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YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 ve
EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK

KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ve bunları kullanacak

kişilerin yeterlikleri, eğitim ve sınavları ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belir-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, bağlama kütüğüne veya gemi siciline kayıtlı özel tekne

cinsindeki deniz araçları ile bunların sahiplerini ve kullanacak kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu,

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Amatör denizci belgesi/certificate of competence for operators of pleasure craft

(ADB): Özel tekneleri kullanmak için bu Yönetmelikte aranan şartları sağlayan kişilere verilen

belgeyi,

b) Amatör denizci bilgi sistemi (ADBS): ADB ile ilgili sınavlar dahil tüm iş ve işlem-

lerin yürütüldüğü, bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, İdare tarafından hazırlanarak İdare

veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından kullanılan ve İdarece yönetilen bilgi-

sayar yazılımını,

c) Amatör denizci kütüğü: ADB kayıtları, belge numarası, kimlik ve iletişim bilgileri,

fotoğrafı, teorik ve uygulama eğitimleri tamamlama tarihleri, sınav yeri, tarihi ve başarı notu,

sağlık raporu ve belge harcı tahsiline ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik ortamda bulunan

veri tabanını,

ç) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,

d) Özel Tekne: Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör ba-

lıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde gövde boyu (LH) 2,5

metre (dahil) ile 24 metre (dahil) arasında olan ve bağlama kütüğüne veya gemi siciline kay-

dedilerek bağlama kütüğü ruhsatnamesi veya gemi sicil tasdiknamesi düzenlenmiş olan tek-

neleri,

e) Uygunluk belgesi: CE uygunluk işaretlemesi yapılmış ürünlerin tasarımı ve üretim

gereklilikleri ile bu ürünlerin gereklere uygun olarak piyasaya arz edildiğini gösterir uyumlaş-

tırılmış standartlara uygun olarak imalatçı firma tarafından düzenlenmiş belgeyi,
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f) Yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş: İdare tarafından amatör denizci eğitimi veril-

mek üzere yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak birinci fıkrada yer almayan tanımlar için ilgili mev-

zuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Teknelerin Donatımı, Seyri ve Amatör Denizci Belgesinin

Alımına ilişkin Usul ve Esaslar

Özel teknelerin donatımı ve seyri

MADDE 5- (1) Tekneye düzenlenmiş bağlama kütüğü ruhsatnamesinin veya gemi sicil

tasdiknamesinin seyir esnasında teknede bulundurulması ve denetimlerde ibrazı zorunludur.

(2) Özel tekneler, bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın, en az ADB veya güverte

sınıfı gemici ve üstü yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder. Ancak, 18

yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 5 metreden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare

edemezler. Gövde boyu (LH) 24 metreden büyük özel yatlar, ticari yatlar gibi donatılır.

(3) Özel tekneler, EK-1’de şekli belirtilen noter veya liman başkanlığı onaylı yetki ya-

zısı ile sahipleri tarafından kullanma ehliyetine haiz başkalarına geçici olarak kullandırılabilir.

Dernek veya vakıflara ait özel tekneler ancak dernek veya vakıf tarafından yetki yazısı ile yet-

kilendirilen üye ve sporcuları tarafından kullanılabilir.

(4) Makinesi on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen makinesiz

tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası sportif amaçlı kürek sporu tekneleri ile

Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri ve benzeri

yarış sınıfı tekneleri kullananlardan ADB istenmez, bunlar belgesiz kullanılabilir.

(5) Özel tekneler EK-2’de verilen asgari emniyet teçhizatı listesine göre donatılır.

(6) Özel teknelerde seyirde en fazla bulunabilecek kişi sayısı, teknenin uygunluk bel-

gesinin dizayn kategorisinin taşıma kapasitesinde belirtilen sayıdır. Ancak uygunluk belgesi

olmayan özel teknelerde metre başına bir kişi olmak üzere donatılır ve bu sayı her halükârda

on iki kişiyi geçemez.

Amatör denizci belgesi alma şartları

MADDE 6- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 15 yaşını bitirmiş olmak ve 18 yaşından küçük olanlar için EK-3’te yer alan noter

onaylı muvafakatnameyi sunmak,

b) 7 nci maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) İdare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan teorik eğitim programını tamam-

lamak,

ç) İdare tarafından belirlenen uygulama eğitimini tamamlamak,

d) Teorik ve uygulama eğitimi sonrası online sistem üzerinden yapılacak sınavda başa-

rılı olmak,

şartları aranır.
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(2) Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının

güverte ve makine bölümü mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, Deniz Astsubay Meslek

Yüksekokulu Güverte ve Makine bölümleri mezunları ile mesleki ve teknik anadolu liseleri

denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde eğitim ve sınav şartı aranmadan ADB ve-

rilir.

(3) Birinci fıkranın (ç) bendinde düzenlenen şarta ilişkin muafiyetler İdare tarafından

düzenlenebilir.

Amatör denizci belgesi alacakların sağlık şartları

MADDE 7- (1) ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair

Yönetmelikte belirtilen sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerine

dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir.

(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında

sürücü belgesi sahibi olanlar birinci fıkrada belirtilen sağlık ve muayene şartlarından muaftır.

(3) ADB sahibi kişinin sağlığı bakımından özel tekne kullanımına engel halde olduğu-

nun belirlenmesi veya ihbar edilmesi sonrası tespiti hâlinde, İdare tarafından ADB belgesi geri

alınır ve kişinin Devlet hastanelerinden yeniden muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından

özel tekne kullanımına ilişkin bir engelinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra or-

tadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, ADB kişiye iade edilir.

Amatör denizci eğitimleri

MADDE 8- (1) Teorik eğitime katılmak için adayın ADBS üzerinden hesap oluşturması

gerekir.

(2) Teorik eğitimler çevrimiçi yapılır. Eğitim konularının eğitime başladıktan sonra en

fazla 15 gün içerisinde tamamlanması gerekir. Belirtilen süre içerisinde eğitimin tamamlan-

maması halinde çevrimiçi eğitim tekrarlanır.

(3) Eğitimin tamamlanmasını müteakip adayın ADBS üzerinden uygulama eğitimi ran-

devusu alması için gerekli yönlendirme yapılır.

(4) Teorik eğitimleri tamamlayanlar kendilerine verilen başvuru kodu ile 90 gün içeri-

sinde uygulama eğitimlerine girmek zorundadır. Kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle

uygulama eğitimine katılamayanlar için bu süre en fazla 90 gün uzatılır.

(5) Uygulama eğitimlerinin kapsamı, gerekleri ve eğitim müfredatı İdare tarafından be-

lirlenir ve bu eğitimler İdare ya da yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.

Uygulama eğitimlerini başarıyla tamamlayanların uygulama eğitimlerini bitirme durumu çev-

rimiçi kütük kayıtlarına Bakanlık veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından işle-

nir.

(6) Uygulama eğitiminin tamamlanmasını müteakip adayın ADBS üzerinden oluştur-

duğu hesap üzerinden sınav oluşturabilmesi ve katılabilmesi için sınav modülü aktif hale gelir.

Sınavda başarısız olanlar aynı sınav için en az bir hafta aralıklarla sınava toplam dört kez ka-

tılabilir. Dördüncü kez başarısız olanlar teorik eğitimi tekrar almak zorundadır ancak uygulama

eğitiminden muaf tutulurlar.
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Amatör denizci belgesi sınavları

MADDE 9- (1) ADB sınavları İdare tarafından bilgisayarda internet ortamında çevri-

miçi olarak en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılır.

(2) Sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri ile sınav kuralları İdarenin

resmi internet sitesinde duyurulur.

Sınav konuları ve başarı notu

MADDE 10- (1) Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gere-

kir. Sınavda; düzlem seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, temel gemicilik ve tekne kul-

lanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım ve uluslararası söz-

leşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 25 soru sorulur.

Amatör denizci belgesi düzenlenmesi

MADDE 11- (1) ADB, İdare veya yetkisi bulunan herhangi bir liman başkanlığı tara-

fından düzenlenir ve adaya veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik fotokopisi ile birlikte yazılı olarak

yetkilendirdiği vekiline verilir.

(2) Belge şekli İdare tarafından belirlenir.

(3) ADB ile ilgili tüm bilgi ve kayıtlar Amatör Denizci Kütüğünde tutulur.

(4) Aday tarafından e-Devlet üzerinden alınan ve çevrimiçi olarak doğrulanabilir kare

kodlu çıktı ADB yerine geçer, denetim sırasında bu belge yeterli olup ayrıca belge sorgulan-

maz.

Yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş

MADDE 12- (1) İdare, uygulama ADB eğitimi vermek amacıyla kurum veya kuruluş-

ları yetkilendirebilir.

(2) Yetkilendirmeye esas kriterler ile yetkilendirme usul ve esasları İdare tarafından be-

lirlenir.

Amatör denizci belgesi yenileme işlemleri

MADDE 13- (1) ADB sahibi, kartının kayıp veya çalıntı olduğunu beyan etmesi, üze-

rindeki yazıların silinmesi veya kartın kırılması halinde ADBS üzerinden belgenin yenilenme-

sini çevrimiçi olarak talep eder ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında

güncel belge harcı ödeyerek İdareye veya ADB düzenleme yetkisi olan herhangi bir liman baş-

kanlığına başvurur. Başvuru yapılan idare veya liman başkanlığınca düzenlenen belge sahibine

teslim edilir veya talep edilen adrese gönderilir.

Amatör denizci belgesi geçerlik alanı

MADDE 14- (1) ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez.

(2) Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve

sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatlar, kiracı sıfatıyla ADB

sahibi kişilerce sevk ve idare edilebilir. Ayrıca, yabancı uyruklu kişiler kendi ülkelerinden almış

oldukları belgenin tanıdığı yetkiler çerçevesinde anılan tekneleri kullanabilir.

Amatör denizci belgesinin iptali

MADDE 15- (1) Amatör denizci kütüğüne kaydedildikten ve belgesi teslim edildikten

sonra, kişinin 6 ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybetmesi veya kendi isteği

ya da vefatı hallerinde veya mahkeme kararı olması halinde amatör denizci belgesi İdarece

iptal edilir, belgenin iadesi istenir ve durum amatör denizci kütüğüne işlenir.
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Amatör denizci belgesinin denkliği

MADDE 16- (1) İdare, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye’de bulunan

yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin denkliğinin kabulü için belge

veren ülkenin gerekli gördüğü şartların değerlendirmesini yapmaya ve çevrimiçi doğrulama

talep etmeye yetkilidir.

Kullanım esasları

MADDE 17- (1) Özel tekneler hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Bu teknelerin

malikleri veya yetki verdikleri kişiler, teknede bulunmaları kaydıyla, akraba ve arkadaşlarını

gezi, eğlence ve amatör balıkçılık amacıyla tekneye alabilirler.

(2) Özel tekneler, Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesinde veya Gemi Sicil Tasdiknamesinde

kayıtlı olmayan makine ile seyre çıkamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

İdari yaptırımlar

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen seyir haddinden fazla kişiyle yola çıkan

özel tekneler ile ticari maksatla yolcu veya yük taşıyan tekneler, “yolculuğuna izin verilmemiş”

sayılır ve bunlar hakkında 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hak-

kında Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 10.000 Türk lirası idari

para cezası uygulanır.

(3) ADB belgesi ile ticari faaliyette bulunan kişilere 50.000 Türk lirası idari para cezası

uygulanır. Faaliyetin tekrarı halinde ise ayrıca, kişinin amatör denizci belgesi iki yıl süreyle

askıya alınır.

(4) Bu Yönetmeliğe göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren en geç bir ay

içerisinde ödenir.

(5) Bu Yönetmelikte belirlenen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değer-

leme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19- (1) 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel

Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU DİSİPLİN KURULLARI
VE AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun

kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel hakkında karar ve-
rebilecekleri, bunların yetki ve sorumlulukları ile disiplin amirlerinin ve diğer disiplin işlem-
lerinin tespit edilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda görev yapan

memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve

Televizyon Kanununun 56/A ve 56/C maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan cetvelde disiplin amiri olarak

gösterilen kişileri,
b) Disiplin Kurulları: Bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Disiplin Kurulunu

ve Yüksek Disiplin Kurulunu,
c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,
ç) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
d) Müfettiş: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Baş-

kanlığında görev yapan Başkan, Başkan Yardımcısı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Yetkili Müfettiş
Yardımcılarını,

e) Personel: Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Amirlerinin Tespiti, Görev ve Yetkileri

Disiplin amirleri
MADDE 5- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu Memur ve Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Disiplin Amirleri Cet-
velinde gösterilmiştir.

(2) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin di-
siplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.

(3) Ekip çalışmasında, çalışma süresince, ekibin yönetimiyle yazılı olarak görevlendi-
rilen amir, ekipteki personelin disiplin amiridir.

(4) Genel Müdür, bu Yönetmeliğe tabi tüm personelin disiplin amiridir.
Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye

yetkilidir.
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(2) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını gerektiren fiil veya hali bulunan per-
sonel hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesine ilişkin hususlarda yetkili di-
siplin amirleri, disipline aykırı fiil veya halin işlendiği sırada personelin görev yerindeki disiplin
amirleridir.

(3) Disiplin amirleri, personelin 2954 sayılı Kanunun 56/B maddesinde ve 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykırı
davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen
süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası
verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır.

(4) Disiplin amirleri, kendi yetkisi dışındaki cezalara ait soruşturma taleplerini süresi
içinde Genel Müdüre göndermek zorundadır. Disiplin amirleri, disiplin işlemine tabi fiil veya
hallerin karmaşık olması ve konunun uzmanlık gerektirmesi halinde, konunun Teftiş Kurulu
Başkanlığınca soruşturulması hususunu Genel Müdür onayına sunar.

(5) Öğrendikleri disiplin suçlarını süresi içinde işleme koymayan disiplin amirleri hak-
kında ayrıca disiplin işlemleri uygulanır.

(6) Disiplin amirleri yetkilerini kullanırken hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum
ve davranış sergilemekle yükümlüdür.

(7) Disiplin amirliği yetkisi devredilemez.
Karar ve süresi
MADDE 7- (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruş-

turmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır. Söz konusu cezalara
karşı, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.
Disiplin Kurulunca itirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen
cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Disiplin kurulları
MADDE 8- (1) Disiplin ve soruşturma işlerinde bu Yönetmelikle ve diğer mevzuatla

verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Disiplin Kurulu ve bir Yüksek Disiplin
Kurulu kurulur. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu bir başkan, dört üye ile varsa per-
sonelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Disiplin Kurulu Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkan-
lığında, teftiş kurulu başkan yardımcısı veya bir başmüfettiş, hukuk hizmetleri dairesi başkan
yardımcısı veya bir hukuk müşaviri, insan kaynakları dairesi başkan yardımcısı, Genel Müdü-
rün belirleyeceği ana hizmet birimlerinden birinin daire başkan yardımcısı veya kanal koordi-
natör yardımcısı ile varsa personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısı
başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanı, Genel Müdürün belirleyeceği ana hizmet birimlerinden birinin daire başkanı
veya kanal koordinatörü ile varsa personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(4) Kurullarda görevlendirilen sendika temsilcisi, ilgili sendika tarafından her yılın ba-
şında Kuruma bildirilir.

(5) Aylıktan kesme cezası alanlar beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
alanlar on yıl boyunca Disiplin Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulunda görevlendirilemez.
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(6) Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide bir-
leşemez.

(7) Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturmalarda müfettiş sıfat ve yetkisine
sahip olarak görev alan Başkan, başkan yardımcısı veya başmüfettiş aynı soruşturmanın tabi
olduğu disiplin kurullarında yer alamaz.

Kurulların başkan ve üyelerinin görev süresi
MADDE 9- (1) Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi üç yıldır. Süresi

bitenlerin yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.
Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar
MADDE 10- (1) Kurulların başkan ve üyeleri; kendilerine, aralarında evlilik bağı kalk-

sa bile eşine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin so-
ruşturmasını disiplin âmiri veya muhakkik sıfatıyla yaptıkları personele, mağduru ya da tanığı
bulundukları fiillere ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar.

Kurulların toplantı, çalışma usul ve esasları
MADDE 11- (1) Kurulların görev alanına giren, personelin disipline aykırı fiil veya

hareketleri hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyalarının incelenmek üzere Disiplin
Kurullarına intikaline Genel Müdür yetkilidir.

(2) Disiplin Kurullarını göreve çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, çalışmaların
gereği gibi yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak kurul başkanının sorumluluğunda-
dır.

(3) Disiplin Kurulları, başkanın talebi üzerine belirlenen gün ve saatte toplanır. Disiplin
Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar
alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

(4) Kurul başkan ve üyeleri, 10 uncu maddede yer alan haller dışında toplantılara ka-
tılmak zorundadırlar. Görevde olmayan veya toplantılara katılamayacak olan başkan ve üyelerin
yerlerine varsa vekilleri katılır.

(5) Disiplin Kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş
alabilir.

(6) Yüksek Disiplin Kurulu; kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli
gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan
bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif
yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(7) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan
önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

(8) Disiplin Kurullarının raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütü-
lür. Raportörlük görevini yürüten personel görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri gizli tut-
makla yükümlüdür.

Kurullarının kararları, karar süresi ve usulü
MADDE 12- (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde so-

ruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere Disiplin Kuruluna Genel Müdür tarafından 15 gün
içinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma
evrakına göre kararını bildirir.
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(2) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına
karşı yapılan itirazlarda, Disiplin Kurulu itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine inti-
kalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, işten çıkarma cezasına ilişkin soruşturma dosyasının Genel
Müdür tarafından kendilerine intikalinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karar verir.

(4) Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel soruşturma evrakını incelemeye,
tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla
savunma yapma hakkına sahiptir.

(5) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazlarda, Yüksek Di-
siplin Kurulu, itiraz dilekçesinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içerisinde karar ve-
rir.

(6) Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur,
cezayı kabul eder veya reddeder. Ret halinde Genel Müdür 15 gün içinde başka bir disiplin ce-
zası verebilir.

(7) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllere göre ceza tayini esastır. Ancak, ceza ta-
yinine yetkili mercilerin takdirine göre fiilde hafifletici sebepler olduğu kanısına varılırsa, bu
sebep açıklanarak ceza bir derece hafifletilebilir. Personelin geçmiş hizmetleri, ödül ve başa-
rıları da hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Soruşturması, Müfettiş ve Muhakkiklerin Çalışma Usulleri ve Savunma

Disiplin soruşturması
MADDE 13- (1) Disiplin cezası verilebilmesi için personel hakkında soruşturma açıl-

ması zorunludur. Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez.
(2) Disiplin amirlerince veya Kurum müfettişleri eliyle disiplin soruşturması yapılması

esastır. Ancak gerek görülmesi halinde disiplin soruşturmasını yapmak üzere personel arasından
muhakkik görevlendirilebilir. Muhakkik, hakkında soruşturma yapacağı personelden hiyerarşik
olarak alt seviyede olamaz.

(3) Disiplin soruşturmalarında birden fazla soruşturmacı görev alabilir.
Müfettişlerin çalışma usul ve esasları
MADDE 14- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturmalar Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği uyarınca yerine getirilir. Müfettişlerin
görev, yetki, sorumlulukları ile çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar anılan Yönetmelikte yer
alır.

Muhakkikin çalışma usul ve esasları
MADDE 15- (1) Muhakkik, disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere soruşturma

kapsamında her türlü evrakı incelemeye, hakkında inceleme yapılan personelin ifadesini al-
maya, personel tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişilerden bilgi
istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir.

(2) Muhakkik, soruşturma konusu fiil veya hâller dışında disipline aykırı yeni bir fiil
veya hâl tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu kendisini görevlendiren
makama yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma görevi verildiği takdirde
bu konularda da soruşturma yapabilir.

(3) Muhakkik; “İşin gelişi”, “Konusu”, “Yapılan inceleme ve araştırma”, “Delillerin
tartışma ve değerlendirilmesi” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşan bir “Muhakkik Raporu” dü-
zenler ve gizli yazıyla kendisini görevlendiren makama sunar.
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a) İşin gelişi: Bu bölüme, soruşturma emirleri, tarih ve sayısı yazılır.

b) Konusu: Bu bölümde, soruşturmaya konu olay, işlem ve davranışlar kısa ve özlü bi-

çimde açıklanır.

c) Yapılan inceleme ve araştırma: Bu bölümde soruşturma emri ekleri ve elde edilen

delillerin inceleme sonuçları ile araştırmaların, alınan ifade ve savunmaların esaslı noktalarına

yer verilir.

ç) Delillerin tartışma ve değerlendirilmesi: Bu bölümde elde edilen deliller ile alınan

ifade ve savunmalar karşısında soruşturma konusu, geniş bir görüş açısı içinde değerlendirilerek

açık ve kesin biçimde ortaya konur. Sabit olan fiiller mevzuat karşısında nitelendirilir, bunların

kimler tarafından nasıl ve hangi sebeplerle yapıldığı, aralarındaki illiyet bağı açık ve kesin bir

biçimde gösterilir, bu fiillerden bir zarar ortaya çıkmışsa mahiyeti açıklanır. Hafifletici veya

ağırlaştırıcı sebepler varsa belirtilir.

d) Sonuç: Önceki bölümde oluş şekilleri, sebepleri ve sonuçları çeşitli yönleri ile ortaya

konan suç ve cezaya konu fiilleri işleyenler, bu fiillerden her birinin suç tanımları, bu tanımlara

göre uygulanacak cezalar, gerekiyorsa bilgi verilecek veya duyuru yapılacak makam ve merciler,

tespit edilmişse zararın kimlere ödettirileceği bu bölümde gösterilir. İlgili personelin görevinin

veya görev yerinin değiştirilmesi gibi idari işleme gerek görülürse ayrıca belirtilir.

(4) Muhakkik, hazırladığı raporda atıf yaptığı belgelerin asıllarını ya da onaylı örnek-

lerini eksiksiz olarak soruşturma dosyasına ekler. Dosyadaki her sayfa ve belgeyi numaralan-

dırarak dizi pusulası hazırlar.

Savunma

MADDE 16- (1) Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya Disiplin Kurullarının 7 günden az olmamak üzere verdiği süre için-

de veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş

sayılır.

(2) Savunma istem yazısı, disiplin soruşturması kapsamında tüm deliller toplanıp, hak-

kında soruşturma yapılan personele isnat edilen fiil ve hâller açıkça belirtilmek suretiyle ilgi-

lisine tebliğ edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 17- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından bu Yönetmelikte hüküm

bulunmayan hallerde 2954 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hüküm-

leri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 1/10/2020 tarihli ve 31261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ge-

nel Müdürü yürütür.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULUNUN 
ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanununun 62 nci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili, Kurum
ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 536 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanını,
b) Başkan Vekili: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilini,
c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,
ç) Koordinatör: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Bürosu Koordi-

natörünü,
d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
e) Üye: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesini,
f) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu

Başkan ve üyeleri, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre atanır.

(2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili seçer ve gerekli hallerde değiş-
tirebilir. Başkan vekili, Başkanın mazeretli olarak (izinli, raporlu, görevli ve benzeri sebeplerle)
geçici süreyle bulunmadığı hallerde, Başkanın toplantı yetkilerini kullanır ve toplantıyı yöne-
tir.

(3) Göreve başlayan Yönetim Kurulu Üyesine, Kurumun faaliyetlerinin yürütülmesine
temel teşkil eden ilgili tüm mevzuatın elektronik ortamda hazırlanmış birer kopyası verilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başba-

kanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kurumun program, yayın, teknik, personel, idari, mali ve her türlü hizmetlerine dair

temel ilkeleri ve hedefleri tespit etmek ve Genel Müdürlükçe hazırlanacak olan yıllık ve 5 yıllık
planları ve söz konusu planlara göre hazırlanan birimlerin bütçelerini karara bağlamak.

b) Kurumun bütçesini, bilançosunu, toplam kadro ve pozisyon sayısını karara bağla-
mak.
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c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik tasarıları hakkında karar vermek.
ç) Alınan kararların uygulanışını Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu Baş-

kanının vereceği bilgilerle takip ve kontrol etmek.
d) Kurumun hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri almak.
e) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek konularda kararlar almak.
f) Kurum ile ilgili ve başka mercie bırakılmamış konularda karar almak.
g) Kuruma ait taşınmazların satımı ile Kurum tarafından taşınmaz edinilmesi ve taşın-

mazların bağışlarının kabulü hususlarını karara bağlamak.
ğ) Üyeleri Yönetim Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenen Danışma Kurulları

vasıtasıyla, Kurumun görevleri çerçevesinde, radyo ve televizyon yayınları hakkında kamuo-
yunun düşünce ve dileklerini tespit ettirmek, bilimsel ve teknik araştırmalar yaptırmak, lüzum
görülecek konularda özel uzmanlardan yararlanarak varılan sonuçları değerlendirmek ve gerekli
tedbirleri almak.

h) Hizmet gereklerine uygun olarak Kurumun merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının
hangi birimlerden oluşacağını Genel Müdürün teklifi üzerine karara bağlamak.

ı) Kurumun amaçlarına uygun olmak şartıyla özel hukuk hükümlerine tabi şirket ku-
rulmasına, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklıklar kurulmasına, mevcut or-
taklıklara veya şirketlere iştirak edilmesine, yurt içinde veya yurt dışında yerli veya yabancı
ortaklıkları veya şirketleri tamamen satın almaya veya devralmaya karar vermek.

i) Kurumun, kendisine ait şirketlerden veya ortak olduğu şirketlerden yapacağı her türlü
alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerine ilişkin ihale işlemlerinin usul ve
esaslarına dair Genel Müdür teklifini karara bağlamak.

j) Kuruma indirimli tarife uygulayan Devlet daire ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri ve
kamu iktisadi teşebbüslerine ilan ve reklam işlerinde indirimli tarife uygulanmasına karar ver-
mek.

k) 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve şartlara uygun olmak
kaydıyla, Kurumda çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammını yönetmelikle tespit et-
mek.

l) 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve müteakip maddelerindeki istisnai memuriyete ilişkin
hükümlerin uygulanacağı yabancı dil yayınları mütercim spikerlerinin sayısını tespit etmek.

m) Kurum personeline hizmetin bütünlüğü ve ifa edilen görevin özelliği dikkate alına-
rak, en yüksek Devlet memuru aylığını (ek gösterge dahil) geçmemek üzere, tespit olunan oran
veya miktarlarda tazminat ödenmesi hususunda Cumhurbaşkanına teklifte bulunmak.

n) Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara uygulanacak ek göstergeleri, bu me-
muriyetlerin niteliği ve yönetim sorumluluğu göz önünde bulundurularak ve diğer kamu kuru-
luşlarındaki emsallerini geçmemek şartı ile Kurum personeli hakkında uygulanmak üzere Cum-
hurbaşkanınca tespit olunmak üzere teklifte bulunmak.

o) Kadro karşılığı sözleşmeli personele ilişkin sınav, işe alınma, atanma ve görevde
yükselme gibi hususları düzenlemek, bu personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları,
ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, makam ve görev tazminatı, özel hizmet taz-
minatı, fazla çalışma ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklara ilişkin
usul ve esaslarına dair Cumhurbaşkanınca tespit olunmak üzere teklifte bulunmak.

ö) Özel hukuk hükümlerine tabi personelin, Kurumca yapılacak sınavla istihdamına,
sözleşme imzalanmasına, sözleşmesinin feshine, feshi halinde ödenecek tazminat ile ücretle-
rine, her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
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p) Kurum personelinin yurt içinde geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlen-
dirilmesi durumunda, bu personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince
her yıl Bütçe Kanununda emsali Devlet memuru için belirlenen gündeliklerin iki katını geç-
memek üzere ödenecek gündelik tutarını belirlemek.

r) Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışında görevlendirilenlerinin konaklama yer ve
ücretlerine ilişkin hususları belirlemek.

s) Kurumda görevli kadrolu veya özel hukuk hükümlerine tabi personele, yılda dört ay-
lık ücret tutarını aşmamak üzere ikramiye verilmesiyle ilgili Genel Müdür teklifini onaylamak.

ş) Kurumun kadrolarında sanatçı olarak çalışanlar ile sanatçı niteliğinden ötürü Kuru-
mun idareci, uzman şef ve benzeri diğer kadrolarında görevli bulunanlar ile spiker, sunucu ve
teknisyenlerden oluşacak bu toplulukların; asli görevlerini aksatmamak şartıyla, yurt içinde ve
yurt dışında, Kurumun müzik yayınları amaç ve politikasına uygun hizmet ve faaliyetlerde bu-
lunmak, müziğin tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla konser, festival ve
benzeri sanat faaliyetlerinde Genel Müdür tarafından görevlendirilmesine ilişkin uygulama
usul ve esaslarını tespit etmek.

t) Kurumun sürekli kadrolarında çalışanların Kurumun asli fonksiyonları ile ilgili ko-
nularda üniversite ve yüksekokullarda öğretim üyesi veya yardımcısı olarak görev almalarına,
her derecedeki resmî öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmalarına, esas görevlerini aksat-
mamak şartıyla Genel Müdürün teklifi üzerine izin vermek, bu görevlilerin Kurum ortaklıkla-
rında da görevlendirilmelerine karar vermek.

u) Kurumun kuracağı her türlü tesisler için gerekli taşınmaz malların kamulaştırılma-
sında, kamu yararı kararı almak.

ü) 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanu-
nunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile beyanname, bandrol ve etiketler ile ilgili diğer
hususları tespit etmek.

v) İlgili mevzuatla Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Yönetim Kurulu gerekli görülen hallerde görevlerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça

belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla Genel Müdüre devredebilir. Devredilen yetki, gerek görül-
düğünde Yönetim Kurulu tarafından da doğrudan kullanılabilir. Ancak, yetki devri Yönetim
Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde,
ikinci fıkrasında yer alan “Olağan toplantıların” ibaresi “Toplantıların” şeklinde değiştirilmiş,
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “Bürosuna” ibaresi “Bü-
rosu Koordinatörlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. Yönetim Kurulu, en az yedi üyenin katılma-
sıyla toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Çekimser oy kullanılamaz.
Yönetim Kurulu ayda bir toplanır; gerekli durumlarda Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile
de toplanabilir. Toplantılar elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başkan”
ibaresi “Genel Müdür” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “istemci üniteye” ibaresi
“ilgili birime” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İda-
re’den” ibaresi “Genel Müdürden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.
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Darülaceze Başkanlığından:
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Darülaceze Başkanlığında görev yapan Devlet

memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Darülaceze Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sa-

yılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6- (1) 6/5/2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Darüla-

ceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Darülaceze Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 546)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa

eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanuna göre mükelleflerin

bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine

ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul

edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmek-

tedir.

Yasal mevzuat ve dayanak

MADDE 2- (1) 213 sayılı Kanunun;

- “İşe Başlamayı Bildirme” başlıklı 153 üncü maddesinde, “Aşağıda yazılı mükellef-

lerden işe başlıyanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:

1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;

2. Serbest meslek erbabı;

3. Kurumlar Vergisi mükellefleri;

4. Kolektif ve adi şirket ortaklariyle komandit şirketlerin komandite ortakları.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun

27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini

ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başla-

mayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde

yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine

ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır. Başvuru evraklarının elektronik ortamda inti-

kaline ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken

belirlenir.”,

- “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157 nci maddesinde, “101 inci maddede

yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildir-

meye mecburdurlar.”,

- “İş Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 158 inci maddesinde, “İşe başladıklarını

bildiren mükelleflerden:

a) Yeni bir vergiye tabi olmayı;
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b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği;

c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi;

gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine bildir-

meye mecburdurlar.”,

- “İşletmede Değişikliğin Bildirilmesi” başlıklı 159 uncu maddesinde, “Aynı teşebbüs

veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükel-

lefler vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

- “İşi Bırakmanın Bildirilmesi” başlıklı 160 ıncı maddesinde, “153 üncü maddede yazılı

mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.”,

- “Tasfiye ve İflas” başlıklı 162 nci maddesinde, “Tasfiye ve iflas hallerinde, mükelle-

fiyet vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam eder.

Bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi:

1. Tasfiye veya iflas kararlarını;

2. Tasfiyenin veya iflasın kapandığını;

vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecburdurlar.”,

- “Nakil” başlıklı 163 üncü maddesinde, “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere

nakledilmesi adres değişikliği sayılır.”,

- “Süre” başlıklı 168 inci maddesinde, “Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır:

1. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün için-

de kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568

sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe baş-

lama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca

ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler

ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay

içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.”,

- “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesinde,

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgi-

lerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi

durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şe-

kilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri

ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin

usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ticaret siciline tescil edilen işlemler için bildirim zorunluluğunun kaldırılması

MADDE 3- (1) 19/12/2012 tarihli ve 4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bu Tebliğ
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ekindeki tabloda (EK:1) yer alanlara ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik or-

tamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler,

mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda söz konusu iş-

lemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bu-

lunmamaktadır.

Diğer hususlar

MADDE 4- (1) Gelir İdaresi Başkanlığı, Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında ticaret

siciline tescili zorunlu olan ancak (EK:1)’de yer almayan işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret

Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi durumunda, resmi internet sitesinde

(www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bu-

lunma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.

(2) Vergi dairesi sicil kayıtlarına bir iş yerinin şube olarak kaydedilebilmesi için Ticaret

Sicili Yönetmeliğinin 118 inci maddesinde yer alan şube tanımına uyması ve 121 inci madde-

sine istinaden ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. (EK:1)’de yer alan şube açılış, ka-

panış ve adres değişikliği işlemleri için ticaret siciline tescil kaydı yapılması yeterlidir. Bu iş-

lemler için vergi dairesine bildirimde bulunulmayacaktır. Mükellefler, şubeler haricinde iş yer-

lerinin sayısında meydana gelen artış veya azalışları ise vergi dairesine bildirmeye devam ede-

ceklerdir.

(3) Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden 213 sayılı Kanunun 168 inci

maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından

bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Mezkûr maddede belirlenen sü-

reler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için

Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim

yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili

ceza hükümleri uygulanacaktır. Ancak, mükellefler tarafından ticaret sicili müdürlüğüne mez-

kûr Kanunun 168 inci maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil iş-

leminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi

esas alınacaktır.

(4) Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında (EK:1)’de yer alan işlemlerin ticaret

siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan

sonra bu durum ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
    753 

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

 
       801 

—— • —— 
Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 732 
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Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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         803 

—— • —— 
Ankara Batı 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
      802 
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Seferihisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
      799 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2000 ADET TSI ONAYLI BA004 TİPİ (920MM) MONOBLOK TEKERLEK SATIN 
ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2023/48308 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 2000 Adet (920mm) Monoblok Tekerlek Temini 
3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlük Binası Zemin 

Kat 1015 No.lu İhale Toplantı Salonu / Hacı 
Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C Gar 
Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
08.02.2023 günü saat 10:30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.  

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

 716/1-1 



18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 

 



18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 

 



18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 

 

 



18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 

 

 



18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 

 

 



18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 789/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 785/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 819/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 820/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
      778/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
      778/2/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.’den: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 817/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 782/1-1 

  



18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
     796/1-1 

  



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 786/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

 
 822/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 2023 – Sayı : 32077 

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığndan: 
85379 No’lu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 04.10.2022 tarih ve 1199 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.01.2023 tarih ve 17 
sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85379 No’lu parselasyon planı 18.01.2023 tarihi itibarıyla 
Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır 

85379 No’lu Parselasyon Planıyla uygulamaya giren adalar: 
Elvanköyü Mahallesi 47908 ada ve 47890 ada 
İlanen duyurulur.  722/1-1 

—— • —— 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 

28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 18.01.2023 - 01.02.2023 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 

BÖLÜM / 

PROGRAM / 

ANABİLİM DALI 

UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

PROF. 

DR. 
1 

‐ Elektrik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, 

‐ Haberleşme Mühendisliği alanında dersler vermiş 

olmak, 

‐ Haberleşme Mühendisliği alanında SCI veya SCI 

Exp. Kapsamındaki dergilerde yayınları olmak, 

‐ ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlarda 

İngilizce’den 85 veya üstü puan almış olmak veya 

lisans veya doktora öğreniminin tamamını, İngilizce’nin 

anadil olarak konuşulduğu bir ülkede ve İngilizce olarak 

verildiği bir programda tamamlamış olmak. 

GENEL ŞARTLAR 
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir. 
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
Profesörler için; 
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir) 
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 
5. Yayın listesi 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
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7. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları 
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 
(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir 

yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları 
kabul edilecektir.) 

8. Doçentlik Belgesi 
9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili) 
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
13. İkametgâh 
14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 
15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım 

cd veya flash disk. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL - Telefon: 0212 521 

81 00 / 1016-1021-1028-1041 
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  
İlan olunur. 
 657/1-1 

—— • —— 
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri 

uyarınca “Tam Zamanlı” “Araştırma Görevlisi” istihdamı yapılacaktır. 

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / 

Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir. 

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın 

iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.  

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

3- Özgeçmiş, 

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)  

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) 

8- ALES Belgesi 

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 

10- Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması 

gerekir.)  

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge) 

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
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SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru 18.01.2023 Giriş Sınavı 10.02.2023 

Son Başvuru (Mesai Bitimi) 03.02.2023 Giriş Sınav Saati 10:00 

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı 08.02.2023 Giriş Sınav Yeri 
İAÜ Florya Halit Aydın 

Yerleşkesi 

    Nihai Değerlendirme Sonuç 15.02.2023 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.aydin.edu.tr 

 

Birimi 
Bölüm / 

Program 

Kadro 

Unvanı 

İlan 

Verilecek 

Adet 

ALES 
YABANCI 

DİL 
Aranan Nitelikler 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

Havacılık Yönetimi, 

Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Sivil Hava 

Ulaştırma alanlarından 

birinden lisans mezunu 

olmak. İlgili alanlardan 

birinde tezli yüksek lisans 

öğrencisi/mezunu veya 

doktora öğrencisi olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla 

İlişkiler ve 

Tanıtım 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

alanında lisans diplomasına 

sahip olmak. Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım alanında tezli 

yüksek lisans yapmış ya da 

yapıyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

Lisans derecesini Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar 

Programcılığı alanlarından 

birinden almış olmak. İlgili 

alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans 

öğrencisi/mezunu veya 

doktora öğrencisi olmak. 

 

İLGİLİ BİRİM TELEFON DÂHİLİ 

Rektörlük 0212 444 1 428 11905 

İletişim Fakültesi 0212 444 1 428 25011 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0212 444 1 428 56005 

Mühendislik Fakültesi 0212 444 1 428 22010 

İlgililere duyurulur. 721/1-1 
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35

38

49

63

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989

(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların

Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013

Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6717)

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri

Hakkında Yönetmelik

–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında

Yönetmelik

–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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


