
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 208. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:
BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Beldesinin adının “Türkmen” olarak
değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fık-
rasına (y) bendinden sonra gelmek üzere (z) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“z) Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2011 28156

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/8/2012 28385
2- 6/11/2015 29524
3- 16/5/2018 30423

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Nisan 2021
CUMA

Sayı : 31449



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinde yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2.A, EK-2.B, EK-2.C, EK-2.D, EK-2.E, EK-

2.F, EK-4’ünde yer alan “İmza sirküleri” ibareleri “Sicil tasdiknamesi” olarak, EK-3’ünde

yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ

KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

trik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan “İm-

za Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak, EK-2 ve EK-3’ünde yer alan “imza sir-

küleri” ibareleri “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2014 29221 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/11/2015 29525
2- 25/1/2019 30666

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2020 31044
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ
UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2005 tarihli ve 25716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden
Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinin Ek Form-6’sında
yer alan “Noter onaylı imza sirkülerinin” ibaresi “Sicil tasdiknamesinin” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
MADEN SAHALARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden
Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4)
numaralı alt bentlerinde yer alan “imza sirküleri” ibareleri “sicil tasdiknamesi” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nük-
leer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan “İmza Sirküleri”
ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirilmiş, EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve
EK-5’inde yer alan “imza sirküleri” ibareleri “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2017 30187

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/1/2019 30659
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—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2 numaralı formunda yer alan “imza sirkü-
lerlerini gösteren belge” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2016 tarihli ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni-
lenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a)
bendi ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “imza sirkülerinde” ibareleri “sicil
tasdiknamesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/1/2014 28890

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 22/9/2017 30188
2- 19/9/2020 31249

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/10/2016 29852

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/4/2017 30035
2- 31/12/2019 30995 (4. Mükerrer)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ
ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni-
lenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın
Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 7 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “imza sirkülerleri”
ibareleri “sicil tasdiknameleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan “İmza Sirkülerleri” ibaresi
“Sicil Tasdiknameleri” olarak, EK-8’inde yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdik-
namesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki-
lendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ben-
dinde yer alan “noter tasdikli imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2016 29752

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/6/2017 30091
2- 28/7/2017 30137
3- 20/9/2019 30894
4- 28/5/2020 31138
5- 10/12/2020 31330

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2016 29731
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim-öğre-

timlerini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından işletilen yurtların idaresi ile barındırma
usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak

öğrencilerde aranacak şartlar, yeni yurtların açılması, kapatılması, niteliğinin ve niceliğinin
değiştirilmesi, yurtların idaresi, öğrenci disiplin işlemleri ile özel hizmet ve gece hizmetlerine
ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurt Hizmetleri Kanununun 46 ncı maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 188 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Bakan yardımcısı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu bakan yardımcısını,
ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünü,
e) İl Müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
f) İl Müdürü: Gençlik ve spor il müdürünü,
g) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğ-

retimi,
ğ) Lisansüstü: Yüksek lisans veya doktora öğretimini,
h) Misafir: Yurt ve barınma amacıyla kullanılan hizmet binalarında geçici olarak barı-

nanları,
ı) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün; hazırlık sınıfları, bi-

limsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dâhil öğrenim süresini,
i) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup yurtlarda sürekli barındırılan ka-

yıtlı öğrencileri, Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini, uluslararası öğrencileri,
j) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların

hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,
k) Ön lisans: Ortaöğretim yeterliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kap-

sayan ve lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,
l) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam

etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,
m) Yurt: Bakanlık tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,
n) Yurt hizmetleri müdürü: İl müdürlüklerinde bulunan yurt hizmetleri müdürünü,
o) Yurt müdürü: Bakanlık tarafından işletilen öğrenci yurtlarında bulunan yurt müdü-

rünü,
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ö) Yurt müdür yardımcısı: Bakanlık tarafından işletilen öğrenci yurtlarında bulunan
yurt müdür yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İhtiyacı, Barınma Şartları, Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri

Yurt ihtiyaç ve önceliklerin tespiti ile koordinasyon
MADDE 5 – (1) Yurt ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti ve koordinasyonunu sağlamak

amacıyla, yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi,
yurt başvuruları, başvuruların karşılanma oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve böl-
gesel faktörler, Bakanlığın stratejik planı, iyileştirme programı, kalkınma planı, yıllık prog-
ramlar, Cumhurbaşkanlığı programı ve eylem planları dikkate alınarak yurt içinde il ve ilçe
bazında ve yurt dışında, yurt ihtiyaç ve öncelikleri Bakanlık tarafından tespit edilerek ilgili bi-
rimlere bildirilir.

Barınma şartları
MADDE 6 – (1) Öğrencinin yurtlarda barınması için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği

il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşa-

ğıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan
dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin gü-
venliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Mil-
letini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına
karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı
madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul
etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor mü-
sabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama,
reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanun-
larına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla sü-
reyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine
hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla
uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış
olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte
çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına

ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen öğrenci ailesinin ikamet yerinin belirlenme-

sinde aşağıdaki haller istisna tutulur:
a) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler.
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b) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde
barınarak tamamlayan öğrenciler.

c) Devlet koruması altında olan öğrenciler.
ç) Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler.
d) Bakanlık tarafından belirlenen il ve ilçeler.
Başvuru, belge ve durum araştırması
MADDE 7 – (1) Yurtlarda barınmak isteyen öğrenci, Bakanlık tarafından belirlenen

usul ve esaslara göre başvuruda bulunur.
(2) Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına

esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir.
Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve ku-
ruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.

(3) Başvuru işlemleri ile ilgili diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
Boş yatakların tespiti
MADDE 8 – (1) Öğretim dönemi başlangıcında aşağıdaki sıralamaya uygun olarak

yurt bazında boş yatak sayıları belirlenir:
a) Gerçek ve tüzel kişilerle Bakanlık arasında yapılan protokollere göre yerleştirilecek

öğrenciler.
b) Bakanlığın taraf olduğu uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğ-

renciler.
c) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yükseköğrenim görmek üzere

ülkemize getirilen burslu uluslararası öğrenciler.
ç) Taraf olunan uluslararası anlaşma ve protokollerle yükseköğrenim görmek üzere ül-

kemize gelen öğrencilerden Bakan tarafından yurtlarda barınması uygun görülenler.
d) Her öğretim yılında; Bakanlık hedef ve politikaları, doğal afet, sosyal olay, ekonomik

kriz, kamu güvenliği, ekonomik ve sosyal durumda değişiklik, terör, şiddet, genel ahlak suçu
mağduriyeti ve benzeri herhangi bir nedenle Bakanlık tarafından yurda yerleştirilmesi uygun
görülen öğrenciler.

e) Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından
yararlanacak öğrenciler.

Değerlendirme
MADDE 9 – (1) Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu, öğ-

rencinin başarısı ve benzeri durumlar dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek kıstaslar
doğrultusunda değerlendirilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmiş olan belgelerle durumunu belgelen-
diren öğrenci, aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıması halinde öncelikli olarak yurtlarda
barındırılır:

a) Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri.
b) Gazi ve gazi çocukları.
c) %40 ve üzerinde engel durumu olanlar.
ç) Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler.
d) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde

barınarak tamamlayanlar.
e) Devlet koruması altında olanlar.
f) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar.
g) Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip

sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar.
ğ) Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ay-

rılanların çocukları.
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h) Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında her puan türünde, ham puan bazında ilk
yüze giren öğrenciler.

(3) Bakanlık, ikinci fıkrada sayılan öğrencilere ilave olarak, kalkınma planı, yıllık prog-
ramlar, Cumhurbaşkanlığı programı, eylem planları, Bakanlığın hedef ve politikaları ile stratejik
planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Bakanlık tarafından uygun görülenler ile ihtiyaç du-
yulması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde öncelikli olarak yurtlarda barındırılacak
diğer öğrencileri belirleyebilir.

(4) Değerlendirme işlemleri ile ilgili diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
Yerleştirme ve kayıt işlemleri
MADDE 10 – (1) Yurt başvuru değerlendirme sonucu, her bir öğrencinin kendine ait

bilgileri görebileceği şekilde elektronik ortamda duyurulur. Yurtlarda barınmaya asıl listeden
hak kazanan öğrenci, Bakanlık tarafından belirlenen sürede yurt kaydını yaptırır. Asıl listeden
kayıt yaptırmayan öğrencinin yerine Bakanlık tarafından belirlenecek olan sürelerde yedek
liste sıralaması dikkate alınarak yeni yerleştirme yapılır.

(2) Öğrencilerin, öğrenim gördükleri öğretim programlarının bulunduğu il veya ilçe-
lerdeki yurtlara yerleştirilmeleri esastır. Ancak asıl ve yedek listeden barınmaya hak kazanan
öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yurtta boş yatak bulunması halinde;

a) Yurt bulunmayan ilçelerde öğrenim gören öğrencilerin,
b) Yedek sırası devam eden il veya ilçelerde öğrenim gören öğrencilerin,
c) Yeni açılan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin,
ç) Öğrenim gördüğü öğretim programı ile aile ikametgâhı aynı il ve ilçede bulunan,

ulaşımı zor olan mahalle, belde veya köylerdeki öğrencilerin, talepleri Bakanlık tarafından de-
ğerlendirilir.

(3) Yerleştirme işlemleri ile ilgili diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli

Yurt ücreti
MADDE 11 – (1) Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında yurt ücreti alınır.

Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir.
(2) Yurt ücretlerinin tahsil şekli ile ücret ve güvence bedeli tutarları Bakanlık tarafından

tespit edilir.
(3) Yurt ücretleri aylık dönemler halinde otuz gün üzerinden tahakkuk ettirilir. Yurtlarda

sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz.
Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda otuz gün üzerinden günlük ücret hesabı yapılır. Kayıt
sildirmelerde işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

(4) Yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden Ba-
kanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kayıtlı kaldıkları sürenin ücreti alınır.
Yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden ise Temmuz ve Ağustos aylarında nöbetçi
yurtlarda barınmaları halinde yurt ücreti alınır.

(5) Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerden son aya ait ücret alınmaz. Yurt üc-
retini yatırmış olanların ise yatırılan son ay yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencinin mirasçı-
larına iade edilir.

(6) Anlaşma veya protokol ile yerleştirilen öğrencilerin yurt ücreti ve güvence bedelleri
anlaşma veya protokolde belirlenen şekilde tahsil edilir. Anlaşma veya protokolde hüküm bu-
lunmaması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Yurt ücretini ödemeyen öğrenciler
MADDE 12 – (1) Yurt ücretini ödemeyen öğrenciler hakkında aşağıdaki işlemler uy-

gulanır:
a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat

23.59’a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü
saat 23.59’a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı
günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün
resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir
ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil
edilmez.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar
akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan
veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim
tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar du-
rumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil
edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi
sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti
sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin
getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mer-
cilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

Güvence bedeli
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurda

verecekleri zarar ihtimaline karşılık olarak Bakanlık tarafından tespit edilen güvence bedeli
alınır.

(2) Süregelen öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil
edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı, yurtta kalan öğrencilere Bakanlık
tarafından belirlenen süre sonuna kadar tamamlattırılır. Verilen süre içerisinde ödemesini ger-
çekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. Aynı öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvu-
ruları yeniden değerlendirilir.

(3) Yapılan işlemler sonucunda oluşabilecek güvence bedeli farkı, öğrencinin ödemesi
gereken yurt ücretinden düşülür.

(4) Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde zararı karşılaması için öğrenciye
durumun tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün süre verilir. Öğrenci verilen süre içerisinde
zararı ödemez ise söz konusu tutar güvence bedelinden tahsil edilerek öğrencinin yurtla ilişiği
kesilir. Güvence bedelini aşan kısım bulunması durumunda zarar genel hükümlere göre tahsil
edilir.

(5) Öğrencinin yurttan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence be-
deli tutarları öğrencinin banka hesabına iade edilir.

(6) Sınavlara girmek üzere gelen ve geçici olarak yurtlarda barındırılan öğrenciler ve
Bakanlık mensupları dışındaki misafirlerden alınacak güvence bedeli ile ilgili usul ve esaslarla
yurtlarda ücretsiz barındırılan öğrencilerden hangi hallerde güvence bedeli alınmayacağına
ilişkin hususlar Bakanlık tarafından tespit edilir.

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler
MADDE 14 – (1) Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıda belir-

tilmiştir:
a) Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri.
b) Gazi ve gazi çocukları.
c) Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler.
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ç) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde
barınarak tamamlayanlar.

d) Devlet koruması altında olanlar.
(2) Birinci fıkrada yer alan ücretsiz barınma şartlarını taşıyan öğrencilerin geçici olarak

yurt ve barınma amacıyla kullanılan hizmet binalarında barınmaları halinde yurt ücreti ve gü-
vence bedeli alınmaz.

(3) Yurtlarda barınan öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu
nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenler ile deprem, sel, savaş, terör, kamu güvenliği, genel ahlak
suçu mağduriyeti ve benzeri nedenler ile yurtlarda barındırılanlardan ve Bakanlık tarafından
düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlardan yurt ücreti alınmamasına
Bakan tarafından karar verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtların Açılması, Kapatılması ve Faaliyet Zamanları

Yurtların açılması ve kapatılması
MADDE 15 – (1) Yurtların açılması, hizmete girmesi, kapatılması, nitelik ve nicelik

değişikliği yapılması ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan usul ve esaslarla belir-
lenir.

(2) Yurtların olağanüstü olarak süreli veya süresiz kapatılmasına neden olan durumlar
aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurtta kalan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sarsıcı veya yok edici olayların çık-
ması.

b) Yurdun bir bölümünün dahi olsa mevzuata aykırı maksatlarla veya yurt idaresinin
izni olmayan faaliyetler için kullanılması.

c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya rağmen kalmaya devam etmeleri.
ç) Yurdun genel düzeninin bozulması, idarenin çalışma, öğrencilerin ise güven içinde

barınma imkânlarının ortadan kalkması.
d) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa

yurdun işgal edilmesi veya toplu direnişe geçilmesi.
e) Yurdun bulunmasına esas üniversite veya birimlerinin faaliyetine son verilmesi.
f) Yurtta barınmakta olan öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta

bulunmaları.
(3) Yurtların olağanüstü nedenlerle süreli veya süresiz kapatılmasına karar verme yetkisi

Bakana aittir.
(4) Yurdun olağanüstü nedenlerle kapatılması halinde yurt derhal boşaltılır. Gerektiğin-

de güvenlik kuvvetlerinden yardım istenir.
Yurtların faaliyet zamanları
MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretime başlaması ve kapan-

ması dikkate alınarak; yurtların yeni öğretim yılı açılış tarihleri, yaz tatili kapanışları ile yaz
tatili süresince hangi yurtlardan ne gibi şartlarla faydalanılacağı Bakanlık tarafından belirle-
nir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Barınma Süreleri ve İzinler

Barınma süreleri
MADDE 17 – (1) Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar barındırılır.
(2) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya

mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yap-
maları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya
devam ederler.
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(3) Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya
mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yap-
maları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat eder-
ler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barı-
nırlar.

(4) Ara sınıfta yurtta kalmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihleri esas alınarak
normal öğrenim süresi kadar barınırlar.

(5) Bir öğretim kurumundan mezun olup ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim gör-
meye başlayan öğrenciler, ikinci öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar barındırılır.

(6) Bir yükseköğretim programına kayıtlı olan ve yurtta barınan öğrenci, diğer bir yük-
seköğretim programında çift ana dal veya yan dal eğitimi alması halinde çift ana dal veya yan
dal öğrenim süresi kadar daha barındırılır.

(7) Yurtlara kayıt işlemi, öğretim yılı içinde hangi tarihte yapılmış olursa olsun, öğretim
yılı sonunda öğrenci bir yıllık yurtta barınma hakkını kullanmış sayılır.

(8) Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bu-
lundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak ara sınıf olarak değerlendirilir.

(9) Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde
öğrenim görecek yurt öğrencileri, öncelikli olarak öğrenim göreceği şehirdeki yurtlara nakle-
dilirler. Söz konusu öğrenciler, dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki yurtlara
yine öncelikli olarak nakledilirler.

(10) Yurtta barınmakta iken öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt
dışında öğrenim gören öğrenciler, dönüşlerinde öncelikli olarak yurda yerleştirilirler.

(11) Ücretsiz barınmakta iken öğrenci değişim programı ile yurt içi ve yurt dışında öğ-
renim görecek öğrencilerin dönüşlerinde yurda kayıt yaptırması ve durumunda değişiklik ol-
maması halinde ücretsiz barındırılmasına devam edilir.

(12) Yurtta barınmakta iken öğretim kurumunda kayıt donduran öğrenciler dönüşlerinde
öncelikli olarak yurda yerleştirilirler. Kayıt dondurulan süreler normal öğrenim süresinden sa-
yılmaz. Kayıt donduran öğrenciler, normal öğrenim süresi kadar barındırılır.

Öğrenci izinleri
MADDE 18 – (1) Yurtlara giriş çıkış saatleri ve öğrenci izinleri ile ilgili hususlar Ba-

kanlık tarafından usul ve esaslar ile belirlenir.
Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici ayrılmalar
MADDE 19 – (1) Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen

öğrencilerin barınma hakkı, ücretlerini zamanında ödemek ve yurt idaresine bilgi vererek du-
rumlarını belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda rapor süresince, diğer sebeplerle ay-
rılmalarda ise bir ay süreyle saklı tutulur. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla
ilişikleri kesilir.

Geçici barınma
MADDE 20 – (1) Yurt ve barınma amacıyla kullanılan hizmet binalarında geçici ba-

rınma ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Disiplin İşlemleri

Disiplin cezaları
MADDE 21 – (1) Öğrenciler; Bakanlık tarafından tespit edilen yurt kurallarına uymak

zorundadırlar. Aykırı harekette bulunanlara uyarma, kınama ve yurttan çıkarma cezaları uygu-
lanır.

(2) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı
sürede gerçekleşmesi durumunda; öğrenci kaydını sildirmiş olsa dahi disiplin işlemi başlatılır.
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Uyarma cezası
MADDE 22 – (1) Uyarma cezası; öğrencinin, yurt içindeki davranışlarında daha dik-

katli olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır.
(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Yurt bina ve tesislerinde başkalarını rahatsız edecek şekilde; yüksek sesle konuşmak,

bağırmak, şarkı söylemek, ses ve görüntü aletlerini kullanmak ve gürültü yapmak, kişilerle
olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak.

b) Yurt odaları ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik, tertip ve düzenine
özen göstermemek, odasını veya çevresini temiz tutmamayı alışkanlık haline getirmek.

c) Yatağını düzeltmemek.
ç) Yurt odalarında veya hizmete verilmiş olan soğutucularda kokuşmuş, bozulmuş yi-

yecekler bulundurmak, temizliğine ve kullanımına özen göstermemek.
d) Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek.
e) Ziyaret amacıyla ayrılmış yer ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek.
f) Su ve elektrik tüketiminde israfa sebep olmak.
g) Daimi ikametgâh adresindeki değişikliği en geç otuz gün içerisinde yurt idaresine

bildirmemek.
ğ) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak bir gün yurdun dışında geçirmek.
h) Yurda giriş ve çıkış saatlerine uymamak, izinsiz olarak yurttan ayrılmak.
ı) Kullanılmasına izin verilmeyen yerlerde elektrikli ve benzeri ısıtıcı araç ve gereç bu-

lundurmak, bunları kullanarak yiyecek/içecek hazırlamak.
i) Sigara yasağına uymamak.
j) Yurt ve tesislerinde lokanta, kantin, çamaşırhane ve benzeri alanlarda kullanılan mal-

zemeleri izinsiz olarak öğrenci odalarına çıkarmak veya bu malzemelere zarar vermek.
k) İdareye yanlış bilgi vermek, telefon bilgilerinde değişiklik olması durumunda yurt

idaresini bilgilendirmemek, bilgileri güncellememek.
l) Yurt idaresi tarafından istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek ya da hiç verme-

mek.
m) Bu fıkrada sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.
Kınama cezası
MADDE 23 – (1) Kınama cezası; öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bu-

lunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen durumlarda dolap, bavul ve

benzeri özel eşyalarının aranması için, yurt idaresinin gerekli işlemleri yapmasına engel ol-
mak.

b) Her ne şekilde olursa olsun yurt idaresinden izin almadan bağış veya yardım topla-
mak.

c) Yurt bina ve tesislerine izinsiz ilan, poster veya afiş yapıştırmak veya bunları dağıt-
mak.

ç) Yurt bina ve tesislerine veya demirbaş eşyaya zarar vermek.
d) Yurt idaresince ya da idarenin izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karala-

mak veya değiştirmek.
e) Başkasının beslenme yardımını kullanmak veya başkasının yararlanmasını sağla-

mak.
f) Yurtta, huzur ve disiplinin sağlanması için yurt idaresince konulan kurallara uyma-

mak, idarenin çalışmalarını güçleştirmek.
g) Yurt yöneticilerinin veya yurt disiplin kurulunun çağrılarına uymamak, çağrı yazıla-

rını almaktan kaçınmak ya da disiplin yönünden takip ve soruşturmayla ilgili işleri engelle-
mek.
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ğ) Yasal niteliği bulunmayan, kazanç kastı ile oyun oynamak veya oynatmak.
h) Genel ahlak kurallarına uymayan, kişi veya toplumu tahrik eden davranış ve eylem-

lerde bulunmak, resim ve afiş asmak.
ı)  Yurt görevlilerine hakaret etmek.
i) Yurt arkadaşlarını tehdit etmek, kavga çıkarmak.
j) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz üst üste iki gün yurdun dışında geçirmek.
k) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak veya zarar vermek.
l) Yurda alkollü gelmek.
m) Yurt bina ve eklentileri ile açık alanlarında hayvan beslemek.
n) Bakanlık yurtlarında barınmakta iken Bakanlığın başka bir yurduna izinsiz olarak

girmek veya barınmak.
o) Yurt kurallarını içeren taahhütnamede belirtilen hususlara uymamak.
ö) Bu fıkrada sayılan fiil veya hallere benzer davranışlarda bulunmak.
Yurttan çıkarma cezası
MADDE 24 – (1) Yurttan çıkarma cezası; öğrencinin, öğrenimi süresince Bakanlık

yurtlarından herhangi birine alınmamak üzere yurtla ilişiğinin kesilmesidir.
(2) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Hırsızlık yapmak.
b) Bilişim sistemleri vasıtasıyla başkasının kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde

ederek zarara sebebiyet vermek.
c) Yurt idaresi ile idarecileri ve görevlilerine karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü veya

yazılı şekilde küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak, tehdit etmek
veya fiili saldırıda bulunmak.

ç) Basın veya sosyal ve görsel medya yoluyla Bakanlık veya diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları ile yöneticilerine, yurt görevlilerine, yurt öğrencilerine hakaret etmek, tehditte bulun-
mak veya aleyhlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, bireysel ya da toplu halde eylemlerde
bulunmak veya bu eylemlere teşvik etmek.

d) Ateşli silah, patlayıcı madde, mermi, bıçak ve benzeri salt saldırı veya savunmada
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer alet ve benzeri maddeleri yurda sokmak,
yapmak, taşımak, bulundurmak, kullanmaya teşebbüs etmek, teşvik etmek veya ticaretini yap-
mak.

e) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmek, hakaret etmek, fiili saldırıda bulunmak
veya silah kullanmak.

f) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Anayasada belirtilen niteliklerine aykırı davranış-
larda bulunmak, milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak
veya sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi
yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören dü-
zenlemek, demeç vermek, katılmak veya katılmaya zorlamak.

g) Yurt bina ve tesisleri içinde herhangi bir yere veya dış duvarlarına ideolojik maksatla
yazı yazmak, resim yapmak, afiş, poster ve benzeri şeyler asmak, astırmak veya dağıtmak.

ğ) Yasadışı kuruluş ve örgütlere üye olmak, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek
şekilde propagandasını yapmak, bu örgüt ve kuruluşların eylem ve etkinliklerine katılmak veya
bu eylem ve etkinliklerde bulunmak ya da başkalarının bu eylem ve etkinliklere katılması için
baskı yapmak.

h) Sarhoşluk etkisiyle rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içki
kullanmak veya bulundurmak.

ı) Uyuşturucu, uçucu, uyarıcı ve benzeri maddeleri kullanmak, taşımak, bulundurmak,
imal etmek, yetiştirmek veya ticaretini yapmak.
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i) Geceyi izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste üç gün yurdun dışında geçirmek.
j) Yurdun öğrencisi olmayan kişilerin yurda girmesini sağlamak veya barındırılmasına

yardımcı olmak.
k) Yurt öğrencileri üzerinde siyasi baskı uygulamak.
l) Terör örgütlerinin faaliyetlerine katılmak.
m) Yurt binası ve eklentilerinde darp etmek suretiyle, kişilere zarar vermek veya öğ-

rencileri sindirmek.
n) Yasaklı yayınları bulundurmak veya dağıtmak.
o) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşa-

ğıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan
dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin gü-
venliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Mil-
letini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına
karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı
madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul
etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor mü-
sabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama,
reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmak veya bu suçlardan
haklarında derdest kamu davası bulunmak veya yurt binası ve eklentilerinde bu suçları oluştu-
racak fiilleri gerçekleştirmek.

(3) Yurt müdürü; bu madde hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılmakta olan
öğrencilerin, bir aya kadar yurt binalarına girmesini tedbir olarak yasaklayabilir. Bu sürenin
her defasında bir ayı aşmamak üzere uzatılmasında il müdürü yetkilidir.

Disiplin cezalarının onay mercileri
MADDE 25 – (1) Disiplin kurulu tarafından teklif edilen uyarma cezası yurt müdürü-

nün; kınama cezası il müdürünün; yurttan çıkarma cezası Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe
girer.

(2) Yurt müdürünün disiplin kurulu başkanı olması halinde, bu kurulun uyarma cezasına
ilişkin kararları, ayrıca bir onaya gerek kalmadan yürürlüğe girer.

Disiplin suçunun tekrarı
MADDE 26 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olan aynı fiil veya halin öğrencinin

yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır.
(2) Geceyi izinsiz ve mazeretsiz yurdun dışında geçirmesi nedeni ile verilen uyarma

ve kınama cezalarına ilişkin fiillerin tekrarında bir derece ağır ceza uygulanabilmesi için söz
konusu fiillerin, içinde bulunulan öğretim yılında işlenmiş olması gerekir.

(3) Aynı derecede ceza gerektiren, fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle onaylanmış di-
siplin cezalarının üçüncü kez uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin cezasının ağırlaştırılması veya hafifletilmesi
MADDE 27 – (1) Disiplin cezası verilirken, öğrencinin yurt içinde ve dışındaki hal ve

hareketi, yurt idaresi ve arkadaşlarına karşı tutumu, fiil veya hallerin ne gibi şartlar altında iş-
lenmiş olduğu, psikolojik durumu ve diğer sebepler de göz önünde bulundurularak bir derece
ağır veya hafif ceza verilebilir. Ancak 26 ncı maddeye göre bir derece ağır ceza uygulanmış
ise bu madde hükmüne göre tekrar ağırlaştırma yapılamaz.

(2) Ceza tespitinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla fiilin işlenmesi
veya toplu fiil işlemeyi teşvik halinde bir derece hafif ceza uygulaması yoluna gidilemez.
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(3) Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, her bir fiile
karşılığı olan ceza verilir.

(4) Genel Müdür yurttan çıkarma cezası, il müdürü kınama cezası teklifini bir derece
hafifletebilir.

Disiplin cezasına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenci, disiplin cezalarının tebliği tarihini takip eden yedi gün için-

de disiplin cezalarına itiraz edebilir. İtirazlar; uyarma cezasında il müdürlüğüne, kınama ceza-
sında Genel Müdürlüğe, yurttan çıkarma cezasında ise Bakanlığa yapılır.

(2) Uyarma cezasında il müdürü, kınama cezasında Genel Müdür, yurttan çıkarma ce-
zasında ise Bakan yardımcısı itiraz üzerine karar vermeye yetkilidir.

(3) İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
(4) Bakan yardımcısı itiraza konu yurttan çıkarma cezasının uygulanmasını karar ve-

rinceye kadar durdurabilir, cezayı onaylayabilir, bir alt ceza verebilir ya da kaldırabilir.
(5) İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren

otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
Disiplin kurulunun teşekkülü
MADDE 29 – (1) Disiplin kurulu; her yıl Eylül ayında yurt müdürünün teklifi, yurt

hizmetleri müdürünün uygun görüşü ve il müdürünün onayı ile teşekkül eder.
(2) Disiplin kurulu yurt müdür yardımcısının başkanlığında, yardımcı hizmetler sınıfı

dışındaki memur personel arasından görevlendirilecek iki üyeden oluşur. Ayrıca iki yedek üye
aynı usulle tespit edilir. Yurt müdür yardımcısının bulunmaması halinde ise yurt müdürü, di-
siplin kuruluna başkanlık eder.

(3) Memur personeli herhangi bir sebeple ikiden az olan yurtlarda disiplin kurulu il
müdürlüğünce teşekkül ettirilir.

(4) Disiplin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması halinde
başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Disiplin kurulunun çalışma usul ve esasları
MADDE 30 – (1) Disiplin kurulu, yurtlarda barınan öğrencilerin disiplin işlemleri ile

ilgili konularda karar alır.
(2) Disiplin kurulunun çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Disiplin kurulu başkan ve üyesi dışında yurt müdürü veya görevlendireceği personel

tarafından, öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli inceleme ve araştırma yapılır.
b) Görevlendirilen personel, öğrencinin yazılı ifadesini alır. Öğrenci ifadesini, ifade

çağrı yazısının tebliğ tarihinden itibaren yurtta bulunduğunda üç iş günü, yurtta bulunmaması
halinde ise yedi iş günü içinde vermek zorundadır. Öngörülen süreler içerisinde ifade verilme-
mesi halinde, öğrenci ifade vermekten vazgeçmiş sayılır.

c) Görevlendirilen personel, öğrencinin yazılı ifadesini ve konu ile ilgili her türlü bilgi
ve belgeleri de ekleyerek sonucu bir rapor halinde yurt müdürüne sunar.

ç) Araştırma veya incelemenin yurt müdürü veya görevli personel tarafından yapılma-
sını müteakip, yurt müdürü gerekli görürse disiplinle ilgili konuları iki iş günü içinde disiplin
kuruluna havale eder.

d) Disiplin kurulu gerek görürse soruşturmayı genişletebilir.
e) Disiplin kurulu tarafından öğrencinin savunması alınır. Öğrenci tebliğ tarihinden iti-

baren yurtta bulunduğunda üç iş günü, yurtta bulunmaması halinde ise yedi iş günü içinde
yazılı savunma vermediği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

f) Disiplin kurulu tarafından savunması alınmadan öğrenciye ceza verilemez.
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g) Disiplin kurulu, savunmanın kurula intikal ettiği tarihten itibaren üç iş günü içinde
toplanır ve yedi iş günü içinde karar verir. Bu süre içinde çalışmalar tamamlanmadığı takdirde
ara karar alınarak yedi iş gününü geçmemek üzere süre uzatılabilir. Karar tarihini takip eden
ilk iş günü kararın onay mercilerine intikali için gerekli işlemler tamamlanır.

ğ) Karara bağlanacak olayın disiplin kurulu başkanı veya üyelerin şahsıyla ya da üçüncü
derece dahil hısımlarıyla ilgili olması halinde; disiplin kurulu başkanı yurt müdürü ise yerine
il müdürlüğünce belirlenecek personel, disiplin kurulu başkanı yurt müdür yardımcısı ise yerine
yurt müdürü, disiplin kurulu üyelerinin yerine ise kurulda yer alan yedek üye görev alır.

h) Onaylanan disiplin cezaları Disiplin Kurulu Karar Defterine işlenir. Karar numarası
yurtların hizmete açıldığı ay itibariyle yılı belirtilerek her öğretim yılında yeniden verilir.

ı) Yeterli personel bulunmadığı durumlarda disiplin kurulu yedek üyesi disiplin kuru-
lunda görevli değilse gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak üzere görevlendirilebilir.

Disiplin cezalarının tebliği
MADDE 31 – (1) Disiplin işlemlerine ait her türlü tebligat öğrenciye imza karşılığı

yapılır. Öğrenci tebligatı almaktan imtina ederse durum bir tutanakla tespit edilir ve bu durumda
tebligat kendisine yapılmış sayılır.

(2) Öğrencinin yurttan herhangi bir sebeple ayrılması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Öğrenci, yurttan çıkarma cezasının tebliğinden itibaren yurdu terk etmek zorundadır.
Ancak yurt müdürü gerektiğinde bir haftaya kadar süre verebilir.

(4) Disiplin cezalarına ilişkin veriler öğrencinin kaydına işlenir ve Bakanlık bilişim sis-
temine kaydedilir.

(5) Disiplin cezaları reşit olmayan öğrencinin velisine bildirilir. Yurttan çıkarma cezaları
ise ayrıca öğrencinin kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna yazılı olarak  bildirilir.

Adli işlemler ile disiplin işlemlerinin birlikte yürütülmesi
MADDE 32 – (1) Aynı olaydan dolayı öğrenci hakkında adli işlem başlatılmış olması,

disiplin işlemlerinin yapılmasını geciktirmez ve disiplin cezalarının uygulanmasına engel ol-
maz.

Öğrencinin yurtla ilişiğinin kesilmesi
MADDE 33 – (1) Yurtta barınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan an-

laşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların yurtla ilişikleri kesilir. Disiplin
hükümlerine aykırı davrananlar için ise disiplin süreci işletilir.

(2) Terör örgütlerinin eylemlerine katıldığı tespit edilenlerin yurtla ilişiği kesilir ve di-
siplin süreci işletilir.

(3) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası
almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir ve yurtta ba-
rınmaları için yeniden müracaat etmeleri gerekir.

(4) İlişik kesme işlemi yurt müdürü tarafından re’sen uygulanır. İlişiği kesilen öğrenciler
en geç üç iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.

Yurt dışında bulunan yurtlardaki disiplin işlemleri
MADDE 34 – (1) Bakanlığın yurt dışında bulunan yurtlarında, bu Yönetmeliğin altıncı

bölümünde belirtilen iş ve işlemleri yürütecek merciler Bakan tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Misafirlerin yurtla ilişiğinin kesilmesi
MADDE 35 – (1) Barındıkları yurt ve diğer hizmet binalarında huzur ve disiplini boz-

duğu veya idarenin çalışmasını güçleştirdiği tespit edilen misafirlerin yurtla ilişiği kesilir. İlişik
kesme işlemi yurt müdürü tarafından re’sen uygulanır.
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Normal mesai saatleri dışında yurtlarda verilen hizmet
MADDE 36 – (1) Yurtlarda, Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre özel

hizmet ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur.
Özel hizmet ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır.

Yurtların denetimi
MADDE 37 – (1) Yurtlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından denetlenir.
Uluslararası öğrenciler
MADDE 38 – (1) Uluslararası öğrenciler hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uy-

gulanır. Ancak gerek ikili anlaşmalara, gerekse ilgili mercilerce talep edilecek hususlara dair
karar almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Uluslararası öğrenciler, Türk vatandaşlığına geçseler dahi 9 uncu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen öncelik durumları ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yurt
ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler kapsamında değerlendirilmez.

Yurt müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 39 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen defter ve dosyalar yurt müdürlükleri

tarafından fiziki ortamda veya Bakanlık bilişim sistemine işlenir.
Başvuru değerlendirme ve öğrenci yerleştirme işlemleri
MADDE 40 – (1) Başvuru değerlendirme ve öğrenci yerleştirme işlemleri Bakanlık

bilişim sistemi üzerinden Bakanlık tarafından yapılır.
Öğrenci yurt nakil işlemleri
MADDE 41 – (1) Öğrenci yurt nakil işlemleri Bakanlık tarafından belirlenir.
Usul ve esaslar
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tara-

fından hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenir.
Küçük işletmeler
MADDE 43 – (1) Yurtlarda öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan

küçük işletmeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Atıflar
MADDE 44 – (1) Diğer mevzuatta yer alan yurttan süresiz çıkarma cezasına yapılan

atıflar bu Yönetmelikte yer alan yurttan çıkarma cezasına yapılmış sayılır. Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girmesinden önce verilen yurttan süresiz çıkarma cezaları, yurttan çıkarma cezası
olarak kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş

olan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller veya devam eden disiplin soruşturmaları hak-
kında, 45 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri, öğrencinin lehine olan
durumlarda ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yurtlarda barınan öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki öğretim

yılında yurtlarda barınan ve normal öğrenim süresi içinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğ-
renciler, talep etmeleri ve yurt kapasitesinin yeterli olması kaydıyla normal öğrenim sürelerine
bir öğretim yılı daha eklenerek barındırılır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
MERKEZ AV KOMİSYONU, İL VE İLÇE AV KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; avcılığın düzenlenmesi, av ve yaban hayatı-

nın korunması ve geliştirilmesi hususlarında karar alacak Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe
av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, üyelerinin belirlenmesi, çalışma usulleri,
kararların alınması, kararlarının yayın ve yayım esaslarını belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanu-

nunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif avcı: Avcılık belgesine sahip avlanma izni alan avcıyı,
b) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede

yer alan hayvanları,
c) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk

grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih
arasındaki süreyi,

ç) Av yılı: 1 Nisandan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,
d) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,
e) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, ge-

liştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların 22/11/2001
tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında oluşturduğu federasyon ve konfede-
rasyonları,

f) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, Kanuna
göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim
almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

g) Avlanma izni: Her av yılı için av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine
göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri yatırarak alınan izni,

ğ) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası
arasında kalan zamanı,

h) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
ı) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
i) Bölge Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,
j) Bölge Müdürü: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürünü,
k) Bölge Müdür Yardımcısı: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bağlı bölge

müdür yardımcısını,
l) Değerlendirme Komisyonu: Komisyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür

Yardımcısı başkanlığında, Av Yönetimi Daire Başkanı, Yaban Hayatı Daire Başkanı, Koruma
ve Kontrol Çalışma Gurubu sorumlusu ile Avcılık Hizmetleri Çalışma Gurubu sorumlusunun
katılımıyla oluşan komisyonu,

m) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve ben-
zeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun mu-
vafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

n) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün,
bataklık ve sazlık gibi sahaları,
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o) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünü,
ö) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve

bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfede-
rasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

p) İldeki Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,
r) Kanun: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,
s) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın

avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
ş) Şef: İldeki şube müdürlüğüne bağlı şefi,
t) Şeflik: İldeki şube müdürlüğüne bağlı şefliği,
u) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belir-

lenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Kuruluşu, Üyelerinin Belirlenmesi ve Komisyonların Çalışma Şekli

İl ve ilçe av komisyonlarının kuruluşu
MADDE 4 – (1) İl av komisyonu valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının baş-

kanlığında; bölge merkezlerinde bölge müdürü diğer illerde ise ildeki şube müdürü, Orman
Genel Müdürlüğünün ilde bulunan kuruluşunu en üst düzeyde temsil eden birim amiri ve İl
Tarım Orman Müdürü olmak üzere Bakanlıktan üç, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü, jandarma teşkilatı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşla-
rından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eder.

(2) Valilik gerekli hâllerde, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu ku-
rabilir.

Merkez Av Komisyonunun kuruluşu
MADDE 5 – (1) Merkezde, Bakanın veya Bakan Yardımcısının başkanlığında; Genel

Müdürlükten üç, Bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir veteriner olmak üzere
iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdür-
lüğünden birer, yükseköğretim kurumlarının orman fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden
bir olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş-
larını temsilen dört, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz,
özel avlak veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibeş üyeden teşekkül eden
Merkez Av Komisyonu kurulur.

Sekretarya hizmeti
MADDE 6 – (1) İlçe av komisyonunun sekretarya hizmetleri şeflik, il av komisyonunun

sekretarya hizmetleri ildeki şube müdürlüğü, Merkez Av Komisyonunun sekretarya hizmetleri
Genel Müdürlükçe yürütülür.

İl ve ilçe av komisyonlarının kamu kurum ve kuruluş üyelerinin belirlenmesi
MADDE 7 – (1) İl ve ilçe av komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak

üyeler, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın toplantı
davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya yetki devri kapsamında gö-
revlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.

İl ve ilçe av komisyonlarının gönüllü kuruluş üyesinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) İl ve ilçelerde faaliyet gösteren gönüllü kuruluşların bulunması halin-

de; av komisyonlarına üye verecek gönüllü kuruluş, ilde ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve
valinin onayı, ilçede şefliğin teklifi ve kaymakamın onayı ile belirlenir.

(2) Belirlenen gönüllü kuruluş, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının,
ilçelerde kaymakamın toplantı davet yazısı üzerine il veya ilçe av komisyonuna katılmasını
uygun gördüğü üyesini yazılı olarak görevlendirir.
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İlçe av komisyonunun avcı üyelerinin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) İlçe av komisyonunda görevlendirilecek üç avcı üye, ilçede faaliyet

gösteren ve en fazla aktif avcı üyeye sahip avcı kuruluşlarının başkan veya yönetim kurulunca
yetki verilen aktif avcı üyeleri arasından şefliğin teklifi ile kaymakamlıkça belirlenir.

(2) İlçede avcı kuruluşu bulunmadığı takdirde ilçede ikamet eden avcılardan üç aktif
avcı, şefliğin teklifi ve kaymakamlık makamının oluru ile ilçe av komisyonu avcı üyesi olarak
görevlendirilir.

İllerde il av komisyonu avcı üyelerinin belirlenmesi
MADDE 10 – (1) İldeki şube müdürlüğü il genelinde faaliyet gösteren her bir avcı ku-

ruluşunu temsil edecek, avcı kuruluşu başkanı ve/veya avcı kuruluşu yönetimince toplantıya
katılmak üzere görevlendirilecek bir aktif avcı üyeyi şubat ayı içerisinde yazılı olarak toplantıya
çağırır. Toplantıya ildeki şube müdürü başkanlık eder. Toplantıda en çok oy alan üç asil üç ye-
dek avcı üye, il av komisyonu üyesi olarak seçilir. Toplantıya başkanlık edecek ildeki şube mü-
dürü oy kullanamaz. 

(2) İl genelindeki avcı kuruluşu sayısı üç adet ise bu kuruluş başkanları veya avcı ku-
ruluşu yönetimince toplantıya katılmak üzere görevlendirilecek bir aktif avcı üye il av komis-
yonuna katılmak üzere ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile görev-
lendirilir. Avcı kuruluşu sayısı üçten az ise, kuruluşu olan dernek başkanları veya avcı kuruluşu
yönetimince toplantıya katılmak üzere görevlendirilecek aktif avcılar dan üç kişi ildeki şube
müdürlüğünün teklifi valilik makamının oluru ile toplantıya katılmak üzere görevlendirilir.

(3) İl genelinde avcı kuruluşu yok ise, ilde ikamet eden üç aktif avcı, ildeki şube mü-
dürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile toplantıya katılmak üzere görevlendirilir.

Merkez Av Komisyonu kamu kurum ve kuruluş üyelerinin belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Merkez Av Komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak

üyeler, Bakanlığın toplantı davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya
yetki devri kapsamında görevlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.

Merkez Av Komisyonuna katılacak bilim insanlarının belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Komisyonda görev almak isteyen üniversitelerin orman fakülteleri

ve biyoloji bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi/öğretim görevlisi bilim insanları her yıl
Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bireysel olarak başvuru yapabilir. Yeterli sayıda başvuru ol-
maması durumunda Bakanlıkça üniversitelerin orman fakülteleriyle biyoloji bölümlerine yazılı
çağrı yapılarak Merkez Av Komisyonu toplantısına katılmak üzere bir öğretim üyesi/öğretim
görevlisi ismi önerilmesi istenir.

(2) Merkez Av Komisyonunda görev yapacak iki asil iki yedek bilim insanı üye, başvuru
yapanlar arasından, Bakanlıkça oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından seçilir.

(3) Asil üyelerin katılamaması durumunda birinci yedek üyeden başlanmak üzere yedek
üyeler toplantıya çağrılır.

Merkez Av Komisyonuna katılacak sivil toplum kuruluşu üyelerinin belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından

komisyona katılmak isteyen dernek başkanı ve/veya dernekçe belirlenen bir üye, Merkez Av
Komisyonu toplantısına katılmak üzere her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa doğrudan baş-
vuru yapabileceği gibi Bakanlık bu kapsamda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yazılı
çağrı yaparak Merkez Av Komisyonu toplantısına katılmak üzere dernek başkanı ve/veya der-
nekçe belirlenen bir üye isminin önerilmesi de istenir.

(2) Bakanlıkça oluşturulan değerlendirme komisyonu, başvuru yapanların doğa koruma
konusundaki birikim ve tecrübelerine dikkat ederek Merkez Av Komisyonu toplantısına katı-
lacak dört asil dört yedek üyeyi seçer. 

(3) Asil üyelerin katılamaması durumunda birinci yedekten başlanmak üzere yedek
üyeler toplantıya çağrılır.
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Merkez Av Komisyonuna katılacak özel/örnek avlak temsilcisinin belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Her yıl Mart ayı sonuna kadar özel ve/veya örnek avlakları temsilen

bir üye komisyon toplantısına katılmak üzere Bakanlığa başvuru yapabilir. 
(2) Avlakta sürdürülen avcılık faaliyetleri göz önünde bulundurularak, başvuru yapanlar

arasından, özel ve/veya örnek avlakları temsilen bir asil bir yedek üye, Bakanlıkça belirlenir.
Merkez Av Komisyonunun bölgesel avcı üyelerinin belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Merkez Av Komisyonuna katılacak dokuz coğrafik bölgenin avcı

üyelerinin belirlenmesinde;
a) Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli,

Tekirdağ,
b) Batı Karadeniz Bölgesi: Sinop, Bolu, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak,

Bartın, Karabük,
c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Rize, Trabzon,  Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun,

Ordu, Giresun, Amasya, Tokat,
ç) Ege Bölgesi: Manisa,  İzmir,  Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale,
d) Batı Akdeniz Bölgesi: Burdur, Antalya, Isparta, Denizli,
e) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep,

Kilis, Hatay,
f) İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman,

Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir,
g) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van,

Bingöl, Muş,
ğ) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman,

Mardin, Elazığ, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri illeri esas alınır.
Bölgesel avcı üye seçimi 
MADDE 16 – (1) Bölgesel avcı üyelerin belirlenmesine ilişkin sekretarya işlemleri

bölge müdürlüğü tarafından yapılır. Aşağıda belirtilen bölge müdürlüğü merkezlerinde yapı-
lacak toplantıya bölge müdürü veya yardımcısı başkanlık eder.

a) Marmara Bölgesi: İstanbul
b) Batı Karadeniz Bölgesi: Sinop
c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Rize
ç) Ege Bölgesi: Manisa
d) Batı Akdeniz Bölgesi: Burdur
e) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana
f) İç Anadolu Bölgesi: Ankara
g) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum
ğ) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya 
Bölgesel avcı üye adaylarının belirlenmesi
MADDE 17 – (1) İl av komisyonuna katılan avcı üyeler arasından, av ve yaban hayatı

bilgisine sahip, avcılık konusunda bilgili ve bölgeyi iyi tanıyan ve bölge illerini en iyi temsil
edecek bir asil bir yedek avcı üye bölgesel avcı üye adayı olarak il av komisyonlarınca belirlenir
ve il av komisyonunda karar altına alınır. Bölgesel avcı asil ve yedek üye aday isimlerinin adres
bilgilerinin de yer aldığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdür-
lüğe gönderilir.

(2) Ayrıca il av komisyonlarınca bölgesel avcı üye adayı olarak belirlenenlerin isim ve
adresleri, 16 ncı maddede belirtilen bölge müdürlüklerine Mart ayı sonuna kadar bildirilir.

Bölgesel avcı üyelerin belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Bölgesel avcı üyenin belirleneceği 16 ncı maddede belirtilen bölge

müdürlüklerince, toplantı günü, yeri ve saati belirtilerek toplantı tarihinden onbeş gün önce
bölgesel avcı üye adaylarına yazılı çağrı yapılır. Asil üyelerin mazeret belirterek toplantıya ka-
tılamayacaklarını bildirmeleri halinde yedek üyelere yazılı çağrı yapılır.
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(2) Toplantıya bölge müdürü veya yardımcısı başkanlık eder.
(3) Toplantıya katılan bölgesel avcı üye adaylarının her biri, il av komisyonlarınca be-

lirlenen ve bölge müdürlüklerine gönderilen bölgesel avcı üye adayları arasından üç ismi böl-
gesel avcı üyesi olarak teklif eder.

(4) Adaylardan alınan oy sayısına göre birinci sırada yer alan aday asil ikinci sırada yer
alan aday ise yedek bölgesel avcı üye olarak belirlenir. En fazla oy alan adayların oyları eşit
olması durumunda, bu adaylar kuraya tabi tutularak asil ve yedek üye bunların arasından be-
lirlenerek tutanak altına alınır. Bölgesel avcı üye asil ve yedek isimleri tebligat adresi bilgileri
ile birlikte 16 ncı maddede belirtilen bölge müdürlüklerince Nisan ayının ilk haftasına kadar
Genel Müdürlüğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Çalışma Şekli

İl ve ilçe av komisyonlarının toplanması, karar alması ve çalışma şekli
MADDE 19 – (1) İl av komisyonu valilik makamının, ilçe av komisyonu kaymakamlık

makamının yazılı daveti ile komisyon üye sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılan üye sayılarının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu
iki oy sayılır.

(2) İl av komisyonu toplantısına vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçe av ko-
misyonu toplantısına kaymakam başkanlık eder.

(3) İlçe av komisyonunun toplantı günü, yeri ve saati ise kaymakamlıkça, il av komis-
yonunun toplantı günü, yeri ve saati valilikçe belirlenir.

(4) İl av komisyonunda varsa ilçe av komisyonu kararları değerlendirilir. Komisyon,
gerekçe göstererek ilçe av komisyonunun görüşünden farklı karar alabilir.

(5) İlçe av komisyonları, Merkez Av Komisyonu Kararının alınacağı toplantı tarihi ön-
cesinde Ocak ayı içinde toplanır. İlçe av komisyonu kararları, il av komisyonunun sekretarya
hizmetlerini yürüten ildeki şube müdürlüğüne en geç onbeş Şubat tarihine kadar gönderilir.

(6) İl av komisyonu ise yine Merkez Av Komisyonu Kararının alınacağı toplantı tarihi
öncesinde Şubat ayı içinde toplanır. İli bölgesel avcı üye olarak temsil edecek bir asil bir yedek
avcı üye adayının isminin de karar altına alındığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı so-
nuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Merkez Av Komisyonunun toplanması, karar alması ve çalışma şekli
MADDE 20 – (1) Merkez Av Komisyonu toplantısına Bakan veya görevlendireceği

Bakan Yardımcısı başkanlık eder.
(2) Merkez Av Komisyonunun olağan toplantısı, 5 inci maddede belirtilen ve bu Yö-

netmelik doğrultusunda seçilen komisyon üyelerine toplantı tarihinden en az onbeş gün önceden
komisyon başkanınca yazılı tebligatla bildirilir. Komisyon üyelerinin mazeret belirterek top-
lantıya katılamayacağını bildirmesi halinde yedek üyeler Merkez Av Komisyonu toplantısına
aynı usulle davet edilir.

(3) Merkez Av Komisyonu yılda en az bir kez ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar ko-
misyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon toplantısında kararlar toplantıya
katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy
sayılır.

(4) Toplantı gündemi ve il av komisyonlarından gelen kararların değerlendirildiği taslak
karar metni toplantı gününden en az bir hafta önce komisyon üyelerine Bakanlıkça gönderilir.

(5) Toplantı görüşmeleri gündem çerçevesinde taslak metin üzerinden yapılır. Toplan-
tının aynı gün bitmemesi halinde, başkanın belirleyeceği program dahilinde komisyon çalış-
malarına devam edilir.

(6) Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını bilimsel raporlar ve çalışmalar
ile taraf olunan uluslararası sözleşmeler çerçevesinde değerlendirir. Komisyon, gerekçe göste-
rerek il av komisyonu görüşünden farklı karar alabilir.
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(7) Komisyon olağanüstü durumlarda Bakanın veya komisyon üyelerinin en az 2/3’ünün
talebi ile de toplanabilir. Toplantı günü, yeri ve saati Bakanlıkça belirlenir ve komisyon üyele-
rine tebliğ edilir.

(8) Merkez Av Komisyonu Kanunla Bakanlığa verilen yetkiler haricinde ve 21, 22, 23,
24, 25 ve 26 ncı maddelerde belirtilen görev ve yetkilerinin dışında, avcılığın düzenlenmesi
ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli gördüğü kararları alabilir. Mer-
kez Av Komisyonunun aldığı kararlar kesindir.

(9) Merkez Av Komisyonu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her yıl yeniden oluş-
turulur ve aldığı kararlar bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmî Gazete’de yayı-
mına kadar geçerlidir.

(10) Alınan ilave kararlar da Resmî Gazete’de ayrıca yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Görev ve Yetkileri

Korunacak av hayvanlarının belirlenmesi
MADDE 21 – (1) İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av

hayvanları türleri listesinde bulunan av hayvanlarından; il veya ilçe mülki sınırları içindeki
devlet avlağı ve genel avlaklarda popülasyonlarındaki birey sayıları azalan ve yok olma tehli-
kesi ile karşı karşıya olan av hayvanı türlerini, Merkez Av Komisyonu Kararının geçerli olduğu
süreler de korunmasını veya bunların avlanmasının yasaklanması için bir üst komisyona teklifte
bulunabilir.

(2) İl ve ilçe av komisyonlarınca korunması amacı ile teklifte bulunulan av hayvanları,
Merkez Av Komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldüğünde kararın geçerli olduğu o av
yılı için koruma altına alınır.

(3) Merkez Av Komisyonu, korunacak av hayvanı türlerinin avını, sayılarının ve popü-
lasyonlarındaki birey sayılarının azaldığı avlakları göz önünde bulundurarak bölgesel olarak
da yasaklayabilir.

Avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma süreleri, zamanı ve günlerinin
tespiti

MADDE 22 – (1) İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit ve ilan edilen av hay-
vanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine
göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve popülasyon durumları
göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin
başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını tespit ederek bir üst komisyona
teklifte bulunur.

(2) Avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerinin ve zamanının
tespitinde il veya ilçelerde veya üniversitelerde yapılmış ve Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiş
varsa bilimsel veriler ve araştırmalar da göz önünde bulundurulur.

(3) Merkez Av Komisyonu il av komisyonlarının tekliflerini de dikkate alarak Bakan-
lıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve me-
meli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi
yaşam evreleri ve popülasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek
av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve za-
manını, tespit eder.

(4) Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanları ve avlanma süre-
lerini bölgesel olarak belirleyebilir.

Avlanma miktarlarının tespiti
MADDE 23 – (1) İl ve ilçe av komisyonları, avlanma sürelerini tespit ettiği av hay-

vanlarının popülasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir
günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma
miktarlarını tespit edip bir üst komisyona teklif eder.
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(2) Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını da göz önünde bulundurarak
avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının popülasyon durumuna göre bir av günü için
avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında
bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit eder.

(3) Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma mik-
tarlarını bölgesel olarak belirleyebilir.

Yasaklanan avlanma araç ve gereçlerinin tespiti
MADDE 24 – (1) İl ve ilçe av komisyonları; avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik

dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları
ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gereken-
lerin özelliklerini belirler ve bir üst komisyona teklif eder.

(2) Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediklerinin dışında kalan ve avlanmada
kullanılmasına izin verilecek araç ve gereçlerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bu-
lundurulmasına, avlanan hayvanların taşınmasına ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsa-
mında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık
belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen
ve avlanmada kullanılan silahları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kul-
lanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas
ve usullerle ilgili bir üst komisyona teklifte bulunur.

(3) Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının tekliflerini de göz önünde bulundu-
rarak, avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü
tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden
avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler.

(4) Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediği araç ve gereçlerin dışında kalan
ve avlanmada kullanılmasına izin verileceklerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bu-
lundurulmasına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

Yasaklanan avlakların tespiti
MADDE 25 – (1) İl ve ilçe av komisyonları mülki sınırları dahilinde bulunan devlet

avlakları ve genel avlaklarda orman yangını, olumsuz hava koşulları, aşırı avlanma gibi ne-
denlerle av hayvanlarının popülasyonlarının azalması ve nesillerinin tehlike altına düşmesinin
söz konusu olduğu hallerde belli edeceği devlet ve genel avlaklarında avlanmanın bir av yılı
yasaklanmasını bir üst komisyona teklif eder.

(2) Merkez Av Komisyonu; yasaklanması istenen devlet ve genel avlaklarla ilgili tek-
lifleri gerekçeleriyle birlikte değerlendirerek bir av yılı ava açabilir veya kapatabilir.  

(3) Merkez Av Komisyonu; av ve yaban hayvanlarının sürdürülebilirliği için gerekli
görmesi durumunda, il av komisyonunun teklifi doğrultusunda yaban hayvanı popülasyonla-
rının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı devlet ve genel avlaklarında
gerekçelerini belirterek üst üste iki av yılı ve orman yangını nedeni ile yaban hayvanı popülas-
yonunun azaldığı devlet ve genel avlaklarında ise doğal yaşam dengesinin yeniden kurulduğu
bilimsel olarak tespit edilinceye kadar yasaklayabilir.

Mücadele maksatlı avlanma esas ve usulleri
MADDE 26 – (1) Merkez Av Komisyonu avlanma gayesi dışında mücadele kapsamın-

da ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık bel-
gesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve
avlanmada kullanılan silahları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kul-
lanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas
ve usulleri tespit eder.

(2) Merkez Av Komisyonu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ile
mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine taşınması ile ilgili
esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

(3) Av hayvanlarının nakli ile ilgili olarak 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri saklıdır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme Yetkisi
MADDE 27 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak, kolay-

laştırmak, tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya yetki-
lidir.

Komisyon üyelerinin yollukları
MADDE 28 – (1) Merkez Av Komisyonuna seçilen üyelerin yollukları, üyenin ikamet

ettiği ilin, ildeki şube müdürlüğünce ödenir.
Merkez Av Komisyonu Kararının yayımı
MADDE 29 – (1) Merkez Av Komisyonu Kararı komisyonun karar almasını müteakip

Resmî Gazete’de ilan edilir.
(2) Komisyon kararının Resmî Gazete’de ilan edilmesi kararın tüm avcılara tebliği sa-

yılır.
(3) Merkez Av Komisyonunun almış olduğu karar bir sonraki Merkez Av Komisyonu

kararının Resmî Gazete’de ilan edilmesine kadar geçerlidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 18/5/2004 tarihli ve 25466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mer-

kez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Esas ve Usullerine Dair
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “4” ibaresi “dokuz” şeklinde, “tutarından” ibaresi “tutarında tedavüldeki Türk parası cin-
sinden nakdi teminat veya” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2011 27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/10/2012 28429
2- 10/1/2013 28524
3- 22/10/2013 28799
4- 26/3/2015 29307
5- 26/6/2015 29398
6- 30/7/2019 30847
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “4” ibaresi “dokuz” şeklinde, “tutarından” ibaresi “tutarında tedavüldeki Türk parası cin-
sinden nakdi teminat veya” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fık-
rasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayıp ülkemizde başarı sıralaması şartı aranan ve
eğitim dili Türkçe olan yurt dışı bir diploma programından mezun olan öğrencilere denklik ve-
rilebilmesi için, eğitime başladıkları yıl merkezi yerleştirme sınavına girmeleri ve aranan başarı
sıralaması şartını sağlamaları gerekir. Bu şartı sağlamayanların diplomalarına denklik işlemi
yapılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Başarı sıralaması şartı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, öğretmenlik,
mühendislik, mimarlık ile Kurulun belirlediği klinik uygulaması olan sağlık programlarında
uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara denklik işlemi yapılmaz. Bunların dışında kalan
programlarda ise yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş
olan sıralama kuruluşlarınca yapılan dünya üniversite sıralamalarının birinde, ilk dört yüzlük
dilim içerisindeki üniversitelerden uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara SYBS uygu-
lanmaksızın denklik işlemi yapılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2011 27965
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 2/10/2012 28429
2- 10/1/2013 28524
3- 22/10/2013 28799
4- 26/3/2015 29307
5- 26/6/2015 29398
6- 30/7/2019 30847
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ
PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE

KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “belirleyebilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yurt
dışındaki bir yükseköğretim kurumundan ülkemizdeki başarı sıralaması şartı aranan bir prog-
rama yatay geçiş yapılabilmesi için;” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklen-
miştir.

“a) Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğ-
retim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört
yüzlük dilim içerisinde yer alması ve bu Yönetmeliğin dönem/sınıf ve başarı şartlarını taşıması,

b) İlk dört yüzlük dilim dışında kalan bir üniversitede kayıtlı olunması halinde;
1) Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, her halükarda merkezi yerleştirme sı-

navına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde
başarı sıralaması şartını sağlamış olması,

2) Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların, kayıt oldukları
diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması,

gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/12/2017 30261
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 30/7/2019 30847
2- 14/4/2020 31099

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2010 27561
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 16/8/2011 28027
2- 21/9/2013 28772
3- 2/5/2014 28988
4- 18/3/2016 29657
5- 9/6/2017 30091
6- 12/4/2019 30743
7- 21/12/2019 30985
8- 10/6/2020 31151
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TEBLİĞLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar

için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri be-

lirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu

ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu

tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Ku-

rumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren

on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış

olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversi-

telerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya

ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge

şartı aranmaz.

Yaptırımlar

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddeye ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ

hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekilleri hakkında 5544 sayılı Kanunun ek

1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yü-

rütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NİTRAT 
KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İYİ TARIM UYGULAMALARI 

KODU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2016/46)’NDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/8)

MADDE 1 – 11/2/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sularda
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uy-
gulamaları Kodu Tebliği (Tebliğ No: 2016/46)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve
(e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve (j) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe tarım ve orman müdürlüğünü,”
“ö) Nitrat eylem planı: Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi

ve azaltılması amacıyla Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönet-
meliğinin 8 inci ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde hazırlanan eylem planını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş,
üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İyi tarım uygulamaları kodu bu bölgelere özgü hazırlanan nitrat eylem planları ile uygulanır.”

“(3) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri
hayvansal gübre deposu ve hayvansal gübre yönetim planı, yeter gelirli tarımsal arazi büyük-
lüğüne sahip tarımsal işletmeler ise gübreleme planı yapmakla yükümlüdür.

(4) Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kg’dan az azot üreten hayvancılık işletmeleri
için hayvansal gübre deposu ve hayvansal gübre yönetim planına yönelik hükümlerin uygu-
lanması zorunlu olmayıp gönüllülük esastır. Ancak bu işletmeler, üçüncü fıkra hükümleri ha-
ricindeki tüm hükümleri uygulamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

“İyi tarım uygulamaları kodu kapsamına giren tarımsal işletmelerin belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Hayvansal gübre deposu, hayvansal gübre yönetim planı ve/veya güb-

releme planı yapacak tarımsal işletmeler il/ilçe müdürlükleri tarafından belirlenir.
(2) İyi tarım uygulamaları kodunu uygulayacak tarımsal işletmeler, faaliyetleri ile ilgili

Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı olmalıdır.
(3) Tarımsal işletmedeki toplam azot, işletmedeki hayvanlardan elde edilen ve/veya iş-

letmeye dışardan gelen hayvansal gübrede bulunan azottan oluşur.
(4) Tarımsal işletmelerin toplam azot üretimi, Ek-1’de yer alan Tablo 2.1’deki katsayılar

kullanılarak hesaplanır.
(5) İl/ilçe müdürlüklerince belirlenen hayvansal gübre deposu, hayvansal gübre yönetim

planı ve/veya gübreleme planı yapacak tarımsal işletmeler, işletmenin bulunduğu yerleşim ye-
rinde 15 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edilir. İtirazlar askı süresince il/ilçe müdürlüğüne
yapılır. İtirazlar il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek, itirazın yapıldığı tarihten itibaren
15 gün içerisinde sonuca bağlanır ve itiraz sahibine bildirilir.
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(6) Nitrata hassas ve hassas olmayan bölgelerde; yılda 1600 kg ve üzeri azot üretme
kapasitesine sahip olarak kurulacak hayvancılık işletmeleri ile yıllık ürettikleri azot miktarına
bakılmaksızın hibe, destek, teşvik ve düşük faizli kredi kullanılarak kurulacak hayvancılık iş-
letmeleri, iyi tarım uygulamaları koduna uyumlu olarak planlanır.

(7) Tarımsal işletmelerin iyi tarım uygulamaları koduna uygunluğu il/ilçe müdürlüğü
tarafından değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamında iyi tarım uygulamaları koduna uy-

makla yükümlü olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet gösteren hay-
vancılık işletmeleri, 11/2/2024 tarihine kadar iyi tarım uygulamaları koduna uyum sağlamak
zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık”
ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin;
a) Ek-1’inin; 
1) Kapak sayfası ekteki şekilde, 
2) İÇİNDEKİLER bölümünün 2.15. numaralı satırında yer alan “Hayvan Gübresi Yö-

netim Planı” ibaresi “Hayvansal Gübre Yönetim Planı” şeklinde, 
3) “Hayvancılık İşletmeleri İçin Büyükbaş Hayvan Birimi ve Çiftlik Gübresinden Gelen

Azot Miktarının Hesaplanması” başlıklı 2.2. numaralı bölümünde yer alan 2.3. numaralı metin
kutusundaki “gübre yönetim planlaması oluşturulmalıdır.” ibaresi “hayvansal gübre yönetim
planı yapılmalıdır.” şeklinde, 

4) “Hayvan Gübresi Uygulama Dönemleri” başlıklı 2.12. numaralı bölümünde yer alan
“GTHB” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, 

5) “Hayvan Gübresi ve Güvenli Yönetim” başlıklı 2.14. numaralı bölümünde yer alan
“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, aynı bölümde yer alan
Tablo 2.7. aşağıdaki şekilde,

“Tablo 2.7. Sığır, koyun ve kümes hayvanları için sulu gübre (bulamaç) miktarları 
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6) 2.15. numaralı bölümünün başlığı “Hayvansal Gübre Yönetim Planı” şeklinde, 
7) “Katı ve Sulu Hayvan Gübresinin Depolanması” başlıklı 2.18. numaralı bölümünde

yer alan Tablo 2.9. aşağıdaki şekilde,
“Tablo 2.9. Çiftlikte gübre depoları ve diğer üniteler arasındaki mesafeler

8) “ÖTROFİKASYON” başlıklı 5 numaralı bölümünde yer alan “Orman ve Su İşleri
Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde,

değiştirilmiş,
b) Aynı ekin;
1) “Hayvan Gübresi ve Güvenli Yönetim” başlıklı 2.14. numaralı bölümünde yer alan

2.29. numaralı metin kutusundaki “1600” ibaresinden sonra gelmek üzere “kg” ibaresi,
2) “Katı ve Sulu Hayvan Gübresinin Depolanması” başlıklı 2.18. numaralı bölümüne

2.34. numaralı metin kutusundan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf, 
“Açık ve yarı açık sistem yetiştiricilik yapılan hayvancılık işletmelerinde, gezinti alan-

larının zemininde; beton, kil, sıkıştırma makinaları ile mekanik olarak sıkıştırılmış toprak ve
benzeri sızdırmaz yapıda malzeme ile sızdırmazlık sağlanmalı ve/veya sızıntıları önlemek ama-
cıyla bir drenaj sistemi kurularak zeminde birikebilecek sıvılar toplanmalıdır. İşletmenin ba-
rınma ve gezinti alanları, yemliklerden uzaklaşan yönde eğimli olmalı ve işletme, harici yüzey
akışlarından drenaj sistemleri ile tamamen tecrit edilmelidir.”

eklenmiştir.
MADDE 7 – Bu Tebliğ 11/2/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/2/2017 29976
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 07/04/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-40

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 07/04/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-41

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 07/04/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-42

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 07/04/2021

Karar No : 2021/ÖİB-K-43

Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3162 

—— • —— 
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3153 
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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3151 

—— • —— 
İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3152 

—— • —— 
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3157 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

80 ADET ÇİFT SIRA SÜRÜCÜ KABİNLİ DAMPERLİ EKİP ARACI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 80 adet çift sıra 

sürücü kabinli damperli ekip aracının, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

şartname bedelini (140.-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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 26.04.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2021 /188854 

OFİSİMİZ BANKA HESAPLARI: 

- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

- T.C. Vakıflar Bankası Atatürk Bulv. Ankara Şb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

- T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

- T.C. Ziraat Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR95 0020 9000 0002 8199 0000 01 

- T.C. Vakıf Katılım Bankası Ankara Kurumsal Şb. : TR61 0021 0000 0000 2729 7000 02 
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1 ADET HOLMİUM LASER CİHAZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Adet Holmium Laser Cihaz Sistemi” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 27.04.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
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500 ADET ÇOK FONKSİYONLU SİYAH BEYAZ YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik Ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 500 

adet Çok Fonksiyonlu Siyah Beyaz Yazıcı kuruluşça hazırlanan 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 ve 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, 20/04/2021 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, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığından: 

1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na 

ait 4 (dört) adet taşınmazın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri 

gereğince Açık Arttırma Usulü satılacaktır. 

2- Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, ada, parsel, niteliği, yüzölçümü, m² bedeli, 

toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya tabloda belirtilmiştir. 

3- İhale 16.04.2021 Cuma günü saat 14:10’da Kahramankazan Belediyesi Meclis 

Salonunda (Atatürk Mahallesi Ankara Bulvarı 16. Kat No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA) 

Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

a) Nüfus cüzdan örneği, 

b) İkametgâh belgesi  

c) Geçici teminat bedelinin (%3) yatırdığına dair belge (bankadan alınmış geçici teminat 

mektubu ya da Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Birimine nakit 

yatırıldığına dair makbuz aslı), 

d) İdari şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı. 

e) İmza Sirküleri ( Beyannamesi ) 

f) Vekâleten katılanlar için Noterden onay vekâletname, 

g) İsteklilerin Kahramankazan Belediye’sine borcu olmadığına dair Kahramankazan 

Belediye’si Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, 

 h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 6- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve 

her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 

814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺250,00. (ikiyüzellilira) bedel karşılığı İdari 

Şartnameyi almaları gerekmektedir. 

 7- İstekliler ihale evraklarını 16.04.2021 tarihinde saat 12:00’a kadar Kahramankazan 

Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 

Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler. 

 

NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN (m2) 

ARSA m² 

BEDELİ 

(₺) 

TOPLAM BEDEL 

(₺) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (₺) 

1 KUMPINAR 3919 5 
KONUT 2 

KAT 
1.170,00 m² ₺200,00 ₺234.000,00 ₺7.500,00 

2 KUMPINAR 3919 6 
KONUT 2 

KAT 
1.170,00 m² ₺200,00 ₺234.000,00 ₺7.500,00 

3 FATİH 220984 1 
KONUT 3 

KAT 
740,00 m² ₺250,00 ₺185.000,00 ₺6.000,00 

4 FATİH 220990 1 
KONUT 3 

KAT 
1.033,00 m² ₺300,00 ₺309.900,00 ₺9.500,00 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 
2. Bu husustaki ihaleler 21.04.2021 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı 

odasında yapılacaktır. 
3. Satışı yapılacak taşınmazlar; 

MAHALLESİ 
ADA/ 

PARSEL/ 
AÇIKLAMA 

CİNSİ 
EMSAL/ 
YENÇOK 

YÜZÖLÇÜMÜ 
(m²) 

MUHAMMEN 
BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 
SAATİ 

Yeniköy 
Mahallesi 

884/1 Arsa 
Emsal 1,50 

-Yençok 
15,50 

42.633,46 13.855.874,50 415.676,24 15.02 

Yeniköy 
Mahallesi 

889/1 Arsa 
Emsal 1,50 

-Yençok 
15,50 

34.347,74 10.991.276,80 329.738,30 15.04 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan 
Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, taşınmazların tahmini bedel üzerinden yukarıda 
belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden önce ödemek şarttır. 

5. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır. 
6. Taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet 

Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 
satın alınabilir. 

7. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde 
Orhangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir. 

8. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler ihale zarflarını aşağıda 
ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 
sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 21.04.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 
15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan 
Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

9. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 
şunlardır: 

TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ 

- İmza sirküleri (noter onaylı) - İmza sirküleri (noter onaylı) 

- Vekil ise vekâletname (noter onaylı) - Vekil ise vekâletname (noter onaylı) 

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli 
imza sirküleri, 

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli 
imza sirküleri, 

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif 
mektubu, 

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif 
mektubu 

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği 

- Ticaret Sicil Gazetesi - İkametgâh 

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair 
makbuz/belge 

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair 
makbuz/belge 

- Şartname alındı makbuzu - Şartname alındı makbuzu 

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge 
(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) 

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge 
(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) 
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AR-GE PROJE ÇAĞRISI 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri 
• MERKEZİ : Ankara 
• MÜRACAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya (Evrak 

Kayıt) 
• EN SON BAŞVURU  
  TARİH ve SAATİ : 10.05.2021 17:30 
• KONU : Drivehead Ar - Ge Projesi 
Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de 

imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel 
sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki 
şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

Proje Sorumlusu: Egemen Çağlar 

Çağrı Adı Drivehead 

Çağrı Amacı Petrol ve doğalgaz üretimlerinde kullanılmak üzere, uluslararası standartlara 
uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, 
fiyat vb. açılardan rekabet edebilir yerli Drivehead tasarımı, analizi ve 
imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedeflenen Çıktılar Uzun ömürlü, ilgili standartlara uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, 
mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir Drivehead tasarımı ve imalatı. 

Firmanın/ Firmaların sahip 
olması gereken teknik 
altyapı, sertifikalar ve 
standartlar 

 Proje kapsamında görevlendirilecek biri proje yöneticisi 2 Ar-
Ge tasarım mühendisi ve 1 makine mühendisi 

 Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve 1 
kalite kontrol teknikeri veya mühendisi 

 Ölçüm Laboratuvarı (tüm test ekipmanlarının) UME ve benzeri 
kalibrasyon sertifikalarına sahip olması 

 İmalat ölçümlerini CMM (Cordinate Measuring Machine) ile 
doğrulayabilmesi 

 Ansys, Catia, Inventor ve Solidworks vb. tasarım ve analiz 
programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel 

 Kendi imalat sahasında ilgili hassas toleranslara uygun imalat 
yapabilecek kapasitede olması 

 ISO 9001 veya API Q1 kalite yönetim belgesi 

İmal edilecek prototip sayısı 2 adet (1 adet Batman ve 1 adet Adıyaman sahası için) 

İmalata başlamadan önce 
bilgisayar ortamında 
yapılması gereken analizler 

 Dinamik Analiz 
 Statik Analiz 

Testler ve kontroller (Firma/ 
Firmalar gerekli test 
düzeneklerini imal etmekle 
yükümlüdür) 

 ISO 15136-2 kapsamındaki testler (Fren testi vs.) 
 Hidrostatik Sızdırmazlık Testi (Salmastra Testi) 
 Thrust Bearing Testi 

İmalatı tamamlanan 
prototipin alması gereken 
sertifikalar ve uyması 
gereken standartlar 

ISO 15136-2 

Proje süresi (Prototip 
imalatı, Testler ve 
Sertifikalandırma dahil) 

Tasarım, prototip imalatı, fabrika testi : 8 ay 
Saha testi : 6 ay 
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74 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesine ait 74 adet işyeri 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Mithatpaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. No : 12 Daire:6 

ZONGULDAK 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 74 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer  : ZONGULDAK 

c) İşe başlama tarihi  : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi  : 30/11/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2021 B.F. ile)  : 117.840.000 TL  

f) Geçici Teminatı  :     3.535.200 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati  : 27/04/2021 - Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48/7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, isteklilerce ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit 

ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form 

örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Mithatpaşa Mah. 

Zübeyde Hanım Cad. No : 12 Daire:6 ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 3124/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 3238/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 3175/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 3176/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 3177/1-1 

—— • —— 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
05.04.2021 tarihli ve 31445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel (4/B) 

ilanında Rektörlüğümüzce görülen lüzum üzerine aşağıda yer alan pozisyonlar iptal edilmiştir. 
Yayımlanan ilanımızdaki kalan pozisyonların başvuru alım süreci devam etmektedir. 

İlan olunur. 
İPTAL EDİLEN POZİSYONLAR 

NO UNVANI KADRO ADEDİ
4 Hemşire 1
5 Hemşire 1
6 Hemşire 1
7 Hemşire 1
8 Hemşire 1
9 Hemşire 1

10 Hemşire 1
11 Hemşire 1
13 Biyolog 1
14 Sağlık Teknikeri 1
15 Sağlık Teknikeri 1
16 Sağlık Teknikeri 1
17 Sağlık Teknikeri 1
18 Sağlık Teknikeri 1

 3223/1-1 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
08.04.2021 tarih ve 31448 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanda 

aşağıda belirtilen şekilde düzeltme yapılmıştır.  
İlgililere duyurulur. 
BAŞVURU ADRESİ: 

BİRİM ADRES TELEFON
KIRIKHAN MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
Kurtuluş Mahallesi Park Sokak 

No: 22 Kırıkhan/ Hatay
0 326 345 07 20 

 3212/1-1 
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Ankara ili Çankaya Belediye Başkanlığından: 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya Belediye Başkanlığı 

Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 

Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Çankaya Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için 

yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen 

aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1.1 Türk vatandaşı olmak, 

1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

1.5 Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali 

bulunmamak, 

1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

2.1 En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek 

Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından 

birini bitirmiş olmak, 

2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında 

yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 

(seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak, 

2.3 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha 

sonraki doğumlular) 

2.4 Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik 

yapabilecek niteliklere sahip bulunmak, 
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2.5 Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye 

hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.) 

2.6 Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak, 

2.7 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

3. SINAV BAŞVURUSU VE İSTENİLEN BELGELER: 

3.1 Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: 

Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi 

üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. 

Adaylar başvuru formuna; 

3.2 Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesini, Denklik Belgesi sunulacak 

olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik Belgesini, 

3.3 Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin 

ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısını, 26/04/2021- 04/05/2021 

tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda 

ekleyeceklerdir. 

4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE 

İLANI: 

4.1 Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 

100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların 

sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 

ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’ üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday 

veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır. 

4.2 Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 01/06/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr) 

internet adresinde duyurulacaktır. 

4.3 Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş sınavına katılacaklara (https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr) 

tarafından sınav yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” en geç 07/06/2021 tarihinde 

adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus 

Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi 

suretiyle girilebilecektir. 

4.4 İlanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular ile yukarıda belirtilen (https://www.cankaya.bel.tr) 

adres haricinde posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

5.1 Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere 

iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Çankaya Belediye Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasında 

yapılan protokole göre Hacettepe Üniversitesi tarafından 12-13/06/2021 tarihlerinde üç oturum 

olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve 

Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir. 
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Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri 

  Alan Tarih Saat 

1.Oturum Hukuk ve İktisat Alan Sınavı 12.06.2021 10:00-11:40 

2.Oturum 
Yabancı Dil Sınavı 

(İngilizce/Almanca/Fransızca) 
12.06.2021 13:00-14:00 

3.Oturum Maliye ve Muhasebe Alan Sınavı 13.06.2021 10:00-11:40 

Üniversiteye ulaşımda zorluk yaşanmaması adına Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. 

No.11 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binasının önünden 12-13/06/2021 

tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri saat 8:45’te servis kaldırılacaktır. Cumartesi günü öğle 

yemeği Belediyemiz tarafından verilecektir. 

5.2 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 

olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava 

girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını 

kaybetmiş sayılacaktır. 

5.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav 

grupları için 40’ar soru olacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav 3 oturumdan 

oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: Sınav oturumları ve saat dilimleri) 

6. YAZILI SINAVIN KONULARI: 

6.1 Hukuk 

a) Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar), 

b) İdare Hukuku,(Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat), 

c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), 

ç) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar ve ayni haklar), 

d) Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar), 

e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), 

f) Ceza Muhakemesi Usulü Hukuku, (Genel Esaslar), 

6.2 İktisat 

a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.) 

b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür 

c) Güncel Ekonomik Sorunlar 

ç) Milli Gelir 

d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar 

e) İşletme denetimi ve finansal yönetim 

6.3 Maliye 

a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası 

b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları 

c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları 

ç) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri 

d) Kamu Borçları 

6.4 Muhasebe 

a) Genel Muhasebe 

b) Bilanço Analizi ve Teknikleri 

c) Ticari Hesap 
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6.5 Yabancı Dil 

a) İngilizce 

b) Fransızca 

c) Almanca,  

dillerinden birisi. 

7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

7.1 Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli 

olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak 

kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda 

tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav 

gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve genel ortalamasının da 65’den az olmaması 

gerekir. 

7.2 Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun 

60’dan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun genel ortalamasına 

dâhil edilmeyecektir. 

7.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav 

grupları için soru değeri 2,5 puan olmak üzere toplam 200 soru sorulacaktır. Hesaplamalarda 

standart sapma dikkate alınacaktır. 

7.4  Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile standart 

sapma dikkate alınarak hesaplanan yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav 

puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan 

aday; KPSS puanlarının eşit olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit 

olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. 

7.5 Giriş sınavından 65 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 

dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz. 

7.6 Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı kurumumuz tarafından 14-17/06/2021 

tarihlerinde web (https://www.cankaya.bel.tr) sayfasından duyurulacaktır. Adayların sınavla ilgili 

itiraz ve bilgilendirilmelerine ilişkin tüm işlemler HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ tarafından 

yapılacaktır. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını 14-18/06/2021 tarihlerinde, sınav 

sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise 12-16/07/2021 tarihlerinde saat 17:00’a kadar ÜNİVERSİTE’ye 

(Hacettepe Üni. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Beytepe Kampüsü, Endüstri Mühendisliği binası 

yanı, Kosgeb Binası 1. Kat, 06800 Beytepe ANKARA) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü 

posta ile ulaştırmış olmalıdır. 

7.7  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve 

adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

7.8  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp 

almama hakkına sahiptir. 
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8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI: 

8.1 Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 09/07/2021 tarihinde kurumumuz genel 

ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. Sınav sonucunun ilanı tebliğ 

niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

8.2 Sözlü sınava, yazılı sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı 

sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5) 

katına kadar yirmibeş (25) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı 

puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 02/08/2021 

tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. İlan 

tebliğ niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

8.3 Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 04/08/2021 Çarşamba günü 

saat 09.30’da Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11- KIZILAY/ANKARA adresinde 

bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok 9. Kat Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplantı 

Salonu’nda yapılacaktır. 

8.4 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına 

dair imzalı beyan alınacaktır. 

8.5 Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zekâ, intikal sürati, ifade 

kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, 

ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere 

açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir. 

8.6 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 

tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 65’ten az olmaması gerekir. 

8.7 Sözlü sınavı kazanan asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz 

genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr) 09/08/2021 tarihinde ilan edilecek ve giriş 

sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

8.8 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 

olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava 

girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını 

kaybetmiş sayılacaktır. 

8.9 Sözlü sınavı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli 

belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. 

Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır. 

9. DİĞER HUSUSLAR: 

9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için 

kurumumuzun genel ağ sayfasında 09/08/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr/) ayrıca bir 

ilan yayımlanacaktır. 

9.2 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları 

tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri 

uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan Olunur. 3114/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A 

maddesine göre istihdam edilmek üzere; 

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 11 (onbir) adet Mühendis kadrosuna, 2020 

yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip 

olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama 

Yönetmeliği” çerçevesinde 14 Haziran 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde 

atama yapılacaktır. 

1 - ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI 

A) İnşaat Mühendisi 

Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 ARDAHAN 1 

2 BİNGÖL 1 

3 BİTLİS 1 

4 GÜMÜŞHANE 2 

5 HAKKÂRİ 1 

6 KARS 1 

7 MARDİN/ Dargeçit 2 

8 ŞIRNAK 1 

TOPLAM 10 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği 

(YÖKSİS Kayıt No:3468) bölümünden mezun olmak. 

B) Makina Mühendisliği 

Sıra No Atama Yapılacak İl Atama Yapılacak Mühendis Kadro Sayısı 

1 ŞIRNAK 1 

TOPLAM 1 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Makina Mühendisliği 

(YÖKSİS Kayıt No: 3987) bölümünden mezun olmak. 

2 - ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 

puana sahip olmak. 

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak. 
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3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel 

Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. 

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih 

yapabilecektir. 

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

4 - BAŞVURU TARİHİ 

Başvurular; 26 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 7 Mayıs 2021 tarihi saat 24.00 de 

sona erecektir. 

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 

puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki 

adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. 

6 - SINAV TARİHİ VE YERİ 

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati 

ile ilgili bilgiler 24 Mayıs 2021 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca 

adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır. 

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle 

birlikte en geç 7 Haziran 2021 tarihinde Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak 

şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel Dairesi 

Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir. 

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

c) Özgeçmiş, 

d) Üç adet vesikalık fotoğraf. 

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle   

7 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

8 - GİRİŞ SINAVI KONULARI 

Giriş sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır. 

Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak 

toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş 

puan alanlar başarılı sayılır. 
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9 - DEĞERLENDİRME 

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve 

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın 

uygulamalı sınav puanı tespit edilir. 

Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak 

belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama 

yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, uygulamalı sınav puanı yüksek olan 

adaya, uygulamalı sınav puanının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya, 

bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması 

halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına 

göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir. 

Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar veya başlatılmayanlar veya göreve 

başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten 

itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır. 

10 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Giriş Sınavı sonuçları www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca başarılı olan 

adaylara yazılı tebligat yapılacaktır. 

Adaylar, Giriş Sınavı sonucunun ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav 

Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin 

bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak 

bildirilir. 

11 - DİĞER HUSUSLAR 

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 

anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan 

veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları 

kazanılmış hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 

atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 

herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek 

listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları 

yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 3131/1-1 
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DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, M42-a4 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 02.04.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3112/1/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, G17-c3 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 02.04.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3112/2/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N52-c2 no’lu paftada bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 02.04.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3112/3/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, G18-b1, b2, b3 no’lu paftada bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 02.04.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3112/4/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin, N53-d1, d2, d4 no’lu paftada bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 02.04.2021 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3112/5/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Safir Sondaj ve Kuyu Tamamlama Hizm. Dan. Ltd. Şti.’nin, H27-b3, b4 no’lu paftada bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 11.03.2021 ve bunu tamamlayan 05.04.2021 tarihli 

dilekçeleriyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3112/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı 
VAKFEDENLER: Ekrem Canalp, Ayten Canalp, Yusuf Güler, İbrahim Tarancı, Alettin 

Bozkurt, Bilgin Özbaş, Önder Arpacı, Aydın Yaman, Selim Ak, Mustafa İshak Yıldırım, Ali 
Altındal, Kemal Soytürk, Atilla Bayazıt, Şengül Çildam, Engin Öztürk, Öyküm Okuklu, Alaaddin 
Uğur, Salih Akbulut, Mahmut Altun, İhsan Ceylan, Celali Koç, Adnan Tülek, Musa Aşılıoğlu, Ali 
Eraslan, Recep Zıpkınkurt, Hüseyin Arabacı, Kemal Cingöz, Kadir Çakay, Sebahattin Bilgiç 

VAKFIN İKAMETGÂHI: EDİRNE 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Edirne 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/03/2021 tarih ve E: 2021/66, K: 2021/188 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Edirne ili öncelikli olmak üzere her ne sebeple olursa olsun sıkıntıya 
düşmüş kaza, tabi afet, yangın vb. nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan toplumun her kesiminden 
insanlara, yerli yabancı ayrımı yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırmak ve vakıf senedinde 
yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL (SeksenBin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Yusuf Güler, Önder Arpacı, Mustafa İshak Yıldırım, Ali Altındal, 

Ali Eraslan 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların benzer amaçlı hangi vakıf ya da kamu kurumuna 
devredileceğine mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile karar verilir. Karar alınamadığı taktirde 
vakfın mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3095/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Samsun Üniversitesini Geliştirme Vakfı (SAMÜ Vakfı). 
VAKFEDENLER: Erol ACER, Ahmet AKÇA, Tarık ALTUNCU, Hayrullah Zafer 

ARAL, Ali Cüneyt ARPACIOĞLU, Yalçın ATAÇ, Recep AYAZOĞLU, Asım AZAL, Adem 
BEKTAŞ, Nurettin BURAK, Aytek ÇAKMAK, Osman ÇETİNKAYA, Ayşe ÜSTÜNEL 
DAĞDELEN, Abdurrahman DEMİR, Fahri ELDEMİR, Orhan GENCEBAY, Adem GÜNEY, 
Yunus GÜNEY, Mithat HACISÜLEYMANOĞLU, Mahmut İŞBİLİR, Mustafa KARAÇUKA, 
Hakan KARADUMAN, Kazım KEFELİ, Murat KILIÇ, Fuat KÖKTAŞ, Cemalettin KÖMÜRCÜ, 
Ali KULOĞLU, Erkan MALKOÇ, Adnan ÖLMEZ, Merve ÖZÖN, Hasan POLAT, Mustafa 
POLATCAN, Selim SAR, Şuayip SEVGİ, Pınar SÖNMEZ, Abdullah ŞAHİN, Necmi ŞENER, 
Hasan Tahsin ŞENGÜL, Ahmet ŞENOCAK, Mesud TAN, Hasan TAT, Hüseyin TELLİOĞLU, 
Mustafa TOPAL, Eşref TUNA, Murat TURAN, Fahrettin ULUSOY, Selçuk Mehmet UZUN, Ali 
Kemal YAZICI, Dr. Zehra YILMAZ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: SAMSUN. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.01.2021 tarihli ve E: 2020/216, K: 2021/14 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: 2809 sayılı Kanunla kurulmuş olan Samsun Üniversitesini yüksek 
kapasite yaratacak biçimde geliştirmek ve yaşatmak ve senette belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL.- (YüzbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: Yunus GÜNEY, Mahmut İŞBİLİR, Hakan KARADUMAN, 

Murat KILIÇ, Hasan POLAT, Mithat HACISÜLEYMANOĞLU, Eşref TUNA. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesi sonunda 

kalan malvarlığı o tarihteki durumu ile Mütevelli Heyetince belirlenecek aynı amaçlara yönelik 
diğer bir vakfa veya Samsun Üniversitesine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 3096/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

ANABİLİM 

DALI /  

BİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN ŞARTLAR 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ağız Diş ve 

Çene 

Radyolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup Ağız Diş ve 

Çene Radyolojisi Anabilim 

Dalı'nda uzmanlığını veya 

doktorasını tamamlamış 

olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

2 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Protetik Diş 

Tedavisi 
Doç. Dr. 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalı'nda 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

3 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Protetik Diş 

Tedavisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup Protetik Diş 

Tedavisi Anabilim Dalı'nda 

uzmanlığını veya doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 
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4 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler 

Bölümü 
Endodonti Prof. Dr. 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup Endodonti 

Anabilim Dalı'nda Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

5 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

(İngilizce) 

Klinik Bilimler 

Bölümü 
Endodonti 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup Endodonti 

Anabilim Dalı'nda uzmanlığını 

veya doktorasını tamamlamış 

olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

6 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 
Pedodonti 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği Fakültesi 

mezunu olup, Pedodonti 

Anabilim Dalı'nda uzmanlığını 

veya doktorasını tamamlamış 

olmak. 

7 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi  
Doç. Dr. 1 

Odyoloji alanında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

8 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi  
Doç. Dr. 1 

Dil ve Konuşma Terapisi 

alanında Doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

9 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 

(İngilizce) 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Dil ve Konuşma Bozuklukları, 

Odyoloji alanlarından 

doktorasını tamamlamış 

olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 
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10 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 

(İngilizce)  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Hemşirelik Bölümü lisans 

mezunu olmak ve Hemşirelik 

alanında doktora eğitimini 

tamamlamış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

11 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hemşirelik Bölümü lisans 

mezunu olmak, Cerrahi 

Hastalıkları ve Hemşireliğinde 

doktora eğitimini tamamlamış 

olmak 

12 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

lisans mezunu olmak ve 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

veya Biyomedikal alanlarının 

birinde doktorasını 

tamamlamış olmak. 

13 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 

(İngilizce)  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Psikoloji lisans mezunu olup, 

Psikoloji alanından 

doktorasını tamamlamış 

olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

14 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 
 

Prof. Dr. 1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

veya Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalında Doçentlik 

unvanına sahip olmak. 

15 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Psikoloji 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Anabilim Dalı'nda uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. 
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16 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri alanlarının 

birinde doktorasını 

tamamlamış olmak. 

17 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 
 

Doç. Dr. 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

alanında Doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

18 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri, Elektronik 

Mühendisliği alanlarından 

birinde doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

19 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

Endüstri Mühendisliği 

Anabilim Dalı'nda doktorasını 

tamamlamış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 

20 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 

İç Mimarlık veya İç Mimarlık 

ve Çevre Tasarımı anabilim 

dalında doktorasını 

tamamlamış olmak. 

21 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 
 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği veya 

Bilgisayar Bilimleri 

alanlarından birinde doktora 

eğitimini tamamlamış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları 

ile eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil 

sınavlarının birinden 80 ve 

üzeri puana sahip olmak. 
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22 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Genel Cerrahi Doç. Dr. 1 

Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı'nda Doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

23 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Plastik 

Rekonstrüktif 

ve Estetik 

Cerrahi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak 

ve Plastik Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi Anabilim 

Dalı'nda uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak. 

24 
Meslek 

Yüksekokulu 

Anestezi 

Programı  
Doç. Dr. 1 

Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı'nda Doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

İlk Başvuru Tarihi : 09.04.2021 

Son Başvuru Tarihi : 26.04.2021 

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 

444 34 39 

Başvurular, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile 

yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 3190/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 

Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim 

Elemanı” Alınacaktır. 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 

BÖLÜM / 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 

ARANILAN ŞARTLAR 

*ALES 

PUANI 

YDS/ 

Eşdeğeri  

(İngilizce) 

1 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Arş. Gör. 1 

Endüstri Mühendisliği 

lisans mezunu olmak. 
70 50 

2 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Arş. Gör. 1 

Bilgisayar Mühendisliği 

lisans mezunu olmak. 
70 50 

3 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. Gör. 1 
Bilgisayar Mühendisliği 

lisans mezunu olmak . 
70 80 
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4 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. Gör. 1 
Yazılım Mühendisliği 

lisans mezunu olmak 
70 80 

5 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi 

(İngilizce) 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Dil ve Konuşma 

Terapisi alanında 

yüksek lisans mezunu 

olmak ve ilgili alanda 

doktora yapıyor olmak. 

70 80 

6 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi  

(İngilizce) 

Öğr. Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 

Özel Eğitim Alanında 

yüksek lisans mezunu 

olup, Dil ve Konuşma 

Terapisinde doktora 

yapıyor olmak. 

70 80 

7 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik Arş Gör. 1 

Hemşirelik Bölümü 

lisans mezunu olmak 

ve iç hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim 

Dalından tezli yüksek 

lisans yapıyor olmak. 

70 50 

Duyuru Başvuru Tarihi : 09.04.2021 

Son Başvuru Tarihi  : 26.04.2021 

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.04.2021 

Sınav Giriş Tarihi  : 29.04.2021 

Sonuç Açıklama Tarihi : 30.04.2021 

Sonuçların Açıklanacağı 

İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr 

Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL/ 

444 34 39 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 

* ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir. 

İlana başvuru ile ilgili belge / bilgilere üniversitemizin www.atlas.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir.  3190/2/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 09.04.2021 
Son Başvuru Tarihi : 23.04.2021 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
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6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311 

Hukuk Fakültesi: (232) 4888145 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301 

Tıp Fakültesi: (232) 4888311 

Fax: (232) 2792626 

FAKÜLTE/ 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM DALI / 

BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

(Bölüm) 

Prof. Dr. 1 

 Tıp Fakültesi lisans mezunu ve Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon alanında tıpta uzmanlık sahibi 

olmak. Geriatrik Rehabilitasyon alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Prof. Dr. 1  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 
Endüstriyel Tasarım Doç. Dr. 1 

 Mimarlık, Planlama ve Tasarım temel alanında 

doktora derecesine sahip olmak. Yaratıcı Endüstri 

Ekosistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Mini Siling Operasyonları konusunda deneyimli 

olmak ve bu konuda araştırmaları olmak. 

Laparoskopik ve histeroskopik cerrahi sertifikası 

sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1  Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 
1  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Fizik Tedavi 

ve Rehabilitasyon 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olup 

Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatolojik 

hastalıklarda nöropatik ağrı üzerine çalışma 

yapmış olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Karaciğer ameliyatları anestezisi konusunda 

deneyimli olmak 

Tıp Fakültesi Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1 
 Amerikan Kalp cemiyeti İKYD ve TYD eğitmeni 

olmak. 

Tıp Fakültesi Acil Tıp Dr. Öğr. Üyesi 1  Acil Tıp Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Prof. Dr. 1 

 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları yan dal 

uzmanı olmak. İlaç alerjisi konusunda yurtdışı 

deneyimi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Doç. Dr. 1 

 Genel Pediatri alanında deneyimli olmak. 

Akademik uluslararası aşı çalışmaları yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1  Çocuk Hemato-onkoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1  Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Çocuk Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. 

Çocukluk çağı endokrin hastalıkları konusunda 

genetik çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

 Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak olmak. 

Böbrek transplantasyonu konusunda deneyimli 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1 

 Çocuk Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak 

olmak. Karaciğer transplantasyonu konusunda 

deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Çocuk ürolojisi uzmanlık belgesine sahip olmak. 

Avrupa Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi yeterlilik 

belgelerine sahip olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Prof. Dr. 1 

 Gastroentereoloji yan dal uzmanı olmak. Asit 

etiyolojisine yönelik tanısal çalışmalar yapmış 

olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1  Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 
 Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Böbrek 

transplantasyonu konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 

Prof. Dr. 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 

1  Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Doç. Dr. 1 
 Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Kemik iliği 

nakli konusunda deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Prof. Dr. 

Doç. Dr. 
1  Retina cerrahisi konusunda deneyimli olmak. 
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Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Vitreus kanaması olan olgularda katarakt 

cerrahisinin daha kolay yapılabilmesine yönelik 

yöntemler ile ilgili çalışma yapmış ve bu konuda 

deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi 
Prof. Dr. 

Doç. Dr. 
1 

 İntrakraniyal tümör cerrahisi konusunda 

deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Baş-boyun cerrahisi konusunda deneyimli 

olmak. Embriyonik kök hücre kültürü sertifikası 

sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 

Enfeksiyon 

Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji 

Doç. Dr. 

Dr. Öğr. Üyesi 
1 

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Prof. Dr. 1 

 TAVI ve konjenital kalp defektlerinin perkutan 

tedavilerinde deneyimli olmak. Sorumlu araştırmacı 

olarak uluslararası çok merkezli çalışma 

deneyimine sahip olmak. Renal denervasyon 

sertifikası olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doç. Dr. 1 

 Girişimsel kardiyoloji eğitimi almış olmak. 

Metabolik sendrom ve insülin direncinin kardiyak 

etkileri üzerine çalışmaları olmak. Sorumlu 

araştırmacı olarak ulusal ve uluslararası çok 

merkezli çalışma deneyimine sahip olmak. İyi klinik 

uygulamaları sertifikası olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Doç. Dr. 1 

 Koroner , perifer girişimsel işlemler, Pacemaker 

, ICD, CRT implantasyonu gibi girişimsel 

kardiyolojide yetkin ve deneyimli olmak.Mitraclip 

işlemleri ve sol atrial appendiks kapatma işlemleri 

konularında sertifika sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 
 Girişimsel kardiyoloji eğitimi almış olmak. 

Kateter laboratuvarı yeterlilik belgesi almış olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Koroner , perifer girişimsel işlemler, Pacemaker 

, ICD, CRT implantasyonu gibi girişimsel 

kardiyolojide yetkin ve deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Koroner , perifer girişimsel işlemler, Pacemaker, 

ICD, CRT implantasyonu gibi girişimsel 

kardiyolojide yetkin ve deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 
 Epilepsi ve demans alanında çalışmalar yapmış 

olmak. Avrupa board sertifika sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi Üroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 

 Türk Üroloji Yeterlilik Sertifikası sahibi olmak, 

İleri Laparoskopik Ürolojik cerrahiler konusunda 

sertifika sahibi olmak. 

Tıp Fakültesi 
Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 
Dr. Öğr. Üyesi 1  Triple P Olumlu anne-babalık eğitmeni olmak. 

 3132/1-1 
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:  

YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI İLANI 

1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ  

Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 

23. Maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, 

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği çerçevesinde 

düzenlenen serbest, ulusal konut projesi yarışmasıdır. 

2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU  

Ordu genelinde “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” mahalle dokusu, 

mahalle kültürü, sürdürülebilirlik, kimlik, insan / kullanıcı odaklılık, yaşam ve mekân kalitesi, 

sosyal yaşam, geleneksel değerler, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari 

öğeler, kentsel estetik ve peyzaj, siluet, ekoloji kavramları ile yeni şehircilik akımlarını “mahalle” 

ortak bileşeninde sentezleyerek, seçilen yarışma alanında; 

• Yarışma alanının çevresiyle makro ilişkilerini gösteren ‘konsept şema’, 

• Tasarımın genel politika, ilke ve stratejilerinin belirleneceği ölçekli ‘ilkesel tasarım 

şeması’, 

• ‘Vaziyet planı’, 

• Tasarımı destekleyen kat planları, kesit ve görünüşler, perspektifler ile bir bütün olarak 

geliştirilecek yöresel mimari proje yarışmasıdır. 

YARIŞMA ALANLARI 

İdaremizin önümüzdeki dönemde Ordu ilinin 19 ilçesi için uygulama yapmayı planladığı 

alanlar arasından belirlenen yarışma alanları aşağıda belirtilmiştir. Ekipler çalışma alanlarını 

kendileri belirleyeceklerdir. 

İlçeler (Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, 

Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye ) 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Ekip olarak 

katılımlarda; ekipteki her bir kişinin bu maddenin (h) bendi dışında, kalan koşulların tamamına 

uymaları zorunludur.  

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı 

olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi ve mimar olması zorunludur.  

Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve 

müteselsilen sorumludurlar.  

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:  

a) Ekip olarak katılacak yarışmacıların ekip başlarının mimar olması, TMMOB Mimarlar 

Odasına üye olmak ve meslekten men cezası durumunda olmamak, 

b) Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak, 

c) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 

d) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasından olmamak 
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e) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

f)  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak, 

g) OBB’nin yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 

onaylamakla görevli olmamak, 

h) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak, (Ekip 

olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)  

i) Yarışmayı açan OBB adına hareket eden danışmanlar ile bunların arasında olmamak 

gerekmektedir.  

j) Yarışma ekibinde, en az bir mimar ve en az bir inşaat mühendisi bulunması 

gerekmektedir. 

k) Aynı ekip 19 ilçe için ayrı ayrı yarışmaya katılabilir. 

4.YARIŞMAYA YÖNELİK GENEL AÇIKLAMALAR 

1) 19 ilçe için ayrı ayrı yapılacak yöresel mimari proje tasarımlarında topografya 

özelliğine göre hazırlanacaktır. 

2) Hazırlanacak olan projeler tek katlı, iki katlı ve üç katlı olacaktır. 

3) Hazırlanacak olan yöresel mimari projeler aynı zamanda yöresel mahalle kültürüne 

uygun olacaktır. 

4) 19 ilçenin ayrı ayrı eğimli arazi yapısına uygun çevre düzenlemesi yapılacaktır. 

5) Hazırlanacak projelerde sosyal yaşam alanlarının yanı sıra komşuluk, güvenlik, günlük 

yaşam, çeşitlilik ve birliktelik gibi geleneksel mahalle dokusu ve kültür özellikleri göz önünde 

bulundurulacaktır. 

6) Konut tasarımında geleneksel değerlerle uyumlu, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, 

gelişen yeni şehircilik akımları (ekolojik kent, akıllı kent vb.) göz önünde bulundurulacaktır. 

7) Geliştirilecek proje insanların geçmişe, geleneksel dokuya ve mahalle kültürüne 

verdikleri önemi dikkate alan çözümlemeleri de içermeli ve bu hususlar raporda yer almalıdır. 

5. YARIŞMA TAKVİMİ    

Yarışmanın Başlangıç Tarihi  :  12/04/2021 

Soruların İletilmesi İçin Son Tarih  :  15/05/2021 

Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih  :  18/05/2021 

Proje Teslim Tarihi ve Saati  :  01/07/2021, saat 17:00’ye kadar. 

Jüri Değerlendirme Süreci  :  01/07/2021 ‐ 09/07/2021 

Sonuçların İlanı  : 

Ödül Töreni  : 

12/07/2021 

16/07/2021 

6. JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER  

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ 

Prof. Dr. Ahmet TERCAN (Mimar Sinan Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (K.T.Ü.) 
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Prof. Dr. Metin HÜSEM (K.T.Ü.) 

Dr. Öğr. Gör. Ayhan KARADAYI (K.T.Ü.) 

Tevfik Berkay ALIN (Serbest Mimar) 

Nihat ŞEN (OBB Başkan Danışmanı-Mimar) 

Tayfun ÖZDEMİR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı-Mimar) 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 

Talat KÖKSAL (Serbest Mimar- Mimar) 

Şafak ŞAHİN (Ordu Üniversitesi- Mimar) 

Ali KUTLU (Serbest Mimar- Mimar) 

Mehmet ÖZÇELİK (Serbest Mimar - Mimar) 

Boğaç OĞUZLU (İnşaat Mühendisi) 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ 

Coşkun ALP (OBB Genel Sekreteri) 

Havva ERİŞ (Altınordu Belediyesi- Mimarlar Odası Başkanı) 

Ahmet Coşkun ÇAĞLIYAN (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı) 

Mustafa UYSAL (OBB Dr.Makine Mühendisi) 

Uğurcan ATAOĞLU (Serbest Grafiker) 

Nihat Sezer SABAHAT (Doç.Dr. Ordu Üniversitesi.) 

Cahit DUYAN(Serbest- İnşaat Mühendisi) 

RAPORTÖRLER 

Özlem TOMBUL (Mimar OBB) 

Yeliz YILDIZ (Mimar OBB) 

Tülay SAZKAYA (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı- Çevre Mühendisi) 

RAPORTÖR YARDIMCILARI 

Osman DEMİREL (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı- Sinema TV) 

Selma GÜLER (OBB Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı - Şef) 

Kürşad M. BAYTAR (OBB Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı- Kamu Yönetimi)  

7.ÖDÜLLERİN SAYISI VE TUTARI  

1. Ödül 50.000 TL 

2. Ödül 35.000 TL 

3. Ödül 25.000 TL 

 Mansiyonlar 

1. Mansiyon 10.000 TL 

2. Mansiyon 10.000 TL 

3. Mansiyon 10.000 TL 

4. Mansiyon 10.000 TL 

5. Mansiyon 10.000 TL 

6. Mansiyon 10.000 TL 

7. Mansiyon 10.000 TL 

8. Mansiyon 10.000 TL 
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9. Mansiyon 10.000 TL 

10. Mansiyon 10.000 TL 

11. Mansiyon 10.000 TL 

12. Mansiyon 10.000 TL 

13. Mansiyon 10.000 TL 

14. Mansiyon 10.000 TL 

15. Mansiyon 10.000 TL 

16. Mansiyon 10.000 TL 

Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını 

izleyen otuz (30) gün içinde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu'nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Her bir yarışma alanındaki ödül sıralamaları 

ve projelerin ödüle layık olup olmadığı jürinin takdirine bırakılmıştır. 

8.YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR  

Yarışmacılar www.ordu.bel.tr internet sitesinde yayınlanan “Yöresel Mimariye Uygun 

Konut Projesi Yarışması” Şartnamesi’ni elde edebilmek için Şartname ve eklerinin bedeli olan 

250TL T.C. VAKIF Bankası Ordu Şubesi- TR36 0001 5001 5800 7290 0701 84 İBAN Nolu Ordu 

Büyükşehir Belediyesi hesabına (yarışma ekibinde yer alacak şahıslardan herhangi birinin adına 

olmak üzere) açıklama kısmına “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Şartname 

Bedeli” olarak yatırmış olmaları gerekmektedir. Şartname alabilmek için almış oldukları dekontu 

ve www.ordu.bel.tr internet sitesi adresinden temin edebilecekleri “Teslim Alındı Belgesi”ni (2 

nüsha halinde) eksiksiz doldurulmuş olarak 01/07/2021 Perşembe günü, saat 17.00’a kadar 

www.yarisan@ordu.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Bu şartlara uymayanlar projelerini yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da projeleri 

yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte 

tutanağa işlenir.  

9. YER GÖRME 

Yer görme mecburiyeti yoktur, ancak yer görmek isteyenler kendi imkanlarıyla katılacağı 

ilçeyi ve çevresini belirleyerek gezebilir. Yer görmek için yarışmacı adayına herhangi bir ücret 

ödenmeyecektir.  

10. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ  

 Yarışmayı Açan Kurum : Ordu Büyükşehir Belediyesi  

 Adres : Ordu Büyükşehir Belediyesi  

 Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı  

 Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Kat:3 

Altınordu/ORDU 

Telefon : (0 452) 666 52 25  

Web Adresi : https:// www.ordu.bel.tr  

E-Posta   : www.yarisan@ordu.bel.tr 

 3113/1-1 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 



Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

 



Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165 

 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167 

 

 



Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

 
 3109/1-1 

  



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

 
 3108/1-1 

 
 
 
 
 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 3075/1-1 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

 
 3076/1-1 
 
 
 
 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

 
 3068/1-1 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

 
 3097/1-1 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 
 3098/1-1 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3099/1-1 



9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3103/1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2021 – Sayı : 31449 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR
–– Osmaniye İli Toprakkale İlçesine Bağlı Tüysüz Beldesinin Adının “Türkmen” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği
–– Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)
–– Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu

Tebliği (Tebliğ No: 2016/46)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/8)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-40, 41, 42 ve 43 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2017/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/75 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/76 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/77 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/78 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/79 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/80 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/81 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/82 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/83 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/84 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/85 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/86 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/87 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/88 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/89 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/90 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/91 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/92 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/93 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/94 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/95 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/102 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/103 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/104 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/110 Sayılı 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


