapılması da dâhil olmak üzere, tüm süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak
hizmetleri sunmak.

d) Modül 5 kapsamında potansiyel girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki
işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konusunda danışmanlık, çekirdek sermaye ve diğer yatırım
imkânlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, proje süreçleri ile ilgili en az beş yıl deneyimi olan Üniversi-

tede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zaman-
larda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla olması
durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev
süresi bitiminden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği

üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işle-
yişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük
onayına sunmak.

c) Yönetimin periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar
için gündem maddelerini oluşturmak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuru-
lunun kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları
doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkeze bağlı modüllerin ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
d) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve ekosistemde yer alan özel ve kamu kuru-

luşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.
e) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere

Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.
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f) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı
kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağla-
mak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kap-
samlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üre-
tilmesini sağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve bunları görevlendirmek için Yönetim Kurulu ka-
rarı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Rektör veya görevlendireceği araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı

ve Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi olmakla birlikte; Yönetim Kurulu en az altı, en
fazla on bir öğretim üyesinden oluşur. Doğal üyelerin dışında kalan üyeler, Üniversite Senatosu
tarafından Merkez faaliyetleri ile ilgili deneyimi olan öğretim üyelerinden olmak üzere üç yıl-
lığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Doğal üyeler dı-
şındaki üyeler iki dönemden fazla üyelik yapamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle ay-
rılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevlendirilen üye kalan süreyi ta-
mamlar. Yönetim Kurulu başkanı, Rektör veya görevlendireceği araştırmadan sorumlu rektör
yardımcısıdır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı
üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, açık oylama ve oy çok-
luğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda
eşitliğin bozulmaması durumunda başkanın kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak ve kararlar almak.
b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık

çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da

Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel
durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve ekosistemde yer alan özel ve kamu kuru-
luşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak yarı zamanlı ve tam zamanlı gönüllü
uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

e) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-
lerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun

13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel
tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİYOLOJİK İZLEME TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yerüstü sularında biyolojik kalite bileşenlerinin
izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek biyolojik izleme çalışmalarında stan-

dardizasyonu sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, biyolojik izleme çalışmalarında kullanılmak üzere, her bir

biyolojik kalite bileşeni için biyolojik örnekleme noktalarının/alanlarının, örnekleme dönem-
lerinin ve izleme sıklıklarının, örnekleme metodolojisinin ve kullanılan ekipmanın belirlenmesi,
numunelerin taşınması, muhafazası, örneklerin analizi ve teşhisine ilişkin hususları kapsar.

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

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu
ve 421 inci maddeleri ile 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin onuncu
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Absorbans: Bir ışının absorblayıcı ortamdan geçmeden önceki şiddetinin geçtikten

sonraki şiddetine oranını,
b) Alg: Sucul ve yarı sucul habitatlarda bulunan ve klorofil a içeren fotoototrof orga-

nizma gruplarını,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, 
ç) Batiskop: Su altı görüntüleme aparatını,
d) Bentik bölge: Kıyıdan başlayarak denizlerin ve göllerin en derin yerlerine kadar olan

dip bölgesini,
e) Bentik makroomurgasız: 0,5 milimetre göz aralığındaki elekte kalan, büyük, çıplak

gözle görülebilen canlıları,
f) Biyohacim: Belirli bir birim alanda veya hacimde belli bir zamanda elde edilen top-

lam organik canlı madde hacmini,
g) Biyokütle: Belirli bir birim alanda veya hacimde belli bir zamanda elde edilen toplam

organik canlı madde kütlesini,
ğ) Biyolojik izleme: Su kütlesinin genel durumunun belirlenmesi maksadıyla suda ya-

şayan canlıların periyodik olarak örneklemesini ve analizini,
h) Biyolojik kalite bileşeni: Biyolojik izleme kapsamında örneklenmesi gereken bentik

makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz (diyatome), balık, sucul makrofit, makroalg ve an-
giosperm canlı gruplarının her birini,

ı) Biyota: Bir bölgede yaşayan canlıların bütününü,
i) Dioik tür: Erkek ve dişi çiçekleri farklı bitkiler üzerinde bulunan türleri,
j) Diyatome: Silikattan yapılmış hücre duvarına sahip tek hücreli veya koloni oluşturan

mikroskobik ökaryotik algleri,
k) Emergent: Yarısı su altında, yarısı su üstünde olan yarı-batık sucul bitkileri,
l) Eşey: Cinsiyeti,
m) Feofitin: Magnezyum içermeyen klorofil a ve b’yi,
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n) Fiksasyon: Organizmanın doğal durumuna en yakın şekilde muhafaza edilerek dış
etkenlere dirençli hale getirilmesini,

o) Fiksatif: Biyolojik materyalin muhafazası veya stabilizasyonu için kullanılan kim-
yasal maddeleri,

ö) Fitobentoz: Mikroskobik tek hücreli canlılardan 2 metreden uzun sucul makrofitlere
kadar tüm fototrofik bentik organizmaları,

p) Fitoplankton: Sucul ortamlarda suda asılı kalan, aktif yüzme kabiliyetine sahip ol-
mayan fotosentetik canlıları,

r) Geçiş suları: Nehir ağızları civarında bulunan, kıyı sularına yakın olmaları ve aynı
zamanda tatlı su akıntılarından önemli ölçüde etkilenmeleri sebebiyle kısmen tuzlu olma özel-
liğine sahip yer üstü su kütlelerini,

s) Gözetimsel izleme: Su kütleleri üzerinde tabii şartlardan ve insan faaliyetlerinden
kaynaklanan uzun vadeli değişikliklerin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan izlemeyi,

ş) Helofit: Kökleri su altındaki çamur tabanında, yapraklarının çoğu ile çiçekleri su yü-
zeyinin üzerinde bulunan, kıyı bölgesindeki bitkileri,

t) Hidrofit: Su yüzeyinin hemen altında ya da su yüzeyinde serbest yüzen ya da kökleri
su tabanındaki toprakta bulunmakla birlikte, yaprakları su yüzeyinde yüzen sucul bitkileri,

u) İzleme programı: İzleme noktaları, izlenecek parametreler, operasyonel, gözetimsel
gibi izleme tipleri izleme yapan kurumlar ve izleme sıklıklarının yer aldığı programı,

ü) Kalitatif örnekleme: Örnekleme alanında bulunan canlıları nitelik olarak belirlemeye
yönelik örneklemeyi,

v) Kantitatif örnekleme: Örnekleme alanında bulunan canlılara ait bolluk, biyokütle
gibi değerlendirmelerin yapılması amacıyla gerçekleştirilen örneklemeyi,

y) Kıyı suları: Türkiye kıyılarının en dış uç noktalarından çizilen düz esas hattan itibaren
deniz tarafına doğru bir deniz mili (1852 metre) mesafeye kadar uzanan suları ve bunların deniz
tabanı ve altını,

z) Klorofil a: Alglerde ve fitoplanktonda tüm taksonomik gruplarda bulunan fotosentetik
pigmenti,

aa) Kompozit örnek: Su kütlesini temsil edecek şekilde yüzey ve sediment arasında ka-
lan su kolonu boyunca dikey olarak alınan veya farklı derinliklerden/noktalardan alınarak bir-
leştirilen örneği,

bb) Kuadrat: Örnekleme çalışmalarında kullanılan taşınabilir metal ya da plastikten ya-
pılmış kare şeklindeki çerçeveyi,

cc) Laboratuvar: Biyolojik örneklerin analiz ve teşhislerinin yapılabilmesi için gerekli
personel ve donanım alt yapısına sahip laboratuvarları,

çç) Lentik bölge: Durgun su bölgesini,
dd) Litoral bölge: Kıyı çizgisinden itibaren başlayıp su bitkilerinin ortadan kalktığı yere

kadar olan ışıklı kıyı bölgesini,
ee) Makroalg: Gerçek kök, gövde ve yaprak yapısına sahip olmayan bitki benzeri tal-

luslu canlıları,
ff) Makrofit yaşam formu: Sucul bitki ve filamentöz alglerin submergent, emergent,

serbest yüzücü ve helofit formlarını,
gg) Maksimum kolonizasyon derinliği: Gölde submergent bitkilerin bulunabildiği en

son derinliği,
ğğ) Oligotrofik su kütlesi: Besin maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşikleri

açısından fakir suları,
hh) Operasyonel izleme: Kirleticiler açısından risk altında bulunan su kütlelerinde, kir-

letici girişinin olduğu yerlerde yapılan izlemeyi,
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ıı) Öfotik bölge: Su yüzeyinden ışığın yaklaşık %1'e kadar azaldığı ve Secchi derinli-
ğinin yaklaşık 2.5 katı derinliğe kadar olan ışıklı bölgeyi,

ii) Ötrofik su kütlesi: Besin maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor bileşiklerince,
alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak, böylece sudaki canlıların dengesini
bozacak ve su kalitesinde istenmeyen bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşen su kütlele-
rini,

jj) Pelajik bölge: Su bitkilerinin bittiği yerden başlayan dip ve kıyı ile ilişkisi olmayan
açık su bölgesini,

kk) Rezervuar: Su kaynaklarının depolanması, düzenlenmesi ve kontrolü amacıyla kul-
lanılan doğal veya insanlar tarafından oluşturulmuş baraj gölü, gölet, regülatör gibi yapıları,

ll) Sediment: Bir akarsu tarafından taşınmış olan kaya veya biyolojik kökenli mater-
yallerden meydana gelen partikül yığınını,

mm) Sert substrat: Taş, kaya gibi cansız ve midye yatakları, makroalg ve sünger yü-
zeyleri gibi sabit zemini,

nn) Siyanobakteri: Mavi-yeşil algler olarak adlandırılan, atmosferik azotu fikse edebi-
len, klorofil a içeren ve fotosentez kabiliyeti olan organizma grubunu,

oo) Submergent: Tamamen su altında yaşayan bitkileri,
öö) Substrat: Organizmaların bağlı olarak yaşadığı zemini,
pp) Sucul makrofit: Su ile ilişkili olan, çıplak gözle görülebilen fotosentetik organiz-

malardan oluşan, alglerden tohumlu bitkilere kadar farklı sistematik kategorilerde yer alabilen
karasal bitkiler dışındaki sucul bitkileri ve algleri,

rr) Su kütlesi: Bir akarsu, nehir, kanal, göl, rezervuar, geçiş suyu veya kıyı suyunun ta-
mamı ya da bir kısmını kapsayan ve kendi içinde benzer özellikler gösteren yönetim birimini, 

ss) Takson: Canlıların sınıflandırılmasında her taksonomik kategoride yer alan ve ta-
nımlanarak isimlendirilmiş grupların adını,

şş) Termoklin tabakası: Denizlerde ve göllerde yüzey tabakası ile derin su tabakası ara-
sında yer alan ve sıcaklığın aniden değiştiği tabakayı,

tt) Transekt: Çeşitli bilimsel disiplinlerde yürütülen saha çalışmalarında kullanılan, düz
bir çizgi veya hat boyunca yapılan gözlem ve araştırma mesafesini,

uu) Yumuşak substrat: Kum, çamur, balçık, kil gibi ince tanecikleri içeren hareketli ze-
mini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Biyolojik Örnekleme, Örneklerin Taşınması, Muhafazası ve Korunması ile Biyolojik

Örnekleme Eğitimine İlişkin Genel Hükümler

İlkeler
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Biyolojik örneklemenin nehir, göl, kıyı ve geçiş suyu kütlelerinde yapılması,
b) Nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında Ek-1’de yer alan biyolojik kalite bileşenlerinin

Bakanlıkça belirlenen izleme programlarında yer alan izleme türüne ve izleme sıklığına uygun
olarak izlenmesi,

c) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanamadığı durumlarda Ek-2’de yer alan Türk
Standardları Enstitüsü standartlarına uyulması ve bu standartlardan herhangi biri güncellendi-
ğinde, güncellenen standart veya muadilinin güncellendiği tarihten itibaren geçerli olması,

ç) Biyolojik örneklemeler sırasında nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her bir biyolojik
kalite bileşeni için Ek-3’te yer alan “Biyolojik Örnekleme Arazi Formu” ile ilgili arazi form-
larının doldurulması,
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d) Örneklemenin, su kütlesini temsil edecek yeterli sayı ve boyuttaki kesit ve örnekleme
alanlarında yapılması,

e) Örnekleme alanlarının kolay ulaşılabilir olması, izleme çalışmasının maksadı ve bi-
yotadaki doğal değişkenlik göz önüne alınarak belirlenmesi, köprü ve yol gibi baskılardan
uzakta olacak şekilde seçilmesi, su kütlesindeki mevcut habitatları mümkün olduğunca temsil
etmesi ve örnekleme alanı seçilirken örneklemeyi yapacak personelin güvenliğinin göz önünde
bulundurulması,

f) Biyolojik örnekleme çalışmalarının hidromorfolojik ve kimyasal izleme çalışmaları
ile eş zamanlı olarak yapılması,

g) Birden fazla biyolojik kalite bileşeninin izlenmesi durumunda biyolojik kalite bile-
şenleri için örneklemelerin eş zamanlı yapılması, örneklemelerin eşzamanlı yapılamaması du-
rumunda örneklenen biyolojik kalite bileşeni ile birlikte genel kimyasal ve fizikokimyasal ör-
nekleme ile hidromorfolojik izlemenin de yapılması,

ğ) Hidromorfolojik ve kimyasal izlemenin biyolojik izleme ile aynı noktada yapılması,
h) Göllerde biyolojik örnekleme öncesi tabakalaşma olup olmadığının tespit edilmesi

maksadıyla 0,5 metre derinlikteki yüzeyden itibaren ani sıcaklık değişiminin gerçekleştiği de-
rinliğe kadar her 1 metrede bir ölçüm yapılarak sıcaklık profilinin belirlenmesi,

ı) Taşkın sırasında ve hemen sonrasında, su kütlesinin kuruması durumunda örnekleme
yapılmaması,

i) Biyolojik örneklemenin, her bir biyolojik kalite bileşeni için o kalite bileşeni konu-
sunda en az doktora derecesine sahip veya Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak “biyo-
lojik örnekleme sertifikası” almış kişiler tarafından yapılması,

j) Örnekleme çalışmaları sırasında sahada kullanılan tüm ekipmanın yedeğinin bulun-
durulması,

k) Bir örnekleme alanından diğerine canlı ve kirletici taşınımının engellenmesi için her
örnekleme sonrası örnekleme ekipmanının uygun yöntemlerle temizlenmesi,

l) Örnekleme, numune taşıma, saklama, teşhis ve analizleri süresince kullanılan kim-
yasal maddeler için gerekli korunma ve güvenlik önlemlerinin alınması,

m) Biyolojik örneklerin analiz ve teşhislerinin yapılacağı laboratuvarların Ek-4’te yer
alan kriterleri taşıması,

n) Biyolojik örneklerin teşhis ve analizinin her bir biyolojik kalite bileşeni için o kalite
bileşeni konusunda en az doktora derecesine sahip ve tür seviyesine kadar teşhis yapabilen uz-
manlar tarafından yapılması,

o) Biyolojik izleme sonuçlarının nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her bir biyolojik ka-
lite bileşeni için Ek-5’te yer alan veri raporlama tabloları formatında sunulması,

esastır.
Biyolojik örnekleme eğitimi ve sertifikasyon
MADDE 6 – (1) Biyolojik örnekleme eğitimi ve sertifikasyon işlemleri aşağıdaki hu-

suslara göre yapılır:
a) Biyolojik örnekleme eğitimleri Bakanlık tarafından düzenlenir ve sertifikalandırılır.
b) Eğitimlerin süresi, içeriği, eğitim konuları, sınav düzenlenme sıklığı ve eğitime kabul

şartları Bakanlık tarafından yayımlanacak genelge ile belirlenir.
c) Biyolojik örnekleme sertifikası fitoplankton-fitobentoz/diyatome, balık, sucul mak-

rofit, makrolag-angiosperm, bentik makroomurgasız kalite bileşenleri için ayrı düzenlenir ve
bir kişi ancak bir kalite bileşeni için örnekleme sertifikası alabilir.

ç) Sertifika geçerlilik süresi dört yıldır.
(2) Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü diğer konularda da eğitime katılma

veya sertifika alma zorunluluğu getirebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bentik Makroomurgasız İzleme Usul ve Esasları

Örnekleme noktalarının/alanlarının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Nehir ve göllerde bentik makroomurgasız örnekleme noktaları aşağı-

daki hususlara göre belirlenir:
a) Nehir içerisindeki mevcut tüm habitatları temsil edebilecek ve tüm en kesiti kapsayan

100 metre uzunluğunda bir alan seçilir.
b) 100 metrelik bir nehir alanı seçilemediği durumda nehir genişliğinin 40 katı büyük-

lüğünde bir örnekleme alanı belirlenir.
c) Örnekleme alanı yol veya köprü gibi baskı unsurlarından en az 100 metre yukarıda

ve akış yönünün tersi istikametinde seçilir.
ç) Örnekleme alanı nehre boşalan yan kolların etkisinden kaçınmak için birleşim böl-

gesinin uzağından seçilir.
d) Göl içerisindeki tüm habitatları temsil edici nitelikte, 50 hektardan küçük göllerde

en az 1 nokta, 50-500 hektar arasındaki göllerde en az 2 nokta, 500 hektar ve üzeri büyüklükteki
göllerde en az 3 nokta seçilir. Ayrıca bu noktalara ilave olarak her gölün litoral kıyı örneklemesi
yapılır.

(2) Kıyı ve geçiş sularında bentik makroomurgasız örnekleme noktaları aşağıdaki hu-
suslara göre belirlenir:

a) Kıyı ve geçiş suları için örnekleme, litoral ve bentik bölgeyi kapsayacak ve su küt-
lesindeki mevcut tüm habitatları temsil edecek şekilde yeterli sayı ve boyuttaki kesit ve örnek-
leme alanlarında yapılır.

b) Kıyı ve geçiş sularında bentik makroomurgasız örnekleri yumuşak ve sert substrattan
kantitatif olarak toplanır.

c) Kıyı sularında örnekleme, derinliği 50 metreden daha az olan sularda yapılır. 50 met-
reden derin sularda ise derin deniz deşarjları ve açık su balık yetiştiriciliği gibi ciddi baskı un-
surlarının olması durumunda izleme yapılır.

ç) Yumuşak substratta örnekleme noktaları homojen yapıdaki kumlu veya çamurlu dip
sedimentinin bulunduğu alanlardan seçilir.

d) Sert substratta örnekleme noktaları bir kuadratın rastgele yerleştirilmesi veya transekt
boyunca kıyıdan rastgele uzaklıklarda seçilmesi ile belirlenir.

Örnekleme dönemleri ve sıklıkları
MADDE 8 – (1) Nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında bentik makroomurgasız örnekleme

dönemleri ve izleme sıklıkları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Bentik makroomurgasızlar için gerekli izleme sıklıkları Bakanlık tarafından hazır-

lanan Havza İzleme Programlarında belirlenir.
b) Nehir, göl ve geçiş sularında bentik makroomurgasızlar ilkbahar, yaz sonu ve son-

bahar dönemini kapsayacak şekilde yılda en az üç kez izlenir.
c) Kıyı sularında bentik makroomurgasızlar ilkbahar ve sonbahar dönemini kapsayacak

şekilde yılda en az iki kez izlenir.
Örnekleme metodolojisi ve kullanılan ekipman
MADDE 9 – (1) Nehirlerde bentik makroomurgasız örneklemeleri aşağıdaki örnekleme

metodolojisi ve ekipman kullanılarak yapılır:
a) Nehir içine girilebilen yerlerde örnekleme, 500 mikrometre göz açıklığına sahip ve

taban uzunluğu 25 santimetre olan kepçe ağı ile tekmeleme yöntemi uygulanarak yapılır.
b) Kepçe ağı ile yapılan örneklemede Ek-6’da belirtilen şekilde Çoklu Habitat Örnek-

lemesi metodu kullanılır ve aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
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1) Örneklemeye başlamadan önce örnekleme alanındaki habitat tiplerinin tahmini kap-
lama yüzdeleri ve belirlenen yüzdelere göre habitat tiplerinde yapılacak tekmeleme sayısı be-
lirlenir.

2) Örnekleme alanında toplam yirmi adet tekmeleme örneği alınır.
3) Örnekleme akışın tersi yönünde yapılır.
4) Her üç tekmelemeden sonra, alınan örnekler birleştirilir ve kepçe temiz su ile yıkanır.
5) Toplanan materyal içinde hassas örnekler bir pens ile genel materyal içinden ayrılır

ve plastik kaplara konur.
c) Nehir içine girilemeyen yerlerde örnekleme Ekman Kepçesi kullanılarak yapılır ve

örnekleme işlemi en az üç kez tekrarlanır. Aynı zamanda nehrin kıyısı kepçe ağı ile çoklu habitat
metodu uygulanarak örneklenir.

ç) Örnekleme alanından elde edilen bilgiler, Ek-3’te yer alan arazi formuna işlenir.
(2) Göllerde bentik makroomurgasız örneklemeleri aşağıdaki örnekleme metodolojisi

ve ekipman kullanılarak yapılır:
a) Göl içi taban örneklemesi Ekman Kepçesi ile yapılır.
b) Göl içerisinde belirlenen her noktada en az 3 tekrarlı örnekleme yapılır.
c) Elde edilen dip materyali teknede 0,5 milimetrelik elekten geçirilir.
ç) Gölün litoral kıyı örneklemesinde çoklu habitat örneklemesi metodu uygulanır ve

tekmeleme yöntemiyle kıyıya paralel olarak tüm kıyı habitatları örneklenir.
d) Toplanan materyal içinde hassas örnekler bir pens ile genel materyal içinden ayrılır.
e) Göl içi taban örnekleri ve litoral kıyı örnekleri birbirinden ayrı değerlendirilir.
f) Örnekleme yapmadan önce ve örnekleme yapılırken alan bilgileri ve örnekleme

sürecine ait bilgiler göl içi taban örnekleri ve litoral kıyı örnekleri için ayrı olacak şekilde
Ek-3’te yer alan arazi formuna işlenir.

(3) Kıyı ve geçiş sularında bentik makroomurgasız örnekleme aşağıdaki örnekleme me-
todolojisi ve ekipman kullanılarak yapılır:

a) Kıyı ve geçiş suları örnekleme noktalarında örnekler en az üç tekrarlı alınır.
b) Kıyı ve geçiş sularında yumuşak substrattan örnek alınırken aşağıdaki hususlar dik-

kate alınır:
1) Örneklemeler 0,1 m2 örnekleme alanına sahip Van Veen Kepçesi ile ya da TS EN

ISO 16665 standardında belirtilen diğer numune alma ekipmanı ile gerçekleştirilir.
2) Alınan bentik örnekler sahada 0,5 milimetrelik elek setinden geçirilir.
c) Kıyı ve geçiş sularında sert substrattan örnek alınırken aşağıdaki hususlar dikkate

alınır:
1) Sert substrattan bentik makroomurgasız örnekleri 20 santimetre x 20 santimetre

kuadrat kullanılarak alınır.
2) Kuadratın kapladığı alanın fotoğrafı çekilir.
3) Kazıma işlemi için örneklenecek organizma ve substrat yapısına bağlı olarak bıçak,

spatula gibi aletler kullanılır.
4) Kuadrat kullanımının mümkün olmadığı dikey ve yarı dikey yüzeylerde örnekleme

alanının sınırları çizilerek veya kazınarak belirlenir.
5) Derin sularda örnekleme tahrip edici olmayan fotokuadratlar ile yapılır ve analiz

edilir.
ç) Örnekleme alanından elde edilen bilgiler, Ek-3’te yer alan arazi formuna işlenir.
(4) Alınan örnek üzerindeki gözlemler not edilir ve etiket ile birlikte örneğin fotoğrafı

çekilerek örnek kaplarına konulur.
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Örneklerin muhafaza edilmesi
MADDE 10 – (1) Nehir ve göllerde bentik makroomurgasız örnekleri aşağıdaki hu-

suslara göre muhafaza edilir:
a) Plastik kaplara konulan örnekler üzerine % 95 alkol konularak canlıların hareketsiz

kalması sağlanır.
b) Örneklerin üzerini örtecek kadar % 70 alkol eklenir.
(2) Kıyı ve geçiş sularında bentik makroomurgasız örnekleri aşağıdaki hususlara göre

muhafaza edilir:
a) Büyük boyuttaki örnekler mentol kristali, % 7 magnezyum klorid ve % 15 etanol

gibi solüsyonlara konulur ve fiksasyon işlemine geçilir.
b) Örnek hacmi küçükse ve çok büyük organizmalar yoksa organizma grubuna uygun

olan % 4 formaldehit örneklerin üzerini örtecek kadar eklenir. Plastik kap çalkalanarak fiksatifin
sediment içerisine nüfuz etmesi sağlanır.

Örneklerin analizi
MADDE 11 – (1) Nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında bentik makroomurgasız örnekle-

rinin analizi aşağıdaki hususlara göre yapılır:
a) Laboratuvara getirilen örnekler 0,5 milimetrelik göz açıklığına sahip elekten geçirilir,

yıkanan materyal ayrıştırıcı plastik kaba aktarılır ve ayrı ayrı incelenir.
b) Elekte ve plastik kapta canlı organizma bırakılmaz ve her yıkama sonrasında elek

temizlenir.
c) Ayıklama işlemi sırasında organizmalar % 70 etil alkol çözeltisi doldurulan farklı

tüpler içinde sistematik olarak genel gruplarına ayrılır ve bu tüpler içinde saklanır.
ç) Tüpler örnek kodunun, örnekleme mevsiminin ve taksonların belirtildiği etiketlerle

etiketlenir.
d) Kıyı ve geçiş sularında sert substrat organizmalarının incelenmesi ve değerlendiril-

mesi, yaşadıkları taş, kaya, midye yatakları, alg fasiyesleri, süngerler gibi substrat tipleri göz
önünde bulundurularak yapılır.

e) Sert substrattan bentik makroomurgasız örneklenirken ayırma ve kesme işlemleri ör-
neklerin tür tayinine engel olmayacak şekilde yapılır. Gerekli durumlarda örnek kesilmeden
önce fotoğraflanır.

Örneklerin teşhisi ve veri toplama
MADDE 12 – (1) Bentik makroomurgasız örneklerinin teşhisi ve veri toplama işlemleri

aşağıdaki hususlara göre yapılır:
a) Örnekler laboratuvarda stereomikroskop veya ışık mikroskopu altında pens ve iğne

kullanılarak taksonomik gruplarına ayrılır.
b) Laboratuvarda ayıklanan örnekler örnek şişesine konur ve ayıklama işleminin devam

etmesi durumunda % 70 etil alkol yenilenir.
c) Tüm örnekler tür düzeyinde teşhis edilir, tür düzeyinde teşhisi yapılamayan örnek-

lerin teşhis edilememe sebebi bilimsel olarak gerekçelendirilir ve mümkün olan en düşük tak-
sonomik seviyede teşhisleri yapılır.

ç) Örneklenen tüm bireyler teşhis edildikten sonra, mevcut türlerin birey sayıları, met-
rekaredeki birey sayıları, örnek başına düşen yüzde bolluğu, nehir ve göl bentik makroomur-
gasız türlerinin tolerans seviyeleri ile kıyı ve geçiş suları türlerinin ekolojik gruplarını içeren
veriler Ek-5’te yer alan veri raporlama tablolarına işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fitobentoz/Diyatome İzleme Usul ve Esasları

Örnekleme noktalarının/alanlarının belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Nehirlerde fitobentoz/diyatome örnekleme noktaları aşağıdaki hu-

suslara göre belirlenir:
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a) Örnekleme için nehir yatağında doğal olarak bulunan ve hareket edebilen taşların
bulunduğu en az 10 metre uzunluğunda kesitler seçilir.

b) Taşların bulunmadığı yerlerde örnekler sazlıklardan, sazlıkların bulunmadığı yerlerde
ise su içi bitkilerden toplanır.

(2) Göllerde fitobentoz/diyatome örnekleme noktaları aşağıdaki hususlara göre belir-
lenir:

a) Örnekler herhangi bir su girişinden ya da insan etkisinden uzakta bulunan litoral böl-
geden alınır.

b) Öncelikli olarak litoral bölgede yer alan sazlıklardan, sazlıkların bulunmadığı yer-
lerde ise su içi bitkilerden örnek alınır.

c) Su içi bitkilerin bulunmadığı yerlerde ise öfotik bölgede ve tamamı su altında kalan
taşlardan örnekleme yapılır.

ç) Yüzey alanı 50 hektardan küçük olan göllerde en az bir, yüzey alanı 50 ve 500 hektar
arasında olan göllerde en az iki, 500 hektardan büyük olan göllerde ise en az 3 noktada örnek-
leme yapılır.

d) Örnekleme alanından elde edilen bilgiler, Ek-3’te yer alan arazi formuna işlenir.
Örnekleme dönemleri ve sıklıkları
MADDE 14 – (1) Nehir ve göllerde fitobentoz/diyatome örnekleme dönemleri ve iz-

leme sıklıkları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Fitobentoz/diyatome için gerekli izleme sıklıkları Bakanlık tarafından hazırlanan

Havza İzleme Programlarında belirlenir.
b) Fitobentoz/diyatome izlemeleri, havzanın coğrafi konumu dikkate alınarak nehir ve

göller için ilkbahar ve sonbahar dönemlerini kapsayacak şekilde yılda en az iki kez gerçekleş-
tirilir.

Örnekleme metodolojisi ve kullanılan ekipmanlar
MADDE 15 – (1) Fitobentoz/diyatome örneklemesi substrat tipine bağlı olarak aşağı-

daki örnekleme metodolojisi ve ekipman kullanılarak yapılır:
a) Hareket edebilen doğal sert yüzeylerde;
1) Örnekleme alanı içinde farklı noktalardan substrat toplanır.
2) Substrat örneklemesi için öncelikle iri taşlar tercih edilir. İri taşlar bulunmuyorsa bu-

nun yerine beş adet daha küçük boyutlardaki taşlar kullanılır.
3) Substrat akan suda yıkanır ve içinde nehir suyu bulunan bir tepsiye konulur ve fırça

yardımıyla substratın yüzeyi fırçalanır. Kahverengi ve bulanık olan su tepsiden şişeye boşaltı-
lır.

4) Örnekler nehrin ana kolundan alınır.
5) Yoğun gölgeli yerler ile nehir kıyısına çok yakın olan bölgelerden ve akışın çok yavaş

olduğu bölgelerden örnek toplanmaz.
b) Sazlıklarda;
1) Sazlıkların sediment ve su yüzeyi arasında kalan bölümünden en az beş adet bitki

gövdesi kesilir.
2) Kesilen bitki gövdeleri fırça yardımıyla fırçalanarak fitobentoz/diyatome örnekleri

alınır.
c) Su içi bitkilerde, örnekler plastik kap veya kavanoz içerisinde çalkalanarak fitoben-

toz/diyatome örnekleri alınır.
Örneklerin muhafaza edilmesi
MADDE 16 – (1) Fitobentoz/diyatome örnekleri aşağıdaki hususlara göre muhafaza

edilir:
a) Örneklerin muhafazası için % 70 etanol, Lugol veya % 4 formaldehit kullanılır.
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b) Örnekler laboratuvara getirildikten sonra serin ve karanlık bir ortamda muhafaza
edilir.

Örneklerin analizi
MADDE 17 – (1) Fitobentoz/diyatome örneklerinin analizi aşağıdaki hususlara göre

yapılır:
a) Fitobentoz/diyatome örneklerinin temizlenmesi;
1) Numune kabına alınan örnek sallanarak homojen hale getirilir ve süspansiyonun

5-10 mililitresi beher ya da kaynatma tüplerine aktarılır.
2) Kaynatma tüpleri içine 20 mililitre %30’luk hidrojen peroksit ilave edilir ve çeker

ocakta 90±5 oC’de bütün organik madde oksitlenene kadar 1-3 saat arasında ısıtılır.
3) Isıtma işleminden sonra kalan hidrojen peroksit ve karbonatları uzaklaştırmak için

beher ya da kaynatma tüpleri içine birkaç damla hidroklorik asit eklenir.
4) Beher yüzeyleri saf ya da demineralize su ile yıkanarak çeker ocakta soğumaya bı-

rakılır.
5) Beher ya da kaynatma tüpleri santrifüj tüplerine aktarılır ve üzeri distile ya da

demineralize su ile doldurularak dakikada 3000 devir olacak şekilde beş dakika boyunca sant-
rifüj edilir.

6) Üstte kalan kısım başka bir kaba boşaltılır ve dipte kalan kısım distile suyla tekrar
çalkalanarak santrifüj tekrarlanır.

7) Yıkama işlemi en az üç kez olacak şekilde ya da hidrojen peroksit tamamen uzakla-
şıncaya kadar tekrar edilir. Hidrojen peroksit ve asit tamamen uzaklaştığında tüplerin dibinde
kalan çökelti az miktarda saf ya da demineralize su ile karıştırılarak temiz ve küçük şişelere
aktarılır.

8) Bakteriyel gelişimlerin önlenmesi için birkaç damla % 4 formaldehit, hidrojen pe-
roksit ya da etanol eklenerek örnekler uzun süre muhafaza edilir. 

b) Daimi preparatların hazırlanması;
1) Temizlenmiş fitobentoz/diyatome çökeltisi ışığa tutulduğunda ince partiküllerin gö-

rülebildiği konsantrasyona kadar saf ya da demineralize su eklenerek seyreltilir.
2) Temiz bir damlalık ile bir damla çökelti tüpün merkez kısmından alınır ve bir damla

süspansiyon lamele konulur.
3) Lamel, çeker ocakta yavaşça ısıtılarak sıvının buharlaştırılması ve lamel üzerinde

kül renginde iki üç tane ince filmin oluşması sağlanır.
4) Lamel ile lam arasına kırılma indisi 1,6’dan büyük olan bir kaplama maddesi dam-

latılır ve çeker ocakta yavaşça ısıtılarak hava kabarcığı kalmayacak şekilde daimi preparatlar
hazırlanır.

c) Sayım işleminin yapılması;
1) Teşhis edilen fitobentoz/diyatome örnekleri 300-500 kabuk arasında sayılır.
2) Parçalanmış bir kabuğun en az dörtte üçü mevcutsa sayıma dahil edilir. Tamamen
parçalanmış kabuklar sayıma dahil edilmez.
3) Sayım sonucunda elde edilen veriler Ek-5’te yer alan veri raporlama tablolarına iş-

lenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Fitoplankton İzleme Usul ve Esasları

Örnekleme noktalarının/alanlarının belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Göllerde fitoplankton örnekleme noktaları aşağıdaki hususlara göre

belirlenir:
a) Örnekler gölün açık su kesiminde en derin noktasından ve öfotik bölgeden alınır.

5 metreden sığ göllerde 0,5 metre derinlikten örnek alınması yeterlidir. Derin göllerde tabaka-
laşma olmayan dönemde yüzey ve orta derinlikten, tabakalaşma olan dönemde ise epilimniyon
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ve termoklin tabakasını ve/veya öfotik bölgeyi temsil eden kompozit örnek alınır. Ayrıca, si-
yanobakteri popülasyonu artışı gözlenen durumlarda derin noktanın yanı sıra siyanobakterilerin
biriktiği kıyı kesiminden de örnekleme yapılır.

b) Yüzey alanı 50 hektardan küçük olan göllerde en az bir, yüzey alanı 50 ve 500 hektar
arasında olan göllerde en az iki, 500 hektardan büyük olan göllerde ise en az 3 noktada örnek-
leme yapılır.

c) Birden fazla noktadan örnek alınması gereken göllerde en derin noktaya ek olarak
baskıları temsil eden noktalar seçilir.

(2) Kıyı sularında ve göl özelliği gösteren geçiş sularında fitoplankton örnekleme nok-
taları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:

a) Örnekleme yapılacak noktalar su kütlesini temsil edici nitelikte ve sayıda seçilir.
b) 10 metreden sığ noktalarda 0,5 metre derinlikten yüzey örneğinin alınması yeter-

lidir.
c) 10 metreden derin sularda 0,5 metre derinlikten yüzey örneklemesi ile birlikte orta

ve dipten örnekleme yapılır.
ç) Örnekleme alanından elde edilen bilgiler, Ek-3’te yer alan arazi formuna işlenir.
Örnekleme dönemleri ve sıklıkları
MADDE 19 – (1) Göl, kıyı suları ve göl özelliği gösteren geçiş sularında fitoplankton

örnekleme dönemleri ve izleme sıklıkları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Fitoplankton için gerekli izleme sıklıkları Bakanlık tarafından hazırlanan Havza İz-

leme Programlarında belirlenir.
b) Fitoplankton izlemeleri havzanın coğrafi konumu dikkate alınarak göl, kıyı suları

ve göl özelliği gösteren geçiş suları için ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerini kapsayacak şe-
kilde yılda en az üç kez gerçekleştirilir.

Örnekleme metodolojisi ve kullanılan ekipmanlar
MADDE 20 – (1) Fitoplankton örneklemeleri aşağıdaki örnekleme metodolojisi ve

ekipman kullanılarak yapılır:
a) Fitoplankton biyokütlesinin en önemli göstergesi olan klorofil a parametresinin ve

fitoplankton kompozisyonunun en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla su örnekleri öfotik böl-
geden dikey şekilde kompozit olarak alınır.

b) Kantitatif örneklemeler için Niskin, Nansen veya çoklu örnekleme şişeleri gibi iste-
nilen derinlikte kapanabilen örnekleme şişeleri kullanılır.

c) Kantitatif örnekler için ötrofik noktalarda 0,1-1 litre, oligotrofik noktalarda ise 1-5
litre su örneği alınır.

ç) Kalitatif örneklemeler, plankton kepçesi ile dikey yönde kantitatif örnekleme derin-
liğinin yapıldığı noktadan itibaren yüzeye kadar yapılır. Ayrıca plankton kepçesi ile yatay ör-
nekleme yapılır.

d) Fitoplankton örneklemesi için göz açıklığı 20 mikrometre, ötrofik alanlarda ise 55
mikrometre olan plankton kepçesi kullanılır.

Örneklerin muhafaza edilmesi
MADDE 21 – (1) Göllerde fitoplankton örnekleri aşağıdaki hususlara göre muhafaza

edilir:
a) Fitoplankton örnekleri litre başına 5 mililitre alkali Lugol çözeltisi kullanılarak mu-

hafaza edilir.
b) Alg yoğunluğunun düşük olduğu örneklerde daha az miktarda Lugol çözeltisi kulla-

nılır.
c) Lugol çözeltisi örnek saman rengine ulaşıncaya kadar ilave edilir.
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(2) Kıyı suları ve göl özelliği gösteren geçiş sularında fitoplankton örnekleri aşağıdaki
hususlara göre muhafaza edilir:

a) Fitoplankton örnekleri litre başına 2,5-5 mililitre asidik Lugol çözeltisi kullanılarak
muhafaza edilir.

b) Örnekler asidik Lugol içerisinde üç aydan fazla bekletilmez. Formaldehit çözeltisi
kullanılarak fitoplankton numuneleri daha uzun süre saklanabilir.

Örneklerin analizi
MADDE 22 – (1) Fitoplankton analizi aşağıdaki hususlara göre yapılır:
a) Kantitatif analizler, 10 veya 25 milimetre çapında sayım hücresi kullanılarak invert

mikroskop yardımıyla Utermöhl tekniğine göre yapılır.
b) Örnekler tamamen karıştırıldıktan sonra bilinen hacimdeki alt örnek sayım çemberi

üzerine yerleştirilir.
c) Çöktürme süresi 10 mililitrelik sayım hücreleri için en az 12 saat, 25 mililitrelik çem-

berler için en az 24 saat ve 50 mililitrelik sayım hücreleri için ise en az 48 saattir.
ç) Algler sayım hücresinin tabanına tamamen çöktüğünde invert mikroskop yardımıyla

sayılır ve teşhis edilir.
d) Gözlemlenen taksonlar tür düzeyinde teşhis edilir ve sayımı gerçekleştirilir. Kalitatif

olarak alınan fitoplanktonun incelenmesinde ve invert mikroskopta büyütmenin yeterli olmadığı
durumlarda binoküler mikroskop ile fotoğraflar çekilerek örnek teşhisi yapılmalıdır.

e) Sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mililitredeki fitoplankton sayısı aşa-
ğıdaki formülle hesaplanır:

C = Sayılan organizma sayısı (adet), 
At = Sayım hücresi dip alanı (mm2), 
As = Görüş alanı (mm2),
S = Sayım yapılan görüş alanı sayısı (adet), 
V = Çöktürülen örnek hacmi (ml).
f) Teşhis edilen taksonların boyutları oküler mikrometre veya görüntüleme programları

yardımıyla ölçülür. Bir türden en az 20 bireye ait ölçümler alınır. Ölçülen hücrenin şekline en
çok uyan ve en basit geometrik şekil kullanılarak hücrenin hacmi belirlenir.

g) Ölçümler her bir örnekleme döneminde her tür için en az yirmi bireyi kapsayacak
şekilde yapılır.

ğ) Toplam alg biyohacmi, µm3’teki ortalama hücre hacminin mililitre başına birey sa-
yısıyla çarpılarak aşağıdaki formülle hesaplanır ve sonuçlar Ek-5’te yer alan veri raporlama
tablolarına işlenir.

Vt = Toplam plankton biyohacmi (mm3/l), 
Ni = i inci türe ait organizma sayısı/l,
Vi= i inci türün ortalama hücre hacmi.
(2) Klorofil a analizi aşağıdaki hususlara göre yapılır:
a) Numune alımından hemen sonra analiz işlemlerine başlanılır.
b) Su numuneleri karanlıkta ve buzdolabında en fazla 8 saat muhafaza edilir. Su nu-

muneleri dondurulmaz.
c) Alg derişimine bağlı olarak 0,1 litreden 2 litreye kadar belirli bir hacimdeki numune

1 mikrometre çapından büyük parçacıkları tutabilen cam selüloz filtre kâğıdından süzülür.
Oligotrofik sularda 1-5 litre numune süzülür.
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ç) Filtre kağıdında kalan alg pigmentleri sıcak etanol ile ekstrakte edilir ve ekstrakttaki
klorofil a derişimi spektrofotometrik olarak tayin edilir.

d) Klorofil a derişimi ekstraktın asitlendirme öncesi ve sonrasında 665 ve 750 nanomet-
redeki absorbans değerleri arasındaki farklılıktan bulunur.

e) Klorofil a derişimi aşağıdaki formülle hesaplanır:

A: A665 – A750 asitlendirmeden önce ekstraktın absorbansı, 
Aa: A665 – A750 asitlendirmeden sonra ekstraktın absorbansı, 
Ve: Ekstrakt hacmi (litre),
Vs: Süzülen numune hacmi (mililitre),
Kc: Klorofil a için özel spektral absorpsiyon katsayısı (82 l/µm.cm),
R: Asitlendirmeyle feofitine dönüştürülen saf klorofil a çözeltisi için A/Aa oranı (1,7),
d: Optik hücrenin uzunluğu (santimetre).

ALTINCI BÖLÜM
Sucul Makrofit İzleme Usul ve Esasları

Örnekleme noktalarının/alanlarının belirlenmesi ve arazi ön hazırlık çalışmaları
MADDE 23 – (1) Sucul makrofit örnekleme alanlarının seçilmesi ve arazi ön hazırlık

çalışmaları esnasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Örnekleme alanlarının yeri ve sayısı, temsili floranın kompozisyonunun ve örtüşünün

belirlenmesine imkan verecek ve su kütlesini temsil edecek şekilde belirlenir.
b) Nehirde transektler, 100 metre olmak üzere nehirdeki mevcut tüm bitki türlerinin

çeşitliliğini yansıtacak uzunlukta seçilir.
c) Göller için örnekleme alanları litoral, bentik ve pelajik bölgeyi kapsayacak ve mevcut

tüm habitatları temsil edecek şekilde seçilir.
ç) Örnekleme transektlerinin yeri seçilirken sucul makrofit kolonizasyonunu etkileyecek

olan savak, hendek, köprü gibi fiziksel engellerin olduğu ve zemin yapısının bozulduğu yerler
ile gölge alanlar tercih edilmez.

d) Arazi çalışması öncesinde, örneklenecek nehir ve göl havzasının ya da alt havzasının
arazi kullanımı araştırılır. Ayrıntılı arazi haritaları, hava fotoğrafları ve su kalitesi veri setleri
toplanır ve su kütlesi etrafındaki baskılar belirlenir.

e) Örneklemeye başlamadan önce örnekleme alanı incelenir, güvenlik riski olmadığına
emin olunur ve su bitkilerinin mevsimsel değişimleri hakkında bilgi toplanır.

f) Örneklenecek su kütlesinin fotoğrafları çekilir, gerekli görülmesi halinde su kütlesinin
ve üzerindeki sucul makrofitlerin kolonizasyonu hakkındaki bilgilerin işlenmesi için alanın
resmi ya da haritası çizilir.

Örnekleme dönemleri ve sıklıkları
MADDE 24 – (1) Nehir ve göllerde sucul makrofit örnekleme dönemleri ve izleme

sıklıkları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Nehir ve göllerde sucul makrofit için gerekli izleme sıklıkları Bakanlık tarafından

hazırlanan Havza İzleme Programlarında belirlenir.
b) Sucul makrofit örneklemesi mümkün olduğunca bitki gelişiminin optimum olduğu

ilkbahar başından sonbahar sonuna kadar devam eden bir vejetasyon süresi boyunca, Ülkemiz
coğrafik ve iklim koşulları da dikkate alınarak genellikle Nisan ayından Eylül ayını kapsayan
dönemde yapılır.

c) Ülkemizin kuzey bölgelerinde ve yüksek rakımlı kesimlerde sıcaklık farkından dolayı
örnekleme zamanı için diğer bölgelere göre daha ileri bir tarih belirlenir.
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ç) Düşük rakımlı, kıyılara yakın ve sığ göllerde genel olarak sucul makrofitlerin büyüme
sezonunun daha kısa olduğu göz önünde bulundurularak örnekleme tarihi belirlenir.

d) Her örnekleme yılında ilkbahar ve yaz olmak üzere iki defa örnekleme yapılır.
e) Aynı örnekleme istasyonlarında birbirini izleyen yıllarda sucul makrofit izlemesi ya-

pılacak ise dönemsel verilerin karşılaştırılabilir olması için örneklemenin aynı ya da yakın ta-
rihte yapılması gerekir.

f) Gölde örnekleme zamanı belirlenirken, göl su seviyesindeki dalgalanmalar ve bula-
nıklık durumu dikkate alınır.

Örnekleme metodolojisi ve kullanılan ekipmanlar
MADDE 25 – (1) Nehirlerde sucul makrofit örneklemeleri aşağıdaki örnekleme

metodolojisi ve ekipman kullanılarak yapılır:
a) Nehirde sucul makrofit örneklemesi 100 metrelik transektte yapılır.
b) Belirlenen transektin başlangıç ve bitiş koordinatları Ek-3’te yer alan arazi formuna

işlenir.
c) Aynı su kütlesi üzerinde farklı dönemlerde gerçekleştirilecek örnekleme çalışmaları

aynı transektte yapılır.
ç) 1,2 metreden sığ olan nehirlerde örnekleme kasık çizmeleriyle en az 100 metre transekt

boyunca zigzaglar çizecek şekilde yürünerek elle toplama yöntemiyle yapılır.
d) 1,2 metreden derin nehirlerde örnekleme 100 metre transekt boyunca grapnel ya da

32 santimetre uzunluğunda, çatal uçları 6 santimetre ve uçlar arasındaki aralıkları 2 santimetre
olan tek veya çift taraflı tırmık kullanılarak yapılır.

e) Derinliğin uygun olduğu yerlerde sucul makrofitlerin kapladığı alan, doğrudan ba-
tiskop kullanılarak gözlemlenir.

f) Örnekleme yapılırken suda bulanıklığa sebep olmamak için akışın tersi yönünde iler-
lenir.

g) Örnekleme alanında transekt boyunca bulunan farklı tüm sucul makrofit örnekleri
alınır, mümkün olanların teşhisleri arazide yapılır, her bir türün fotoğrafları çekilir ve her türün
görece bolluğu yüzde olarak arazi formuna işlenir.

ğ) Örneklemenin submergent, emergent, serbest yüzücü ve helofit olmak üzere tüm su-
cul makrofit yaşam formlarını içerecek şekilde yapılmasına dikkat edilir. 

h) Dioik türlerde her iki eşeyden de örnek alınmasına dikkat edilir.
ı) Nehir sucul makrofitleri için Ek-7’de yer alan bolluk skalası kullanılarak Ki skoru

belirlenir.
i) Alınan her farklı örneğin teşhisi sahada yapılır ve örnek preslenir.
j) Sahada teşhisi yapılamayan sucul makrofit örnekleri veya alınan örneklerden pres-

lenmeyecek özellikte olanlar uygun şekilde muhafaza edilerek laboratuvara taşınır ve teşhisleri
laboratuvarda yapılır.

(2) Göllerde sucul makrofit örneklemeleri aşağıdaki örnekleme metodolojisi ve ekip-
man kullanılarak yapılır:

a) Örneklemeden önce örnekleme alanında göl derinliği ölçülür ve Secchi diski ile
gölün ışık geçirgenliği belirlenir.

b) Örneklemenin submergent, emergent, serbest yüzücü ve helofit olmak üzere tüm
sucul makrofit yaşam formlarını içermesine, dioik türlerde ise her iki eşeyden örnek alınmasına
dikkat edilir.

c) Göllerde örnekleme alanları mümkün olduğunca gölü eşit aralıklarla çevreleyecek
şekilde seçilir.

ç) Yüzey alanı 50 hektar ve daha küçük olan göllerde en az dört örnekleme alanı, 50-500
hektar arasındaki göllerde en az altı örnekleme alanı, 500 hektar ve üzeri büyüklükteki göllerde
ise en az sekiz örnekleme alanı belirlenir.
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d) Gölde belirlenen örnekleme alanlarının başlangıç ve bitiş koordinatları arazi formuna
kaydedilir.

e) Aynı gölde farklı dönemlerde gerçekleştirilecek örnekleme çalışmalarının aynı ör-
nekleme alanlarında yapılması gerekmektedir.

f) Göl örneklemesinde Ek-8’de detayları yer alan aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
1) Kıyıya paralel 100 metrelik bir kıyı şeridi ile gölün ortasına doğru 100 metrelik bir

transekt belirlenir. Örnekleme alanında kasık çizmesiyle girilebilen derinliğe kadar sucul makrofit
örnekleri toplanır ve örneklenen türlerin görece örtüşleri yüzde olarak Ek-3’te yer alan arazi
formuna işlenir.

2) Gölde 100 metrelik kıyı şeridinin orta noktasından belirlenen hat boyunca botla veya
tekneyle maksimum kolonizasyon derinliğine kadar sucul makrofit örnekleri toplanır ve görece
örtüşleri yüzde olarak kaydedilir.

3) Maksimum kolonizasyon derinliğine gölün 100 metre ortasına doğru belirlenmiş
transektin bitiminden önce ulaşılması durumunda örneklemeye devam edilmez.

4) Gölde belirlenen her bir transekt için Ek-3’te yer alan arazi formu doldurulur.
5) Transektler arasında maksimum kolonizasyon derinliği en yüksek olan transektin

değeri gölün maksimum kolonizasyon derinliği olarak kabul edilir.
g) Bottan/tekneden örnekleme yapılırken, yaklaşık 3,5 metre derinliğe kadar uzatılabilen

32 santimetre uzunluğunda, çatal uçları 6 santimetre ve uçlar arasındaki aralıkları 2 santimetre
olan tek veya çift taraflı tırmık ya da bir iple sarkıtılan çok uçlu grapnel yardımıyla sucul
makrofit örnekleri alınır.

ğ) Yürünerek örnekleme yapılabilen sığ bölgelerde, uzun saplı tırmık veya grapnel kul-
lanılarak sucul makrofit örneklemesi yapılır.

h) Su üstü bitkileri süzgeç yardımıyla yüzeyden toplanır.
ı) Derinliğin uygun olduğu yerlerde sucul makrofitlerin kapladığı alan, doğrudan ba-

tiskop kullanılarak gözlemlenir.
i) Örneklerin teşhisi arazide yapılır ve bitkiler preslenir. Teşhis edilemeyen veya pres-

lenemeyecek formdaki türler uygun muhafaza koşullarında laboratuvara taşınır.
j) Bulanıklığı arttırarak sucul makrofitlerin örtüşünü belirlemeye engel olacak şiddetli

rüzgarlı hava ve taşkın gibi durumlarda örnekleme yapılmaz.
k) Gölün başka bir yerinden sürüklenen ve örnekleme alanına ait olmadığı düşünülen

sucul makrofitler arazi formuna kaydedilmez.
l) Sucul makrofit örneklemesinin desteklenmesi maksadıyla havadan fotoğraflama yön-

temi kullanılabilir.
(3) Derin göllerde sucul makrofit örnekleme çalışmalarında aşağıdaki hususlar dikkate

alınır:
a) Derinliği iki metreyi aşan göllerde dalış yapılarak veya bottan grapnel atılarak ör-

nekleme yapılır.
b) Dalış yapılarak gerçekleştirilen örneklemelerde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

Sucul makrofit örnekleri, su altında kullanılabilen bir not defterine kaydedilir.
c) Su altı kamera kullanılarak sucul makrofit örnekleme çalışması desteklenir.
Örneklerin muhafaza edilmesi
MADDE 26 – (1) Nehir ve göllerde sucul makrofit örnekleri aşağıdaki hususlara göre

muhafaza edilir:
a) Sucul makrofit örnekleri preslenerek kurutulur ya da koruyucu çözeltiler içinde sak-

lanır.
b) Örnekler pres yapılıncaya kadar naylon torbalara konulur veya ıslatılmış gazete ka-

ğıtlarına sarılır.
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c) Kök kısımları çamurlu olan sucul makrofit örnekleri preslenmeden önce temizlenir.
ç) Temizlenen örnekler kurulanır ve bitki presi içerisine yerleştirilir.
d) Boyları çok uzun olan veya hacimli örnekler V, N harfleri şeklinde katlanarak veya

kısaltılarak preslenir.
e) Presleme için varsa tohumlu, çiçekli, rizomlu su yüzeyinde ve suya batık yaprakları

olan örnekler seçilir.
f) Chara sp., Fontinalis sp., Myriophyllum sp., Ceratophyllum sp. gibi narin türler, su

içindeki formlarına en yakın formda şekillendirilerek su içine daldırılan pres ve kurutma kar-
tonu üzerine alınır ve preslenir.

g) Presteki kurutma kağıtları gerekli sıklıklarda değiştirilerek örneklerin kuruması sağ-
lanır.

ğ) Presleme yöntemine alternatif olarak sucul makrofit örnekleri kısa süreli muhafaza
için % 70 alkol veya % 4 formaldehit çözeltisinde, daha uzun süreli muhafaza için ise Stras-
burger veya Kopenhag karışımı gibi koruyucu çözeltilerde saklanır.

h) Filamentöz algler için 0,5 gram iyot, 1,0 gram potasyum iyodür, 4 mililitre glasial
asetik asit, 24 mililitre formol, 400 mililitre su ile hazırlanan koruyucu çözelti kullanılabilir.

Örneklerin teşhisi ve veri toplama
MADDE 27 – (1) Sucul makrofit örneklerinin teşhis işlemleri aşağıdaki hususlara göre

yapılır:
a) Sucul makrofitler arazide teşhis edilir. Teşhisi yapılamayan bitki örnekleri uygun ko-

şullarda muhafaza edilerek laboratuvara getirilir ve teşhisleri yapılır.
b) Tüm örnekler tür düzeyinde teşhis edilir, tür düzeyinde teşhisi yapılamayan örnek-

lerin teşhis edilememe sebebi bilimsel olarak gerekçelendirilir ve mümkün olan en düşük tak-
sonomik seviyede teşhisleri yapılır.

c) Gerekli durumlarda örnekler herbaryum materyali olarak saklanır.
ç) Tüm türleri ve türlere ait yüzde örtüş veya yüzde bolluk, yaşam formu, örnekleme

metodu gibi bilgileri içeren veri seti Ek-5’te yer alan veri raporlama tablolarına işlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Makroalg ve Angiosperm Örnekleme Usul ve Esasları

Örnekleme noktalarının/alanlarının belirlenmesi
MADDE 28 – (1) Kıyı ve geçiş sularında makroalg ve angiosperm örnekleme alanları

aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Örnekleme alanları su kütleleri ile bölgenin hidrodinamik yapısının genelini temsil

edecek ve makroalg için sert substrat, angiosperm için yumuşak subsrattan seçilir.
b) Örnekleme alanları litoral ve bentik bölgeyi kapsayacak ve su kütlesindeki mevcut

tüm habitatları temsil edecek şekilde seçilir.
Örnekleme dönemleri ve sıklıkları
MADDE 29 – (1) Kıyı ve geçiş sularında makroalg ve angiosperm örnekleme dönem-

leri ve izleme sıklıkları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Kıyı ve geçiş sularında makroalg ve angiosperm için gerekli izleme sıklıkları Ba-

kanlık tarafından hazırlanan Havza İzleme Programlarında belirlenir.
b) Makroalg ve angiosperm açısından en üretken olan dönemler dikkate alınarak ilk-

bahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa örnekleme yapılır.
Örnekleme metodolojisi ve kullanılan ekipman
MADDE 30 – (1) Kıyı ve geçiş sularında makroalg ve angiosperm örneklemeleri aşa-

ğıdaki örnekleme metodolojisi ve ekipman kullanılarak yapılır:
a) Substrattan örnek alınması için kullanılan Tahrip Edici Metod aşağıdaki hususlara

göre uygulanır:
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1) Kıyı ve geçiş sularında örnekleme kayalık alanlardan ve serbest dalış ile alanı temsil
edecek şekilde en az üç ayrı noktadan üç tekrarlı yapılır.

2) Örnekleme 20x20 santimetre kuadrat ile yapılır ve örnekler spatula ile alınmadan
önce sualtı fotoğraf makinesi ile görüntülenir.

3) Kuadratla belirlenen örnekleme alanı bir spatula ile kazınarak toplanan türler örnek-
leme kabına konulur.

4) Kuadratın kapladığı alan % 1’lik dilimlere bölünerek her bir taksonun görece bolluğu
belirlenir ve türler ekolojik gruplarına ayrılır.

b) Substrattan örnek alınması için kullanılan Görsel Metod aşağıdaki hususlara göre
uygulanır:

1) Serbest dalış ile örnekleme yapılır ve 20x20 santimetre boyutlarındaki kuadratlar
kullanılır. Sualtı kameraları kullanılarak toplamda en az on adet kuadrat fotoğraflanır. Fotoğrafı
çekilen örnekler üzerinde özel bir grid sistemi kullanılarak makroalg ve angiospermlerin yüzde
örtüşleri belirlenir.

2) Örneklemede ilk kuadrat rastgele seçilirken kalan dokuz tanesi aynı yatay eksende
birkaç metreden oluşan eşit aralıklarla birbirinin ardı sıra dizilir.

3) Fotoğrafı çekilen tüm örneklerin analizi yapılarak gözle görülen türler teşhis edilir.
4) Gridler üzerinde her bir taksonun kapladığı karelerin toplamı hesaplanarak taksonun

kapladığı yüzey alanı bulunur ve yüzde örtüş olarak ifade edilir. Bir gridden daha az bir alanı
kaplayan taksonlar için yüzde örtüş değeri 0,5 olarak kabul edilir.

5) Örneklemede her bir taksonun toplanan verileri Ek-3’te yer alan arazi formuna işlenir.
Örneklerin muhafaza edilmesi
MADDE 31 – (1) Kıyı ve geçiş sularında makroalg ve angiosperm örnekleri aşağıdaki

hususlara göre muhafaza edilir:
a) Toplanan örnekler % 4 formalin çözeltisi ile fikse edilir ve 1-3 litrelik plastik pet ka-

vanozlarda veya plastik torbalarda etiketlenerek soğutucu içinde laboratuvara taşınır.
b) Laboratuvarda örnekler –20 oC’de depolanır veya % 4 formalin çözeltisi içerisinde

tutulur.
Örneklerin analizi/teşhisi
MADDE 32 – (1) Makroalg ve angiosperm örneklerinin teşhisi aşağıdaki hususlara

göre yapılır:
a) Tüm örnekler tür düzeyinde teşhis edilir, tür düzeyinde teşhisi yapılamayan örnek-

lerin teşhis edilememe sebebi bilimsel olarak gerekçelendirilir ve mümkün olan en düşük tak-
sonomik seviyede teşhisleri yapılır.

b) Cins seviyesinde teşhis edilemeyen taksonlar morfolojik olarak benzer türlerle grup
halinde tanımlanır.

c) Teşhis edilen taksonların yüzde örtüş değerleri tespit edilerek taksonlar ekolojik grup-
larına ayrılır.

ç) Gerekli durumlarda örnekler herbaryum materyali olarak saklanır.
d) Örnekleme çalışmalarında toplanmış olan bütün veriler Ek-5’te yer alan veri rapor-

lama tablolarına işlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Balık Örnekleme Usul ve Esasları

Örnekleme alanlarının belirlenmesi ve ön hazırlık çalışmaları
MADDE 33 – (1) Nehirlerde balık örnekleme alanları aşağıdaki hususlara göre belir-

lenir: 
a) Örnekleme alanları, su kütlesini ve mevcut tüm habitatları temsil edecek şekilde ve

balıkların bolluk, kompozisyon ve boy-ağırlık ilişkisini belirleyebilmek için yeterli sayıda se-
çilir.
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b) Örnekleme alanları balıkların göç etmesine engel olan bariyerler ile akarsuların ka-
rışım noktalarından uzakta seçilir.

c) Nehirler için örneklenmesi gereken alan, nehrin genişliği, derinliği ve habitat çeşit-
liliğine bağlı olarak aşağıdaki hususlara göre belirlenir:

1) Genişliği 15 metreden dar olan nehirler için tüm nehir genişliği örneklenir.
2) 15 metreden geniş nehirler için nehrin tek yakası veya iki yakası boyunca örnekleme

yapılır.
3) Nehir genişliğinin 20 katı uzunlukta bir bölgenin örneklenmesi gereklidir. Ancak

30 metreden geniş büyük nehirler için nehir genişliğinin 10 katı uzunluğundaki bir alanın ör-
neklenmesi yeterlidir. Örnekleme yapılacak nehir uzunluğu 100 metreden kısa seçilemez.

(2) Göllerde balık örnekleme alanları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Göllerde en az 50 metre uzunluğundaki litoral bölge örneklenir.
b) Göller derinlik haritaları kullanılarak derinlik katmanlarına ayrılır ve her katmandan

rastgele örnekleme yapılır.
c) Ağların yerleştirileceği noktalar gölün değişik habitatları ile göle giren ve çıkan ne-

hirlerin etkilerini temsil edecek şekilde seçilir.
(3) Geçiş sularında örnekleme alanları aşağıdaki hususlara göre belirlenir:
a) Geçiş sularında örnekleme noktaları, deniz ve nehrin birleşim noktalarını, geçiş su-

yunun denize doğru olan bölümünü ve geçiş suyunun gelgitten etkilenen nehir bölümünü içe-
recek şekilde seçilir.

b) Nehir özelliği gösteren geçiş suları için nehirlerde örnekleme alanı belirleme esasları
ve göl özelliği gösteren geçiş suları için göllerde örnekleme alanı belirleme esasları dikkate
alınır.

(4) Balık örneklemesi öncesi ön hazırlık aşağıdaki hususlara göre yapılır:
a) Topoğrafik haritalar ve uydu görüntüleri kullanılarak örnekleme alanının uygunluğu

kontrol edilir.
b) Örnekleme yapılacak alana ait literatür araştırması yapılarak alanda örneklenebilecek

türler, alanın coğrafyası ve su kalitesi hakkında bilgi edinilir.
c) Yerel balıkçılar ile konuşularak örnekleme alanında bulunan türler ve istilacı türler

hakkında bilgi alınır.
Örnekleme dönemi ve sıklığı
MADDE 34 – (1) Balık örnekleme dönemleri ve izleme sıklıkları aşağıdaki hususlara

göre belirlenir:
a) Balık örneklemesi için gerekli izleme sıklıkları Bakanlık tarafından hazırlanan Havza

İzleme Programlarında belirlenir.
b) Balık örneklemesi yaz ve sonbahar dönemini kapsayacak şekilde yılda iki kez yapılır.
c) Yıllık değişimlerin etkisini en aza indirmek için her sene aynı dönemde örnekleme

yapılır.
ç) Nehirlerde yağış olduğu dönemlerde ve taşkın durumlarında örnekleme yapılmaz.
Örnekleme metodolojisi ve kullanılan ekipmanlar
MADDE 35 – (1) Nehirde balık örneklemeleri aşağıdaki örnekleme metodolojisi ve

ekipman kullanılarak yapılır:
a) Nehirlerde balık örneklenmesi için elektrikle balık avcılığı yönteminin kullanılması

esastır. Elektrikle balık avcılığı alternatif akım kullanılmayan elektroşoker ile yapılır.
b) Nehirde balık örneklemesi gün ışığında yapılır.
c) Yürünerek örnekleme yapılabilen küçük ve sığ nehirlerde;
1) En uygun balık örnekleme yöntemi elektrikle balık avcılığıdır.
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2) Her 5 metre genişlik için birer anot kullanılacak şekilde örnekleme yapılır.
3) Örnekleme suyun akış yönünün tersine doğru yavaş hareket edilerek ve anotla suyu

süpürerek yapılır.
4) Elektrikle şoklanmış balıklar gerekli ölçümlerin yapılması maksadıyla toplanır.
5) Örneklemenin verimliliğini arttırmak maksadıyla örnekleme alanının memba ve

mansabına yerleştirilecek uzatma ağları ile örnekleme alanındaki tüm balıklar yakalanabilir.
ç) Yürünerek örnekleme yapılamayan derin nehirlerde;
1) Elektrikle balık avcılığı tek başına yeterli olmayıp sadece nehrin litoral bölgeleri için

kullanılır. Nehrin derin bölgeleri için farklı örnekleme yöntemleri kullanılır.
2) Yürünerek örnekleme yapılmasının tehlikeli olduğu derinlik ve akış hızlarında elek-

trikle balık avlama botu kullanılır.
d) Nehirlerde akışın yavaşladığı lentik bölgelerde örnekleme için standart bentik ağlar

kullanılır ve diğer örnekleme yöntemleri ile desteklenmesi gerekir.
e) Nehirlerde diğer örnekleme ekipmanı olarak, derin nehirlerin litoral bölgelerinde ığ-

rıp ve fanyalı ağ, derin nehirlerde bottan sürüklenen veya kıyıya sabitlenmiş çapalı ağ ve düşük
akış hızına sahip nehirlerde pinter kullanılır.

f) Örnekleme alanından elde edilen veriler Ek-3’te yer alan arazi formlarına işlenir.
g) Elektrikle örnekleme sırasında güvenlik açısından aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
1) Örneklemeyi yapacak ve elektriksel alanla temas edecek kişilerin su geçirmez ve

iletken olmayan giysiler giymesi gereklidir.
2) Ağ kullanılacak ise ağların tutacak yerlerinin iletken olmayan materyalden yapılmış

olması gereklidir.
3) Örneklenen balıkların toplanması ve taşınması için uygun boyutta, havalandırılması

sağlanmış ve iletken olmayan materyalden yapılmış muhafaza kapları kullanılır.
4) Örnekleme sırasında acil durumlar için iletişim araçları ve uygun ilk yardım malze-

meleri bulundurulması gereklidir.
5) Elektrikle balık örnekleme, akışın yüksek olduğu dönemlerde ve yağmur sırasında

yapılmaz.
6) Elektrikle örnekleme yapan tüm personelin elektroşoker kullanımı konusunda tec-

rübeli olması gerekir.
7) Elektrikle örnekleme en az iki kişi tarafından yapılır.
8) Örneklemeye başlamadan önce elektroşokerin doğru ve güvenli olarak çalıştığından

emin olunur.
9) Katot su içindeyken elektroşoker çalıştırılır ve örnekleme ekibi sistemin çalışmaya

başladığına dair uyarılır.
10) Elektroşoker çalışırken çıplak elle suya ve elektrik kaynağından sökülmedikçe elek-

trodun herhangi bir metalik aksamına dokunulmaz, elektrottan elle herhangi bir şey alınmaz
ve örneklenen balıklar elle temas etmeden yalıtkan bir kaba aktarılır.

11) Elektroşokerler güvenli, kuru ve temiz koşullarda muhafaza edilir.
12) Elektroşokerler düzenli aralıklarla bakımı yapılarak mekanik ve elektriksel arızalar

açısından kontrol edilir.
(2) Gölde balık örneklemeleri aşağıdaki örnekleme metodolojisi ve ekipman kullanıla-

rak yapılır:
a) Göllerde balık örneklemesi için standart bentik ve pelajik ağların kullanılması esastır.
b) Standart bentik ağlar her biri 2,5 metre uzunluğunda 12 değişik göz aralığındaki pa-

nelden oluşmakta olup, toplam uzunluğu 30 metre ve derinliği 1,5 metredir.
c) Standart bentik ağlar homojen renksiz naylondan yapılır. Ağlarda 30 metrelik mantar

yaka ve 33 metrelik kurşun yaka bulunur.
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ç) Standart bentik ağları oluşturan panellerin sırası, panellerde kullanılan göz aralığı
ve ağ ip çapları Ek-9’da yer almaktadır.

d) Göllerin örneklenmesinde tabakalı rastgele örnekleme yöntemi kullanılır.
e) Örneklenecek göl derinlik katmanlarına ayrılır ve her derinlik katmanından rastgele

örnekleme yapılır. Gölün derinlik katmanları belli değilse ağların atılacağı alanlar derinlik ölçer
yardımıyla belirlenir.

f) Gölün derinlik dağılımı çıkartıldıktan sonra 0 – 2,9 metre, 3 – 5,9 metre, 6 – 11,9
metre, 12 – 19,9 metre, 20 – 34,9 metre, 35 – 49,9 metre, 50 – 74,9 metre ve >75 metre derinlik
katmanlarına rastgele ağ atılır.

g) Yüzey alanı 50 hektar ve daha küçük göllerde en az dört, 51-500 hektar arasındaki
göllerde en az altı, 501-5000 hektar arasındaki göller için en az sekiz ağ ve 5000 hektarın üze-
rindeki göller için en az on iki bentik ve pelajik ağ atılır. 50 hektardan daha büyük ve yüksek
verime sahip sığ göllerde uzman görüşü doğrultusunda en az 4 standart bentik ağ atılır.

ğ) Bentik ve pelajik ağ sayıları gölün derinlik katmanlarının dağılımına göre örnekleyen
uzman tarafından belirlenir.

h) Göle ait derinlik haritası var ise her derinlik katmanına kaç ağ atılacağı her katmanın
yüzey alanı ile doğru orantılı olarak hesaplanır. Gölün en derin katmanının gölün yüzey alanına
oranla çok küçük olması durumunda en derin katmana ağ atılmasına gerek yoktur.

ı) Ağların atılacağı alanların gölün yüzey alanına ve derinliğine göre belirlenmesine
ilişkin örnek harita Ek-10’da yer almaktadır.

i) Ağlar düz bir hat şeklinde serilir ve aynı derinlik katmanında kalacak şekilde yerleş-
tirilir.

j) Ağlar arka arkaya gelecek şekilde yerleştirilmez.
k) Ağların yerleştirildiği noktaların koordinatları kayıt altına alınır.
l) Ağlardaki balıklar alındıktan sonra ağlar temizlenip kurutularak bir gölden diğerine

canlı taşınması engellenir.
m) Pelajik ağlar, standart bentik ağla aynı uzunluk, göz aralığı ve ağ ip çapında seçilir.
n) Pelajik ağlarda mantar yaka 30 metre olup, kurşun yaka 33-45 metre arasında deği-

şiklik gösterir.
o) Pelajik ağların atılacağı alanlar bentik ağlarda olduğu gibi tabakalı rastgele örnekleme

metodolojisine göre seçilir. Ağların yerleştirildiği alanların koordinatları kayıt altına alınır.
ö) Göllerde ağlar gün batımından 2-3 saat önce yerleştirilip gün doğumundan 2-3 saat

sonra toplanır. Verimli göllerde ağların kapasitesinin aşılmasını engellemek için uzman görü-
şüne göre bu süre kısaltılabilir ve ağların atılma ve toplanma saati arazi formunda belirtilmek
kaydıyla değiştirilebilir.

p) Örnekleme alanından elde edilen veriler Ek-3’te yer alan arazi formuna işlenir.
r) Göllerde balık örneklemek için bentik ve pelajik ağların kullanılamaması durumunda

yürünerek girilmesi güvenli göllerin litoral bölgelerinde elektroşoker, bottan elektroşoker, ığrıp,
fanyalı ağlar ve pinter gibi yöntemlerle balık örneklenir.

(3) Geçiş sularında balık örneklemeleri aşağıdaki örnekleme metodolojisi ve ekipman
kullanılarak yapılır:

a) Geçiş sularında tür kompozisyonu, bolluk ve boy-ağırlık ilişkisine dair veri toplaya-
bilmek için birden fazla yöntem kullanılır.

b) Elektriksel iletkenliği 6 mS/cm’den düşük geçiş sularının litoral bölgeleri için elek-
troşoker kullanımı uygundur.

c) Geçiş sularının litoral bölgeleri için ığrıp, standart bentik ağ, fanyalı ağ ve pinter kul-
lanılabilir.

ç) Geçiş sularının derin bölgeleri için ığrıp ve bottan sürüklenen veya kıyıya sabitlenmiş
çapalı ağ kullanılabilir.
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d) Göl özelliği gösteren geçiş sularında standart bentik ve pelajik ağlar kullanılır.
e) Örnekleme alanından elde edilen veriler geçiş suyunun nehir veya göl özelliği gös-

termesine göre Ek-3’te yer alan uygun arazi formuna işlenir.
Örneklerin muhafazası, teşhisi ve analizi
MADDE 36 – (1) Balık örnekleri aşağıdaki hususlara göre muhafaza edilir:
a) Balık örnekleri sahada teşhis edilerek öldürülmeden örneklendiği su kütlesine bıra-

kılır.
b) Sahada teşhis edilemeyen balık örnekleri ile yaş dağılımlarının belirlenmesi için po-

pülasyonu temsil edecek sayı ve boy aralığındaki bireyler uygun muhafaza koşullarında labo-
ratuvara taşınır.

c) Balık örneklerinin muhafaza edilmesi için kullanılan formalin solüsyonu, toplam 1
litre hacim için 100 mililitre % 37 formaldehit, 900 mililitre distile su, 4 gram monobazik sod-
yum fosfat ve 6,5 gram dibazik sodyum fosfat ile hazırlanır.

ç) 10 santimetreden küçük balıklar doğrudan formalin solüsyonu içinde muhafaza edilir.
10 santimetreden büyük balıklar için gövdeye solüsyonun enjeksiyonu gereklidir. 25 santimet-
reden büyük ve yağlı balıklar için sırt kas kütlesine % 37 formaldehit enjekte edilir.

d) Farklı boyutlardaki balık örnekleri geniş ağızlı ve su sızdırmayan plastik kapaklı nu-
mune kapları içinde üzerini kaplayacak kadar formalin solüsyonu eklenerek muhafaza edilir.
Numune kabının kapağı metal ise formaldehit solüsyonuna litre başına 1 gram sodyum borat
eklenir.

(2) Balık örneklerinin teşhisi ve analizi aşağıdaki hususlara göre yapılır:
a) Tüm örnekler tür düzeyinde teşhis edilir, tür düzeyinde teşhisi yapılamayan örnek-

lerin teşhis edilememe sebebi bilimsel olarak gerekçelendirilir ve mümkün olan en düşük tak-
sonomik seviyede teşhisleri yapılır.

b) Örneklerin analizi sonucunda örneklenen takson listesi, taksonların birey sayıları,
örnekteki taksonlara ait her bir bireyin total boyu ile ağırlığı ve taksonların ortalama boyu ile
ortalama ağırlığı belirlenir.

c) Her bir takson için boy-ağırlık grafikleri hazırlanır.
ç) Göller için kullanılan ağların toplam yüzey alanı ve ağların gölde kalma süresi ile

nehirler için örnekleme alanının genişliği, uzunluğu ve örnekleme süresi kayıt altına alınır. Her
bir takson için birim zaman ve birim alandaki birey sayısı ile birim alandaki ağırlık Ek-5’te
yer alan veri raporlama tablolarındaki birimler bazında hesaplanır.

d) Her bir bireydeki parazit, omurga anomalileri, tümörler, lezyonlar, renk değişimleri
ve göz anomalileri gibi anomaliler kayıt altına alınır.

e) Balık örnekleme sonuçları Ek-5’teki veri raporlama tablolarına işlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 37 – (1) Biyolojik örnekleme için sahaya çıkmadan önce Bakanlık Doğa Ko-

ruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve diğer
ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınır.

(2) Akademik çalışmalar kapsamında yapılan biyolojik izlemelerde izleme sıklığı ve
parametreler çalışmanın kapsamına göre belirlenir.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/2/2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madeni
Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya sunumu yapılan madeni yağların; yanılmaya yol
açmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler
ile kullanıcıya ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj
bilgilerine ve piyasaya sunumuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış-
tır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin, ilgili mevzuata

uygun olarak piyasaya sunumunun sağlanabilmesi, çevreye zarar verilmemesi, amaç dışı kul-
lanımının engellenmesine ilişkin hususlarda gerekli yükümlülüklerin sağlanmasına ilişkin esas-
ları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, Petrol Piyasası Li-

sans Yönetmeliği ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8), (18), (21) ve (22)
numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Üretim, Ambalajlama ve Teknik Düzenlemeden Doğan Yükümlülükler”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“(1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya teknik düzenle-

melere uygun madeni yağ arz etmek zorundadır.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“(1) Piyasaya arz edilen madeni yağların, piyasa gözetim ve denetimi, 5015 sayılı Petrol

Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler
ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
ile bu Tebliğ hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/2/2011 27844
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/2/2011 27856
2- 23/12/2011 28151
3- 28/1/2014 28896
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 5499/1-1 

—— • —— 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5400 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5300 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5299 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5298 
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İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 5374 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
HT 65001 NO.LU YÜKSEK HIZLI TREN SETİNİN, HT 65000 SERİSİ ARAÇLARIN 

KONFİGÜRASYONUNA/ASLINA UYGUN OLARAK; HASAR ONARIMI/TADİLATLARI/ 
TESTLERİ YAPILMAK SURETİYLE YOLCULU İŞLETMECİLİĞE KAZANDIRILMASI 
HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No: 2019/285610 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : HT 65001 no.lu Yüksek Hızlı Tren Setinin, HT 

65000 serisi araçların konfigürasyonuna / aslına uygun olarak; hasar onarımı / tadilatları / testleri 
yapılmak suretiyle yolculu işletmeciliğe kazandırılması hizmet alımı  

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 
ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
23/07/2019 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5420/1-1 
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MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız “ Muhtelif Kaynak İşleri” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği 

hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/280352 

1-İdarenin 

a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 

  37070/KASTAMONU 

b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) elektronik posta adresi  : - 

2-İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Kazan Dairesi, Ham Fabrika, Rafineri ve 

Meydan kısmındaki muhtelif montaj-demontaj ve kaynak 

işleridir.İşin türü ve miktarı detaylı olarak teknik 

şartnamesinde belirtilmiştir. 

b) yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanılmasına müteakip; 45 takvim günüdür. 

3-İhalenin 

a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 03.07.2019 Saat 14.00 

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda doküman satışı (KDV 

dahil) 170,00 TL. olup, dökümannın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5365/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 18.000 ton Kireçtaşı 

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

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2019/277308 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. km Bük Köyü Mevkii / 

KASTAMONU 

b) Telefon No : 0 366 242 73 11 

c) Faks No : 0 366 242 73 33 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 18.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Kastamonu Şeker Fabrikası Stok Sahasına istifli olarak. 

c) İşin süresi : Kireç taşı Fabrikamıza 15 Ağustos 2019 - 15 Aralık 2019 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, teslim tarihleri 

ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 04.07.2019 Saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Taşköprü Yolu 18.km 

Bük Köyü Mevkii / KASTAMONU) adresinde görülebilir ve ¨. 150,00 (Y.Yüzellitürklirası) 

bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

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

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5348/1-1 
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MEYDAN TEMİZLİK VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ  
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2019/274874 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 
  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222 230 27 39 - 0222 230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2019/2020 Kampanya Döneminde 50 

Personel ile 130 günde Meydan Temizlik ve Pancar 
Yüzdürme Hizmetleri 

b)Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 04.07.2019 Perşembe günü, Saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
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tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya 
Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış 
olduğu işler. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 5328/1-1 
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İHALEYE DAVET 
(İLAN) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
EK FİNANSMAN 

(TKMP-EF) 
Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1)  İşi 
Grup-Ek1-5 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 
Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış 
olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği 
Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek 1) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak 
ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 
sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1)  Grup 
Ek 1-5.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, 
Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif 
vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 19 ihale paketi olarak yapılacaktır. Sayısallaştırma 
alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir. 

 
İhale 

Paketi 
No 

Sözleşme Referans No Yer 
Toplam 
Birim 
Sayısı 

3-2 SAY/IZM-KML İzmir ili Kemalpaşa ilçesi 19 

3-3 SAY/MNS-SMA Manisa ili Kırkağaç ve Soma ilçeleri 46 

4-4 SAY/BLK-KRS Balıkesir ili Karesi ilçesi 23 

5-4 SAY/KRM-MRK II 
Karaman ili Ayrancı, Kazımkarabekir, 

Merkez ilçeleri 
38 

5-5 SAY/AKS-ORT Aksaray ili Ağaçören ve Ortaköy ilçeleri 22 

6-3 SAY/ISP-YLC 
Isparta ili Gelendost, Şarkikarağaç ve Yalvaç 

İlçeleri 
19 

10-1 SAY/SMS-ILK 
Samsun ili Asarcık, Atakum, Bafra, Canik, 
Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Ladik, 

Ondokuzmayıs ve  Terme ilçeleri 
127 

11-5 SAY/KHR-MRK 
Kırşehir ili Merkez, Akçakent, Akpınar, 

Çiçekdağı ve Boztepe ilçeleri 
61 

13-2 SAY/GZN-NZP 
Gaziantep ili Nizip, Karkamış, Şahinbey, 

Şehitkamil ve  Oğuzeli ilçeleri 
34 
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13-3 SAY/KLS-MRK Kilis ili Merkez ve Polateli ilçesi 62 

13-4 SAY/KHM-ELB 
Kahramanmaraş ili Onikişubat, 

Dulkadiroğlu, Ekinözü ve Elbistan ilçeleri 
61 

15-1 SAY/VAN-TSB 
Van ili İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar 

ve Gevaş ilçeleri 
48 

15-2 SAY/MUS-VRT Muş ili Merkez ve Varto ilçeleri 63 

17-4 SAY/AFY-MRK II Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi 48 

17-5 SAY/ESK-TPB Eskişehir ili Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri 10 

19-3 SAY/KRB-MRK Karabük ili Merkez ve Safranbolu ilçeleri 41 

20-1 SAY/TKT-NKR Tokat ili Niksar ilçesi 55 

21-3 SAY/ADY-GLB Adıyaman ili Gölbaşı ve Tut ilçeleri 40 

23-1 SAY/ERC-CYR 
Erzincan ili Çayırlı, Otlukbeli, Refahiye ve 

Tercan ilçeleri 
57 

 
Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 

verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere  www.tkgm.gov.tr adresinde “ 
‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile 
birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 575,00 TL (BeşyüzyetmişbeşTürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün ’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar 
Ankara Kamu Kurumsal Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası 
hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif 
sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale 
dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade 
edilmeyecektir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27 Fax: +90 312 413 64 02 
Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 24/07/2019 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 24/07/2019 Çarşamba günü, saat 10:00 ’a kadar 
teslim edilmelidir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aşağıdaki adreste saat 10:30 ’ da açılacaktır.  
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 
06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  
 5451/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ELEKTRİK YERALTI 
 ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG 
elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Harmancık Mah. Muzaffarettin Gazi Cad. No:2 
Taşköprü / KASTAMONU 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi ve Elektrik Yeraltı 

Şebekesi Yapım İşi  
b) Yapılacağı yer : Taşköprü / KASTAMONU 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/06/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2019 TEDAŞ B.F. ile) : 3.791.465 TL 
f) Geçici Teminatı : 113.743,95TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/07/2019 - Saat  10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 
Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Harmancık Mah. 
Muzaffarettin Gazi Cad. No:2 Taşköprü / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 400 TL 
karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 5467/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5444/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

 
 5498/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 5482/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 5466/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 5468/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5484/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5472/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5472/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5472/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 5472/4/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 5464/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 5465/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5474/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5475/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5476/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5477/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5478/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5479/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5480/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 5481/1-1 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 5483/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Emine Saliha Kılıç Vakfı.  
VAKFEDENLER: Emine Saliha KILIÇ.  
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.  
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 
İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/05/2019 tarihinde kesinleşen 11/12/2018 

tarihli ve E:2014/512, K:2018/515 sayılı kararı.  
VAKFIN AMACI: Türkiye’de meydana gelen deprem, su baskını, göçük, fırtına ve 

yangın, kaza ve benzeri gibi tabii afetler sonucunda zarara uğrayan kişilere maddi yardımda 
bulunmak ve Kuran’ı Kerim kurslarına, imam hatip okulu öğrencilerinin eğitimine yardımda 
bulunmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 68-69 pafta, 
1655 ada, 384 parsel sayılı, “Mesken” vasıflı, 715/100000 arsa paylı, zemin kat, 2 numaralı 
bağımsız bölüm.  

YÖNETİM KURULU: Davut DURSUN, Adem SÖZÜER, Feridun KEŞİR, Sedat 
CERECİ, Sabahattin NAL, Abdülkadir KARATAŞ, Tuğrul YENİDOĞAN.  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
 5495/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı. (Kısa adı Serçeşme Vakfı)  
VAKFEDENLER: Hüseyin Hürrem Ulusoy, Rıfat Demirel, Rüştü Durna, Nurettin 

Gedikoğlu, Kasım Aydın, Mustafa Şimşek, Şeref Kuzel, Abdülvahit Ulusoy, Ali Timurtaş 
Özmen, Pehlül Danışman, Özgür Ersan, Alirıza Özdemir, Sezair Gezici, Metin Özer, Hüseyin 
Yüksel, Hüseyin Gül.  

VAKFIN İKAMETGÂHI: Nevşehir.  
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Hacıbektaş Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.03.2019 tarihli ve E:2019/16 K:2019/23 
sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli ve kültürünü araştırmak, yaşatmak, 
gelecek nesillere aktarmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Bala Mahallesi Kızılöz Mevkii 
86 ada 12 parsel sayılı taşınmaz.  

VAKFIN YÖNETİM ORGANI:Hüseyin Hürrem Ulusoy, Ali Timurtaş Özmen, Özgür 
Ersan, Alirıza Özdemir, Hüseyin Gül.  

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Pir Hünkar Hacı 
Bektaş Veli kültürünü araştıran ya da Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli ve kültürünün gelişmesine 
katkıda bulunan bir vakfa ya da kuruma devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5496/1-1 

—— • —— 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Murat Hüdavendigar Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı  
VAKFEDENLER: Tahir KARABIYIK, Emin ZEYBEL, Aydın UĞUR, Yaşar ÖZTÜRK, 

Bekir ÖZLÜ.  
VAKFIN İKAMETGAHI: BURSA  
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.03.2019 tarihinde tavzih edilen 10.05.2019 
tarihinde kesinleşen 06.02.2019 tarihli E:2017/966, K:2019/124 sayılı kararı.  
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VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve 
dayanışma şuurunu geliştirerek sosyal, eğitim ve kültür faaliyetleriyle tüm insanlığa yardım ve 
hizmet etmek. Kamu yararına hayır işleri yaparak insanların ilmi, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve 
manevi yönden gelişilmelerine yardımcı olmak ve sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda 
bulunmak.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kiremitçi Mahallesi, TOKİ 
Konutları, 7288 Ada, 4 parsel, B-8 Blok, Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm ile Bursa İli, 
Osmangazi İlçesi, Kiremitçi Mahallesi, TOKİ Konutları, 7288 Ada, 4 parsel, B-8 Blok, Zemin 
Kat, 3 Numaralı Bağımsız Bölüm.  

YÖNETİM KURULU: Tahir KARABIYIK, Emin ZEYBEL, Aydın UĞUR.  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının 

aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile mütevelli heyetin uygun göreceği benzer 
amaçlı bir vakfa devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5497/1-1 

—— • —— 
Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli ve 
30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı Doktor 
Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 
48.maddesindeki genel şartları ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlamış 
olmaları halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel İşleri Birimine şahsen ve posta ile 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER, 
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe, 
2. Özgeçmiş (YOK Formatında), 
3. Yayın Listesi, 
4. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5. Nüfus Cüzdan Örneği, 
6. Adli sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge), 
7. Onaylı Lisans ve Uzmanlık Belge fotokopileri (Yurt dışından alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin olması gerekmektedir.), 
8. Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan 

alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi), 
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını ve 4 adet dosya ve 4 adet CD. 
RESMİ GAZETE'DE YAYIM TARİHİ : 21 Haziran 2019 
SON BAŞVURU TARİHİ : 08 Temmuz 2019 
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER, 
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe. (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut) 
2. YÖK formatlı Özgeçmiş 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) 
5. Lisans, Yüksek lisans mezuniyet belgesi (Diploma aslı veya onaylı sureti yada e-devlet 

üzerinden alınan mezuniyet belgesi) 
6. Lisans transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti) 
7. ALES Belgesi (En az 70 puan almış olmak) 
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8. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 
belgesi ve atama olur yazısı) 

9. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge 
10. Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge) 
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
NOT: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

www.avrupa.edu.tr yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.  
Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır. 
RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ : 21 Haziran 2019 
SON BAŞVURU TARİHİ : 08 Temmuz 2019 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12 Temmuz 2019 
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 17 Temmuz 2019 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 19 Temmuz 2019 
Sonuçların Açıklanacağı Internet Adresi : www.avrupa.edu.tr 
 

Program Unvan Adedi Açıklama 

Ameliyathane Hizmetleri Dr. Öğr. Üyesi 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında 
uzmanlığını almış olmak. 

Fizyoterapi Öğr. Gör. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir 
alanda uzmanlığını almış olmak. 

Fizyoterapi Öğr. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu 
olup alanında tezli yüksek lisansını yapmış 
olmak. 

Anestezi Öğr. Gör. 1 Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir 
alanda uzmanlığını almış olmak. 

Optisyenlik Öğr. Gör. 1 Fizik Bölümü Lisans mezunu olup tezli 
fizik yüksek lisansını yapmış olmak. 

 
NOT: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

www.avrupa.edu.tr yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.  
Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır. 5458/1-1 

—— • —— 
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
12.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz 

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalındaki Araştırma Görevlisi 
ilanının açıklaması aşağıda şekildeki gibi düzeltilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 

BİRİMİ 

BÖLÜM/ 
ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET 
KAD. 
DER. 

 
MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Mimarlık 
Bölümü/ 

Mimarlık Tarihi 
Anabilim Dalı 

Araş. 
Gör. 1 4 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü mezunu 
olup, ilgili alanda Yüksek 

Lisans yapıyor olmak. 
 5489/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞ. GÖR. ALIM İLANI 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'nde görevlendirilmek üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca 3 adet "Araştırma 
Görevlisi" alınacaktır. 

Başvuruda İstenen Belgeler:  
a. Başvuru Dilekçesi 
b. Detaylı özgeçmiş 
c. Öğrenim Belgeleri  
d. Denklik belgesi (Sadece yurtdışından alınmış diplomalar için gereklidir) 
e. Mezun olduğu bölüme ait transkript belgesi (Asıl) 
f. Halen öğrenim gördüğü enstitü programına ait transkript belgesi 
g. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
h. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesi 
(veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi) 
(Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir) 
i. ALES sonuç belgesi (Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde alınmış belgeler kabul edilir) 
j. Askerlik durumunu gösteren belge (terhis / muafiyet / tecil belgesi) (Erkek adaylar için) 
Adayların istenilen belgeleri işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde HF 

Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim 
edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 21.06.2019 
Son başvuru tarihi : 05.07.2019  
Ön değerlendirme tarihi : 08.07.2019  
  (Sonuçlar hukuk@bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.) 
Giriş sınav tarihi : 16.07.2019 
Sonuç açıklama tarihi : 19.07.2019 
FAKÜLTE : Hukuk Fakültesi  
ÖZEL KOŞULLAR : Alanı: MEDENİ HUKUK Kadro Sayısı: 2 
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak, lisans ortalaması en az 3.30 

olmak, Özel Hukuk alanında doktora yapıyor ve doktora tezini 
Medenî Hukuk alanında yazıyor olmak, doktora yeterlik 
sınavını geçmiş olmak, doktora öğrencisi olarak başvuru 
tarihinde 11. döneme başlamamış olmak, yüksek lisans eğitimi 
veya doktora araştırmaları için en az 6 ay yurtdışında 
bulunmuş olmak, ALES’ten Eşit Ağırlık alanında en az 70 
puan almış olmak, YDS’den en az 80 puan almak ve orta 
derecede Almanca biliyor olmak. 

ÖZEL KOŞULLAR : Alanı: ANAYASA HUKUKU Kadro Sayısı: 1 
  Hukuk Fakültesi mezunu olmak, lisans ortalaması en az 3.00 

olmak, Kamu Hukuku alanında doktora yapıyor ve doktora 
tezini Anayasa Hukuku alanında yazıyor olmak, doktora 
yeterlik sınavını geçmiş olmak, doktora öğrencisi olarak 
başvuru tarihinde 11. döneme başlamamış olmak, tezli yüksek 
lisansını yurtdışında Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında 
yapmış olmak, ALES’ten Eşit Ağırlık alanında en az 70 puan 
almış olmak, YDS’den en az 80 puan almak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06800, 
Bilkent Ankara 5389/1-1 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 21 Haziran 2019 – Sayı : 30808 

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 
Yönergesi"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim 
dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, 
özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin 
onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini 
kapsayan salt okunur 6 (altı) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; 

2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim 
dalını belirttiği dilekçelerine;  bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek 
lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik 
durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) 
adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, 
anabilim dalını belirttiği dilekçelerine;  bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan 
tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, 
yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini 
kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile ilgili akademik birime; 

21/06/2019 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (05/07/2019 tarihi mesai 
bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

Not: 1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gereklidir. 

2) Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların kurumlarından 
aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA 

Orman 
Fakültesi 

Orman 
Mühendisliği 

Silvikültür Prof. Dr. 1 1 
İlgili Alanda 

Doçentliğini Almış 
Olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 
Eğitimi Prof. Dr. 1 1 

Kimya Eğitimi 
Alanında Doçentliğini 

Almış Olmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 
Eğitimi Doç. Dr. 1 1 

Fizik Eğitimi Alanında 
Doçentliğini Almış 
Olmak. Fen Bilgisi 
Eğitimi Alanında 

Çalışmaları Olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doç. Dr. 1 1 

İlgili Alanda 
Doçentliğini Almış 

Olmak. 
İlahiyat 

Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 
Arap Dili ve 

Belagati Doç. Dr. 1 1 
İlgili Alanda 

Çalışmaları Olmak. 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme 
Bilimleri 

Doç. Dr. 2 1 
Tıbbi Biyokimya 

Alanında Doçentliğini 
Almış Olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Bina Bilgisi Doç. Dr. 1 1 
Bina Bilgisi Alanında 

Doçentliğini Almış 
Olmak. 
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Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Görsel 
Sanatlar ve 

Tasarım 

Görsel 
Sanatlar ve 

Tasarım 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Resim Alanında Sanatta 

Yeterlilik Almış 
Olmak. 

Artvin Meslek 
Yüksekokulu 

Finans-
Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Prof. Dr. 1 1 

Muhasebe Alanında 
Doçentliğini Almış 
Olmak. Finans ve 

Katılım Bankacılığı 
Alanında Çalışmaları 

Olmak. 

Artvin Meslek 
Yüksekokulu 

Finans-
Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

İşletme Alanında 
Doktora Yapmış 

Olmak. Finans Ve 
Bankacılık Alanında 
Çalışmaları Olmak. 

Yükseköğretim 
Kurumlarında Ders 

Vermiş Olmak. 

Artvin Meslek 
Yüksekokulu 

Muhasebe ve 
Vergi 

Muhasebe ve 
Vergi 

Uygulamaları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

İşletme Alanında 
Doktora Yapmış 

Olmak. Muhasebe ve 
Denetim Alanında 
Çalışmaları Olmak. 

Yükseköğretim 
Kurumlarında Ders 

Vermiş Olmak. 

Artvin Meslek 
Yüksekokulu 

Mimarlık ve 
Şehir 

Planlama 

Harita ve 
Kadastro 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Harita Mühendisliği 
Alanında Doktora 
Yapmış Olmak. 

Uzaktan Algılama 
Alanında Çalışmaları 

Bulunmak. 

Arhavi 
Meslek 

Yüksekokulu 

Otel, Lokanta 
ve İkram 

Hizmetleri 

Turizm ve 
Otel 

İşletmeciliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Alanında 

Doktora Yapmış 
Olmak. Turizm ve Otel 

İşletmeciliğinde 
Yenilikçi Davranışlar 
Üzerine Çalışmaları 

Olmak. 
Borçka 
Acarlar 
Meslek 

Yüksekokulu 

Mülkiyet 
Koruma ve 
Güvenlik 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
İş Sağlığı ve Güvenliği 

Alanında Doktora 
Yapmış Olmak. 

Borçka 
Acarlar 
Meslek 

Yüksekokulu 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Mekatronik 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

İmalat Mühendisliği 
Alanında Doktora 
Yapmış Olmak. 
Yükseköğretim 

Kurumlarında Ders 
Vermiş Olmak. 

 5346/1-1 
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Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. 
İlk Başvuru Tarihi : 21.06.2019 
Son Başvuru Tarihi : 08.07.2019 
NOT: Ayrıntılı ilan metni Üniversitemiz web (www.sirnak.edu.tr) adresinde yayınlanmıştır. 
 

BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET DER. AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 

Mekanik Doç. 1 3 
Alanında Doçentlik Ünvanı almış 

olmak. 

Yapı 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu 

olmak. 

İnşaat Mühendisliği Anabilim 

Dalında Doktora yapmış olmak. 

Yapı Alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

İlahiyat 

Fakültesi 

Felsefe ve Din 

Bilimleri 

Felsefe Tarihi Prof. 1 1  

İslam Felsefesi Prof. 1 1  

Dinler Tarihi Prof. 1 1  

Din Sosyolojisi Prof. 1 1  

Din Psikolojisi Prof. 1 1  

İslam Tarihi ve 

Sanatları 

Türk-İslam 

Edebiyatı 
Prof. 1 1  

Türk Din 

Musikisi 
Prof. 1 1  

İslam Tarihi Doç. 1 1 
İslam Tarihi Alanında Doçent 

unvanına sahip olmak 

Temel İslam 

Bilimleri 

Hadis Doç. 1 1 
Hadis Alanında Doçent unvanına 

sahip olmak 

Hadis Doç. 1 1 
Hadis Alanında Doçent unvanına 

sahip olmak 

İslam 

Mezhepleri 

Tarihi 

Doç. 1 1 
İslam Mezhepleri Tarihi Alanında 

Doçent unvanına sahip olmak 

Arap Dili ve 

Belagatı 
Doç. 1 1 

İslam Tarihi Alanında Doçent 

unvanına sahip olmak 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Spor Alanında doktora yapmış 

olmak. 

 
 5390/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 5369/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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61
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112
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli

Personel Hakkında Yönetmelik

–– Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

–– Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Biyolojik İzleme Tebliği

–– Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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