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1dari Yarg Dersi

3.ÜN TE
DAR  YARGI TE LATI)

DAR  YARGININ GEL

Geçti imiz ünitede ülkemizin yarg  kollar , adli ve idari yarg n birbirinden ayr  mahkemelerde ele al nd  gördük. Türkiye deki gibi idari
lerden kaynaklanan sorunlar n ayr  bir yarg  düzeninde (idari düzendeki mahkemelerde) çözümlendi i sisteme idari rejim denilmektedir. Ülkemiz

bu sistemi Fransa dan alm r. dari i lerden kaynaklanan sorunlar nda adli makamlarca çözüldü ü, idari i leyi in özel hukuk kurallar na tabi oldu u
sisteme ise adli irade denilmektedir. Aralar ndaki temel fark idari rejim in idareye üstün ayr cal klar tan mas , kamu kudretini kullanma imkân
tan mas r. Adli idare sisteminde ise idare, bireylerle ayn  hukuka tabidir.

dari rejim Fransa da krallar n ve feodal beylerin yetkilerini merkezde toplamas yla olu tu. O dönemde Fransa da mahkeme i lerine bakan
Parlement’lar n idareciler ve yarg  üzerindeki yetkisi, ihtilal sonras nda idarecileri mahkemenin etkisinden kurtulma aray na itti. Napoléon’un
düzenlemeleriyle, Conseil d’Etat (Devlet uras ) ve il idare kurullar  olu turuldu. Ba lang çta idari yap ya sahip bu kurumlar, zamanla yarg  mercii
haline geldiler ve ileride idari yarg  alan nda ba ms z mahkeme olarak görev yapmaya ba lad lar.

Osmanl  da ise kazaskerler ve Divan  Hümayun idari uyu mazl klara da bakard . Adli-idari yarg  ay  olmad  için, idari sorunlarda do rudan adli
yarg ya (kad lara) götürülürdü. Tanzimat ile Fransa örne i benimsendi ve idari uyu mazl klara mülkiye memurlar  bakmaya ba lad . 1838 de kurulan
Meclisi Valay  Ahkâm  Adliye, hem memur hem de idare aleyhine dava aç labilen bir idari yarg  mercii iken 1861 den itibaren bu görev Meclisi Vala
bünyesinde kurulan Muhakemat Dairesi’ne verildi.  1868 y nda ise Meclisi Vala, uray  Devlet (Dan tay) ve Divan  Ahkâm  Adliye olarak ikiye
ayr ld , böylece adli ve idari yarg  ay  tesis edilmi  oldu. Ancak uray  Devlet, idareden ba ms z bir yarg  organ  de ildi. Verdi i kararlar, yarg sal
bir i lem olarak kabul edilmiyordu, kararlar  iptal veya tazmin hükmü içermiyordu. Sadece görü  bildirme niteli ini ta rd  ve karar üzerine yap lmas
gerekenler idarenin takdirine b rak lm .

1876 Anayasas  döneminde idari yarg dan vazgeçilmi se de 1924 Anayasas  ile idare davalara bakmak üzere Dan tay’ n ( uray  Devlet) kurulmas
öngörüldü; bu sistem 1961 ve 1982 Anayasalar ’yla da sürdürüldü. 1982 y nda idare, vergi ve bölge idare mahkemelerinin kurulmas yla iki dereceli
idari yarg  sistemi tamamland . Buna göre; idari yarg  mercileri Dan tay’ n yüksek mahkeme olarak kuruldu u bir sistem içinde yer al rlar. dare ve
vergi mahkemeleri ilk derece mahkemesi, bölge idare mahkemeleri ise itiraz mercii olarak kuruldu. dare ve vergi mahkemelerinin kurulmas yla,
idari kurullar n yarg sal yönleri kald ld  ve idari yarg n Anayasa’daki yarg  ba ms zl  ile yarg ç teminat  çerçevesinde i lemesi sa land .

dari yarg n kamu hizmetinin gereklerini ve i leyi ini bilmesi zorunlulu u sayesinde idare mahkemeleri insan haklar  mahkemesi niteli i
ta maktad r. dari i lemlerinin hukuka uygunlu unu denetlemektedir.  Anayasa’n n 138, 139 ve 140. maddeleriyle haklar  teminat alt na al nan,
taraf tutmalar  için hiçbir sebep bulunmayan idari yarg  hâkimleri, idarenin adaletli i lemesini sa larlar.

DANI TAY (Kurulu  ve Üyeler)

Dan tay, idari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi
olarak bakar. Zamanla Dan tay’ n ilk derece mahkemesi oldu u davalar azalt larak, son inceleme mercii fonksiyonunu daha etkili yerine getirmesi
amaçlanm r. Dan tay’ n idari görevler de vard r. Ba bakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasar lar , kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
artla ma ve sözle meleri hakk nda iki ay içinde dü ünce bildirmek, tüzük tasar lar  incelemek, idari uyu mazl klar  çözmekle de görevlidir.

Dan tay ba ms z olup, yönetimi ve temsili Dan tay Ba kan na aittir. Dan tay’ n hükümetle ilgili i leri Ba bakanl k arac yla yürütülür.

Dan tay çal anlar n atamas ; dari yarg  hâkim ve savc lar  aras ndan yap lacak atama ile Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu’nca; di erleri ise
Cumhurba kan nca yap r. Cumhurba kan , Dan tay üyelerinin dörtte birini seçme yetkisine sahiptir.

Dan tay Kanunu’nun 8. maddesine göre, Cumhurba kan u görevleri yapanlar aras ndan üye seçmektedir:

a) Bakanl k, müste arl k, müste ar yard mc , elçilik, valilik,
b) Generallik, amirallik,
c) Cumhurba kanl  Genel Sekreterli i,
d) Genel ve katma bütçeli dairelerde veya kamu kurulu lar nda genel müdürlük veya en az bu derecedeki tetkik ve tefti  kurul ba kanl klar ,
e) Yüksekö renim kurumlar nda hukuk, iktisat, maliye, kamu yönetimi profesörlü ü,
f) Bakanl klar n ba  hukuk mü avirli i veya birinci hukuk mü avirli i veya Maliye Bakanl nda bu derecelerdeki hukuk mü avirli i, mü avir

avukatl  veya muhakemat müdürlü ü.

dari görevden Dan tay üyeli ine seçileceklerin yüksekö renimlerini tamamlad ktan sonra Devlet hizmetlerinde yirmi y l çal  bulunmalar ,
birinci derece ayl  kazan lm  hak olarak almalar  ve hâkimli in gerektirdi i ahlak ve seciyeye sahip olmalar artt r. dari yarg  hâkim ve
savc lar n Dan tay üyeli ine seçilebilmeleri için birinci s fa ayr ld ktan sonra en az üç y l bu görevlerde ba ar  ile çal  olmalar  ve birinci s fa
ayr lma niteli ini kaybetmemeleri gereklidir.

Dan tay’ n idari görevleri oldu u dü ünüldü ünde, idare içinden gelen üyelerin varl  makul kar lanabilir. Bu sebeple, idari karar veren dairelerde
idareden gelen üyeler bulunabilir; fakat yarg sal denetim yapan dairelerde, idari görevde bulunmu  üyeler yer almamal r. Hâkimlik mesle inden
yeti meyen kimselerin idarenin yarg sal denetimine ne kadar katk  sa layamayacaklar  da tart r. dari yarg  hâkimi, idarenin i leyi ini,
geleneklerini de il hukuku bilmelidir.

Dan tay Ba kan , Ba savc , ba kanvekilleri ve daire ba kanlar , kendi üyeleri aras ndan Dan tay Genel Kurulunca üye tamsay n salt ço unlu u
ve gizli oyla dört y l için seçilirler. Dan tay Kanunu’nun 10. maddesine göre: Dan tay Ba kan  ve Ba savc  seçilebilmek için sekiz y l, ba kanvekili
ve daire ba kan  seçilebilmek için alt  y l süre ile Dan tay üyeli i yapm  olmak zorunludur. Bu ki ilerin görev süreleri dört y l r. Süresi bitenler
yeniden seçilebilir, tekrar seçilmeyenler, seçime girmeyenler veya süre dolmadan görevden çekilenler Dan tay üyeli i görevlerine devam ederler.
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Daire ve Kurullar - Daireler

Dan tay, görevlerini daireler ve kurullar vas tas yla yerine getirir. Dan tay on dördü dava ve biri idari daire olmak üzere, on be  daireden
olu ur. dari dairenin inceleyece i ve karara ba layaca  veya dü üncesini bildirece i i ler unlard r:

a) Ba bakanl k veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasar  ve teklifleri,
b) Ba bakanl ktan gönderilen tüzük tasar lar ,
c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz artla ma ve sözle meleri,
d) dari makamlar aras nda görev ve yetkiden do an ve Ba bakanl ktan gönderilen uyu mazl klar,
e) Kanunlar nda Dan tay’dan al naca  yaz  bulunan dü üncelere ili kin istekler,
f) Dan tay’ca isti ari mahiyette incelenmek ve dü üncesini bildirmek için Cumhurba kanl  veya Ba bakanl ktan gönderilecek i ler,
g) Kamula rma Kanunu’nun otuzuncu maddesinin uygulanmas ndan ç kan uyu mazl klar,
h) l Özel daresi Kanunu gere ince do rudan do ruya veya itiraz yoluyla Dan tay’a verilen i ler
i) Belediye Kanunu ile Dan tay’a verilip idari davaya konu olmayan i ler,
j) Derneklerin, kamu yarar na çal an derneklerden say labilmesi için yap lacak teklifler,
k) Memurlar ve di er kamu görevlilerinin yarg lanmalar na ili kin mevzuat uyar nca görülecek i ler.

Dava daireleri ise genelde idare ve vergi mahkemeleri kararlar , temyiz mercii olarak inceler ayr ca baz  davalar  ilk derece mahkemesi olarak
çözer. Her dairede bir ba kan ile yeteri kadar üye bulunmaktad r. Heyetler bir ba kan ve dört üyenin kat lmas yla toplan r, salt ço unluk ile
karar verir.

Dan tay Birinci Dairesi idari dairesi; di erler ise vergi dava daireleri ve idari dava daireleridir. dari dava ile vergi dava daireleri kendi aralar nda
bölümü esas yla çal r. Dava daireleri aras ndaki i bölümü karar tasar , Ba kanl k Kurulu taraf ndan haz rlan r. Haz rlanan tasar , toplant

tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kayd yla Genel Kurulun onay na sunulur. Kurul, i bölümü karar tasar  aynen onaylayabilece i gibi üye
tam say n en az üçte birinin teklifiyle de tirerek de onaylayabilir.

Dan tay Kanunu’nda yap lan de iklikle, dava dairelerinin görevlerinin Kanunla düzenlenmesi yerine, a da yer verilecek esaslar
do rultusunda, Genel Kurul karar yla belirlenmesi yoluna gidilmi tir. Dairelerin görevlerinin belirlenmesinde uyulacak esaslar unlard r:

“Dava dairelerinin görevleri

1. ptal davalar  ve idari sözle melerden do an davalar yönünden, daireler aras ndaki i bölümünün belirlenmesinde uyu mazl n
kaynakland  mevzuat esas al r.

2. Tam yarg  davalar  yönünden i bölümü;
a) Zarara neden olan idari i lemden do an uyu mazl  çözmekle görevli daireye göre,
b) Zarar idari eylemden kaynaklanm sa hizmetin niteli ine göre belirlenir.

3. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlere ili kin davalarda vergi dava daireleri aras ndaki i bölümünün belirlenmesinde
uyu mazl n kaynakland  mevzuat esas al r.

4. Temyiz incelemesi yapmakla görevli daire, ayn  konuda ilk derece mahkemesi olarak Dan tay’da görülecek davalara bakmak ve
ola anüstü kanun yollar  incelemelerini de yapmakla görevlidir.

5. dare mahkemeleri aras nda görev ve yetkiye ili kin uyu mazl klarda ve ba lant  davalarda merci tayini, uyu mazl n esas
çözümlemekle görevli idari dava dairesince yap r.

6. Vergi mahkemeleri aras nda görev ve yetkiye ili kin uyu mazl klarda ve ba lant  davalarda merci tayini, uyu mazl n esas
çözümlemekle görevli vergi dava dairesince yap r.

7. bölümünde idari ve vergi dava dairelerinden herhangi birinin görevinde oldu u belirlenmemi  davalara bakmak üzere birer idari ve
vergi dava dairesi görevlendirilir.

8. bölümünde ayn  mevzuattan kaynaklanan uyu mazl klar n birden fazla dairede çözümlenmesi konusunda farkl  esaslar belirlenebilir.

Bir dairenin y l içinde gelen i leri normal çal ma ile kar lanamaz oranda artm  ve daireler aras nda i  bak ndan dengesizlik olu mu sa
takvim y  ba nda ikinci f krada belirli usule göre baz  i ler ba ka daireye verilebilir. Al nan kararlar Resmî Gazete’de yay mlan r ve yay
izleyen ayba ndan itibaren uygulan r.”

Dan tay Genel Kurulu

Dan tay Genel Kurulu, Dan tay Ba kan , Ba savc , ba kanvekilleri, daire ba kanlar  ve üyeler ile Genel Sekreterden olu ur. Genel Kurulun
toplanma ve görü me yeter say , ba ka bir yasal düzenleme bulunmad  takdirde, Ba kan ve üyeler tam say n yar ndan fazlas r.
Kararlar ço unlukla verilir. Oylarda e itlik halinde, Ba kan n bulundu u taraf ço unlu u sa lam  say r

dari ler Kurulu

dari ler Kurulu, idari daire ba kan ve üyeleri ile her takvim y  ba nda Genel Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir ba kan veya üyeden
olu ur. Toplanma ve görü me yeter say  on be tir. Memurlar n yarg lanmas  i leri görü ülürken, incelenen karar  veren daire ba kan ve üyeleri
toplant ya kat lamaz. Bu toplant larda toplanma ve görü me yeter say  on birdir. Kararlar oyçoklu u ile verilir. Oylarda e itlik halinde Ba kan n
bulundu u taraf ço unlu u sa lam  say r.

dari ler Kurulu: Kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz artla ma ve sözle melerini; Kanunlarda Dan tay dari ler Kurulu’nda görü ülece i yaz
olan i leri; dari Daireden ç kan i lerden Dan tay Ba kan n havale edece i i leri inceler, karara ba lar ve görü ünü bildirir. dari Daireden

p, Dan tay Ba kan  taraf ndan Dan tay dari ler Kurulu’na havale edilmemi  olan i ler ve verilen kararlar, ilgili bakanl n görü üne uygun
olmad  takdirde, bakan n iste i üzerine, Dan tay dari ler Kurulu’nda görü ülür. Ayr ca dari Daire taraf ndan memurlar n yarg lanmas yla
ilgili olarak verilen kararlara kar  yap lan itirazlar da dari ler Kurulu taraf ndan incelenmektedir.
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dari Dava ve Vergi Dava Daireleri Kurullar

Bu kurullar daire kendi ba kanlar  ve daire üyelerinden olu ur. Bölümleriyle ilgili mahkeme kararlar  temyizen incelemek, bu kurullar n
görevidir. Toplant  ve görü me yeter say dari Dava Daireleri Kurulu için otuzbir, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise onüçtür. dari dava
daireleri ile vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararlar n temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde ve iki dava
dairesinin birlikte yapaca  toplant da verilen kararlar n incelenmesinde, bu dairelerde karara kat lm  olanlar idari ve vergi dava daireleri
kurullar nda bulunamaz. Kurullara Dan tay Ba kan  veya vekillerinden biri, bunlar n yoklu unda daire ba kanlar n en k demlisi ba kanl k eder.
Kurul toplant lar nda haz r bulunanlar çift say da olursa en k demsiz üye kurula kat lamaz. Kurullarda kararlar oyçoklu u ile verilir.

çtihatlar  Birle tirme Kurulu

Ad ndan da anla laca  üzere, Dan tay kararlar  aras ndaki farkl klar  gidermekle görevlidir. çtihat kelimesi,  sözlük anlam yla görü , anlay
demektir, yarg lama hukukunda ise, mahkeme karar  anlam ndad r. Ancak her mahkeme karar  içtihat olarak nitelendirilmez. Yüksek
mahkemelerin süreklilik arz eden,  örnek olu turacak nitelikteki kararlar için içtihat kavram  kullan r.

çtihatlar  Birle tirme Kurulu, Dan tay Ba kan , Ba savc , ba kanvekilleri, dava daireleri ba kanlar  ve üyelerinden kurulur. Toplanma ve
görü me yetersay  en az otuz birdir. Kararlar, ilk toplant da Kurul üye tamsay n salt ço unlu u ile bu toplant da karar yetersay
sa lanamaz ise ikinci toplant da mevcudun salt ço unlu u ile verilir. Kurulun di er kararlar  oyçoklu u ile verilir. Kararlar aras nda ayk k veya
uyu mazl k bulunmas  halinde, Dan tay Ba kan n havalesi üzerine, Ba savc n dü üncesi al nd ktan sonra uyu mazl k konusu kararlar
incelenir ve içtihad n birle tirilmesine karar verilmektedir. Birle tirilmi  içtihatlar n de tirilmesi gerekli görüldü ünde de ayn  usul izlenerek
çtihatlar  Birle tirme Kurulu, birle mi  olan içtihad n de mesine karar verebilir. Kanun, içtihatlar n birle tirilmesini isteme yetkisini, Dan tay

Ba kan , konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurullar  veya Ba savc ya tan r.

çtihad  Birle tirme Kurulu kararlar , gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete’de yay mlan r. Bu kararlara, Dan tay daire
ve kurullar  ile idari yarg  yerleri ve idare uymak zorundad r.

Ba kanl k Kurulu

Ba kanl k Kurulu, Dan tay Ba kan n ba kanl nda Ba savc , ba kanvekilleri ve daire ba kanlar ndan olu ur. Daire ba kan n mazereti
halinde, Kurula, dairenin en k demli üyesi kat r. Kararlar oy çoklu u ile verilir. Oylarda e itlik halinde Ba kan n bulundu u taraf ço unlu u
sa lam  say r.

Ba kanl k Kurulunun inceleyece i ve kararla raca  i ler unlard r:

a) Üyelerin dairelere ayr lmalar ,
b) Zorunluk halinde daire ba kanlar n ve üyelerin dairelerinin de tirilmesi,
c) Dan tay daireleri aras nda ç kan görev uyu mazl klar ,
d) Ayr  yarg  çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemeleri aras ndaki uyu mazl klarda ve ba lant  davalarda merci tayini,
e) Dan tay Ba kan n Kurulda görü ülmesini uygun gördü ü i ler.

BÖLGE DARE MAHKEMELER

Do rudan dava aç labilen ilk derece mahkemelerden de ildir. dare ve vergi mahkemelerinde tek hâkim taraf ndan verilen veya YUK’da say lan
mahkeme kararlar na kar itiraz yoluna ba vurulan bir yarg  merciidir. Yarg  çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri aras nda ç kan görev ve yetki
uyu mazl klar  kesin karara ba lar ve yürütmeyi durdurma kararlar na kar  yap lan itirazlar  sonuçland r. 4483 say  Memurlar ve Di er Kamu
Görevlilerinin Yarg lanmas  Hakk nda Kanunun 9. maddesiyle, Bölge idare mahkemelerine soru turma izni verilmesine ili kin baz  kararlara kar
yap lan itirazlar  inceleme ve karara ba lama yetkisi verilmi tir.

Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin co rafi durumlar  ve i  hacmi göz önünde tutularak Adalet
Bakanl nca kurulur ve yarg  çevreleri tespit olunur. Kurulu  ve yarg  çevrelerinin tespitinde, çi leri, Maliye Bakanl klar  ile Gümrük ve Tekel
Bakanl n görü leri al r. Bu mahkemelerin kald lmas na veya yarg  çevrelerinin de tirilmesine, çi leri, Maliye Bakanl klar  ile Gümrük ve
Tekel Bakanl n görü leri al narak, Adalet Bakanl n önerisi üzerine Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bir bölgede birden fazla
idare veya vergi mahkemesi varsa, bu mahkemeler aras ndaki i bölümü, Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulunca belirlenir. Bölge idare mahkemeleri,
mahkeme ba kan  ile iki üyeden olu ur.

Bu ba kan ve üyeliklere HSYK taraf ndan atama yap r. Bu mahkemeler gerekti inde birden çok kurul halinde çal abilirler. Bölge idare mahkemesi
ba kan n kat lmad  hallerde, mahkeme kurullar na o kuruldaki en k demli üye ba kanl k eder. Kurullar n olu umu ve aralar ndaki i  bölümü de
HSYK taraf ndan belirlenir.

DARE VE VERG  MAHKEMELER

Do rudan dava aç labilen ilk derece mahkemelerdir. Dan tay Dairelerinde aç labilen baz  davalar d nda idari uyu mazl klarda genel görevli
mahkeme idare mahkemeleridir. Vergi mahkemelerinin görevleri ise 2576 say  Kanuna göre öyle düzenlemi tir:

a) Genel  bütçeye,  il  özel  idareleri,  belediye ve köylere ait  vergi,  resim ve harçlar ile  benzeri  mali  yükümler ve bunlar n zam ve cezalar  ile
tarifelere ili kin davalar,

b) (a) bendindeki konularda 6183 say  Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun’un uygulanmas na ili kin davalar,
c) Di er kanunlarla verilen i ler.

Yukar da aç land  üzere idare mahkemeleri Dan tay ve vergi mahkemelerinin görevine giren davalar d ndaki idari davalar  karara ba lamakla
görevlidir.

dare ve vergi mahkemelerinde birer ba kan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulu ba kan ile iki üyeden olu ur. Ba kan n yoklu unda
demli üye ba kana vekillik eder. Ancak, uyu mazl k miktar  bir milyar (bin ) liray  a mayan, konusu belli paray  içeren idari i lemlere kar  aç lan
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iptal davalar  ile tam yarg  davalar , idare mahkemesi hâkimlerinden biri taraf ndan çözümlenir. Ayn ekilde vergi mahkemesinin görev alan na
giren uyu mazl klardan kaynaklanan toplam de eri bir milyar liray  a mayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri taraf ndan çözümlenir.
Kanun’daki parasal s rlar, her takvim y  ba ndan geçerli olmak üzere, 213 say  Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri
uyar nca Maliye Bakanl nca her y l tespit ve ilan edilen yeniden de erleme oran nda art lmaktad r.

dari yarg  hâkimli i, adli yarg da oldu u gibi, sadece hukuk fakülteleri mezunlar n atanabilece i bir görev de ildir. Hukuk fakültelerinin yan  s ra
hukuk bilgisine programlar nda yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat ve maliye alan nda yüksekö renim görenler de idari yarg  hâkimi
olabilir. Ancak Hâkimler ve Savc lar Kanunu’nun 8.maddesinde yap lan de iklikle, hukuk fakültesi mezunu olmayanlar n say n

rland lmas na imkân tan nm r. Maddenin son hali “ dari yarg  adaylar  için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabanc  bir hukuk
fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlar na göre eksik kalan derslerden s nava girip ba ar  belgesi alm  bulunmak, hukuk
fakültesinden mezun olanlar d ndan al nacak adaylar bak ndan, her dönemde ihtiyaç oran nda, hukuk veya hukuk bilgisine programlar nda
yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlar nda en az dört y ll k yüksekö renim yapm  veya bunlara denkli i kabul
edilmi  yabanc  ö retim kurumlar ndan mezun olmak.” eklindedir.
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