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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
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Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/348
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Recep Tayyip ERDOĞAN
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Karar: 2020/349
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Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/350

8 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/351

8 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu,
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri, 26/3/1987 tarihli
ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun ile 2/1/2003
tarihli ve 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 36 ncı,
10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 263 üncü ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Bakan: İçişleri Bakanını,
Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
Birlik: 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun

kapsamında bulunan birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri,
Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre ku-

rulan dernekleri ve şubelerini, derneklerin oluşturdukları federasyonları ve federasyonların
oluşturdukları konfederasyonlar ile yabancı derneklerin Türkiye’deki şube veya temsilcilikle-
rini,

Dernek eklentisi: Derneklere ait lokaller, umuma açık kamp, spor saha ve salonları ile
iktisadi işletmeler hariç, yurt, kitaplık, çocuk bakım yuvası, huzur evi ve aşevi gibi dernekten
ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için kurulmuş yerleri,

Dernek merkezi: Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçeyi,
Derneğin yerleşim yeri: Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri,
Federasyon: Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelerek oluştur-

duğu tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,
Genel Müdürlük: Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünü,
İl müdürlüğü: Valilik bünyesindeki il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğünü,
İl müdürü: İl sivil toplumla ilişkiler müdürünü,
Kanun: 5253 sayılı Dernekler Kanununu,
Kar amacı gütmeyen kuruluş: Merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki

diğer kar amacı gütmeyen kuruluşları,
Konfederasyon: Dernekler tarafından oluşturulan kuruluş amaçları aynı en az üç fede-

rasyonun bir araya gelmesi ile kurulan tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,
Kütük: Dernekler kütüğünü,
Medeni Kanun: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu,
Mikro kredi: Gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla sandık üye-

lerine ödünç olarak verilen küçük bir sermayeyi,
Mülki idare amirliği: Dernek merkezinin bulunduğu yerin valilik veya kaymakamlığını,
Mülki idare amiri: Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını,
Sandık: Derneklerin üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üye-

lerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve
diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları tüzel kişiliği
olmayan kuruluşu,
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Sivil toplumla ilişkiler birimi: İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü ve ilçe sivil toplumla
ilişkiler müdürlüğü veya şefliğini,

Yabancı dernek: Merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki
kâr amacı gütmeyen kuruluşları,

Yabancı vakıf: Merkezleri yurt dışında bulunan vakıfları,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “iki” ibaresi “bir”, (c) bendinde yer alan “fotokopisi” ibaresi “örneği”, (e) bendinde yer
alan “fotokopileri” ibaresi “örnekleri”, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil top-
lumla ilişkiler” olarak, altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (f)
bendi ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İlçe sivil toplumla ilişkiler birimi, kuruluş bildirimi ve dernek tüzüğünü yedi gün içinde
il müdürlüğüne gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler”
ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bent-
lerinde yer alan “fotokopisi” ibareleri “örneği” olarak, (d) bendinde yer alan “fotokopileri”
ibaresi “örnekleri” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “dernekler”
ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğünce”
ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “iki” ibaresi “bir” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “il der-
nekler müdürlüğünce” ibaresi “il müdürlüğünce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ve bir
yazı ekinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında geçen “dernekler” ibaresi “sivil
toplumla ilişkiler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına, “Dernekler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen
yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar,” ibaresi ve aynı mad-
deye ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve
temsilciliklerinin genel merkezinden aldığı paralar da aynı usulle bildirime tabidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına, “dernekler”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen
yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yabancı vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, kar-
şılıklı olmak koşulu ile Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da görüşü
alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, tem-
silcilik veya şube açabilir, üst kuruluşlar kurabilir, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir veya
kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yabancı vakıflar, temsilcilik veya şube açma, üst kuruluş kurma, kurulan üst kuruluş-
lara katılma, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapma ve Türkiye’de faaliyette bulunma ile ilgili
başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette
Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsilcilik veya
şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvurularında ise
EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi zorunlu-
dur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Ba-
kanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yabancı vakıfların yıllık beyannameleri
Madde 25 – Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı vakıflar,

her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli
EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükellef-
tirler. Bu beyanname yabancı vakıfların temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numara-
sının kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı vakıfların yetkilileri ta-
rafından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içe-
risinde sona eren yabancı vakıflar ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi
izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler.
Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin
yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı ol-
duğu mülki idare amirliğine gönderirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yabancı ülkelerde kurulmuş dernekler, Dışişleri Bakanlığının ve gerektiğinde ilgili di-
ğer kurumların da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlığın izniyle Türkiye’de faaliyette veya iş-
birliğinde bulunabilir, temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir veya
kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yabancı dernekler, temsilcilik veya şube açma, dernek veya üst kuruluş kurma, kurulan
dernek veya üst kuruluşlara katılma ve Türkiye’de faaliyette veya işbirliğinde bulunma ile ilgili
başvurularını Bakanlığa (EK-6)’da belirtilen form ve eklerini vererek yaparlar. Ayrıca, temsil-
cilik veya şube açma başvurularında EK-9/A’da, faaliyette veya işbirliğinde bulunma başvu-
rularında ise EK-9/B’de bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden ana statünün de verilmesi
zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Dışişleri Ba-
kanlığının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve gerektiğinde ilgili diğer kurumların da” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Yabancı derneklerin yıllık beyannameleri
Madde 29 – Kanunun 5 inci maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler,

her yılsonu itibariyle o yıl içerisindeki faaliyet ve harcamalarına ilişkin bu Yönetmeliğe ekli
EK-8’de belirtilen beyannameyi takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar vermekle mükelleftirler.
Bu beyanname yabancı derneklerin, temsilcilikleri veya şubeleri tarafından kütük numarasının
kayıtlı olduğu valiliğe, faaliyet veya işbirliği izni verilen yabancı derneklerin yetkilileri tara-
fından ise yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verilir. Faaliyet veya işbirliği izinleri yıl içeri-
sinde sona eren yabancı dernekler ise bu Yönetmeliğe ekli EK-8’de belirtilen beyannameyi
izin süresi bitiminden itibaren iki ay içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe verirler.
Bu beyannameler elektronik ortamda da verilebilir.

Bu beyannameyi vermekle yükümlü olanlar Türkiye’deki her türlü faaliyetlerine ilişkin
yazılı ve görsel yayınlarının bir örneğini, istenmesi durumunda kütük numarasının kayıtlı ol-
duğu mülki idare amirliğine gönderirler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “beş-
yüzbin TL’yi” ibaresi “beş yüz bin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32 – Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır

ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve

çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yo-
luyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve dü-
zenli olarak bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında

defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi

Usul Kanunu ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayım-
lanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve tutulması durumunda
envanter defteri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tu-
tulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin ve-
rilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 36 – Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortam-

da tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne
veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir
ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen
son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
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Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası,
yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası,
tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli (EK-11)’de belirtilen, elektronik
ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri
tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret
olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühür-
lenir.

İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan,
örneği EK-12’de yer alan Tasdik Defterine kaydeder.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının

sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ayni bağış alındı belgeleri (EK-15)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluş-
turulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzen-
lenen bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.”
“Bu bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasına “(31 aralık),”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Alındı belgeleri (EK-17)’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluştu-

rulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen
bu belgeler Genel Müdürlüğün elektronik sisteminde muhafaza edilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Bu
bildirim Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.” cüm-
lesi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Dernekler” ibaresi “Sivil toplumla ilişkiler” şeklinde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Alındı belgelerinin sak-
lanması” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“Bastırılan alındı belgeleri matbaadan dernek saymanınca tutanakla teslim alınır. Der-
nek saymanı bu alındı belgelerinin dernek adına para toplama yetkili kişilere tesliminden, boş
ve kullanılmış alındı belgelerinin saklanmasından sorumludur. Alındı belgelerinin, eski ve yeni
saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelikte öngörülen alındı ve harcama belgeleri; Yönetmelik ekindeki örnek-
lerinde gösterilen belgelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgili kişilerce imzalan-
ması suretiyle düzenlenir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün
içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak,
tahsilatı 5.000 Türk Lirasını geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı
en geç iki iş günü içinde derneğin banka hesabına yatırırlar.”
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MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde yer alan “dernekler,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Hazine ve” ifadesi eklenmiş, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000 YTL’sını” ibaresi “ 200.000 Türk Lirasını”,
(c) bendinde yer alan “yerel veya ulusal” ibaresi “yerel, ulusal veya uluslararası” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ba-
kanlıkların ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada
geçen “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kamu yararına çalışan derneklerden sayılmaya ilişkin karar Bakanlıkça ilgili valiliğe
bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine tebliğ edilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “anla-
şılırsa;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, maddede geçen “Ba-
kanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, “bilgi verilir” ibaresi ise “tebliğ edilir” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “kurumlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve ibadethanelere” ibaresi eklenmiştir.

“b) İbadethanelerde,”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir

dilekçe ile” ibaresi ile (b) bendinde yer alan “yazılı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (d) ben-
dinde yer alan “bayındırlık ve iskan” ibaresi “çevre ve şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il
dernekler müdürlüklerince,” ibaresi “il müdürlüklerince,”, “dernekler büro şefliklerince” ibaresi
“sivil toplumla ilişkiler birimlerince”, ikinci fıkrasında yer alan “il dernekler müdürlüğündeki”
ibaresi “il müdürlüğündeki”, dördüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla
ilişkiler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “der-
nekler birimleri” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen lokal-
lerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “Kanununun” ibaresi “Kanunun Hazine ve” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “der-
nekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Yukarıda sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak
elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik defterler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygu-
lanmaz.”
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MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde,
aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şek-
linde değiştirilmiştir

“Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler,
faaliyet bilgileri ile gerekli görülen diğer bilgiler Genel Müdürlüğün ve derneğin internet say-
fasında yayımlanır. Yayımlanacak bilgilere ilişkin şekil ve esaslar Genel Müdürlük tarafından
belirlenir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-
kanlar Kurulu izninin” ibaresi “Cumhurbaşkanınca verilen iznin” şeklinde, “il dernekler” iba-
releri “il” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire
Başkanlığında ve dernekler” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler” olarak, üçüncü fıkrası ise aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“Derneklerle ilgili istatistiki bilgiler sivil toplumla ilişkiler birimlerince düzenlenir.”
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu-

lunduğu yer il” ibaresinden sonra gelen “dernekler” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “der-
nekler” ibaresi ve “, dernek merkezinin bulunduğu il valiliğine ve Bakanlığa da bilgi verilir”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “Daire Başkanlığınca” ibaresi “Genel
Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “der-
nekler birimine” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3/12/2004 tarihli ve 25659
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları” ibaresi “20/2/2017
tarihli ve 2017/10090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri” şeklinde ve “der-
nekler birimlerine” ibaresi ise “sivil toplumla ilişkiler birimlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Daire
Başkanlığı” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde, ikinci, sekizinci, onuncu, on birinci, on ikinci,
on üçüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, kuruluş sürecinde
dernek geçici yönetim kurulu başkanına geçici yönetim kurulu tarafından, organların oluştu-
rulmasından sonra ise dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararı ile verilir. Dernek başkanı
veya dernek başkanı tarafından yetkilendirilen kişi, derneğin merkezinin bulunduğu yerin Mül-
ki İdare Amirliğine konuya ilişkin olarak alınmış yönetim kurulu kararının dernek başkanı ta-
rafından onaylanmış nüshası ile yazılı olarak başvurur. Başvuru yazısı ile yönetim kurulu ka-
rarının onaylı nüshası sivil toplumla ilişkiler birimi personeli tarafından incelenir ve karar fo-
tokopisi mühürlenerek imzalanır. Dernek başkanlarına, sivil toplumla ilişkiler birimi tarafından
müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir
zarf verilir. Kapalı zarfın tesliminde, derneğin adı ve kütük numarasını, teslim eden ve teslim
alan kişilerin ad ve unvanlarını, zarfın kapalı olarak teslim edildiğini içeren bir tutanak düzen-
lenir. Bu tutanak dernek başkanı, sivil toplumla ilişkiler birimi yetkilisi ve bir personel tara-
fından tarih ve saat konulmak suretiyle imzalanır.”

“Kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen kişiler, bunları başka amaçla kullanamazlar, bir
başkasının kullanmasına da izin veremezler. Kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin çalındığını,
kaybedildiğini veya hangi nedenle olursa olsun yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrenenler, der-
hal sivil toplumla ilişkiler birimlerine veya Genel Müdürlüğe bilgi verirler.”
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“Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Genel Müdürlüğün kayıtları

esas alınır.

Genel Müdürlük, elektronik ortamda verilen belgeleri, İçişleri Bakanlığının arşiv mev-

zuatında belirtilen sürelere uygun olarak elektronik ve benzeri ortamlarda saklar. Elektronik

ortam dışında oluşturulması halinde, bu belgeler elektronik ortama aktarılarak işlem yapılabilir.

Elektronik ortamın güvenliğinin ve iş sürekliliğinin sağlanması, yetkisiz erişimin en-

gellenmesi hususunda Genel Müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır. Genel Müdürlük,

elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılma-

sını önleyen teknik tedbirleri alır.

Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yö-

netmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Genel Mü-

dürlüğün internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zo-

rundadırlar.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 97 – Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan der-

neklerin verdikleri belgeler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde mülki idare amir-

liğine verilmesi zorunlu olan belgelerden Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK-3), Yurtdışından

Yardım Alma Bildirimi (EK-4), Yetki Belgesi (EK-19), Dernek Beyannamesi (EK-21), Yerleşim

Yeri Değişiklik Bildirimi (EK-24), Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi (EK-25), Taşınmaz

Mal Bildirimi (EK-26) il müdürlüklerince, Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Faaliyette

Bulanabilmelerine İlişkin Başvuru Formu (EK-6) ise Genel Müdürlük tarafından elektronik

sisteme kaydedilir.

İl müdürlüklerinde tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan diğer bilgiler il

müdürlüklerince; Genel Müdürlükte tutulan kütük defterine kaydedilmesi zorunlu olan birlikler

ile yabancı dernek ve vakıfların şube ve temsilciliklerine ilişkin bilgiler Genel Müdürlükçe,

birinci fıkrada belirtilen usule uygun olarak elektronik sisteme kaydedilir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Der-

nekler Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “der-

nekler birimlerince” ibaresi “sivil toplumla ilişkiler birimlerince” ve “Dernekler birimleri” iba-

resi “Sivil toplumla ilişkiler birimleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uya-

rınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş ve aynı maddede geçen

“YTL” ibaresi “Türk Lirasının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’u, EK-9/A ve EK-9/B olarak iki bölüm halinde

yeniden düzenlemek suretiyle ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i, EK-2’si, EK-3’ü, EK-4’ü, EK-6’sı, EK-8’i,

EK-11’i, EK-15’i , EK-17’si ve EK-21’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin EK-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 58 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Milli Savunma Bakanlığından:

DÜŞEY ENGEL VERİLERİNİ TOPLAMA
VE SUNMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; alçak irtifa uçuşu yapan havacılık birimleri

tarafından, görevlerin planlanması ve icrası ile askerî coğrafya belgelerinin üretimi için ihtiyaç
duyulan, düşey engel niteliğindeki insan yapısı her türlü tesis ve yapıya ait bilgilerin toplanması,
güncellenmesi, depolanması ve sunulmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, düşey engel niteliğindeki tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapı-
mına veya kaldırılmasına nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşları; ilgili kurum ve kuru-
luşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek gönderilen bilgileri depolayan ve sunan Milli Savun-
ma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünü ve bu bilgilere ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşları
kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü

ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askerî coğrafya: Harbin ve harekâtın plânlanması ile sevk ve idaresi üzerine etki ya-

pan, ülkenin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri ile siyasi ve stratejik durumlarını inceleyen
bilimi,

b) Askerî coğrafya belgesi: Belli kıstas ve standartlara göre değerlendirilerek, harbin
ve harekâtın plânlanması ile sevk ve idaresinde kullanılacak şekle getirilmiş belgeleri,

c) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,
ç) CBS: Coğrafi Bilgi Sistemlerini,
d) Detay: Hakkında bilgi tutulan, belirli bir coğrafi konuma sahip varlığı,
e) DEVT: Düşey Engel Veri Tabanını,
f) Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar: Kendi görev alanlarındaki hizmet-

leri yürütmek üzere, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde özel mülkiyet veya kamu arazileri
üzerine düşey engel niteliğindeki tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran veya yapımına ya da kal-
dırılmasına ruhsat, onay ya da başka isimlerle nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşları,

g) Düşey engel: Başlıca detayları EK-1’de yer alan, insan eliyle yapılan, arazide zeminden;
denizde, gölde ya da barajda su yüzeyinden, yüksekliği, alçak irtifa uçuşu yapan hava trafik
araçlarının uçuş rotalarını etkileyecek kadar yüksek ve/veya atma-indirme harekât birliklerinin
görevini engelleyecek nitelikte olan;

1) Yerleşim yerleri dışında 30 metreden, yerleşim yerlerinde 60 metreden yüksek anten,
bina, baca, kule ve benzeri tesislerle,

2) Yükseklik sınırlaması olmaksızın bütün havai hatlar ve bu havai hatlar üzerinde bu-
lunan enerji iletim ve dağıtım hattı direkleri, teleferik/telesiyej hattı direkleri ve benzeri detay-
ları,
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ğ) Hat direkleri düşey engel: Düşey engel tanımına giren tesislerden, aralarında havai

hat ve benzeri ile bağlantısı olan, enerji iletim ve dağıtım hatları direkleri ile teleferik/telesiyej

hattı direkleri ve benzeri engelleri,

h) Hat şeklinde düşey engel: Hat direkleri düşey engellerinin tepe noktalarından geçen

enerji dağıtım ve iletim hattı, teleferik/telesiyej hattı gibi hat şeklindeki engelleri,

ı) Münferit düşey engel: Düşey engel tanımına giren tesislerden, başka bir düşey engelle

arasında fiziksel bir bağlantı olmayan, kule, anten, baca, minare ve benzeri engelleri,

i) Nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşlar: Düşey engelin, engel vasfı kazanmasına

ve engel vasfının kaldırılmasına onay veren kurum ve kuruluşu, eğer birden fazla kurum ve

kuruluş onay sürecinde olur veriyor ise en son onay veren kurum veya kuruluşu,

j) Öznitelik: Bir detay hakkında tutulan, o detayın grafik olmayan özelliklerini,

k) Yerleşim yeri: İnsanların toplu halde, yoğun ve devamlı olarak yaşadıkları ve çalış-

tıkları mesken, ticari, endüstriyel, dinî, kültürel ve benzeri yapı topluluklarını kapsayan il ve

ilçe merkezlerini,

l) Web servisi: HTTP protokolü ile XML gönderip alarak iki uzak cihaz arasındaki ile-

tişimi sağlayan haberleşme yöntemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Gizlilik derecesi

MADDE 4 – (1) Düşey engel verilerinin gizlilik derecesi yoktur.

Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Düşey engeli yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına

nihai olarak izin veren kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendi bünyesinde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce tesis edilmiş düşey en-

gellere ait konum ve engel yüksekliği bilgilerini, haritacılıkla ilgili ölçüm ve hesaplama yap-

maya yetkili fen adamları vasıtasıyla yükseklik bilgilerini metre hassasiyetinde; konum bilgi-

lerini WGS-84 datumunda, coğrafi koordinat sisteminde, derece biriminde ve virgülden sonra

5 hane hassasiyetinde ölçmek ve öznitelik bilgilerini EK-3’teki öznitelik tanımlarından yarar-

lanarak EK-4’te, EK-5’te veya EK-6’da yer alan tablolardaki öznitelik bilgilerini de içerecek

biçimde doldurmak ve coğrafi web servisleriyle çevrim içi, mümkün olmaması durumunda

“shp”, “kml” veya “kmz” formatlarından biri ile sayısal olarak, Harita Genel Müdürlüğüne bil-

dirmek.

b) Düşey engel niteliğinde herhangi bir tesis yapılması veya daha önce rapor edilen bil-

gilerde değişiklik olması durumunda, bu tesislere ait bilgileri (a) bendinde belirtilen teknik kri-

terlere göre hazırlamak, söz konusu tesisin inşaatı başladıktan sonra düşey engel vasfını ka-

zandığı ya da kaybettiği andan itibaren en geç otuz gün içerisinde yatay konumu ve engel yük-

sekliği için ortalama doğruluğu ±1 metreden daha iyi olacak şekilde, sayısal olarak ve coğrafi

web servisleriyle çevrim içi, mümkün olmaması durumunda sayısal olarak, “shp”, “kml” veya

“kmz” formatlarından biri ile Harita Genel Müdürlüğüne bildirmek.
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c) Düşey engellere ait bilgileri, arazide doğrudan sayısal olarak toplamak, mümkün ol-

maması durumunda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen doğruluk kriterlerini sağlayacak biçimde

büro ortamında sayısal ortama aktarmak.

ç) Konum ve yükseklik ölçümüne ilişkin bilgilerin ve doldurulan öznitelik bilgilerinin

30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kapsamında üretim ve/veya kontrol işleri

için yetkili bir mühendis tarafından kontrol edilmesini ve onay yetkisini haiz yönetici/idareci

tarafından onaylanmasını sağlamak.

d) Kendi bünyelerinde yaptıkları CBS çalışmalarında EK-3’te, EK-4’te, EK-5’te ve

EK-6’da yer alan tablolardaki öznitelik bilgilerini de içerecek biçimde tedbir almak, bu kap-

samda ihtiyaç duyulması halinde Harita Genel Müdürlüğünden teknik görüş almak.

e) Düşey engel verileri ile ilgili konularda çalışan yedekli bir irtibat personeli görev-

lendirerek, söz konusu personelin bilgilerini EK-10’da yer alan tabloya uygun olarak Harita

Genel Müdürlüğüne bildirmek ve irtibat personeli bilgilerinde değişiklik olduğunda güncelle-

mek.

f) Düşey engel verilerini, tam, doğru, zamanında toplamak ve doğruluğunu teyit ederek

göndermek.

g) Düşey engel verilerinin toplanması ile ilgili faaliyetler hakkında öneri ve tekliflerde

bulunmak.

(2) Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşlar EK-2’de yer alır. EK-2’de yer al-

mayıp 657 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlar da düşey

engel verilerini Harita Genel Müdürlüğüne gönderir.

Harita Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Düşey engel verisini sunan Harita Genel Müdürlüğünün görev ve so-

rumlulukları şunlardır:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli

olarak yürütmek.

b) Veri sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen düşey engel verilerinin ülke

sathında kesintisiz, bütüncül bir yapıda ve sayısal olarak tutulduğu DEVT’i kurmak, verileri

bu veri tabanında depolamak; veri tabanının güvenliği ve yaşatılması için gerekli tedbirleri al-

mak.

c) DEVT’deki verileri, ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara EK-7’de, EK-8’de veya

EK-9’da yer alan tablolardaki öznitelik bilgilerini de içerecek biçimde sunmak.

ç) Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyması halinde, düşey

engel verisi kapsamında eğitim vermek, danışmanlık yapmak.

d) Bakanlıkça DEVT konusunda verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişiliğe

başvuru ve kabul şartları ile bilirkişilerin sicile ve listeye kaydı, görevlendirilmeleri, uymaları
gereken ilkeler, çalışma esasları ve listeden çıkarılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuş-

mazlıklarına ilişkin her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsar.
(2) Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile tüketici hakem

heyetlerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Yö-
netmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Bilirkişi: Tüketici hakem heyetlerinde görülen ve çözümü uzmanlık veya özel bilgi

ya da teknik bilgi gerektiren tüketici uyuşmazlıklarında, yazılı görüşüne başvurmak amacıyla
ilgili il müdürlüğü tarafından oluşturulan sicile ve listeye kayıtlı olanlardan veya 23 üncü mad-
denin on dördüncü fıkrası uyarınca liste dışından görevlendirilecek gerçek kişiyi,

c) Bilirkişilik Bölge Kurulu Listesi: 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
uyarınca Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından yetki çevrelerindeki iller için oluşturulan bi-
lirkişi listelerini,

ç) Bilirkişilik temel eğitimi: Bilirkişilik faaliyeti öncesinde Bilirkişilik Kanunu uyarınca
alınması zorunlu eğitimi,

d) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
g) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
ğ) Liste: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, sicile kayıtlı kişilerin ad ve soyadlarını,

temel ve alt uzmanlık alanlarını ve mesleklerini gösteren bilirkişi listesini,
h) Sicil: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi sicilini,
ı) Tarife: Bakanlık tarafından hazırlanan ve duyurulan bilirkişilik ücret tarifesini,
i) Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS): Tüketicilerin başvurularını elektronik ortamda ilgili

tüketici hakem heyetine iletebildikleri ve tüketici hakem heyetlerinin tüm iş ve işlemlerini ger-
çekleştirdikleri çevrimiçi sistemi,
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j) Tüketici uyuşmazlığı: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil ol-
mak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket
eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan; eser, taşıma, simsarlık, sigorta,
vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşmeden ve tü-
keticilere yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişilerin Uyacakları Temel ve Etik İlkeler
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız

ve objektif olarak yerine getirir.
(2) Bilirkişi; raporunda, çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi ge-

rektiren hususlar dışında açıklama yapamaz ve sonuç bildiren hukuki değerlendirmelerde bu-
lunamaz.

(3) Bilirkişi kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup görevinin
icrasını kısmen veya tamamen başka bir kimseye devredemez.

(4) Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgeler ile öğrendiği sır-
ların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona
erdikten sonra da devam eder.

(5) Bilirkişiler;
a) Kendisinin veya aralarında evlilik bağı kalksa dahi eşinin,
b) Kendisinin veya aralarında evlilik bağı kalksa dahi eşinin altsoy ya da üstsoyunun,
c) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın,
ç) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa

dahi kayın hısımlığı bulunanların,
d) Nişanlısının,
e) İş ilişkisinin bulunduğu veya vekili, vasisi, kayyımı ya da yasal danışmanı sıfatıyla

hareket ettiği kişilerin,
taraf olduğu tüketici uyuşmazlıklarıyla ilgili görevlendirmeyi kabul edemez.
Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık
MADDE 6 – (1) Sicile ve listeye kaydolan bilirkişiler ile 23 üncü maddenin on dör-

düncü fıkrası uyarınca liste dışından görevlendirilen kişiler, 7 ila 14 üncü maddelerde düzen-
lenen etik ilkelere ve bilirkişilik göreviyle bağdaştığı ölçüde 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelere uymakla yükümlüdürler.

Yetkinlik ve mesleki özen
MADDE 7 – (1) Bilirkişi görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getir-

meyi ve sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler.
(2) Bilirkişi, görüşünü oluştururken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri mümkün

olduğu ölçüde, tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerinin anlayabileceği bir dil ile açıklar.
Bağımsızlık
MADDE 8 – (1) Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan tüketici hakem heyeti başkanı ve

üyelerine, tüketici uyuşmazlığının taraflarına ve varsa kendi işverenine karşı bağımsız olup
görevini yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir.

(2) Bilirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek
her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur.
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Tarafsızlık
MADDE 9 – (1) Bilirkişi görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,

din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın tarafsızlık temel ilkesi doğrultusunda
yerine getirir.

(2) Bilirkişi, doğrudan veya dolaylı olarak görev süresince tüketici uyuşmazlığının ta-
raflarından gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul
edemez.

Saygınlık ve güven
MADDE 10 – (1) Bilirkişi, görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini

zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınır.
(2) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevin her türlü kişisel veya özel menfaatin üze-

rinde olduğu bilinciyle hareket eder ve görevini layıkıyla yerine getirir.
(3) Bilirkişi, görev almak amacıyla her türlü öneri veya girişimden kaçınır.
Görevi kabul yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere; listeye

kayıtlı olan bilirkişi kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.
Menfaat elde etme yasağı
MADDE 12 – (1) Bilirkişi; bilirkişilik görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi,

yakınları ve üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve bu hususlara ilişkin
aracılıkta bulunamaz.

(2) Bilirkişi, görevi sırasında elde ettiği resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendisi,
yakınları ve üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek için
kullanamaz.

Bildirim yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Bilirkişi, etik ilkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve ey-

lemlerde bulunmasının kendisinden talep edilmesi halinde ya da görevini yerine getirirken bu
tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda, durumu gecikmeksizin görevlendirmeyi ya-
pan tüketici hakem heyeti başkanlığına yazılı olarak bildirir.

Reklam yasağı
MADDE 14 – (1) Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her

türlü girişim ve eylemde bulunması ve internet sitesinde, tabelalarında, basılı kâğıtlarında ve
diğer mecralarda listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır.

(2) Bilirkişi, bilirkişilik görevi almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehber-
lerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz ve kendisinin kayıt edilmesine
rıza gösteremez. Ancak, bilirkişilik görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla, internet
sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir. Bu durumda bilirkişi, anahtar kelime
olarak sadece adı, soyadı, mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir.

(3) Bilirkişi, internet kullanıcılarını kendi sitesine yönlendirecek şekilde internet kısa
yolları kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sicil ve Listenin Oluşturulması ile Listeden Çıkarma ve Uyarma

Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları
MADDE 15 – (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler

aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
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işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kö-
tüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kay-
naklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercü-
manlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem

heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından

veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları

haiz olmak ve 17 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelere sahip olmak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.
g) Başvuru yapılan il müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede

kayıtlı olmamak.
İlan ve başvurunun yapılacağı yer
MADDE 16 – (1) İl müdürlükleri tarafından, sicillerin ve listelerin oluşturulması veya

ihtiyaca göre güncellenmesi amacıyla, her yıl Ekim ayının ilk haftasında Bakanlığın internet
sitesinde kendilerine ayrılmış olan internet sayfası ile il sınırları içerisinde bulunan kayma-
kamlıkların internet sayfalarında ve gerekli görülen diğer mecralarda tüketici hakem heyetleri
bilirkişiliği başvurusuna ilişkin ilan yapılır.

(2) İlanda, il müdürlükleri tarafından sicile ve listeye başvuru ve kabul şartları, başvuru
için gerekli belgeler, başvurulacak uzmanlık alanları ve başvuruların alınacağı tarihler ile diğer
ihtiyaç duyulan bilgilere yer verilir.

(3) Listede yer verilen uzmanlık alanlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda bilirkişi bu-
lunmaması halinde, il müdürlükleri tarafından belirli dönemlere bağlı kalınmaksızın bu Yö-
netmelik uyarınca listeye yeni bilirkişi kaydı yapılabilir.

(4) Başvurular ikamet edilen ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğü yerdeki il müdürlü-
ğüne yapılır. İkamet edilen yer ile mesleki faaliyetin yürütüldüğü yerin farklı olması halinde
başvuru, bu yerlerde bulunan il müdürlüklerinden yalnızca birine yapılır.

Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Sicil ve listeye kaydolmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler is-

tenir:
a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan il müdürlüğünün

bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair
yazılı beyan.

c) Adli sicil kaydı belgesi.
ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası

alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek
kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.

d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren
belgeler.

e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uz-
manlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.
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f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda
olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet bel-
gesi veya oda kayıt belgesi.

g) 2 adet vesikalık fotoğraf.
ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.
h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.
ı) Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat

altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini
gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyan.

i) İl müdürlüğü tarafından gerekli görülen diğer belgeler.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere; il mü-

dürlükleri tarafından her yıl Aralık ayının son işgününe kadar başvuruların değerlendirilmesi
ve listenin hazır hale getirilmesi zorunludur.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere iliş-
kin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin 15 inci maddenin birinci fık-
rasındaki şartları taşımadığının anlaşılması ve 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bel-
gelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.

(4) Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.
(5) Başvuruların neticeleri, il müdürlüklerinin Bakanlığın internet sitesinde kendilerine

ayrılmış olan internet sayfalarında başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo
halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.

Yemin
MADDE 19 – (1) Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik

görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine
getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin
ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki
dosyasına eklenir.

Sicil
MADDE 20 – (1) Sicil, il müdürlükleri tarafından bilirkişilere sicil numarası verilmek

suretiyle tutulur.
(2) Sicil dosyasında bilirkişiye ait aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Adı ve soyadı, vesikalık fotoğrafı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
b) Adres ve iletişim bilgileri.
c) Mesleği, temel ve alt uzmanlık alanları, varsa çalıştığı kurum veya kuruluşun adı.
ç) Temel ve alt uzmanlıkları gösteren belgelerin verildiği yerler, tarihleri ve sayıları.
d) Mesleki tecrübe bilgileri.
e) Öğrenim bilgileri.
f) Adli sicil ve arşiv kaydı.
g) Varsa disiplin cezasına ilişkin bilgiler.
ğ) Bilirkişilik temel eğitim tarihi.
h) Yemin belgesi.
ı) Varsa uyarma ve listeden geçici veya sürekli çıkarılmaya ilişkin bilgiler.
i) Görevlendirilme ve hazırlanan rapor sayısı.
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j) Denetim kayıt ve bilgileri.
k) Banka hesabına ilişkin bilgiler.
l) Başvuru aşamasında sunulan diğer belgeler.
m) İl müdürlüğü tarafından gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler.
Liste
MADDE 21 – (1) Liste, bilirkişilerin sicil numaraları, ad ve soyadları, temel uzmanlık

alanları ve alt uzmanlık alanları, ikamet ettikleri veya mesleki ya da ticari faaliyetlerini yürüt-
tükleri il ve ilçe bilgileri ve meslekleri gösterilmek suretiyle il müdürlükleri tarafından tablo
halinde düzenlenir.

(2) Liste, tüm tüketici hakem heyetlerince bilirkişi görevlendirmesi yapılırken kulla-
nılmak üzere, il müdürlükleri tarafından Bakanlığın internet sitesinde kendilerine ayrılmış olan
internet sayfasında yayımlanır ve il sınırı içinde kurulu bulunan tüm tüketici hakem heyetlerine
ayrıca yazıyla bildirilir.

(3) 23 üncü maddenin on üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere; tüketici hakem he-
yeti başkanı, tüketici hakem heyetinin kurulu bulunduğu yerin il müdürlüğü tarafından hazır-
lanan listede yer alan bilirkişiler arasından görevlendirme yapar.

Listeden çıkarma ve uyarma
MADDE 22 – (1) 32 ila 34 üncü maddeler uyarınca yapılan denetim ve inceleme ne-

ticesinde, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde Bakanlıkça ku-
rulan Komisyon tarafından bilirkişilerin listeden sürekli çıkarılmalarına ya da uyarılmalarına
karar verilebilir:

a) Yasal bir sebep olmaksızın veya görevden çekinmeyi haklı kılacak bir mazeret bu-
lunmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması ya da raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz
olarak verilmemesi.

b) Bu Yönetmelikte belirlenen temel ilkelere aykırı olarak bilirkişilik faaliyetinde bu-
lunulması.

c) Bu Yönetmelikte düzenlenen etik ilkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı
tutum ve davranışlarda bulunulması.

ç) Tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetine ilişkin bu Yönet-
melikte belirlenen diğer usul ve esaslara aykırı davranılması.

(2) Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya bilirkişiliğe kabul tarihinde gerekli
şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi ya da bilirkişinin kendisinin listeden çıka-
rılmayı yazılı olarak talep etmesi halinde il müdürlüğü tarafından o kişi sürekli veya geçici sü-
reyle listeden çıkarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişi Görevlendirmesi, Bilirkişi Raporu ve Bilirkişinin Sorumluluğu

Bilirkişi görevlendirmesi
MADDE 23 – (1) Tüketici hakem heyetinde görülmekte olan tüketici uyuşmazlığına

ilişkin karar alma sürecinde ihtiyaç duyulması halinde; tüketici hakem heyeti başkanı tarafın-
dan, varsa öncelikle kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişilere ve kuruluşlara gö-
revlendirildikleri konularda görüş bildirmeleri için yazılı olarak başvurulur.

(2) Tüketici hakem heyeti başkanı, kendisinin ve tüketici hakem heyeti üyelerinin sahip
olduğu bilgilerle çözümlenmesi mümkün olmayan ve hukuk dışında çözümü uzmanlığı veya
özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi görevlendirebilir. Görülen tüketici
uyuşmazlığının tarafı olan tüketicinin ikamet ettiği ilçe sınırlarında mesleki veya ticari faali-
yetini sürdüren ya da ikamet eden bir bilirkişinin görevlendirilmesi esastır.
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(3) Tüketici uyuşmazlığının konusuna ilişkin taraflara ve diğer ilgili yerlere gönderilen
bilgi ve belge isteme yazılarında cevap verilmesi için öngörülen süreler dolmadan bilirkişi gö-
revlendirmesi yapılamaz.

(4) Kamu görevlilerine, bağlı bulundukları kurumlarla ilgili uyuşmazlıklarda ve işlerde
bilirkişi olarak görev verilemez.

(5) Tüketici hakem heyetinin sekretaryasının yapıldığı il müdürlüğü veya kaymakamlık
personeli arasından, görülen tüketici uyuşmazlığı için bilirkişi görevlendirilemez.

(6) Tüketici hakem heyeti başkanlarına, üyelerine ve raportörlerine bilirkişi olarak görev
verilemez.

(7) Tüketici hakem heyetlerinde görülmekte olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin bir
kez bilirkişi görevlendirmesi yapılması esastır. Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin
giderilmesi için mevcut bilirkişiden ek rapor istenebilir; ancak, ek rapor için bilirkişiye ücret
ödenmez. Karar verme aşamasında daha ayrıntılı bir araştırmaya ihtiyaç duyulması halinde bir
defaya mahsus olmak üzere bir başka bilirkişi görevlendirilebilir.

(8) Tüketici hakem heyeti başkanı bilirkişi olarak yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir.
Ancak, görülmekte olan tüketici uyuşmazlığının mahiyeti gereği, gerekçesi görevlendirme ya-
zısında açıkça belirtilmek suretiyle üç kişiyi geçmeyecek şekilde bir bilirkişi kurulu görevlen-
dirilebilir. Bilirkişi kurulu tarafından hazırlanan raporda her bir bilirkişinin incelemelerine ayrı
ayrı yer verilir ve bilirkişilerin her birine ayrı bilirkişilik ücreti ödenir.

(9) Bilirkişi görevlendirme yazısıyla; çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik
bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve bilirkişi tarafından incelenmesi istenen husus-
ların kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi görevlendirmesi yapılamaz.

(10) Geçerli bir mazeret olmaksızın uyuşmazlık konusunu uhdesinde bulunduran tü-
keticiden kaynaklanan nedenlerle, verilen süre içinde bilirkişi raporunun sunulamaması halinde
aynı uyuşmazlığa ilişkin tekrar bilirkişi görevlendirilemez; dosya içeriğinde hazır halde bulunan
bilgiler ve belgeler kapsamında karar verilir. Bu durumda bilirkişiye ücret ödenmez.

(11) TÜBİS ile bu sisteme entegre bilişim sistemleri veya yazılımlar vasıtasıyla ulaşı-
labilen bilgiler veya çözülebilen hususlar için bilirkişilik müessesesine başvurulamaz.

(12) Listede yer alan bilirkişilerin, uzmanlık alanlarına göre tüketici hakem heyeti baş-
kanı tarafından hakkaniyete uygun olarak sırayla görevlendirilmesi esastır.

(13) Tüketici uyuşmazlığının konusunun başka bir ilin sınırları içinde bulunması ve bi-
lirkişi incelemesinin mahallinde yapılmasının gerektiği durumlarda, tüketici uyuşmazlığının
görüldüğü tüketici hakem heyeti başkanı tarafından uyuşmazlık konusunun bulunduğu yerin
il müdürlüğünce hazırlanan listeden bilirkişi görevlendirmesi yapılabilir.

(14) Listede ihtiyaç duyulan uzmanlık alanına sahip bilirkişi bulunmaması durumunda,
bilirkişi görevlendirmesinin üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri ile öğretim
görevlilerine veya Bilirkişilik Bölge Kurulu Listesine kayıtlı bilirkişilere ya da ilgili meslek
odasına kayıtlı bulunan kişilere yapılması esastır. Bilirkişi görevlendirmesi yapılabilecek bu
nitelikleri taşıyan kişilerin bulunmaması ya da bilgisine ihtiyaç duyulan kişinin bu nitelikleri
taşımaması halinde, görülmekte olan tüketici uyuşmazlığının özellikleri dikkate alınarak listede
kayıtlı olmayan başka kişilere de bilirkişi görevlendirmesi yapılabilir. Tüketici hakem heyeti
başkanı, liste dışından görevlendirmiş olduğu bilirkişiyi il müdürlüğüne gerekçeleriyle bildi-
rir.

(15) İl müdürlükleri bulundukları il sınırları içinde bulunan tüm ilçelerdeki ihtiyaçları
gözeterek listede bulunması gerekli görülen her bir uzmanlık alanında yeteri kadar bilirkişi bu-
lunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
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Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi ve bilirkişiye bilgi verilmesi
MADDE 24 – (1) İnceleme yaptırılacak konunun kapsamı ve sınırları tüketici hakem

heyeti başkanı tarafından bilirkişiye yazılı olarak bildirilir. Görevlendirme yazısında aşağıdaki
hususlara yer verilir:

a) Görülmekte olan tüketici uyuşmazlığına ait TÜBİS başvuru numarası ile taraflara
ait iletişim bilgileri.

b) Bilirkişinin haklı nedenler bulunuyorsa görevlendirmeyi kabul etmediğini gerekçe-
leriyle beraber üç işgünü içinde yazılı olarak bildirmesi gerektiği.

c) Bilirkişi raporunun bilirkişi görevlendirme yazısının tebliğinden itibaren on beş iş-
günü içinde teslim edilmesinin esas olduğu; ancak, işin niteliği itibarıyla verilen süre içinde
raporun hazırlanamaması halinde bilirkişinin yazılı talebi üzerine bir defaya mahsus olmak
üzere on beş işgünü ek süre verilebileceği bilgisi.

ç) Açıkça belirtilmek suretiyle incelenmesi istenen konular ve varsa bilirkişi tarafından
cevaplanması talep edilen sorular.

d) İncelenmesi istenen tüketici uyuşmazlığının konusunun, uyuşmazlığın taraflarınca
bilirkişiye teslim edilip edilmeyeceği veya uyuşmazlık konusunun niteliği gereği bilirkişi ta-
rafından mahallinde inceleme yapılması gerekiyorsa uyuşmazlık konusunun bulunduğu yere
gidilip gidilmeyeceği hususlarına ilişkin bilgi.

e) Bilirkişi raporunun teslim edilmesi için verilen süre ile yapılacak inceleme üzerine
hazırlanacak raporun tamamlanacağı süreler dikkate alınarak uyuşmazlık konusunu uhdesinde
bulunduran kişi ile iletişim kurulması ve incelemenin gerçekleştirilebilmesi için ön bilgi veril-
mesi gerektiği.

f) Bilirkişinin kendisinden kaynaklanmayan; ancak, incelenmesi istenen uyuşmazlık
konusunu uhdesinde bulunduran kişinin eylemlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı bilir-
kişi raporunun hazırlanamaması halinde, ayrıntılarıyla beraber söz konusu durumu, ortaya çık-
tığı tarihten itibaren üç işgünü içinde yazılı olarak bildirmek zorunda olduğu.

g) Tüketici uyuşmazlığının konusu bir mal ise ve incelenmesi istenen malın uyuşmaz-
lığın taraflarınca bilirkişiye teslim edilmesi öngörülmüş ise; malın teslim tarihi, teslim anında
malın fiziki olarak hangi şartlarda olduğu, malın çalışıp çalışmadığı, bilirkişi tarafından malın
nerede ve hangi tarihte ilgili kişiye geri verileceği gibi hususlar ile malın marka, model, renk
ve varsa seri numarası gibi bilgilerinin bilirkişi tarafından Bakanlığın internet sitesinde yer
alan teslim tutanağı örneğine uygun olarak düzenlenen tutanağa yazılarak imzalanması ve bir
örneğinin teslim anında tüketici uyuşmazlığının ilgili tarafına imzalatılarak verilmesi gerektiği.

ğ) Tarifeye uygun olarak tüketici hakem heyeti başkanı tarafından takdir edilen bilirkişi
ücreti.

h) Gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde Türk Ceza Kanununun 276 ncı maddesi
uyarınca cezalandırılabileceği bilgisi.

(2) Bilirkişiye, inceleme konusu ile ilgili ihtiyaç duyduğu belgelerin aslı veya birer ör-
neği dizi pusulasına bağlanarak imza karşılığı teslim edilir ve bu husus tutanağa bağlanır. TÜ-
BİS vasıtasıyla dosyanın incelenmesinin mümkün olduğu hallerde, dosya ve ilgili belgeler
fiziki olarak teslim edilmez; bilirkişiye TÜBİS üzerinden inceleme yapma yetkisi verilir.

Bilirkişinin görev süresi
MADDE 25 – (1) Bilirkişi, görevlendirme yazısının tebliğinden itibaren on beş işgünü

içinde, varsa kendisine verilen dosya ve ekleriyle beraber bilirkişi raporunu hazırlayarak teslim
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etmekle yükümlüdür. Ancak işin niteliği itibarıyla verilen süre içinde raporun hazırlanmasına
imkan bulunmazsa, yazılı talebi halinde bilirkişiye bir defaya mahsus olmak üzere tüketici ha-
kem heyeti başkanı tarafından on beş işgünü ek süre verilebilir.

(2) Belirlenen süre içinde raporunu teslim etmeyen bilirkişi görevden alınıp yerine baş-
ka bir bilirkişi görevlendirilebilir. Bu durumda, görevlendirmeyi yapan tüketici hakem heyeti
başkanı, görevden alınan bilirkişiden o ana kadar yapmış olduğu işlemler hakkında yazılı açık-
lama yapmasını ve varsa kendisine verilen mal ile dosya ve eklerini eksiksiz olarak derhal tes-
lim etmesini yazılı olarak ister. Tüketici hakem heyeti başkanı tarafından söz konusu durum il
müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

(3) Görevden alınan bilirkişinin hukuki ve cezai sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla,
geçerli bir mazeret sunulmadığı takdirde, o aşamaya kadar yapılan inceleme için yapılmış olan
masraflar dahil bilirkişiye hiçbir ücret ödenmez.

Bilirkişinin bildirim ve çekinme yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Bilirkişi; kendisine tevdi olunan görevin, uzmanlığı veya özel bilgiyi

ya da teknik bilgiyi gerektirmediğini, hukuki görüş istendiğini, uzmanlık alanına girmediğini,
inceleme konusu iş ve işlemlerin açıklığa kavuşturulması için alanında uzman başka bir bilirkişi
ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu, 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen nedenlerden do-
layı bilirkişilik yapamayacağını ve varsa görevden çekinmeyi haklı kılacak bir başka mazere-
tinin bulunduğunu görevin kendisine verilme tarihinden veya çekinmeyi gerektirecek durumun
sonradan öğrenilmesi halinde bu tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde tüketici hakem heyeti
başkanlığına yazılı olarak bildirir.

Bilirkişinin yetkileri ve görevleri
MADDE 27 – (1) Bilirkişi; yapacağı ön incelemede, incelemeyi gerçekleştirebilmesi

için kendisine teslim edilen dosya ve belgelere ilave olarak başka kayıt ve belgelere ihtiyaç
duyması halinde, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren üç işgünü içinde tüketici
hakem heyeti başkanlığından ihtiyacına ilişkin yazılı talepte bulunabilir.

(2) Bilirkişi, görev alanı veya sınırları hakkında tereddüde düşerse bunun giderilmesini
tüketici hakem heyeti başkanlığından her zaman yazılı olarak talep edebilir.

(3) Tüketici uyuşmazlığının konusu bir mal ise ve görevlendirme yazısında incelenmesi
istenen malın uyuşmazlığın taraflarınca bilirkişiye teslim edilmesi öngörülmüş ise; malın teslim
tarihi, teslim anında malın fiziki olarak hangi şartlarda olduğu, malın çalışıp çalışmadığı, bi-
lirkişi tarafından malın nerede ve hangi tarihte ilgili kişiye geri verileceği gibi hususlar ile
malın marka, model, renk ve varsa seri numarası gibi bilgileri bilirkişi tarafından Bakanlığın
internet sitesinde yer alan teslim tutanağı örneğine uygun olarak düzenlenen tutanağa yazılarak
imzalanır ve bir örneği teslim anında tüketici uyuşmazlığının ilgili tarafına imzalatılarak verilir.

Bilirkişi raporu
MADDE 28 – (1) Bilirkişi raporu gerekçeli ve açık olmalıdır.
(2) Bilirkişi raporunda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Tüketici uyuşmazlığının görüldüğü tüketici hakem heyetinin ismi.
b) TÜBİS başvuru numarası.
c) Tüketici uyuşmazlığının taraflarına ait bilgiler.
ç) Görevlendirme tarihi ve inceleme süresi.
d) İncelemenin konusu.
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e) Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar.
f) İnceleme yöntemi.
g) Bilimsel ve teknik dayanaklar.
ğ) Gerekçeli sonuç.
h) Raporun düzenlenme tarihi.
ı) Bilirkişinin adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası.
(3) Bilirkişi raporuna, incelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açık-

lanmasına yardımcı olan şema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğer kayıt ve belgeler de eklenir.
Ayrıca rapor ekine 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca düzenlenen teslim tutanağının bir
örneği koyulur.

Bilirkişi görüşünün değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Bilirkişi raporu, tüketici hakem heyeti tarafından diğer delillerle bir-

likte değerlendirilir.
(2) Tüketici hakem heyeti, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlan-

ması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için yeni sorular yöneltmek suretiyle tüketici
hakem heyeti başkanının bilirkişiden ek rapor istemesini talep edebilir. Talep edilmesi halinde
on beş işgünü içinde ek raporunu sunmayan bilirkişiye ücret ödenmez.

(3) İhtiyaç halinde bilirkişinin görüşünü sözlü olarak açıklamasına karar verilirse açıkla-
maları tutanağa geçirilir ve bilirkişinin tutanağa imzası alınır. Kurul halinde görevlendirme söz
konusu ise bilirkişilerin, bilgilerine başvurulan hususu hemen aralarında müzakere etmelerine im-
kan tanınır ve müzakere sonucunda açıklanan görüş tutanağa geçirilerek bilirkişilere imzalatılır.

Bilirkişi ücreti
MADDE 30 – (1) Bilirkişi ücreti, Kanunun 71 inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye

Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenen Tüketici Hakem Heyeti
Başkan ve Üyelerine ve Raportör Olarak Görevlendirilen Diğer Kamu Personeline Ödenecek
Huzur Hakkı ve Huzur Ücretleri ile Bilirkişilere Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslara uy-
gun şekilde Bakanlıkça hazırlanan ve duyurulan tarifeye göre tüketici hakem heyeti başkanı
tarafından belirlenir ve aynı usul ve esaslara göre bilirkişiye ödenir.

Bilirkişinin sorumluluğu
MADDE 31 – (1) Bilirkişi, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisidir.
(2) Bilirkişi, kasten gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, Türk Ceza Kanununun

276 ncı maddesi uyarınca sorumlu tutulur.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilirkişilerin Denetimi
Denetim ve inceleme
MADDE 32 – (1) Bilirkişiler, görevleriyle ilgili iş ve işlemlerinin ve hazırladıkları ra-

porların mevzuata uygunluğu bakımından, Bakanlık tarafından görevlendirilen Bakanlık mü-
fettişleri ile diğer Bakanlık personeli tarafından resen veya başvuru üzerine denetlenebilirler.

(2) Tüketici hakem heyeti başkanı, görevlendirdiği bilirkişinin göreviyle ilgili iş ve iş-
lemlerinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin kanaat edinmesi durumunda, varsa dayanak bilgi ve
belgeleri de ekleyerek bu hususu Bakanlığa bildirir.

(3) Bilirkişi raporları özel veya teknik bilgi yönünden denetlenemez. Bu yöndeki baş-
vurular il müdürlüğü tarafından bilirkişinin bağlı bulunduğu meslek kuruluşu veya görev yap-
tığı kuruluşlara gönderilir.
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(4) Bilirkişi hakkında yapılan denetim ve inceleme en geç on beş gün içinde sonuçlan-
dırılır. Bu süre, ihtiyaç olması halinde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

(5) Bilirkişi raporlarına ilişkin yargı mercileri tarafından yapılacak denetimler bu Yö-
netmelik kapsamı dışındadır.

Denetim ve inceleme sonucu verilecek kararlar
MADDE 33 – (1) Bilirkişiler hakkında yapılan denetim ve inceleme ile 22 nci madde-

nin birinci fıkrasında yer alan şartlardan birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde, Ba-
kanlıkça kurulan Komisyon tarafından aşağıdaki kararlar alınabilir:

a) Yapılan tespitin 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde yer alan hâl-
lerden olması durumunda bilirkişinin uyarılmasına karar verilir. Uyarma kararına konu ihlalin
bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde bilirkişinin sürekli olarak listeden çıkarılmasına karar ve-
rilir.

b) Yapılan tespitin 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan
hâllerden olması durumunda bilirkişinin sürekli olarak listeden çıkarılmasına karar verilir.

(2) 23 üncü maddenin on dördüncü fıkrası uyarınca görevlendirilenler hakkında yapılan
denetim ve inceleme ile 22 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan birinin gerçek-
leştiğinin tespit edilmesi hâlinde, Bakanlıkça kurulan Komisyon tarafından aşağıdaki kararlar
alınabilir:

a) Yapılan tespitin 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde yer alan hâl-
lerden olması durumunda bilirkişi olarak görevlendirilen kişinin uyarılmasına karar verilir.
Uyarma kararına konu ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi hâlinde, bilirkişi olarak görevlen-
dirilen kişinin tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmasına karar
verilir.

b) Yapılan tespitin 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan
hâllerden olması durumunda, bilirkişi olarak görevlendirilen kişinin tüketici hakem heyetleri
nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmasına karar verilir.

(3) Yapılan denetim ve inceleme sonucunda bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uya-
rınca verilen kararlar, il müdürlüğü tarafından ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.

(4) İnceleme raporu ve Bakanlıkça kurulan Komisyonun kararı sicile eklenir.
(5) Bilirkişinin sürekli olarak listeden çıkarılması ya da uyarılması kararına karşı, ka-

rarın tebliğinden itibaren on beş gün içinde il müdürlüğüne itiraz edilebilir. İl müdürlüğü itiraza
ilişkin başvuruyu derhal Bakanlığa bildirir. İtiraz üzerine Bakanlıkça kurulan komisyon tara-
fından verilen karar başvuru sahibine il müdürlüğü tarafından tebliğ edilir.

(6) İnceleme raporunun veya Komisyon kararına karşı yapılan itiraz başvurusunun Ko-
misyonun sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimin kayıtlarına girdiği tarihten itiba-
ren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılması zorunludur.

Komisyon
MADDE 34 – (1) Yapılan denetim ve inceleme neticesinde bilirkişiler hakkında alına-

cak kararların değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça komisyon kurulur.
(2) Komisyon, Genel Müdür başkanlığında ilgili genel müdür yardımcısı ile daire baş-

kanından oluşur.
(3) Komisyon üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(4) Komisyonun başkan ve üyeleri, komisyonun;
a) Çalışmalarının mevzuata uygunluğundan,
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b) Faaliyetlerinin gizliliğinden,
c) Çalışmalarının hızlı ve güvenli sonuçlandırılmasından,
sorumludur.
(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte düzenleme bulunmayan hâllerde Bilirkişilik Ka-

nununun ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönet-
meliğinin ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte yapılması öngörülen tebligat işlemlerinin elektronik olarak yapıl-
ması esastır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç

31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) siciller ve listeler il müdürlükleri tarafından oluştu-
rulur.

(2) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan
bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler Kanuna ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 36 ve 37 nci

maddeleri ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2021 tarihinde
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici
Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2014 29188

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/8/2017 30151
2- 10/4/2020 31095
3- 2/5/2020 31115
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Li-

sansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün eğitim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen lisansüstü
eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları dü-
zenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Senato tarafından belirlenmiş ilgili akademik takvim yılı/yarıyı-

lını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı olarak

nitelendirilen akademik birimi,
d) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Anabilim/anasanat dalı kurulu öğretim üyelerinin

ve öğretim görevlilerinin tamamını; anabilim/anasanat dalının birden fazla bilim/sanat dalından
oluştuğu hallerde anabilim/anasanat dalı kurulu, bilim/sanat dalı başkanlarını,

e) Azamî süre: Bir lisansüstü programın tamamlanmasına ilişkin ders, yeterlik, tez dö-
nemine ilişkin tanımlanan azami süreleri,

f) Bilim/sanat dalı: Enstitü nezdinde anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araş-
tırma ve uygulama yapan birimi,

g) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal ha-
zırlık programını,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için hazırlanması ge-
reken bilimsel araştırma raporunu,

h) Enstitü: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitü-
sünü,

ı) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü
bünyesindeki anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında; müdür yardımcıları, mü-
dür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulunun üç yıl için seçtiği üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

j) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Kayıt yenileme: Katkı payına tâbi olan öğrencilerin katkı payının yatırılması, ders
seçimi ve öğrenci onayını; katkı payına tâbi olmayan öğrencilerin ise ders seçimi ve öğrenci
onayını kapsayan işlemler bütününü,

l) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan ve ücreti Üniver-
site Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğretim programını,
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m) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli, internet aracı-
lığıyla gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

n) Normal süre: Bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl olarak öngörülen
süreyi,

o) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içinde
yürütülen lisansüstü programı,

ö) ÖİBS: Öğrenci İşleri Bilgi Sistemini,
p) Rektörlük: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez çalışması dersi: Tez danışmanı tarafından açılan ve tez çalışmasının bilimsel/sa-

natsal ilkelere uygun şekilde yürütülerek akademik yazım kurallarına uygun biçimde hazırlan-
masını sağlamayı amaçlayan dersi,

ş) Tez danışmanı: Enstitü bünyesindeki programlarda kayıtlı öğrencilerin bilimsel/sa-
natsal faaliyetlerine rehberlik etmesi için atanan öğretim üyelerini,

t) Tez izleme komitesi: Doktora tez önerisini incelemek, değerlendirmek, tez çalışma-
larına rehberlik etmek ve çalışmaları yönlendirmek amacıyla biri tez danışmanı olmak üzere,
üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşturulan komiteyi,

u) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek, tez konu-
sunda ve teze yönelik bilimsel/sanatsal faaliyetlerde uzmanlaştırmak amacıyla danışman tara-
fından açılan ve öğrencinin mezuniyetine kadar kesintisiz süren dersi,

ü) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini, 
v) Yabancı dil: Üniversitelerarası Kurulca doçentlik başvurusunda kabul edilen anadil-

leri dışında ve başarı düzeyi mevzuata göre belgelenen dilleri,
y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
z) Yarıyıl: Bir eğitim öğretim yılında, yarıyıl sonu sınav günleri hariç olmak üzere asgari

14 haftalık çalışma dönemini kapsayan ve Senato tarafından belirlenip onaylanan akademik
takvime göre bir sonraki yarıyıl derslerinin başladığı tarihte sona eren eğitim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 4 – (1) Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar hariç enstitü bünye-

sinde yürütülen programların dili Türkçedir. Yabancı dille eğitim veren lisansüstü programlar
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde yürütülür.

Lisansüstü program ve yeni ders teklifi
MADDE 5 – (1) Enstitü bünyesinde yeni bir lisansüstü program; Yükseköğretim Ku-

rulunun belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütleri ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili anabilim/anasanatdalı kurulunun kararı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, sena-
tonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. 

(2) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Yük-
seköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ikinci lisansüstü öğretimde tezli veya
tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci lisansüstü öğretimde doktora/sanatta yeterlik
programı açılmaz. 
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(3) Lisansüstü programlar, mevzuatta öngörülen usulle yurt içindeki ve yurt dışındaki
diğer yükseköğretim kurumlarıyla birlikte açılabilir. Yurt dışı ortak lisansüstü programların
açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gerekir. Bu programların uygulama usul ve
esasları senato tarafından belirlenir. 

(4) Enstitü bünyesinde disiplinlerarası anabilim/anasanat dalları da teklif edilebilir.
Yükseköğretim Kurulunun onayıyla kurulacak yeni anabilim/anasanat dalının başkanı, Enstitü
Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. Bu atama kararı Rektörlüğe bildirilir.

(5) Bir anabilim/anasanat dalında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek
öğretim üyesi, dersin içeriği ve gerekçesini içeren dilekçeyle anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğına müracaat eder. Ders, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Kurulunun onayı
ile açılır.

(6) Enstitünün lisansüstü programlarında, lisans programlarında yer alan derslerle aynı
isim veya içerikte ders açılamaz.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Anabilim/anasanat dalında lisansüstü öğretim planları; lisansüstü programdan mezun
olunabilmesi için alınması gereken dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bu
öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan muhtevaya uymak şartıyla Enstitü Kurulunda
görüşülerek onaylanır.

Kontenjan, başvuru ilânı, öğrenci kabulü ve kayıt
MADDE 6 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları,

anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Her
dönem için yeni öğrenci kontenjanları 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre belirlenir. 

(2) Lisansüstü programlara başvuru, Enstitü tarafından ilân edildiği şekilde ve Senato
tarafından belirlenen takvime uygun olarak yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş ve özel
öğrencilik başvuruları da takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Başvuruya ve öğrenci kabulüne ilişkin genel ve özel şartlar, istenen belgeler Ensti-
tünün internet sayfasından duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, en fazla iki programa
başvurabilir, her iki programın sınavından başarılı olsa dahi ancak bir programa kayıt yaptıra-
bilir.

(5) Lisansüstü programlara başvuruda tüm sorumluluk adaylara aittir. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunan ve/veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları red-
dedilir.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların listesi kesinleştikten sonra asıl ve
yedek olarak Enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri, Enstitü tarafından duyurulan
süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yap-
tırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(7) Kesin kayıt yaptırmayarak kayıt hakkını kaybeden adayın yerine yedek listedeki
adaylar sırasıyla ilan edilerek kabul edilir. İlanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip
etme sorumluluğu adaylara aittir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Sınavı

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için aday-

ların lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da ta-
nınan lisans derecesine; doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru için yüksek lisans
diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya da tanınan yüksek
lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, başvurdukları prog-
ramın puan türünden asgari 55 ALES puanna veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğ-
retim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. 

(3) Anabilim/anasanat dalı kurullarınca aksi kararlaştırılmadıkça tezli yüksek lisans
program başvurularında taban yabancı dil puanı aranmaz.  Ancak yabancı dil belgesi sunan
adayların puanları giriş sınavına çağrı puanı ve başarı puanı hesaplamalarında dikkate alınır.

(4) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki yüksek lisans programlarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında ALES şartı aranmaz.

(6) Yabancı dilde yürütülen tezli yüksek lisans program başvurularında adayların; 
a) ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan ilgili

program için aranan puan türünden alınan asgari 55 puana,
b) Programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan eğitim dilinde, son beş yıl

içerisinde yapılan yabancı dil sınavından alınan asgari 75 puana,
sahip olmaları gerekir. 
(7) Tezsiz yüksek lisans program başvurularında, ALES ve/veya yabancı dil puanı aran-

mayabilir. ALES ve/veya yabancı dil puanı istenildiği takdirde taban puan, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Ku-
rulu uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir. ALES ve/veya yabancı dil taban puanı is-
tenmemesi durumunda ALES ve/veya yabancı dil belgesi sunan adayların puanları başarı puanı
hesaplamasında dikkate alınır.

(8) Yabancı dilde yürütülen tezsiz yüksek lisans program başvurularında adayların ye-
dinci fıkrada yer alan esasların yanı sıra altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağla-
maları gerekir.

(9) Doktora programına başvurularda adayların;
a) Yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul

edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine; 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans mezu-
niyet not ortalamasına, 

b) Başvurduğu program için aranan puan türünden asgari 55 ALES puanına veya
ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan anadilleri dışında yabancı dil sınavından alınan asgari
55 puana,

sahip olmaları gerekir.
(10) Konservatuvar programları ile Güzel Sanatlar Fakültesinin sadece özel yetenek sı-

navı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki doktora programlarına öğrenci kabu-
lünde ALES puanı aranmaz. Ancak anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı ile ALES
puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
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(11) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner he-
kimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz. 

(12) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya

da tanınan lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına, 
b) Başvurduğu program için aranan puan türünden asgari 80 ALES puanına veya

ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,
c) Son beş yıl içerisinde yapılan, anadilleri dışında yabancı dil sınavından alınan asgari

55 puana,
sahip olmaları gerekir.
(13) Yabancı dilde yürütülen ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora progra-

mına başvuran adayların, dokuzuncu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, lisans derecesi ile kabul
edilen doktora programlarına başvuran adayların on ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde be-
lirtilen şartlara ilaveten ilgili programın eğitim öğretim diliyle yürütülen tezli yüksek lisans
programından mezun olmaları ve altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları sağlamaları
gerekir.

(14) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların;
a) Yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul

edilen ya da tanınan yüksek lisans derecesine, 4,00 üzerinden en az 3,00 yüksek lisans not or-
talamasına, 

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların sözel
puan türünde asgari 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim
Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana,

c) Son beş yıl içerisinde yapılan anadili dışında yabancı dil sınavından 55 ve üzeri
puana,

sahip olmaları gerekir.
(15) Lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için

adayların;
a) Lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen ya

da tanınan lisans derecesine ve 4,00 üzerinden en az 3,50 lisans mezuniyet not ortalamasına,
b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer

programlarından mezun olanların haricinde sözel puan türünde ALES’ten veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından denkliği kabul edilen sınavlardan sözel puan türünde alınan asgari 80 puana, 

c) Son beş yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından 55 ve üzeri puana,
sahip olmaları gerekir.
(16) Yabancı dilde yürütülen ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik

programlarına başvuran adayların, on dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde, lisans derecesi
ile kabul edilen sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların on beşinci fıkranın (a) ve
(b) bentlerinde belirtilen şartlara ilaveten ilgili programın eğitim öğretim diliyle yürütülen tezli
yüksek lisans programından mezun olmaları ve altıncı fıkranın (b) bendinde belirtilen şartları
sağlamaları gerekir.

(17) Öğrenci kabulünde, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun ka-
rarıyla bu Yönetmelikte öngörülen genel şartların yanı sıra başka özel şartlar da belirlenebilir.

(18) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Enstitü tarafından duyurulur. Li-
sansüstü programlara başvurular, Enstitü tarafından belirlenen yöntemle yapılır. Aday, kesin
kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.
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(19) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Ens-
titü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Lisansüstü programlara giriş sınavı
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara giriş sınavı, üç asıl iki yedek üyeden oluşan

jüri tarafından yazılı olarak yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının Enstitüye önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senato kararı
ile ayrıca mülakat ve/veya portfolyo incelemesi de yapılabilir.

(2) Lisansüstü programlara giriş sınavının birinci fıkrasında belirtilen yazılı sınavın ya-
pılmasına engel bir durumun bulunması halinde Enstitünün önerisi ve Senato kararı ile belir-
lenecek usul ve esaslar dâhilinde giriş sınavı yapılabilir.

(3) Giriş sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği on öğretim
üyesi arasından Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. İlgili anabilim/anasanat dalında
yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması hâlinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz.

Giriş sınavına çağrı ve başarı puanı
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların giriş sınavına çağrı puanı

ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin, mezuniyet not ortalamasının %25’inin ve yabancı dil
puanının %25’inin toplamı esas alınarak hesaplanır. Yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kon-
tenjanın üç katı sayısınca aday giriş sınavına çağrılır.

(2) Programlara başvuran adayların başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’sinin,
mezuniyet not ortalamasının %10’unun, yabancı dil puanının %10’unun ve yapılacak giriş sı-
navı puanının %30’unun toplamı alınarak hesaplanır. Giriş sınavı puanı 50’nin altında olan
adaylar başarısız sayılır. Hesaplanan puanlar yüksekten başlamak suretiyle sıralanarak konten-
janlar dâhilinde değerlendirmeye alınır.

(3) ALES şartı aranmayan doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uz-
manlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunu adayların yüksek li-
sans/doktora programlarına başvuru değerlendirmelerinde;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-
manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir
ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önce aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık ala-
nından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil
edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer puanının
%50’sinin, yabancı dil puanının %25’inin ve mezuniyet not ortalamasının %25’inin toplamı
esas alınarak yapılan sıralamaya göre ilan edilen kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır.

(5) Giriş sınavına çağrıda veya başarı puanının eşit olması hâlinde aranan şart öncelikli
olmak kaydıyla sırasıyla; ALES puanı, mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı yüksek
olan adaya öncelik verilir. Giriş sınavına girmeyen adaylar, değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar,
Enstitü tarafından ilân edilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Diğer bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan

öğrenci, kayıtlı olduğu Enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci
olarak başvurabilir. Başvuru sahipleri, dersi verecek öğretim üyesinin kabulü, Enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları Enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.
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(2) Özel öğrenciler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere her yarıyılda en fazla iki
ders alabilir. Bu öğrenciler, kayıtlı öğrenciler gibi dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönet-
melikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere, talepleri halinde, aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge
verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(4) Özel öğrenciler, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul

edilen veya tanınan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda ka-
yıtlı ve asgari bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, talepleri hâlinde, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, Enstitü bün-
yesinde yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına, program kontenjanının %10’unu
geçmemek kaydıyla yatay geçiş yapabilirler. Kontenjanı on kişinin altında olan programlara
ancak bir öğrenci yatay geçiş yapabilir. Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin
yatay geçişlerinde kontenjan şartı aranmaz.

(2) Yatay geçiş için başvuran adayın, başvurduğu lisansüstü program için bu Yönetme-
liğin ilgili maddesinde düzenlenen asgari başvuru koşullarını ve başvurduğu dönemde ilgili
program için aranan giriş sınavına çağrı taban puanını sağlamış olması gerekir.

(3) Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili
mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından
denkliği kabul edilen veya tanınan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları
gerekir. Yabancı uyruklu adayların ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye
önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun kararıyla belirlenir. Yabancı uyruklu
adaylar, Senato tarafından belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara
kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurularında, lisans derecesi ile kabul edilen doktora
veya yüksek lisans programlarına kabul edilecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek
lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini, ayrıca li-
sansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren, üniversitelerin Türkçe
öğrenim, uygulama ve araştırma merkezlerinden asgari C1 düzeyinde alınan bir belgeyi Ens-
titüye sunmaları zorunludur. Lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan
yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan
Türkçe yeterlilik belgesi istenmez. Yabancı dilde verilen lisansüstü eğitim programlarına baş-
vuracak yabancı uyruklu öğrencilerin, başvurdukları programın dil yeterliliğini sağlamış ol-
maları gerekir.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği
Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalara istinaden gelen yabancı
uyruklu hükümet burslusu öğrenciler, lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin hüküm-
lere bakılmaksızın programa kabul edilirler. Diğer yabancı uyruklu öğrenciler için birinci ve
ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
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Bilimsel hazırlık programı
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden,

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı öğrencileri için eksikliklerini gidermeleri amacıyla anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabi-
lir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, azami altı ders olmak üzere,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilir. Bilimsel hazırlık dersleri; yüksek
lisans için lisans, doktora programı için yüksek lisans derslerinden oluşur.

(3) Uzaktan öğretim ve tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık uygulan-
maz.

(4) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine sayılamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki derslere ilişkin devam, sınavlar, ders notları, ders
tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı programın ilgili mevzuat hü-
kümleri geçerlidir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programından aldığı dersten başarılı sayılması
için doktora bilimsel hazırlık için CC alması, yüksek lisans bilimsel hazırlık için lisans prog-
ramındaki ders geçme şartını yerine getirmesi gerekir. Bilimsel hazırlık dersleri, not dökümü
belgesinde görünür; ancak lisansüstü not ortalamasında hesaba katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan bir öğrenci, bu kapsamda aldığı derslerin
tümünden başarılı olmadıkça kaydolduğu lisansüstü programda derse başlayamaz.

(7) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, ma-
zeretine binaen izinli sayıldığı süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için belirlenen normal ve azami sü-
relerin hesabında dikkate alınmaz.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar ile hâlihazırda kayıtlı

olan öğrenciler, normal eğitim sürelerini aşmaları durumunda, güz ve bahar yarıyılları başında
ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yü-
kümlüdürler. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri Enstitü
Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz.

Kayıt işlemleri 
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında ve akademik takvimde

belirtilen tarihlerde;
a) Tezsiz veya tezli ikinci öğretim programlarında Üniversite Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenen ikinci öğretim ücretini,
b) Uzaktan öğretim programında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders

ücretini,
c) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında kayıtlı olup normal

sürelerini aşmaları hâlinde katkı payını,
ç) Enstitünün ikinci bir programına kayıtlı olmaları durumunda katkı payını, 
ödemekle ve Enstitü tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle

yükümlüdür.
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(2) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez; kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve
bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Dersler
MADDE 16 – (1) Enstitü; anabilim/anasanat dalı kurulunun kararıyla verilecek ders-

lerin içeriklerini, değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı ölçütleri ile beraber
ders kataloğunu Üniversitenin Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem
dersi veren öğretim üyesi tarafından yapılır.

(2) Anabilim/anasanat dalı kurullarından talep edilen bilgi ve belgelerin Enstitüye za-
manında ulaştırılmaması halinde, ilgili durum için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından resen
karar alınır ve uygulanır.

(3) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Bir derse, belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması hâlinde öğrenciler,
tercihleri dikkate alınarak açılmış derslere yerleştirilebilirler. Bir dersi seçen öğrenci sayısının
on beşi geçmesi durumunda o ders için anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayıyla birden fazla şube açılabilir; gerekirse yeni şubelere o alanda yet-
kin farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(4) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, öğrencinin de-
vam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(5) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, danışmanı-
nın atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine, derslerin başarıyla tamamlandığı dönem-
den itibaren de her yarıyıl tez dönemi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
Tez dönemi dersi 30 AKTS, uzmanlık alan dersi 3 AKTS kredisinden oluşur.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenci, dönem projesi dersine ka-
yıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

Ders seçimi
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, toplam AKTS kre-

dilerini tamamlamak için almaları gereken dersleri danışmanlarıyla birlikte belirlerler. Danış-
manlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından yapılır.

Ders alma, alınan derslerin kabulü ve devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Lisansüstü eğitim programlarında, bilimsel araştırma teknikleri ile

araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi ve anabilim/anasanat dalı ku-
rulunca kararlaştırılan en fazla iki ders zorunlu, diğer dersler seçmelidir. 

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programında en fazla iki dersi lisans öğrenimi sırasında
almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinde kendi programı
dışındaki bir programdan veya Enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışında ise danış-
manın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir.

(3) Bir programa kayıt yaptıran öğrenci, daha önce başka bir lisansüstü programda ka-
yıtlıyken alıp başarılı olduğu dersleri üç yıl geçmemiş olmak kaydıyla anabilim/anasanat dalı
başkanlığının kabulü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla saydırabilir. Daha önce mezun
olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler, kayıtlı olduğu programdan alınan derslere
saydırılamaz.
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(4) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin
toplamı, hiçbir şekilde dördü; lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise sekizi geçemez.

(5) Öğrenci, başarısız olduğu seçmeli bir dersi tekrar alabilir veya yerine başka bir ders
seçebilir. Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar alır. Öğrenci, ağırlıklı genel
not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu dersleri de kayıt yenileme şartıyla tekrarlaya-
bilir. Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

(6) Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları hâlinde,
bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersi yeniden almaz-
lar.

(7) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorun-
dadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, ara sınav veya dönem içi çalışmaları ve

dönem sonu sınavı ya da dönem sonu proje çalışması ile değerlendirilir. Sınavlar, Üniversite
akademik takvimine uygun olarak dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yazılı olarak yapılır.
Sınav evrakı, dersin öğretim üyesi tarafından her dönemin sonunda Enstitüye teslim edilir.

(2) Ara sınavlar veya dönem içi çalışmalar ile dönem sonu sınavı veya dönem sonu
proje çalışmaları, 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanma-
sında dönem içi (ara) ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı, ara sınav için %50, dönem
sonu sınavı için %50’dir. Ara sınavlara veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci, dö-
nem sonu sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta
başarı harf notu asgari CC; doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu asgari CB olmak zo-
rundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin genel
başarıya etkisi %20'den fazla olamaz.

(3) Kredili bir dersin başarı harf notu, dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir edilir.
Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı Puanı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49

(4) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki
harfler kullanılır:

a) BL: Başarılı.
b) BZ: Başarısız.
c) DZ: Devamsız. 
ç) GR: Girmedi.
(5) Ağırlıklı genel not ortalaması, her ders için elde edilen ağırlık puanlarının topla-

mından oluşur. Bir dersin ağırlık puanı, dersten elde edilen başarı notunun o dersin AKTS kre-
disiyle çarpılması ve elde edilen sonucun, başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredisine bö-
lünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yuvarla-
nır.
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(6) Sınavlara katılmayan öğrenciye Girmedi (GR) notu verilir ve dersin başarı harf notu
(FF) olarak işlem görür. Bütün notlar, öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi,
seminer dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler Başarılı (BL) ya da Başarısız (BZ)
olarak değerlendirilir. (BL) ve (BZ) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(7) Mezuniyet için genel not ortalaması; tezsiz/tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta
yeterlikte 4,00 üzerinden en az 3,00’tür. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını
sağlayamamış olan öğrenciler, azami süreler içinde yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlar.

(8) Derse devam yükümlülüğünü ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine ge-
tirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenci, Devamsız (DZ) sa-
yılır.

(9) Öğrenci kabulüne, ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçlarına, başarılı/başarısız de-
ğerlendirmelerine maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçla-
rının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç yedi gün içinde Enstitüye yazılı
olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınav kâğıtlarında veya sınav
not çizelgelerinde maddi hata tespit edildiği takdirde hata, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından,
gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyesinin de görüşü alınarak düzeltilir.

(10) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim öğretim esasları, bu Yönetmelikte
öngörülen özel düzenlemeler dışında tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Mazeret izni ve kayıt dondurma
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, mazeret izinleri ve kayıt dondurmaya ilişkin olarak Se-

nato tarafından kabul edilen yönergede düzenlenen mazeretleri sebebiyle Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla mazeretli sayılabilir veya kayıt dondurabilir.

(2) Mazeretli sayılabilmek için öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren en geç yedi
gün içinde belgeleriyle birlikte Enstitüye başvurur. Mazeretin geçerliliğine, Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen mazeretli izinler öğrenci-
lerin azami sürelerine eklenir. Eklenecek bu süre, öğrenim süresi boyunca bir yarıyılı geçe-
mez.

(3) Mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, dersin öğretim üyesi tara-
fından akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Dönem sonu sınavı için
mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Öğrenci, birinci fıkrada yer alan mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma talebinde
bulunabilir. Azami kayıt dondurma süresi, bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta
bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen yönergede düzenlenen nedenler dışında afet ve salgınlarda
tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının
aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir dönem
daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden
sayılmaz.

(6) Yukarıda belirtilen hâller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılda ders
seçemezler; yeterlik/tez aşamasında olanlar, danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi
tarafından o yarıyılda değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen
süreler, öğrenim süresine dâhil edilir.

Tez savunma jürisi
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında eğitim

alan bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım
kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 
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(2) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans tez savunma jürisi; biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir

yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

b) Doktora tez savunma jürisi; en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden olu-
şur. Tez izleme komitesi asıl üyeleri, doktora tez savunma jürisinin doğal üyesidir.

c) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi; en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere beş asıl ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye-
den oluşur.

ç) İkinci danışmanı olan doktora/sanatta yeterlik tez savunma jürisinde, ikinci danışman
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

d) Jüriler, danışmanın uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak önereceği kendisi
dâhil beş öğretim üyesi ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği danışmanın
önerisinden farklı beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye arasından Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla atanır. Tez izleme komitesi üyeleri doktora tez savunma jürisi önerileri ara-
sında yer almak zorundadır.

e) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin, Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından savunma jürileri oluşturulmaz. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin azami süre-
sinin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavı
MADDE 22 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce ve düzeltme ve-

rilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danış-
man tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. 

b) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

c) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren on ila otuz gün içinde öğrenciyi tez savun-
masına alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, mazeretlerini Enstitüye yazılı olarak
bildirir.

d) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek Enstitüye bildirilir. Sınav,
Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen salonda ve tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sı-
nav tarihi ve salonu bildirilmeden yapılan veya Enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda
yapılmayan sınav, geçersiz sayılarak tekrarlanır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru so-
rabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, dinleyicilere kapalı
olarak, tez/sanatta yeterlik çalışması hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, salt
çoğunlukla alınır. Bu karar, danışman öğretim üyesi tarafından jüri değerlendirme rapor form-
ları ve tez savunma tutanağı ile birlikte tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye
bildirilir. 

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
g) Düzeltme kararı verilmesi hâlinde, yüksek lisans programlarında öğrenci savunma

tarihi itibarıyla asgari bir, azami üç ay, doktora ve sanatta yeterlilik programları için asgari üç
ay, azami altı ay içinde  (a)  bendi hükmüne göre tezini Enstitüye teslim eder ve aynı jüri önünde
yeniden savunur.  
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ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tezini teslim etmeyen, tez savunma
sınavına katılmayan ya da tez savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin Enstitü ile
ilişiği kesilir.

h) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması hâlinde ders, kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gerekleri yerine getirmesi kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 23 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumunda Enstitü ile

ilişiği kesilir. Enstitüden ayrılmak isteyen öğrenci, ilişik kesme formu ve öğrenci kimliği ile
birlikte Enstitüye başvurur. Yapılan başvurular Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

(2) Eğitim öğretim başladıktan sonra Enstitüden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olan öğrencilerin, o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti
iade edilmez.

(3) İlgili mevzuata göre disiplin cezası olarak Enstitüden çıkarılma ile cezalandırılan
öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(4) Lisansüstü eğitimde azami süreler içinde eğitimini tamamlayamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda tezi/sanatta yeterlik çalışması kabul edilen

öğrenci, tez savunma sınavı tarihini takip eden en geç bir ay içerisinde, tezinin üç adet ciltlenmiş
ve elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasını, Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen bel-
gelerle birlikte Enstitüye teslim eder. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek
lisans/doktora/sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin
başvurusu üzerine tez teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.

(2) Derslerini ve dönem projesini azami süre içinde başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek
lisans öğrencisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak
kazanır ve bu karar tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamla-
mış olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış adı
bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları için
tezin, sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) 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.

(7) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen ve/veya tezini/sanatta yeterlik çalışmasını
birinci fıkrada belirtildiği şekilde teslim etmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar
geçici mezuniyet belgesi/diploma alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sü-
renin dolması hâlinde Enstitü ile ilişiği kesilir. 

Adres bildirme ve tebligat
MADDE 25 – (1) Her öğrenci, kendileriyle iletişim kurulabilmesi için ikamet adresini

veya henüz bir ikamet yeri edinmemişse en son ikamet ettiği yerin adresini ve sürekli kullandığı
elektronik posta adresini kayıt sırasında bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgiler, ÖİBS’ye kayde-
dilir ve öğrenci ile yapılacak iletişimde, ÖİBS’de kayıtlı ikamet adresi ve elektronik posta
adresi esas alınır. Öğrenciler, ÖİBS’de kayıtlı adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri
bildirerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür.
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(2) Öğrenci, ilgili birim tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel bildirimler ve duyurular
ile Üniversite ve birimin resmî internet sitesinden yapılan bildirimleri ve duyuruları takip et-
mekle yükümlüdür.

(3) Öğrenciye aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılan bildirimler tebligat sayılır:
a) Öğrencinin, Üniversite ÖİBS’de kayıtlı ikamet adresine taahhütlü olarak yapılan bil-

dirimler.
b) İlgili birimin resmî elektronik posta adresinden, öğrencinin ÖİBS’de kayıtlı elektro-

nik posta adresine yapılan bildirimler.
c) Üniversitenin ve ilgili birimin resmî internet sitesinden aleni olarak yapılan bildi-

rimler ve duyurular. 
ç) Üniversitenin ve ilgili birimin ilan panolarına asılmak suretiyle duyurusu yapılan

bildirimler.
Disiplin 
MADDE 26 – (1) Enstitüye kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenci,

bu süre içerisinde eğitim-öğretim faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin
tesislerine giremez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri yapma ve çözüm
önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. 

Ders ve kredi yükü
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak kay-

dıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye
önerdiği asgari yedi ders ile bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren bir ders, seminer dersi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda asgari 120 AKTS kredisinden
oluşur. 

(2) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler, lisansüstü eğitiminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına
bakılmaksızın dört yarıyıldır. 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 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasını sağ-
layamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına gir-
meyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez aşamasına geçilmesi
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.
Tez danışmanını belirleme, ortak danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencilerin taleplerini de

göz önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini,
uzmanlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez
danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Anabilim/anasanat dalında, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmadığı hâllerde öğrencinin talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin içinde başka bir anabilim/anasanat dalından
veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniver-
site kadrosundaki veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim
üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez da-
nışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından;
mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının görüşü  alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın so-
nunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği
altı aydan önce de yapılabilir.

(6) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları
dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim
kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.
Ancak tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın
birlikte talebi hâlinde danışmanlık görevi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç aya kadar uza-
tılabilir.

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talepleri hâlinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam
eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, tez önerisi ve tez konusunun değişti-
rilmesi

MADDE 32 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğrencinin tez konusunu ve baş-
lığını danışmanıyla birlikte belirleyerek ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez ko-
nusu ve başlığı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Derslerini başarıyla tamamlayan
öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğu tarihten itibaren
üç ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunu danışman onayıyla değiştirebilir. Değişiklik, Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması için öğrencinin;
a) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması, 
b) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun bir şekilde yazarak danışmanına sunması,
c) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim

etmesi,
gerekir. 
Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğretime başlayan öğrenciler, aynı

bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı anabilim/anasanat da-
lında) olmak kaydıyla, adayın başvurusu üzerine ilgili başkanlığın teklifi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
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(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir. Geçiş yapan öğrenci, tezsiz yüksek lisans programı
için gerekli AKTS kredisini azami süre içinde tamamlamak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş bir kez ya-
pılır ve geçiş yapan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları, ikinci öğretim veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre uzaktan eğitim olarak yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS kredisinden az olmamak

kaydıyla, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının Ens-
titüye önerdiği asgari on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi der-
sinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje
ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi, intihal yazılım programı raporu alınarak
proje danışmanın onayıyla Enstitüye sunulur.

(2) Öğrenci, en fazla üç dersi, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans
derslerinden seçebilir. İlgili programa kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı, Enstitü Yönetim Ku-
rulunca belirlenen asgari sayının altında kaldığında, öğrencilere farklı anabilim/anasanat da-
lında zorunlu kredilerini sağlayıncaya kadar ders seçme imkanı verilir.

Süre
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi, öğrencinin kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başa-
rısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not or-
talamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Azami süre sonunda AKTS ve kredi yü-
künü tamamlayamayan, mezuniyet not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi danışmanının belirlenmesi
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Danışmanın yükseköğretim kurumu dışında başka göreve atanması, hastalık veya
diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli tale-
binin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi hâlinde, öğrenciye yeni bir danışman
atanır. Öğrencinin işlemleri danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

Dönem projesi konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesi dersini ikinci

yarıyıl başında almak zorundadır. Öğrenci kayıt yaptırdığı yarıyılda bir ay içinde proje konu-
sunu Enstitüye bildirir. Öğrenci, dönem projesi konusunu danışman onayıyla değiştirebilir.
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Tezsiz programdan tezli programa geçiş
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, talep etmeleri

hâlinde aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı bulunmayan programlar için aynı
anabilim/anasanat dalında) olmak kaydıyla, ilgili başkanlığın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla bir defaya mahsus en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Tezli programa geçiş yapan öğrenci, tekrar tezsiz programa geçiş yapamaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı bir öğrencinin, tezli yüksek lisans progra-
mına geçiş yapabilmesi için;

a) Tezli yüksek lisans programının asgari başvuru koşullarını sağlaması,
b) Kayıt tarihi esas alınmak suretiyle geçiş yaptığı program için aranan giriş sınavına

çağrı taban puanını sağlaması, 
c) Ders döneminde asgari 60 AKTS kredisini başarıyla tamamlaması, 
ç) Genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması,
şartları aranır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisansa geçiş kontenjanı, o yılki

tezli yüksek lisans programı kontenjanının %50’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısının açılan
kontenjandan fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans başvurusunda aranan ölçütlere göre
sıralama yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci,
tezli yüksek lisans için öngörülen azami süre içinde programı tamamlar.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(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.

Ders ve kredi yükü
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı, 60

AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerdiği asgari yedi ders ile bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam asgari 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
danışman atanmasını izleyen dönemde tez hazırlık dersine ve uzmanlık alan dersine; yeterlik
dönemini başarıyla tamamladığı dönemden itibaren ise her yarıyıl tez dönemi ve uzmanlık alan
dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı, 120 AKTS kredisinden az olma-
mak kaydıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü asgari on dört ders, seminer
dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin

ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi
on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programı için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi, tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen doktora
programı için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00
üzerinden en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği
kesilir.

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen; ancak, tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğ-
rencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 44 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencilerin taleplerini de

göz önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini,
uzmanlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez
danışmanı olarak önerir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmeleri için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez danışmanı,
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Anabilim/anasanat dalında çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim
üyesi bulunmaması hâlinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, öğrencinin talebi ve
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle Üniversite içinde başka bir anabilim/anasanat
dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi birinci danışman olarak
atanabilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda Üniver-
site kadrosundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir öğretim
üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(4) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez da-
nışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından;
mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının görüşü  alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.

(5) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın so-
nunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği
altı aydan önce de yapılabilir.

(6) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları
dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim
kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.
Ancak, tezini bitirme aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte
talebi hâlinde danışmanlık görevi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç aya kadar uzatılabilir.

(7) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri hâlinde, süreç tamamlanıncaya kadar
devam eder.

Doktora tez konusunun belirlenmesi
MADDE 45 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; öğrencinin danışmanı ile birlikte

belirleyeceği tez konusu ve tez başlığını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar Enstitüye önerir.
Tez konusu ve başlığı Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Yeterlik sınavı
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavları Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez
yapılır.
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(2) Doktora yapan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not or-
talamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç beşinci yarıyılın; lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına gir-
mek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavı başvurusunu, güz ve bahar
yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığına yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili anabilim/ana-
sanat dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından onaylanan beş asıl iki yedek üyeden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere asgari ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan ol-
mak üzere danışman dahil her öğrenci için beş asıl iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini be-
lirler.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci, sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden asgari 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı
ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-
duğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınav tarihi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenir ve ilan
edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Sözlü sınav, ilan
edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

(9) Yeterlik sınavına katılarak veya katılmayarak başarısız olan öğrenci, başarısız ol-
duğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın Enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, gerekçelerini yeterlik sınavından
önce anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(11) 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, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitünün talebi,

ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yeterlik
sınavını takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Tez izleme komitesi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen üç öğretim üyesi ve tez danışmanı tara-
fından önerilen farklı üç öğretim üyesi içerisinden Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluştu-
rulur. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplan-
tılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci fıkra hükümlerine göre değişiklik yapılabi-
lir.
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Tez öneri savunması
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu savunmadan asgari on beş gün önce
komite üyelerine dağıtır. 

(3) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın tez izleme
komitesine süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte tez önerisi savunmasına
girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya dü-
zeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda
kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca iş-
lemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi, bu Yönetmeliğin ilgili hüküm-
lerine göre atanabilir.

(6) Öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay, farklı bir da-
nışmanla devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

(7) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci veya altıncı fıkrada

belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Tez izleme raporları
MADDE 49 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez danış-

manının belirlediği tarihte yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların ilki Ocak-Haziran, ikincisi
Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır. Bir tez izleme komitesi toplantısı üzerinden dört ay
geçmedikçe yenisi yapılmaz.

(2) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden asgari bir ay önce tez izleme komitesi üye-
lerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma plânı belirtilir.

(3) Tez izleme toplantısı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tara-
fından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(4) Tez izleme toplantısına katılarak veya mazeretsiz olarak katılmayarak üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma toplantısı sonucunda tez konusu kabul edilmiş olmasına rağmen
takip eden tez izleme toplantıları sonucunda tez konusu değişikliğinin gerekli görüldüğü hâl-
lerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar.

(6) Kayıt yenilemiş olmasına rağmen faaliyette bulunmayan öğrencinin tez izleme ra-
poru başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Asgari üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunması,
b) Hazırladığı bir bilimsel makaleyi Enstitü ile öğrencilik ilişkisi devam ederken ulu-

sal/uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması,
c) Tezi, jüri önünde sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması, 
ç) Tezi, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,
d) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim

etmesi,
gerekir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

Ders ve kredi yükü
MADDE 52 – (1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı,

60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının Enstitüye önerdiği asgari yedi ders ile seminer dersi, bi-
limsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, tez çalışması
ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar ile birlikte 240
AKTS’den oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilen sanatta yeterlik programı, 120 AKTS kredisinden
az olmamak koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerdiği asgari on dört ders, se-
miner dersi, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders,
tez çalışması ve sanat alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin lisans/lisansüstü eğitimi sırasında başarmış olduğu dersler, bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders dışında, sanatta yeterlik prog-
ramında ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre 
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, öğrencinin ders alması gereken dönemden başlamak üzere, kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup aza-
mi tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programında kredili dersleri başarıyla tamamlama azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üzerinden
en az 3,00 ağırlıklı genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren; ancak, tez çalışması ve sanat
alanına göre sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami
on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 54 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencilerin taleplerini de

göz önünde bulundurarak her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini,
uzmanlık alanlarını ve tez yüklerini de dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez
danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce ba-
şarılı ile tamamlanmış bir yüksek lisans tezini birinci danışman olarak yönetmiş olması şartı
aranır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden çok danışmanı gerektirdiği durumlarda
Üniversite kadrosundan veya yurt içi/yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki bir
öğretim üyesi, ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama, danışmanın talebi veya
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
yapılır.

(3) Danışman, tez danışmanlığından çekilme talebi ve/veya öğrenci, gerekçeli tez da-
nışmanı değişikliği talebi ile Enstitüye başvurduğu takdirde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından;
mevcut danışmanın, atanması öngörülen yeni danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının görüşü alınarak birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yeni danışman atanabilir.
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(4) Yurt dışına uzun süreli görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı, altı ayın so-
nunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci veya danışmanın talebi hâlinde danışman değişikliği
altı aydan önce de yapılabilir.

(5) Öğretim üyeliğinden istifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları
dışında başka bir kurumda tam zamanlı görevlendirilen, kadrosuyla bir başka yükseköğretim
kurumuna veya kamu kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer.
Ancak tezini bitirme aşamasındaki sanatta yeterlik öğrencileri için danışmanlık görevi, öğren-
cinin ve danışmanın birlikte talebi hâlinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla üç aya kadar uza-
tılabilir.

(6) Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurul-
larında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim
üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, talep etmeleri hâlinde, süreç tamamlanıncaya kadar
devam eder.

Sanatta yeterlik çalışması
MADDE 55 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı; danışmanın, öğrenci ile birlikte

belirleyeceği sanat alanına göre tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konu-
sunu ve başlığını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir; bu öneri, Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Derslerini başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden en
az 3,00 olan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü sanatta yeterlik çalışması önerisini tez dö-
nemine kaydolduğu tarihten itibaren üç ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının konu değişikliği için öğrencinin, danışmanının onayını
taşıyan tez öneri formunu Enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitüye iletilen konu değişikliği,
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının sonuçlandırılması için öğrenci-

nin;
a) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını jüri önünde

sözlü şekilde savunarak başarılı bulunması, 
b) Sanatta yeterlik tezini/çalışmasını, tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
c) 22 nci maddenin birinci fıkrasında düzenlenen esaslara göre tezini Enstitüye teslim

etmesi,
gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun,

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim
Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 31/5/2019 tarihli ve 30790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-

kara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarı-
yıldan oluşur. Bir yarıyıl bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlaması ile sona erer. Her bir
yarıyılda on dört hafta ders, bir hafta ara sınav haftası ve iki hafta da yarıyıl sonu sınav haftası
olmak üzere on yedi hafta bulunur. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve
bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar seki-
zinci haftada yapılır, bu hafta yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik tezi ve seminer ile uzmanlık
alan dersleri dışında ders yapılmaz. Ara sınav haftası yapılan bu dersler ders yüküne sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı öğrenciler, diğer yük-

seköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan, kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasa-
nat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak en fazla iki ders alabilirler. Bu öğrencilerin
aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri enstitü anabilim dalı başkanlığı ta-
rafından, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre yapılır.

(2) Başka bir üniversitenin lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı ol-
dukları enstitü anabilim/anasanat dalının onayı, özel öğrenci olarak gelmek istedikleri progra-
mın anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitemizdeki
lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(3) Üniversitemizdeki lisansüstü programlardan özel öğrenci olarak ders alınabilmesi
için, ilgili derste örgün öğretim kapsamında kayıtlı en az bir öğrencinin bulunması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere,
enstitüye kaydolmadan önce yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu li-
sansüstü dersler, öğrenci kabul ve intibak komisyonunun önerisi, anabilim/anasanat kurulunun
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa sayılabilir.
Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir. Ders sayım
işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ders muafiyet başvurusu öğrencinin kesin kayıt yaptırdığı yarıyılın, derslerinin baş-
lamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılmak zorun-
dadır. Ders sayımı, başvuruların sona ermesini takiben beş iş günü içinde öğrenci kabul ve in-
tibak komisyonunun görüşü ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından karara bağlana-
rak enstitüye gönderilir.

b) Daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki
farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Kontenjanlar ve başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından

belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim
üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları
için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları
için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci olacak şekilde be-
lirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite – sanayi iş
birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan % 50’ye kadar artırıla-
bilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, kontenjanlar, başvuru koşulları,
değerlendirme ölçütleri ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun ka-
rarı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-
leri ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dı-
şındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik
adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sa-
natta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.”

“(3) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler ile bu öğrencilerin almaları ge-
reken zorunlu dersler ilgili Öğrenci Kabul ve İntibak Komisyonunun önerisi, enstitü anabilim
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık
programında alınan dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin
yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık progra-
mındaki derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile her yarıyılda birer ders olmak üzere kayıtlı olduğu lisansüstü programda yer alan derslerden
de alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Senato tarafından
belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitüler tarafından yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-
tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur. Bir dersin AKTS kredisi ise, öğrencinin ilgili dersin çıktılarını elde etmek
için sınıf içi ve dışı dönem boyunca yaptığı her türlü çalışmayı kapsayan iş yükünün saat olarak
miktarının 25’e bölünmesinin tam sayıya yuvarlanması ile elde edilir.

(5) Seminer, uzmanlık alan dersi, dönem/bitirme projesi, yeterlik, tez çalışması ve ben-
zeri kredisiz ders veya çalışmaların haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir ancak bu
ders ve çalışmalara kredi değeri verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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(2) En az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş

olan öğretim üyeleri doktora programında ders verebilir. Zorunlu hallerde enstitü anabilim ya

da anasanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı

öğretim görevlileri ile Devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanları da lisansüstü

düzeyde ders verebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) G (Geçer) notu, tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca,

kredisiz olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları, tez, yeterlik, seminer

ve dönem/bitirme projeleri için, başarılı olma durumunda da kullanılır.

c) K (Kalır) notu, tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere verilir. Ayrıca

kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik, laboratuvar çalışmaları, tez, yeterlik seminer ve dö-

nem/bitirme projeleri için başarısız olma durumunda da kullanılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerin dilekçe ile

anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurmaları halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile bir

dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha ol-

mak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayıl-

maz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, bilimsel

araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersle birlikte en az 8 adet

ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup

başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim

yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Yüksek lisans programında öğrenci ikinci yarıyılda seminer dersine kayıt yaptırmak

ve danışmanı ile birlikte belirleyeceği bir konuda seminer vermek zorundadır. Başarılı bulunan

seminerler tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanarak danışman tarafından öğrenci bilgi

sistemine yüklenir. Seminer dersinden başarılı olamayan öğrenciler tez savunma sınavına gi-

remezler.

(3) Kayıtlı olduğu enstitüde açılmamış olması kaydı ile enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan lisansüstü derslerden de en fazla iki ders seçilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Tezini dört yarıyıldan daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belir-

lenen öğrenciler için bu süre, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. Bu durumda programı tamamlamak için

gerekli AKTS şartı tamamlanmış sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, birinci yarıyıl başında çalışmak istediği

anabilim/anasanat dalında görevli üç öğretim üyesini anabilim/anasanat dalı başkanlığına bil-

dirir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez

danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği

tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, gerekiyorsa etik kurul onay belgesi ile

birlikte, enstitüye önerir. Bu süre sonunda tez önerisi vermeyen öğrenci yüksek lisans tezine

kayıt yapamaz. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Da-

nışman atamada, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ile danışmanlık yükü dikkate alınır. Danış-

man atanıncaya kadar bu görev enstitü anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst

sınırı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir. İkinci danışmanlıklar

bu sınırlamanın dışındadır.”

“(7) Bir yüksek lisans programının açılması için gerekli öğretim üyeleri arasında yer

alma şartlarına sahip olan öğretim üyeleri, danışman atanma ile ilgili diğer şartları sağlamaları

durumunda, söz konusu yüksek lisans programında danışmanlık yapabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(10) Tezi reddedilen öğrenciye, izleyen dönemin ders kayıt başlangıç tarihine kadar

talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve

benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz

yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları taşımayan öğrenciye bir

yarıyıl ek süre verilir. Ek sürede öğrenciler tezli yüksek lisans programları katkı payı/öğrenim

ücreti esaslarına tabi olurlar. Ek süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilir, başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dö-

nemi” ibareleri “yılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı

bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenir. İkinci danışmanlıklar bu

sınırlamanın dışındadır.”

“(6) Danışmanın emekliye ayrılması, başka bir üniversiteye atanması, altı aydan daha

fazla yurt dışında görevlendirilmesi gibi istisnai durumlar ile öğrencinin veya tez/sanat eseri

danışmanının talep etmesi halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim ku-

rulunun uygun görüşü ile öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.”

“(7) Bir doktora programının açılması için gerekli öğretim üyeleri arasında yer alma

şartlarına sahip olan öğretim üyeleri, danışman atanma ile ilgili diğer şartları sağlamaları du-

rumunda, söz konusu doktora programında danışmanlık yapabilirler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cüm-

lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Komite her eğitim öğretim yılı başında yenilenir.”
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“(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış olan öğrenci, talep etmesi halinde, öğrenci kabul ve intibak komisyonunun gö-

rüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla

yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrencinin doktora prog-

ramında başarı ile tamamladığı dersler yüksek lisans programında alması gereken derslere sa-

yılarak intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Bu durumdaki öğrenci için kontenjan şartı aran-

maz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “için”

ibaresinden sonra gelmek üzere “danışmanın teklifi ile” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gerekli durumda tez izleme komitesinde aynı usule göre değişiklik yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “(ULAKBİM)” ibaresi yürürlükten kaldırıl-

mış ve aynı maddenin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları hariç Fen

ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez ça-

lışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded

kapsamında, Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları için Ulus-

lararası alan endekslerinde taranan dergilerde bir makaleyi yayımlamış veya yayına kabul et-

tirmiş veya en az bir patent almış olmak,”

“(12) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan,

doktora tezi jüri tarafından reddedilen lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğ-

renciye, talep etmesi halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer

şartları yerine getirmesi şartıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans için

gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmeyen öğrenciye bir yarıyıl ek

süre verilir. Ek süre sonunda başarılı olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir, ba-

şarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak

kabul edilen öğrencilere bu Yönetmeliğin değiştirilen 8 inci maddesinin birinci fıkrasının de-

ğişiklikten önceki hükmü uygulanır.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2017 30125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/11/2017 30240
2- 4/4/2019 30735
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN
DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA

CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE ESASLARINA
DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/2/2016 tarihli ve 29638 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı De-
netim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygu-
lanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 8 inci maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci mad-
desinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cüm-
le eklenmiştir.
“Aynı parselde birden fazla yapı olması durumunda dahi denetlenen her bir yapı için, Yapıya
İlişkin Bilgi Formu (YİBF) esas alınarak ayrı ayrı inceleme raporu düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Yapı denetim kuruluşu hakkında aynı inceleme raporu kapsamında tespit edilen
fiil ve hallerin durumuna göre idari para cezası ile birlikte yeni iş almaktan men cezasının da
uygulanmasının gerekmesi halinde, alınacak İl Yapı Denetim Komisyonu kararının idari para
cezasına ilişkin kısımları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, yeni iş almaktan men cezasına
ilişkin kısımları ise komisyon kararının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bildirilmesini
müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanır.

(4) Laboratuvar kuruluşuna, ilk idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararının ve-
rildiği tarihten itibaren son üç yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle 4708
sayılı Kanunda öngörülen yeni iş almaktan men cezası verilmesi sürecinde; kuruluş hakkında
üçüncü idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararını veren ilin İl Yapı Denetim Komis-
yonunca, bu cezanın tebliğini müteakip yeni iş almaktan men cezasına ilişkin komisyon kararı
alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Toplam yapı inşaat alanı hususunda 4708 sayılı Kanun ve ilgili diğer

mevzuatta konuya ilişkin yer alan hükümler dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilir.
(2) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen işleri sonradan devir alan yapı denetim

kuruluşlarına yapı denetim hizmet sözleşmesine göre uygulanacak idari para cezası belirlenir-
ken yapıyı devraldığı seviyeden tamamlanmasına kadarki denetimini gerçekleştireceği kısma
tekabül eden hizmet bedeli dikkate alınır.

(3) Yapı denetim kuruluşları hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre idari müeyyide işlemi uygulanır-
ken fiilin tespit tarihi itibarıyla kuruluşun üzerindeki güncel işler dikkate alınır.
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(4) Yapı denetim kuruluşuna, denetimini üstlendiği bir yapı için yürütülen inceleme
kapsamında YİBF bazında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporuna istinaden birden fazla
fiilden dolayı idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel yapı denetim hizmet sözleşmesi
bedelinin %50’sinden fazla olamaz. Bu durum aynı iş için ileride yapılacak bir inceleme kap-
samında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme raporu doğrultusunda kuruluşa yapı denetim
hizmet sözleşmesi bedelinin %50’sine kadar idari para cezası uygulanmasına engel değildir.

(5) Laboratuvar hakkındaki inceleme kapsamında hazırlanacak aynı değerlendirme ra-
poruna istinaden birden fazla fiilden dolayı idari para cezası uygulanması gerekse bile bu bedel
4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on dokuzuncu fıkrasındaki bedelden fazla olamaz. An-
cak bu durum aynı laboratuvar hakkında daha sonraki bir inceleme kapsamında hazırlanacak
yeni bir değerlendirme raporuna istinaden 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on doku-
zuncu fıkrasındaki bedelden fazla olmamak koşuluyla idari para cezası uygulanmasına engel
teşkil etmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Denetçiler ve diğer teknik personel hakkında tesis edilecek idari işlemlere ilişkin
esaslar

MADDE 10 – (1) Yapı denetim kuruluşlarının veya laboratuvar kuruluşlarının, denetçi
mimar ve mühendisleri ile diğer teknik personeli hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci madde-
sinin sekizinci ve on üçüncü fıkraları kapsamında tesis edilecek idari müeyyideler, Merkez
Yapı Denetimi Komisyonunun kararı üzerine Resmî Gazete’de ilan edilmek suretiyle uygulanır.

(2) Yapı denetim kuruluşu hakkında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporu kapsa-
mında birden fazla fiilden dolayı idari para cezası ve/veya yeni iş almaktan men cezası uygu-
lanmasına sebep olan denetçi mimar ve mühendisler ile diğer teknik personel için bu durum,
4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yürütülecek işlemler kapsa-
mında bir defa idari müeyyide uygulanmasına sebebiyet vermek olarak dikkate alınır.

(3) Laboratuvar kuruluşu hakkında hazırlanacak aynı değerlendirme raporu kapsamında
birden fazla fiilden dolayı idari para cezası uygulanmasına sebep olan denetçi mühendis ve di-
ğer teknik personel için bu durum, 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası
uyarınca yürütülecek işlemler kapsamında bir defa idari müeyyide uygulanmasına sebebiyet
vermek olarak dikkate alınır.

(4) 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca labo-
ratuvar kuruluşuna uygulanan idari para cezasının, aynı maddenin on üçüncü fıkrası kapsa-
mında denetçi mühendisler ile teknik elemanlar hakkında uygulanacak idari müeyyide yönün-
den dikkate alınabilmesi için laboratuvar kuruluşuna uygulanan idari para cezasına esas teşkil
eden üç uyarma cezasına da aynı denetçi mühendis veya teknik eleman tarafından sebebiyet
verilmiş olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/2/2016 29638
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5122 

—— • —— 
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5123 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/1/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/2/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/3/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/4/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/5/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/6/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/7/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 4944/8/1-1 

—— • —— 

Hatay 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5053 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

36 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Nükleer Düzenleme Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı, 36 adet Tablet Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 20/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5017/1-1 
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YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı ihtiyacı, Yeni 

Nesil Güvenlik Duvarı Lisans Güncellemesinin teknik şartnamesine ve Fortigate, Forti Analyzer 
markalarına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 
şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 20/07/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MÜBADELE İLANI 
Kütahya İl Jandarma Komutanlığından: 
KÜTAHYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ MUHTELİF MARKA VE CİNSTE 33 (OTUZÜÇ) ADET HEK TAŞITIN 
MÜBADELE İLANI 

4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair 
Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların mübadelesi 
yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı: Kütahya İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi: 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hamidiye-Merkez/Kütahya 
c) Telefon ve faks numarası: Tel: 0 274 228 02 67- 68 - Fax: 0 274 228 38 90 
ç) Elektronik posta adresi: mustafa_elvan@jandarma.gov.tr 
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam 33 (otuzüç) adet muhtelif marka ve modelde taşıt 

HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 
3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 

özellikleri: 
3 (Üç) Adet 2020 model 0(sıfır km) Ford Tourneo Courier Deluxe kısa 1.5 TDCİ 

(Dizel)100PS 6 İleri Manuel (Euro 6.2), taşıt 
2 (İki) Adet 2020 model 0 (sıfır km) Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.6 M.JET 120 hp taşıt 
2 (İki) Adet 2020 model 0 (sıfır km) Dacia Duster Comfort 1.5 Blue DCİ 115 Bg (Dizel) 4x4 
32 (otuziki) Adet 2020 yılı üretimi Lassa marka 215/65R 16C Transway 2 YOL TİPİ 

ebatlarında 109/107T yük endeksinde araç lastiği. 
Taşıtlar ve lastikler kullanılmamış (sıfır) olacaktır. 
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri: 
Mübadelede teklif edilen araçlar 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

Hamidiye-Merkez/Kütahya adresinde bulunan Kütahya İl Jandarma Komutanlığına teslim 
edilecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: 
Mübadele karşılığı verilecek HEK 33 (otuzüç) adet araç Kütahya İl Jandarma 

Komutanlığından teslim alınacaktır. 
6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer: 30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hamidiye-

Merkez/Kütahya adresinde bulunan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı 
b) Tarihi ve saati: 22.07.2020 Çarşamba günü saat: 14:00 
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 1.206.000,00 TL 
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 1.206.663,92 TL 
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 36.199,91 TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Müc. Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı 
hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı 30 Ağustos Mahallesi 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hamidiye-Merkez/Kütahya adresinde bulunan Kütahya İl Jandarma 
Komutanlığında görülebilir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Defterdarlık, Mal 
Müdürlüğü, Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine ödenecek 40,00-TL (Kırk Türk Lirası) 
karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 
mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 22.07.2020 günü saat: 14.00’e kadar Kütahya İl Jandarma Komutanlığına 
teslim edilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14 - Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 
16 - Mübadelede verilecek araçlar; ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar hafta içi 09:00 - 16:00 saatleri arasında görevliler nezaretinde ilgili birliklerde 
görülebilecektir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 5021/1-1 
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GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya ve Afyonkarahisar Yük Servis 

Müdürlüklerine bağlı birimlerin, Gümrük ve Lojistik hizmet alımı işi. 75 kişi ile 12 ay süreyle 
Temin edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2020/349286 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71669 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi  : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
İhale konusu malın adı ve miktarı  : Şirketimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya 

ve Afyonkarahisar Yük Servis Müdürlüklerine 
bağlı birimlerin Gümrük ve Lojistik hizmet alımı 
işi. 75 kişi ile 12 ay süreyle Temini. 

2- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi. Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3  

  Gar-ANKARA / TÜRKİYE 
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
İhale Şube Müdürlüğüne 20/07/2020 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğünde veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi \veb sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 200.00 TL bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 
 5133/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

07.07.2020 tarihli ve 31178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan sözleşmeli personel 
ilanımızdan aşağıdaki tabloda belirtilen 4 sıra numaralı Büro Personeli ilanımız iptal edilmiştir. 

 
İlan Sıra 

No Unvanı Adet Aranılan Özel Nitelikler 

4 Büro 
Personeli 1 

“Türk Dili ve Edebiyatı” lisans mezunu olmak.Lisans mezuniyeti 
sonrası büro hizmetleri alanında en az 4 (dört) yıl iş tecrübesine sahip 
olmak ve SGK pirim dökümü ile belgelendirmek.KPSS P3 puan 
türünden en az 60 puan almış olmak. 

 5129/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

06.07.2020 tarih ve 31177 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
sözleşmeli personel alım ilanında yer alan ST 39, ST 40, ST 41, ST 42 nolu Sağlık Teknikeri 
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

ST39 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
KPSSP93 1 

Önlisans Tıbbi Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 2018 
KPSSP93 Puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak. 

ST40 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
KPSSP93 1 

Önlisans Tıbbi Görüntüleme veya Radyoloji Teknikerliği Bölümü mezunu olup, dijital 
görüntüleme sistemlerinde 2D ve 3D program kullanma eğitimi almış olmak. 3. Basamak 
sağlık kurumlarında 1 yılı diş hekimliğinde röntgen teknikerliği olmak üzere en az 8 yıl 
deneyimi olmak. Diş hekimliğinde panoramik röntgen ile röntgen filmi çekimi, sefalometrik film 
çekimi, periapikal röntgen filmi çekimi ve dental tomografi çekiminde tecrübeli olmak. 

ST41 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
KPSSP93 2 

Önlisans Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Bölümü mezunu olmak. 2018 KPSSP93 Puan 
türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak. 

ST42 
SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
KPSSP93 2 

Önlisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak. 2018 KPSSP93 Puan 
türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak. 

İlana ilişkin genel şartlar ve diğer bilgiler 06.07.2020 tarih ve 31177 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlandığı şekliyledir. 

İlan olunur. 
 5132/1-1 

—— • —— 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
01.07.2020 tarih ve 31172 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Elemanı İlanında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler 
Bölümü Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Programı Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ile İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimi Anabilim 
Dalı araştırma Görevlisi kadrosunun, ilan şartı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

İlan No. Kadro Birimi Bölümü Program 
Kadro 
Unvanı 

Kd 
Der. 

Adet Ales 
Yabancı 

Dil 
Açıklamalar 

Başvuru 
Yeri 

20200704 
Sağlık Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

Tıbbi 
Hizmetler 

ve 
Teknikler 

Tıbbi 
Görüntüleme 
ve Teknikleri 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

6 1 70 MUAF 

Hemşirelik lisans 
mezunu olmak. 
Hemşirelik anabilim 
dalında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 
Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri dersi vermiş 
olmak. 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

20200705 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset 
Bilimi ve 

Kamu 
Yönetimi 

Yönetim Bilim 
Araştırma
Görevlisi 

7 1 70 50 

Kamu Yönetimi veya 
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümünden 
Lisans Mezunu Olmak. 
Kamu Yönetimi/ Siyaset 
Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Anabilim 
Dalında Tezli Yüksek 
Lisans veya Doktora 
Yapıyor Olmak. 

İktisadi ve 
İdariBilimler 

Fakültesi 
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5113/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ve sürelerle iptal edilmiştir. 

- Yalova İli, 31P-3D pafta, 2502 ada, 14 parsel – İsmail ARTAN-Artanlar Ticaret  
(0077110058332503)– 26.06.2020 tarihli ve 11 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 
(bir) yıl. 

- Gaziantep ili, 20K-4B(152) pafta, 2176 ada, 208 parsel – Sinan KAYALI İnşaat  
(0027113904913257) – 18.06.2020 tarihli ve İPTAL-2020-27-010 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili, H22D02C1A pafta, 759 ada, 1 parsel– Obi Nakliye Gıda Turizm İnşaat Taah. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. (0016315189911657) ve Şaban Ali YANIKLAR– 19.06.2020 tarihli İl Yetki 
Belge Komisyonu Kararları ile 5 (beş) yıl. 

- Bursa ili, H21C10A1A pafta, 3307 ada, 21 parsel– Tekyön Müh. Dekorasyon İnş. 
Malzemeleri İnş. Taah. Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (0016312666637203) ve Seit 
Resul KUTBAY– 19.06.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili, 81 pafta, 398 ada, 2 parsel– Muhammed TEPEGÖZ (0016111349092404) – 
18.07.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili, 61 pafta, 519 ada, 114 parsel– Ahmet KARAASLAN (0016110114887448) – 
18.07.2019 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili, 2/1 pafta, 2698 parsel – Cesur KAL (0016113320734311) – 16.06.2020 tarihli 
İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa ili, 42 pafta, 564 ada,  134 parsel– Şefik TAYRAN (0034111529477658) – 
16.06.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir ili, 21L4C pafta, 7274 ada,  15 parsel– İlyas KARTAL (0026111283353730) – 
17.06.2020 tarihli ve İYKB-140 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir ili, 20L2B pafta, 7418 ada,  5 parsel– Mahmut Veysel GERÇEK 
(0034111631624202) – 17.06.2020 tarihli ve İYKB-139 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu 
Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Eskişehir ili, 201 pafta, 1386 ada, 4 parsel– Bayram Karaman İnş. Taah. Emlak Otom. 
San. Tic. Ltd. Şti. (0026315674624503) ve Bayram KARAMAN (0026111512014111) – 
17.06.2020 tarihli ve İYKB-138 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili, 66KM-IVA pafta, 45553 ada,  2 parsel– Ahmet ŞAHİN (000611145165221) 
– 16.06.2020 tarihli ve 2020-56 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Ankara ili, 66KL-ID pafta, 45760 ada, 14 parsel– Abdülbaki DEMİR 
(0006110416324548) – 16.06.2020 tarihli ve 2020-57 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları 
ile 1 (bir) yıl. 

- Konya ili, 16M4 pafta, 25014 ada, 6 parsel– Memiş ŞEVİK- Meren İnşaat 
(0042112719971667) – 12.06.2020 tarihli ve İPTAL-2020-02-016 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya ili, 16M2 pafta, 25023 ada, 5 parsel– Memiş ŞEVİK- Meren İnşaat 
(0042112719971667) – 12.06.2020 tarihli ve İPTAL-2020-02-015 sayılı İl Yetki Belge 
Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya ili, 17N1 pafta, 32819 ada, 3 parsel– Sernaz Yapı İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. (0042315268683348) ve Servet ÇELİK – 12.06.2020 tarihli ve İPTAL-2020-02-018 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

- Konya ili, M29 pafta, 32524 ada, 4 parsel– Mehmet Ali Güngör İnş. ve Müh. Tic. Ltd. 
Şti. (0042315175137438) ve Mehmet Ali GÜNGÖR (0042110296470666) – 12.06.2020 tarihli ve 
İPTAL-2020-02-017 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının yetki belge 
numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 5067/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:  
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlük (Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere) 
kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim 
görevlisi (uygulamalı birim) alınacaktır. 

SINAV TAKVİMİ 
İlan Tarihi : 09.07.2020 
Son Başvuru Tarihi : 23.07.2020 (mesai bitimi itibari ile)  
Ön Değerlendirme : 27.07.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 29.07.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.08.2020 
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta 
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr 
Başvuru Yeri : Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı 
GENEL ŞARTLAR 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
2 - ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı 

talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak 
kabul edilir. 

3 - Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 
50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 
Uluslararası İlişkiler ile ilgili uygulamalı birimlerde ve Yabancı Diler Yüksekokulunda ders 
verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 
80 puan almış olması gerekir. 

4 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır. 

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
6 - ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü 

dikkate alınacaktır. 
ÖZEL ŞARTLAR 
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 
şartı aranır. 

MUAFİYET 
* Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER 
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve 

adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.) 
2 - Özgeçmiş, 
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3 - 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
4 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
5 - Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (başvurularda e-devlet 

çıktısı kabul edilecektir) 
6 - Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, 
7 - Resmi Lisans Transkripti, 
8 - Yabancı Dil Belgesi, 
9 - ALES Belgesi, 
10 - Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 

getireceklerdir.), 
11 - Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-

devlet çıktısı kabul edilecektir) 
12 - Adli Sicil Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir) 
13 - İkameti gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir) 
AÇIKLAMALAR 
1 - Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını 

yapacaklardır. 
2 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve 

eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 
tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

3 - Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 
onaylanması gerekmektedir. 

4 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı 
geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir 
tebligat yapılmayacaktır. 

DUYURULUR. 
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304 
 

BİRİMİ UNVANI DERECE SAYISI *ALES YDS NİTELİK 

Rektörlük 

Öğretim 
Görevlisi 

(Uygulamalı 
Birim) 

5 1 70 50 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 
görevlendirilmek üzere, Bilgisayar 
Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği 
bölümlerinin birinden mezun olmak, yazılım 
geliştirme alanında en az 3 yıl çalışmış 
olmak, belgelendirmek koşulu ile kurumsal 
ölçekte yazılım projesi geliştirmiş veya 
uygulamış olmak. 

TOPLAM   1    
 4945/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek 
Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet 
hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. İlana başvuru 
tarihleri: 09.07.2020 - 24.07.2020 

BAŞVURU EVRAKLARI: 
Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı) 
Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) (Adaylar tarafından toplam puanı ve son 5 yılda 

alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste düzenlenecektir.) 
Diploma Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, 

Doçentlik Belgelerinin aslı gibidir onayını görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine 
yaptıracaklardır. Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar aslı gibidir onayını Noterde veya 
evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığı’nda yaptıracaklardır.) 

Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e - devletten alınan adli sicil kaydı.  
CD (4 adet) 
CD İçerikleri; 
-Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali. 
-Özgeçmiş 
-Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı. 
-Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları 
-Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği 
-Diplomaların Taratılmış Hali (CD içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması 

zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) 
-Bilimsel Çalışmalar 
-İlan Metni 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adet İlan Şartı 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Pediatrik Trakeotomi konusunda 

deneyime ve çalışmalara sahip olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 1 

Pediatrik Ortopedi ve Gelişimsel Kalça 

Displazisi konularında deneyime ve 
çalışmalara sahip olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 1 

Sedasyon Anestezi ve Kinezyofobinin 

Artroplasti Cerrahisi Sonuçlarına Etkisi 
konusunda çalışmış olmak. 
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Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 2 1 

Ayak Bileği Artroskopik Cerrahisi 

Alanında deneyime ve çalışmalara sahip 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Doçent 1 1 

Miyokard Enfarktüsü sonrasında, yeni 

gelişen-geçici atriyal fibrilasyonu olan 

hastalarda, antitrombotik tedaviler 

konusunda çalışmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji Doçent 2 1 

ST yükselmeli myokard infarktüsünde 

dinamik potasyum değişiminin etkileri 

konusunda çalışmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Doçent 1 1 

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, 

kritik hastalarda hipofiz ve gonadal 

hormonlar konusunda çalışmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyokimya Doçent 1 1 

Kök hücre ve kanser epigenetiği 

konularında çalışmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Mikrobiyoloji Doçent 1 1 

Antibiyotik direncinin genotipik 

belirlenmesi ve indirekt immünfloresan 

yöntem konusunda çalışmış olmak. 

 5015/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI :  Semra ve Enver Yücel Vakfı (SEY VAKFI) 
VAKFEDENLER  : Begüm Yücel Çabakçor, Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları A.Ş. 
VAKFIN İKAMETGÂHI:  İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2020 tarih ve 2020/220E., 2020/153K. 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında her kademede eğitim ve sağlık alanlarında 
faaliyetlerde bulunmak, eğitim, bilim, teknoloji, sosyal, kültür ve sağlık alanlarında hizmette 
bulunmak için çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL  (Seksenbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Begüm Yücel Çabakçor, Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Okulları A.Ş. 

Mehmet Alpaslan Aydın, Dilek Yücel Keresteci 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfına veya Mütevelli Heyeti 
kararı ile aynı amaçta olan başka bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5061/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Bahçelievler Mh. Bismil Cd. Tebebağ Apt. No:21/4 Talas/Kayseri adresinde 13.11.2006 

ve BAY/939-82/20545 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Ayhan Aktaş Ve Ortakları’nin, 
28.01.2007 tarihinde istasyon dışında araçlara akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Ayhan Aktaş Ve Ortakları nezdinde 
06.05.2020 tarihli ve 19830 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 07.05.2020 tarihli ve 649 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Mevlana Mah. Şht.Fuat Vurgan Sk. No:25/42 Talas/Kayseri adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5022/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
D-100 İstanbul Samsun Karayolu Üzeri Şaçakkırı Mevkii Atkaracalar/Çankırı adresinde 

19.10.2012 ve BAY/939-82/31664 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Aymazlar06 Petrol 
Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 01.03.2018 tarihinde Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Aymazlar06 Petrol Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman 
Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited Şirketi nezdinde 27.11.2019 tarihli ve 53139 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 05.03.2020 tarihli ve 365 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan İhsaniye Mahallesi Kır Sokak No:19 Merkez/Bolu adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5022/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
D-100 İstanbul Samsun Karayolu Üzeri Şaçakkırı Mevkii Atkaracalar/Çankırı adresinde 

19.10.2012 ve BAY/939-82/31664 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Aymazlar06 Petrol 
Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 19.12.2017 tarihinde Kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
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Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Aymazlar06 Petrol Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman 
Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited Şirketi nezdinde 25.12.2019 tarihli ve 58111 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 10.03.2020 tarihli ve 384 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan İhsaniye Mahallesi Kır Sokak No:19 Merkez/Bolu adresine gönderilmesine rağmen 
ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5022/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
D-100 İstanbul Samsun Karayolu Üzeri Şaçakkırı Mevkii Atkaracalar/Çankırı adresinde 

19.10.2012 ve BAY/939-82/31664 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Aymazlar06 Petrol 
Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 03.10.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” 
başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve 
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Aymazlar06 Petrol Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman 
Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited Şirketi nezdinde 25.12.2019 tarihli ve 58221 sayılı 
Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11.03.2020 tarihli ve 392 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Gazi Bey Mah. Tekintaş Küme Evler No:9 Atkaracalar / Çankırı adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 5022/4/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
D-100 İstanbul Samsun Karayolu Üzeri Şaçakkırı Mevkii Atkaracalar/Çankırı adresinde 

19.10.2012 ve BAY/939-82/31664 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Aymazlar06 Petrol 
Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 21.05.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu yapılması ve Dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Aymazlar06 Petrol Otomotiv İnşaat 
Malzemeleri Hayvancılık Orman Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
25.12.2019 tarihli ve 58113 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 
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Soruşturma sonucu düzenlenen 11.03.2020 tarihli ve 397 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Gazi Bey Mah. Tekintaş Küme Evler No:9 Atkaracalar / Çankırı adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 5022/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
D-100 İstanbul Samsun Karayolu Üzeri Şaçakkırı Mevkii Atkaracalar/Çankırı adresinde 

19.10.2012 ve BAY/939-82/31664 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Aymazlar06 Petrol 
Otomotiv İnşaat Malzemeleri Hayvancılık Orman Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 08.10.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya 
dolumu yapılması ve dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı 
Petrol Piyasası Kanununun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi hükümleri uyarınca Aymazlar06 Petrol Otomotiv İnşaat 
Malzemeleri Hayvancılık Orman Ürünleri Nakliye Gıda Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
07.01.2020 tarihli ve 756 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 11.03.2020 tarihli ve 399 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Gazi Bey Mah. Tekintaş Küme Evler No:9 Atkaracalar / Çankırı adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 5022/6/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 28.05.2020 tarihli ve 9372 sayılı Kararı ile; 

DTS/5267-8/368 numaralı Toptan Satış Lisansı sahibi Coren Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan 
satış Anonim Şirketi (2120459413) tarafından işlenen Kurum tarafından istenilen bilgi/belgelerin 
zamanında/eksiksiz gönderilmemesi fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde,kişinin 
sahibi olduğu Toptan Satış Lisansının iptal edilmesine ve hakkında yürütülen soruşturmanın 
sonlandırılmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı, ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi uyarınca söz konusu Kararlar aleyhine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili 
idare mahkemesinde dava açma hakkının bulunduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
uyarınca  ilanen tebliğ olunur. 

 5022/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.03.2020 tarihli ve 9274-9 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/33018 lisans sahibi “Hisar Mahallesi 1709 Sokağı No:1 Tepebaşı Eskişehir” 
adresinde mukim Çukurhisar Petrol Ürünleri Otomotiv Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 18.06.2019 tarihinde yapılan denetimde lisanssız olarak bayilik  
faaliyeti yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,-
TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı 
adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 125.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 5022/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 05.03.2020 tarihli ve 9234-29 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/37424 lisans sahibi “Ilgaz Kurşunlu Karayolu 14. Km. Bölören Köyü Kol Mevkii 
Ilgaz Çankırı” adresinde mukim İdris Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Turizm Taahhüt 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 09.07.2018 tarihinde yapılan denetimde 
kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 
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2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 5022/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.04.2020 tarihli ve 9297-18 sayılı kararı ile, 

DAĞ/7220-5/38846 lisans sahibi “Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi No:44 Daire:22 Maltepe 
İstanbul” adresinde mukim Maxi Enerji Anonim Şirketi tarafından işletilen tesiste 15.10.2018 
tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sistemi doğru ve tutarlı veriler içermemesi ve 
bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse 
konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın   
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 5022/10/1-1 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Konya Yolu 47.km Gölbaşı /Ankara adresinde 18.01.2013 ve BAY/939-82/32022 sayılı 

lisans kapsamında faaliyet gösteren Özgüney Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 30.09.2019 tarihinde yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik 
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek ve kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt 
satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Özgüney Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
08.04.2020 tarihli ve 17309 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 13.04.2020 tarihli ve 510 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Kocakapı Mah. 1063 Sk. No:30a Konak/İzmir adresine gönderilmesine rağmen ilgili 
şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün 
içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza 
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate 
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5022/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.03.2020 tarihli ve 9274-13 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/32038 lisans sahibi “Konya Yolu 58. Km. Cimşit Köyü 2 Ada 1 Parsel Gölbaşı 
ANKARA” adresinde mukim Tamoil Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 04.09.2018 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine 
yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu 
kişi hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın  
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  
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5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 5022/12/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26.03.2020 tarihli ve 9274-14 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/32038 lisans sahibi “Konya Yolu 58. Km. Cimşit Köyü 2 Ada 1 Parsel Gölbaşı 
Ankara” adresinde mukim Tamoil Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 06.09.2018 tarihinde yapılan denetimde Tağşiş ve/veya hile amacıyla 
akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma veya akaryakıtı tağşiş etme fiilinin tespit edilmesi 
nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.000.000,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.000.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 5022/13/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Orta Mahalle Çeşme Meydanı Cad. No:95 Mahallesi Adapazarı/Sakarya adresinde 

26.09.2013 ve BAY/939-82/33255 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Tatbakoğlu Petrol 
Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 16.06.2017 tarihinde kurulu otomasyon 
sistemine müdahale etmek ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
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ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A maddesi 
hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
28.11.2019 tarihli ve 53509 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 20.03.2020 tarihli ve 453 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Siyavuşpaşa Mah. Yaya Sk. No:2/1 Bahçelievler/İstanbul adresine gönderilmesine 
rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) 
gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara adresindeki 
Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın 
dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5022/14/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.12.2019 tarihli ve 9014-57 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/38497 lisans sahibi “Taşköprü Köyü E-5 Mahallesi No:53/5 ( Ada:- , Pafta:G26-a1-
2c , Parsel:1034 ) Merkez Düzce” adresinde mukim Tuzoıl Petrol Nakliyat Gıda Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 17.08.2018 tarihinde yapılan denetimde sahip 
olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek BAY/939-82/37789 sayılı bayilik lisansı 
ile faaliyet gösteren Mehmet Çobanoğlu'na yeniden satış amaçlı akaryakıt satılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.  

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının,  

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın       
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava 
açma hakkınızın saklı olduğu,  

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine 
idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği,  

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği,  

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 
bilinmesi  

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 5022/15/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bölümlerine Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, 
Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde 
belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi olarak “Öğretim Üyeleri” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. 
khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir. Başvuran adayların ayrıca Akademik Etkinlik Puanları 
Tablosu (Ek-1) linki üzerinden online Akademik Etkinlik Puan Tablosunu da doldurmaları 
gerekmektedir. 

Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür. 
Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

3. Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kapsamında hazırladıkları 
bilimsel dosyaları, 

4. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
6. Kimlik belgesi, 
7. 1 adet fotoğraf. 
 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Koşullar 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 

Elektrik- 
Elektronik 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

1- Güç Elektroniği konusunda uzmanlaşmış olmak 
ve Elektrikli Araçlar için kablosuz güç aktarım 
sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda 
yayınlar yapmış olmak.  
2- 20 yıl ve üzeri araştırma, geliştirme ve öğretim 
deneyimi olmak. 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 

Mekatronik 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

1- Doktora derecesini Mekatronik Mühendisliği 
alanında tamamlamış olmak.  
2- Mikro robotik, biyomedikal robotik, optik ve 
manyetik alanlarda katı cisim davranışı, genel ısı 
transferi, gerçek zamanlı veri toplama, mikro 
sistemler, mikro akışkanlar ve Mekatronik sistem 
tasarımı konularında deneyimli olmak, araştırma ve 
yayınlar yapmış olmak.  
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3- Mikro robotik sistemlerin hareket kontrolü için 
gerekli Mekatronik sistem modelleme, tasarım ve 
üretiminde deneyim sahibi olmak.  
4- Biyo-uyumlu mikro robotik sistemlerin 
hidrodinamik ve manyetik tasarımı üzerinde 
araştırma ve yayınlar yapmış olmak.  
5- Beş (5) yıl ve üzeri araştırma, geliştirme ve 
öğretim deneyimi olmak. 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 

Mekatronik 
Mühendisliği 

Profesör 1 

1- Doktora derecesini Mekatronik Mühendisliği 
alanında tamamlamış olmak.  
2- Araç içi veri toplama deneyleri tasarlama ve 
yürütme konusunda çalışmalar yapmış olmak.  
3- Bilginin keşfi için sistematik veri madenciliği ve 
veri depolama yönetimi ve organizasyonu 
konularında deneyim sahibi olmak.  
4- Aktif araç güvenliği, araç teknolojisi ve 
güvenliği, otomotiv mühendisliği, uygulamalı 
robotik, hibrit dinamik sistemler ile ilgili araştırma 
yapmış ve dersler vermiş olmak.  
5- Gerçekçi sürücü davranış modelleri için stokastik 
yöntemler ve kontrol teorisi üzerine araştırmalar 
yapmak.  
6- Sekiz (8) yıl ve üzeri araştırma, geliştirme ve 
öğretim deneyimi olmak. 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Doç. Dr. 1 

1- ‘Mimarlık’ alanında Lisans, Tezli Yüksek Lisans 
derecelerine, ve ‘Mimarlık Tarih ve Kuramı’ 
alanında Doktora derecesine sahip olmak;  
2- Mimarlık alanında UAK Doçentlik unvanına 
sahip olmak;  
3- Doktora derecesini yurt dışında tanınmış bir 
üniversiteden almış olmak;  
4- Kent tarihi ve konut çalışmaları alanlarında 
araştırma projesinde görev almış olmak;  
5- Web of Science ve Scopus kapsamında yer alan 
uluslararası endeksli dergilerde yayınlar yapmış 
olmak;  
6- Mimari Tasarım stüdyolarında en az üç yıl 
süreyle yürütücülük yapmış olmak;  
7- Temel Tasarım stüdyolarında müfredat geliştirme 
ve koordinatörlük tecrübesine sahip olmak;  
8- Lisans ve Lisansüstü programlarında danışmanlık 
deneyimine sahip olmak 

 5016/1-1 
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Öğretim 

Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki 

şartları taşıması gerekmektedir. 

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap 

vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçent ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) 

Üniversitemiz “Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi” doğrultusunda ilanın Resmi 

Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 

başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru Süreci 

1.Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 

tez, kitap vs.) 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir. 

2.Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 

tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. 

3.Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri 

gerekmektedir. 

4.İlanımıza www.samsun.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. 

5.Adayların www.samsun.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1.Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren 

dilekçe 

2.Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; 

doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya 

3.Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı) 

4.2 adet fotoğraf 

5.Nüfus cüzdanı fotokopisi 

6.Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası 

7.Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi 

8.E-devlet kapısından alınan sabıka kaydı, 

Müracaat Yeri: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden 

fazla kadroya müracaat edemez. 

Müracaat Tarihi: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisindedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
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İlan No Birimi Bölümü Anabilim 
Dalı 

Kadro 
Unvanı Derece Açıklama 

2020/3-1 
Havacılık ve 

Uzay Bilimleri 
Fakültesi 

Uçak 
Bakım ve 
Onarım 

Uçak Bakım 
ve Onarım Profesör 1 

SHY-147 ve SHY-66 
kapsamında teorik 
eğitmenlik şartlarını 
sağlamış olup, havacılıkta 
insan faktörleri ve PART 
147/66 havacılık 
mevzuatına hakim olmak. 
SHY 147 kapsamında 
eğitim müdürlüğü form 4 
belgesine sahip olmak. 

2020/3-2 
İktisadi, İdari 

ve Sosyal 
Bilimler 

Ekonomi 
ve Finans 

İktisadi 
Gelişme ve 
Uluslararası 

İktisat 

Doçent 1 

Yüksek lisans ve 
doktorasını iktisat 
alanında yapmış olup, 
uluslararası işgücü 
piyasaları ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

2020/3-3 Mühendislik 
Fakültesi 

Temel 
Bilimler 

Temel 
Bilimler 
(Kimya) 

Dr. 
Öğr.Üyesi 5 

Yüksek lisans ve 
doktorasını kimya 
alanında yapmış olup, 
moleküler baskılanmış 
sensörler ve 
nanokompozit hidrojeller 
konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

2020/3-4 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü Yapı Bilgisi Dr. 

Öğr.Üyesi 5 

Lisans, Yüksek lisans ve 
doktorasını Mimarlık 
alanında yapmış olup, 
Osmanlı yapıları ile ilgili 
çalışmaları olmak. 
Mimarlık alan indeksli 
dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

2020/3-5 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık 
Bölümü Bina Bilgisi Dr. 

Öğr.Üyesi 5 

Lisans, Yüksek lisans ve 
doktorasını Mimarlık 
alanında yapmış olup, 
erken Cumhuriyet dönemi 
mimarlığıyla ilgili 
çalışmaları olmak. 
Mimarlık alan indeksli 
dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

2020/3-6 Rektörlük Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Dr. 
Öğr.Üyesi 4 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Amerikan Dili ve 
Edebiyatı veya İngiliz Dili 
Eğitimi lisans mezunu 
olup bu alanların birinde 
doktorasını yapmış olmak 
ve belgelendirmek şartıyla 
İngilizce hazırlık eğitimi 
alanında en az 8 yıl 
deneyim sahibi olmak. 

 5131/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4950/1/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4950/2/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 4950/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 4950/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 5020/1-1 
 
 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4947/1-1 
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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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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 4954/1-1 
  



Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207 

 

 
 4955/1-1 
  



Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 
 4956/1-1 
  



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

 
 4957/1-1 
  



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

 
 4958/1-1 
  



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 

 
 4959/1-1 
  



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

 
 4960/1-1 
  



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

 
 4961/1-1 
  



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 

 
 4962/1-1 
 
 
 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 251 

 



Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253 

 



Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 

 



9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255 

 

 
 
 



Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 9 Temmuz 2020 – Sayı : 31180

Sayfa

1

2

3

5

6

11
75
93

104
105

127

132

134

149
153
160

241

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1246 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Mustafa

ŞENTOP’un Seçildiğine Dair Karar
1247 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan

Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2727)
–– Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj

Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet
ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra
İndirilmesine İlişkin 1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2728)

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar

(Karar: 2020/342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351)

YÖNETMELİKLER
–– Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği
–– Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği
–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi,

İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl
ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2020/7458 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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