
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 144. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal

Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alacaklı kuruluşlar: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü

maddesinde geçen bankaları ve 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring

ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde geçen şirketleri, 

b) Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini,

c) Borçlu: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar,

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen

Sermaye Piyasası Kurumları, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa tabi kuru-

luşlar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Kanununa tabi kuruluşlar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mu-

tabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna tabi

kuruluşlar dışında kalan şirketleri,

ç) Çerçeve Anlaşmaları: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca imzalanacak Finansal

Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını, 

d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, 
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e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 

f) Sözleşme: Çerçeve Anlaşmaları kapsamında yapılan finansal yeniden yapılandırma

sözleşmelerini, 

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının

ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması so-

nucunda borçlarını makul bir süre içinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi

şarttır. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir. Borç-

larını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden ya-

pılandırma kapsamına alınamaz.

(2) Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adı-

na finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu

Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Çerçeve An-

laşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu ta-

rafından imzalanması halinde, Çerçeve Anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı

tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur.

(4) Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma

sürecine katılmalarına ilişkin usul ve esaslar Çerçeve Anlaşmalarıyla belirlenir. Bunlar, talepleri

halinde Alacaklı Kuruluşların rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın finansal yeniden

yapılandırmaya dahil olabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Çerçeve Anlaşmalarını imzalayanların bu anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini

yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak

üzere Hakem Kurulu oluşturulur. Hakem Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunun görevlendireceği

tarafsız ve görevinin gerektirdiği, bilgi ve deneyime sahip üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu

kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır. Hakem Kurulunun çalışma esas ve usulleri

ile aldığı kararların hüküm ve sonuçları Çerçeve Anlaşmalarında gösterilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2018 30510
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesinde kurulan

Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alan-
larına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uy-

gulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organları ile çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GSÜLİMER): Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama

Merkezini,
c) Müdür: Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdü-

rünü,
ç) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumsal refah ve kalkınmaya katkıda bulunmak

üzere üniversite, kamu ve iş dünyasının işbirliğini sağlamaya, öğretim elemanları, öğrenciler
ve toplumun diğer bireylerinin liderlik ile liderliğin temel vasıflarından girişimcilik alanlarında
yetenek ve bilgi birikimlerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, Türkiye’yi yönetsel
ve sosyoekonomik açılardan geliştirecek, girişimci, üretken, vizyon sahibi ve liderlik vasıflarını
haiz bireylere ve kurumlara sahip olunmasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını

yayımlamak,
b) Kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan girişimci liderlerin yetiştirilebilmesi ve yö-

netsel sisteme kazandırılabilmesi, yöneticilerin, çalışanların, öğrencilerin ve toplumun diğer
bireylerinin söz konusu vasıflarının artırılması ile kariyer planlaması ve yönetim süreçlerinin
iyileştirilmesi için eğitim, araştırma, seminer, konferans, proje, koçluk, mentorluk ve benzeri
faaliyetlerde bulunmak,

c) Liderlik ve girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sem-
pozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve/veya yürütmek,
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ç) Liderlik vasıflarını geliştirmek amacıyla girişimciliği ve girişimcileri desteklemek,
girişimcilik alanında Üniversitenin öğretim elemanları ile öğrencilerini ve toplumun diğer bi-
reylerini faaliyet göstermeye teşvik etmek, bu amaçla projeler yürütmek veya yürütülen pro-
jelere ortak olmak,

d) Liderlik ve/veya girişimciliği desteklemek için yürütülen projelerde görev alacak alt
çalışma grupları kurmak,

e) Merkezin amacına ilişkin konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi
veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliği yapmak, ortak ça-
lışmalar düzenlemek, projeler hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak
ve/veya uygulanmalarını takip etmek,

f) Merkezin amacına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danış-
manlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

g) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma yapmaya elverişli fiziksel ve/veya elektro-
nik ortamda kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı
kurmak ve bu nitelikteki mevcut ağlara katılmak, süreli yayın yapmak,

ğ) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı
aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan
görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı yöntemle yeniden görevlendirme
yapılır.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür
Yardımcısı, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirebilir. Müdür
Yardımcısının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır,
ancak vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek,
c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, gerektiğinde Üniversitenin öğ-

retim elemanları ile Danışma Kurulu üyelerinin de yer alabileceği alt çalışma grupları oluştur-
mak,

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-
lerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm iç ve dış paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin
koordinasyonunu sağlamak,

f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve iş-
leyişi hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

g) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri programların ve uygulama projelerinin düzenlen-
mesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek,
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h) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların
yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sun-
mak.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görev-
lendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Ku-
rulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların
eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uy-

gun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak,
b) Müdürün hazırlayacağı faaliyet raporunu Rektöre sunulmadan önce değerlendirmek,

bir sonraki döneme ait çalışma programını hazırlamak,
c) Gündemde bulunan araştırma, eğitim ve uygulama projelerini karara bağlamak, uy-

gulanmalarını denetlemek, gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalış-
malarını yürütmek,

ç) Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki mesleğinde temayüz etmiş veya uzman
kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en
fazla on altı üyeden oluşur.

(2) Süresi sona eren Danışma Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulun-

mak,
b) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda Merkezin faaliyetleri ile ilgili rapor

hazırlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personeli, ilgili mevzuat uyarınca

Rektör tarafından görevlendirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Galatasaray Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kapadokya Üniversitesinden:
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE STRATEJİK ÇALIŞMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik

Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını,
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalış-

malar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyeti: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

Merkezin amaç ve faaliyetleri
MADDE 5 – (1) Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:
a) Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş-

kiler ve Psikoloji bölümleri başta olmak üzere, tüm bölümlerinin toplumsal konularda yapacağı
çalışmalara, araştırmalara, uygulamalara katkıda bulunmak,

b) Ülkenin dış politika, güvenlik, ekonomi, dış ticaret, sanayi, tarım gibi alanlarda stra-
tejik önceliklerinin belirlenmesine katkıda bulunmak ve bu önceliklere yönelik uzun vadeli
strateji geliştirilmesine katkıda bulunacak araştırmalar yürütmek,

c) Kapadokya bölgesinin temel sosyal, ekonomik, demografik, kültürel, eğitimsel ve
toplumsal cinsiyete dair sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler
üretmek, anket, alan araştırması gibi çalışmalar yapmak,

ç) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölüm-
lerinin katkısıyla, bir yandan Türkiye’deki temel sosyal, ekonomik, siyasal sorunlar alanında,
diğer yandan dünyadaki temel sorun ve çalışma alanlarıyla ilgili disiplinler arası araştırmalar
yapmak, ulusal ve uluslararası ortaklıklarla projeler hazırlamak; uluslararası sorunlara bölgesel
odaklı eğilerek, yabancı dillerde de yapılacak yayınlarla, sorun alanlarına dair çalışmalar ha-
zırlamak,

d) Üniversitenin öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma
ortamları hazırlamak; öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası alandaki sorunlara
dair bilgilerini artırmak ve Kapadokya Üniversitesini ve ülkemizi temsilen uluslararası alanda
yapılacak çalışmalarda yer almalarını sağlamak,

e) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Üniversite içerisinde, bölgemizde ve Türkiye’de eğitim ça-
lışmaları düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, sertifika programları yürütmek,
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f) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri
toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında
programlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.
Müdür 
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren bi-

rimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıllık bir süre
için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bu-
lunmadığı zamanlarda yerine eğitmenlerden biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları

kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet tarafından
üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Kapadokya Üniversitesi Mütevelli
Heyet kararı ve Rektörün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.
c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak.
ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez Yönetimi ile

ilgili koordinasyonu sağlamak.
d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve

bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak.
e) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.
f) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Mütevelli Heyet

tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli

Heyet Başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen öl-
çüde Müdüre devredilebilir.

Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki yabancı

dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulu tarafından yürütülmekte olan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık
sınıfı öğretim programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve

49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çift yabancı dille eğitim yapılan zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamın-

daki derslerin iki yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık sınıfını,
b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlar için ya-

bancı diller yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile uygulanabilen hazırlık sınıfını,
c) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
e) Yüksekokul Müdürlüğü: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdürlüğünü,
f) Yüksekokul: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
g) Yüksekokul Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,
ğ) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim

Kurulunu,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ı) Zorunlu hazırlık sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az %30’unun bir

yabancı dille yapıldığı bölümler ya da eğitim programı kapsamındaki derslerin tamamının bir
yabancı dille yapıldığı bölüm/programlar için uygulanan hazırlık eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri

Eğitim
MADDE 5 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri birimlerin ilgili akademik yıl önce-

sindeki ağustos ayı içerisinde, Yüksekokul Müdürlüğüne talepleri üzerine yüz yüze ya da uzak-
tan öğretim olarak verilir.

Muafiyet
MADDE 6 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine baş-

lamak isteyen öğrenciler, güz dönemi başında yapılan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden
muafiyet sınavına tabi tutulur. Bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan öğrenciler ortak zorunlu ya-
bancı dil dersinden muaf olurlar.
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(2) Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavına girmeyen ya da bu sınavdan
başarısız olan öğrenciler; mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak ve başar-
mak zorundadırlar. Bu öğrenciler başarısız oldukları derslerin devam koşullarını yerine getirmiş
olmak kaydıyla takip eden yıllarda ara sınav ve finallere katılabilirler.

(3) Başka herhangi bir üniversitede her yarıyıl için en az 2 yerel kredi olmak üzere
ortak zorunlu yabancı dil derslerini alıp başarmış veya hazırlık sınıfı eğitimi programına devam
etmiş ve başarılı olmuş öğrenciler kayıtlı oldukları birimleri tarafından ortak zorunlu yabancı
dil derslerinden muaf tutulabilirler.

(4) Ortak zorunlu yabancı dil dersi muafiyet sınavı için telafi sınavı yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfları Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Temel Esaslar

Hazırlık sınıfı açılması
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi programının açılmasına ilişkin öneri;

ilgili birimin talebi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun görüşü, Senatonun kararı uyarınca, Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile yürürlüğe girer.

Hazırlık sınıfı öğretimi ve akademik takvim
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfları öğretimi ile ilgili tüm konular; Yüksekokul Yönetim

Kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Ku-
ruluna sunulur.

(2) Hazırlık eğitimi akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünce önerilir ve Senato
tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 9 – (1) Hazırlık eğitiminin amacı; öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim

bölümünün/programlarının öngördüğü yabancı dilde Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çer-
çevesinde kendi konularında okuduğunu veya duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri
Türkçe’ye çevirebilme, ilgili yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilme,
uluslararası yayınları izleyebilme, seminer ve tartışmalara katılabilme ve mesleklerini uluslararası
düzeyde uygulayabilmeleri için gerekli yabancı dil yeterliğini kazandırmaktır. Bu amaçla
öğrencilere dil bilgisi, okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, yazma ve konuşma dersleri
verilir. Bu derslerin haftalık ders programındaki ağırlıkları her akademik yılbaşında Yüksekokul
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt
MADDE 10 – (1) Üniversitede hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin/programların birinde

öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, ilgili bölüme/programa kayıt yaptırırlar. Daha sonra,
öğrenim görmeye hak kazandıkları bölüme/programa kayıt yaptırdıklarına dair belge ile Yük-
sekokul Müdürlüğüne başvurarak, hazırlık sınıfları için kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenciler her yarıyıl başında kayıtlı oldukları bölümün/programın katkı paylarını
yatırarak, kayıtlarını yeniletmek zorundadır.

Kayıt dondurma
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenimlerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler,

haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazeretlerini kanıtlamaları ve bunun da Yüksekokul Yönetim
Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre ile kayıt dondurabilirler. Bu
durumdaki öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Kayıt dondurma süresi bittikten sonra
hazırlık sınıfına devam ederler.
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Eğitim süresi
MADDE 12 – (1) Hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır. Hazırlık sınıfı eğitiminde geçen

süre lisans/önlisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
(2) Hazırlık eğitimi yıllık olarak düzenlenir. Hazırlık eğitimi süresince yabancı dil ders-

leri, öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24 en çok 30 saat olarak düzenle-
nir.

Devam zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin de-

vamsızlığı, toplam ders saatinin %15’ini geçtiği takdirde, öğrenci derslere devam hakkını kay-
beder, başarısız sayılır ve yılsonu genel sınavına giremez. Ancak bir sonraki akademik yılba-
şında yapılacak muafiyet sınavına girebilir.

(2) Kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, Yüksekokula baş-
vuranlar ve 14 üncü madde (Tablo 1)’de belirtilen sınavlardan başarılı olanlardan, Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

(3) Eğitim programı kapsamındaki derslerin en az yüzde %30’unun bir yabancı dille
yapıldığı bölüm/program veya eğitim dili yabancı dil olan bölüm/programa kayıtlı öğrenciler-
den iki yıl üst üste devamsız olan öğrencilerin kayıtları Yüksekokulun önerisi ve kayıtlı bu-
lundukları ilgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile silinir.

(4) Birinci yılında başarısız olan öğrenciler, devamsızlıktan kalmamış olsalar dahi ikinci
yıl derslere devam etmek zorundadırlar.

Muafiyet
MADDE 14 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve ön lisans/lisans eğitimine baş-

lamak isteyen öğrencilerden:
a) Öğretim yılı başında yapılan hazırlık sınıfından muafiyet sınavına giren ve 70 ve

üzeri puan alanlar,
b) (Tablo-1)’de verilen eşdeğerlik tablosunda belirtilmiş olan ve dört beceriyi (okuma-

anlama, dinleme-anlama, yazma ve konuşma) ölçen yabancı dil sınavlarının birinden, tabloda
belirtilen veya daha üstü puan alanlar,

c) Daha önce herhangi bir üniversitenin yabancı dil hazırlık bölümüne/programına de-
vam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlar,
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ç) Ortaöğretiminin son üç yılını, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil ola-
rak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamam-
layanlar,

yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.
(2) Çift dille eğitim yapılan bölüm/programlara kayıt olan öğrenciler bu maddede be-

lirtilen esaslar ile sadece bir yabancı dilden muaf olanlar diğer yabancı dil için hazırlık eğitimine
tabi olurlar.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan veya muaf olan öğrenciler kayıt
oldukları bölüme/programlara başlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfları Eğitimi Programları

Eğitim programı dersleri bir yabancı dil ile yapılan programlar
MADDE 15 – (1) Eğitim programı derslerinin bir yabancı dille yapıldığı bölümlerin

hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde;
a) Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Hazırlık Eğitimi en az A2,
b) Fransız Dili ve Edebiyatı Fransızca Hazırlık Eğitimi en az A2,
c) İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği İngilizce Hazırlık Eğitimi en az B2,
seviyelerini karşılayacak şekilde belirlenir.
(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez

veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp
da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında
yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, bir eğitim-
öğretim yılı hazırlık sınıfını tekrar eder ve yine başarısız olan öğrencilerin, söz konusu öğretim
yılı sonu itibarıyla 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birim-
lerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üni-
versitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı derslerinin en az %30’u bir yabancı dil ile yapılan programlar
MADDE 16 – (1) Eğitim programı derslerinin en az %30’unun bir yabancı dille yapıl-

dığı bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi programı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçeve-
sinde en az B1+ seviyesini karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez
veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp
da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında
yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, bir eğitim-
öğretim yılı hazırlık sınıfını tekrar eder ve yine başarısız olan öğrenciler, söz konusu öğretim
yılı sonu itibarıyla Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğ-
retim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Yüksekokulun önerisi üze-
rine kayıtlı bulunduğu birimlerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.
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(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üni-
versitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

Eğitim programı dersleri iki yabancı dil ile yapılan programlar
MADDE 17 – (1) Eğitim programı derslerinin iki yabancı dille yapıldığı bölümlerin

hazırlık sınıfı eğitimi programı her bir dil için Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde;
Fransızca Hazırlık Eğitimi A2, İngilizce Hazırlık Eğitimi B2 seviyelerini karşılayacak şekilde
belirlenir.

(2) Üniversitenin hazırlık sınıfı bulunan bölümlerinden/programlarından birine ilk kez
veya dikey geçiş yoluyla kaydını yaptırmış ve açılan muafiyet sınavına katılmamış veya katılıp
da bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler hazırlık eğitimine tabidir.

(3) Zorunlu hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında
yapılan yabancı dil muafiyet sınavına her başarısız olduğu dil için girer. Bu sınavlardan her-
hangi birinden ya da ikisinden başarısız olan öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı hazırlık sınıfını
tekrar eder ve yine başarısız olan öğrencilerin, söz konusu öğretim yılı sonu itibarıyla Yüksek-
öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Yüksekokulun önerisi üzerine kayıtlı bulunduğu birim-
lerin yönetim kurulu kararı ile ilişikleri kesilir.

(4) Hazırlık sınıfından başarısızlığı nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler; talepleri halinde,
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca,  yabancı dille eğitimin zorunlu olmadığı üni-
versitelere yerleştirilmek için ÖSYM’ye başvurabilirler.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfları
MADDE 18 – (1) Eğitim programı Türkçe olan bölümlerin hazırlık sınıfı eğitimi prog-

ramı Avrupa Ortak Dil Referansı (CEFR) çerçevesinde B1 seviyesini karşılayacak şekilde be-
lirlenmektedir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.
(3) Her yıl isteğe bağlı hazırlık eğitim programına devam edecek öğrenci kontenjanı

Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılmayabilir.

(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi programına kontenjan dâhilinde kabul edilmiş olan öğ-
renciler ders kaydı işlemleri süresince bölümlerine geçmek istediklerini beyan ederek hazırlık
eğitiminden vazgeçebilirler.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devamsız veya başarısız olan öğrenciler ikinci yıl ha-
zırlık sınıfını tekrar edemezler. İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler, kayıt
oldukları bölüm/programa devam ederler. Bu öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar,
akademik takvimde belirlenen süre içinde Yüksekokula müracaat etmek koşuluyla başarılı
oluncaya kadar, her öğrenim yılı başında yapılan muafiyet sınavlarına girerler. Türkçe progra-
mını tamamlayan, ancak sadece hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere, 2547 sayılı Ka-
nunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(6) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarında başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları bölüm/prog-
ramlarına devam ettiklerinde ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf tutulurlar; devamsız
veya başarısız olan öğrenciler ise mezun olana kadar ortak zorunlu yabancı dil dersini almak
ve başarmak zorundadırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınav türleri
MADDE 19 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde; Yüksekokul Müdürlüğünce oluştu-

rulan komisyonca yabancı dil hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı
için yönetim kurulu kararı ile farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları, farklı
ara sınavlar, farklı yılsonu genel sınavları ve farklı muafiyet sınavları hazırlanabilir ve uygu-
lanabilir. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Bunlardan;

a) Muafiyet sınavı; yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yap-
tırmış olan öğrenciler için uygulanır ve ilgili yabancı dilde yeni ders yılı başında yapılır. Ayrıca,
hazırlık sınıflarının yılsonu, genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara
katılmayan yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de ilk açılacak muafiyet sınavına alınırlar. Ay-
rıca;

1) Muafiyet sınavını başaran öğrenciler, doğrudan Üniversiteye girişte kaydoldukları
eğitim-öğretim bölümüne/programına başlarlar.

2) Muafiyet sınavı, ilgili program doğrultusunda yazılı ve sözlü olmak üzere tek veya
iki aşamalı olarak yapılabilir.

3) Muafiyet sınavı, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçe-
vesinde yapılır, başarı notu 70’tir.

4) Muafiyet sınavında her bir becerinin (okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, ko-
nuşma vb.) ve dil bilgisinin ortalamaya etkisi sınav komisyonu tarafından önerilir Yüksekokul
Yönetim Kurulunca belirlenir.

5) Muafiyet sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
b) Ara sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaçları

göz önüne alınarak, her bir yabancı dil becerisi (okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, ko-
nuşma vb.) ve dil bilgisi için ayrı ayrı olacak şekilde, her eğitim-öğretim yarıyılı içinde ikiden
az olmamak üzere yapılır. Hazırlık sınıflarının ara sınavları Yüksekokul tarafından oluşturulan
komisyonca, eğitim-öğretim yılı başında belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır. Ayrıca, ara
sınavlar dışında önceden tarih bildirilmeden kısa süreli sınavlar da yapılabilir. 7/10/2018 tarihli
ve 30558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Li-
sans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokul Müdürlüğüne ya-
pılan başvurulara dayanılarak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen mazereti ne-
deniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için belirlenen ve ilan edilen tarihte mazeret sınavı
yapılır.

c) Yılsonu genel sınavları: Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık
sınıfı öğrencileri katılır. Bu sınavlar eğitim-öğretim yılı sonunda her bir yabancı dil becerisi
(okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisi için ayrı ayrı olacak şe-
kilde yapılır.

ç) Bütünleme sınavları: Yılsonu genel sınavlarına, hakkı olup da katılmayan veya katılıp
da başarısız olan öğrenciler bu sınavlara alınır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 20 – (1) Başarı notu; yılsonu genel veya bütünleme sınavı, yıl içi çalışmaları

ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Başarı notu, ara sınav puan ortalama-
sının % 40’ı ve yılsonu genel/bütünleme sınavlarının puan ortalamasının % 60’ı alınarak he-
saplanır. Ancak öğrencinin notunun hesaplanabilmesi için genel ya da bütünleme sınavlarında
uygulanan her bir sınavdan 100 puan üzerinden en az 40 puan alması, başarılı sayılabilmesi
için ise başarı notunun 70 olması şarttır.
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(2) Çift yabancı dille eğitim yapılan hazırlık sınıflarında olup her iki dilden hazırlık
eğitimi gören öğrenciler her bir yabancı dil için ilgili mevzuatta yer alan hükümleri sağlama-
lıdır. Herhangi bir dilden başarısız olan öğrenciler başarısız olduğu dil için hazırlık sınıfını tek-
rar eder, her iki dilden de başarısız olan öğrenciler iki dil için de hazırlık sınıfını tekrar eder.

(3) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların orta-
laması alınarak belirlenir. Ortalama hesaplanırken her bir becerinin (okuma-anlama, yazma-
dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisinin ortalamaya etkisi sınav komisyonu tarafından
önerilir Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Genel/bütünleme sınav puan ortalaması, öğrencinin genel/bütünleme sınavlarında
almış olduğu puanların ortalaması alınarak belirlenir. Ortalama hesaplanırken her bir becerinin
(okuma-anlama, yazma- dinleme-anlama, konuşma vb.) ve dil bilgisinin ortalamaya etkisi sınav
komisyonu tarafından önerilir Yüksekokul Kurulunca belirlenir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itirazın, sınav sonuçlarının ilanından itibaren ka-

nuni süre içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yapılması gerekir. İlgili ders sorumlusunun gö-
rüşü alınarak yapılacak inceleme sonucu, maddi hata tespit edilirse, sınav notunda gerekli dü-
zeltme yapılır.

Mazeretler
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin mazeretleri haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hü-
kümleri çerçevesinde Yüksekokul Müdürlüğüne yaptıkları başvurular, Yüksekokul Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrenciler mazeretlerine ilişkin başvurularını, kanıtlayıcı belgelerle beraber, ma-
zeretin bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yapar. Bu süre geçtikten sonra yapılacak
mazeret başvuruları işleme konulmaz.

(3) Öğrencilerin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporlarının,
3/2/1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Me-
diko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak alınması gerekir.

(4) Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde girdikleri sınavlarda aldıkları notlar ge-
çersiz sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Ku-

rumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sı-
nav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 18/9/2017 tarihli ve 30184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas

Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik 2018 - 2019 akademik yılı başından itibaren geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TRAKYA VERİMLİLİK VE
İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama
ve Araştırma Merkezinin (TRAVİM) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik

ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim sorumlusu: Merkezin birim sorumlularını,
b) Çalışma grubu: Merkezdeki çalışma gruplarından her birini,
c) Merkez (TRAVİM): Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İno-

vasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
h) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile enerji ve üre-

tim verimliliği ve inovasyon ekseninde işbirliklerini geliştirmek, geliştirilen işbirliklerini sür-
dürülebilir kılmak, bu kapsamda akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağ-
lamak,

b) Üniversite akademisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet
sektöründe katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen
çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamak,
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c) Verimlilik ekseninde ulusal ve uluslararası projeler üretmek için ulusal ve uluslararası
işbirlikleri tesis etmek,

ç) Temiz üretim/eko-verimlilik, üretim ve hizmet sektöründe kaynak verimliliği, sür-
dürülebilir üretim alanlarında Üniversitenin ilgili paydaşlar ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar
yürütmesini sağlamak,

d) Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara verimlilik, di-
jitalleşme ve inovasyon ekseninde eğitim ve teknik danışmanlık hizmeti vermek ve bu kap-
samda projeler geliştirmek,

e) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak,
b) Bölgesel, ulusal ve sektörel bazda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sanayide enerji

verimliliği ve üretimde verimlilik, eko-verimlilik ve sürdürülebilir üretim ve inovasyon konula-
rında saha araştırmaları yapmak ve eğitim/bilginin yaygınlaştırılması, proje geliştirme-uygulama,
teknik destek/danışmanlık çalıştay ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,

c) Sektöründe başarılı uygulamalar gerçekleştirmiş işletmelerin temsilcilerinin tecrü-
belerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek,

ç) Verimliliği arttırma ve inovasyonu geliştirme yolunda verimlilik alanında belgelen-
dirme ve sertifikasyon yapmak, akreditasyon sağlayarak verimlilik belgelendirme ve sertifi-
kasyon sistematiğini sürdürülebilir kılmak,

d) Ülke, bölge ve sektör düzeyinde verimlilik arttırma program ve projelerinin yaygın-
laştırılması için sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde olmak, verimliliği artırma ve temiz
üretim için, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak, ve-
rimlilik ve temiz üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında
uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmak,

e) Seminer ve konferans gibi eğitim ve verimlilik ve sürdürülebilir üretim ve inovasyon
kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ve amaca uygun kurslar düzenlemek,

f) İlgili paydaşlar olarak belirlenecek sanayi, kamu ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
ile ortak çalışma grupları tanımlanarak, işbirliği ekseninde projeler ve çalışmalar gerçekleştir-
mek, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için bir platform oluşturmak,

g) Akademik bilginin sanayi ve toplum ile entegrasyonunu sağlamak, Üniversite aka-
demisyenlerinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin üretim ve hizmet sektöründe verimlilik ve
sürdürülebilir üretim ve inovasyon konusunda katma değer yaratan, istihdama ve ülke ekono-
misine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek,

ğ) Bölgede sürdürülebilir üretim modelini teşvik etmek için disiplinlerarası bilgi ve de-
neyim paylaşımı sağlayarak, küresel toplum için ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde
olmak ve bu kapsamda teknik destek sağlamak, bölgesel kalkınmaya yönelik çeşitli kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ile yaygın etkiyi sağlamak,

h) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin sanayi yoğun bölgelerinde verimlilik masaları
oluşturmak ve oluşturulan verimlilik masalarının TRAVİM ile koordineli ve işbirliği içinde ça-
lışmalarını sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Birim sorumluları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği

gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, ge-

liştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,

b) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alın-

dıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rek-

törlüğe sunmak,

ç) Birim sorumluları ve çalışma grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzen-

lenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

onayına sunmak,

d) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alı-

nan kararları uygulamak,

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.

Müdürün dışındaki diğer 4 üye; Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından seçilecek iki

kişi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden bir kişi ve Bölgedeki ticaret ve sanayi

oda başkanlarından veya organize sanayi bölge müdürlerinden bir kişi olmak üzere, Müdürün

önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı

şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün

çağrısıyla yılda en az iki defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli

gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar

oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde

bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

mede bulunan ve Üniversite – Sanayi arasında koordinasyonu sağlayarak geliştirilecek projeler

ile ilgili istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Edirne, Kırklareli ve Te-

kirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri, Çorlu KOSGEB Müdürü, Edirne, Kırklareli ve

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Çerkezköy, Keşan ve Lüleburgaz Organize Sanayi

Bölgesi Yöneticileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Müdürü

ve Avrupa Serbest Bölge Yöneticisinden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün

çağrısıyla toplanır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

Birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Birim sorumluları; Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki

birimlerde etkin bir şekilde yürütebilmek için fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek-

okulunda görev yapan aylıklı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tara-

fından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Birim sorumlusu görevinin herhangi bir ne-

denle boşalması halinde yeni birim sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim sorumluları,

Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü

hallerde birim sorumlularını toplantıya çağırabilir.

Birim sorumlularının görevleri

MADDE 14 – (1) Birim sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Çalışma gruplarını, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran

aylarının başında toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak,

b) Çalışma grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili yönlendirmeler yapmak,

c) Çalışma gruplarının talep ve isteklerini Merkeze iletmek,

ç) Merkez etkinliklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek

yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.

Çalışma grupları

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından Rektöre önerilen Üniversite öğretim üyeleri ara-

sından seçilen iki kişi ve Trakya bölgesinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşlarının çalışanları veya yöneticileri arasından seçilecek bir kişi olmak üzere toplam üç

kişilik çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları ihtiyaç duydukları durumlarda alt çalışma

grupları oluşturabilirler. Oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarını birim sorumlusu koor-

dine eder. Müdür de gerekli gördüğü hallerde Merkez bünyesinde Üniversite sanayi ve hizmet

sektörü temsilcisinin de içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan çalışma grubu oluşturabilir.
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Çalışma gruplarının görevleri

MADDE 16 – (1) Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam

ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında birim sorumlusunun başkanlığında ve bilgisi

doğrultusunda yazılı çalışma önerileri hazırlar.

(2) Çalışma grupları, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran

aylarının başında birim sorumlusu başkanlığında toplanır.

(3) Çalışma grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç,

kapsam ve ilkeleri doğrultusunda en geç altı ayda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir

rapor hazırlar ve birim sorumlusu vasıtasıyla Müdürlüğe sunar. Raporda aşağıdaki hususlara

yer verilir:

a) Üretim ve hizmet sektöründen birimlere gelmiş olan ve Merkezi ilgilendiren bilgi-

ler,

b) Paydaşların Merkez faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesi önerilen faaliyetleri

ile ilgili bilgiler,

c) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından işbirliği kapsamında uygulamaya alınacak olan

bilimsel etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili bilgiler,

ç) Sanayi ve hizmet sektöründe verimlilik çerçevesinde uygulamaya alınacak projelerle

ilgili bilgiler,

d) Seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkındaki bilgi-

ler,

e) Ulusal ve uluslararası işbirliği yapılan merkez kurum ve kuruluşlar ile işbirliği çer-

çevesinde gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık ve benzeri faaliyetler ile ilgili bilgiler.

(4) Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları Merkezin sunacağı hizmet-

lerde temel dayanağı oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 19 – (1) 31/10/2016 tarihli ve 29874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9650 

—— • —— 
Yargıtay 8. Ceza Dairesinden: 

 
 9981/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HAYDARPAŞA LOKOMOTİF VE VAGON BAKIM ATÖLYESİ TAŞINMASI  

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2018/584829 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Rasimpaşa Mah. Tren Yolu Sok. No: 1 Haydarpaşa Garı 

2. Kat Oda No: 230 Kadıköy/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20 - 0216 336 23 08 

c) Elektronik Posta Adresi : istanbularacbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Haydarpaşa Lokomotif Bakım Onarım Müdürlüğü 

Atölyesinde Bulunan 8 Adet Loko, 1 Adet K Vagonunun Nakli, Atölye İçinde Bulunan Motorlu 

Bojilerin Sökülmesi, Bakım İçin Kullanılan Tezgahların Sökülmesi, Bakımlarının Yapılması ve 

Kurulumu, Atölye İçinde Bulunan Loko ve Dizilerin Bakımlarında Kullanılan Malzemelerin ve 

Haydarpaşa Vagon Bakım Onarım Müdürlüğü Atölyesinde Bulunan Vagon Bakımlarında 

Kullanılan Malzemelerin Adf, Köseköy Depo, Halkalı Ambarlar ve Gebze'de Bulunan Atölyelere 

Naklinin Yapılması 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul 

Araç Bakım Servis Müdürlüğünde, 03.12.2018 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 –T ekliflerin, TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü Teknik 

Bürosuna, Gar Binası 2. Kat Oda No: 230 Haydarpaşa-Kadıköy/İSTANBUL’a 03.12.2018 tarih 

ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. İstanbul Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

Teknik bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mali İşler Birimi 

veznesinden KDV dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 10071/1-1 
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YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ 

ŞEHİR HAMAMI YAPTIRILACAKTIR 

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından: 

1- İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyesine ait, imar planında Belediye Hizmet 

Alanı olarak işli bulunan, Dere Mahallesi, 261 ada, 14 parsel 482,00 m² arsa vasıflı taşınmaza, 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü (arttırma), 17 (onyedi) yıl süreyle sınırlı 

ayni hak tahsisi ile yükleniciden kira bedeli alınması karşılığında, yap-işlet-devret modeli ile 

Lüleburgaz Belediyesi Şehir Hamamı yapılması işidir. 

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır. 

2.1 İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere 

haiz olması ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunması, geçici teminatı yatırması ya da 

geçici teminat yerine geçen belgeleri sunması, şartname satın alması şarttır. 

2.2 İhaleye iştirak edeceklerin teklif zarflarını ve ihale dosyasını 04/12/ 2018 Salı günü en 

geç saat 13:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi 

karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün 

ve saatten sonra gelen zarflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. İhale zarfları ihale saatinde alınış 

sırasına göre Belediye Encümeni tarafından istekliler huzurunda açılarak kontrol edilecektir 

2.3 İhale dosyasında aranacak belgeler;  

2.3.1. Gerçek kişi olması halinde; 

2.3.1.1 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış nüfus kayıt sureti 

2.3.1.2 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış yerleşim yeri belgesi 

2.3.1.3 Noter tasdikli imza sirküleri 

2.3.1.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli vekâletname (2018 yılı) 

2.3.2 Tüzel kişi olması halinde; 

2.3.2.1 Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Esnaf 

Odasından 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

2.3.2.2 Kayıtlı olduğu vergi dairesi tarafından düzenlenen 2018 kaydı 

2.3.2.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri 

2.3.2.4 Yasal ikametgâh adresi 

2.3.2.5 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli vekâletname (2018 yılı) 

2.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (2.3.1.) ve (2.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklar tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

2.4 Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi  

2.5 Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge 

2.6 İhale konusu işe ait teknik ve idari şartnamenin her sayfasının isteklilerce ya da yasal 

temsilcilerince imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname hükümlerinin aynen kabul edilmesini 

ifade eder.  

2.7 Şartname satın alındığına dair alındı makbuzu, belge 

2.8 Geçici teminat ya da geçici teminat mektubu 

2.9 2886 Sayılı Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair 

taahhütname 

2.10 Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ilgili 

kurumlardan alınmış onaylı belge 

2.11 İhale teklif zarfı 

3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 

3.1. Geçici teminat, KDV hariç yıllık kira bedelinin %3’üdür. 
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3.2. Kesin teminat, KDV hariç sözleşme bedelinin %6’sıdır. İzleyen yılların cari yıl kira 

bedeline göre yıl içinde kesin teminat farkı yatırılacaktır. 

3.3. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

3.3.1. Tedavüldeki Türk Parası. 

3.3.2. Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, 

3.3.3. Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletini haiz tahviller, 

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından belediye 

veznesine ya da Lüleburgaz Belediyesinin banka hesabına yatırılması zorunlu olup, bunlar 

komisyonlarca teslim alınamaz, üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek kayıt altına alınır.  

3.3.4. Bankaların bu Kanun kapsamındaki işler için verecekleri geçici, kesin veya avans 

teminat mektuplarının sermaye ve yedek akçelerinin durumlarına göre miktar ve kapsamlarını ve 

şeklini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı 

olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen 

teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye bakanlığına intikal ettirilir.  

3.4. Teminatların teslim yeri, 

3.4.1. 6ncı maddenin 3.3.1. 3.3.3. fıkralarında yazılı para veya tahvilleri teminat olarak 

vermek isteyenlerin bunları doğrudan doğruya Lüleburgaz Belediyesi veznesine veya banka 

hesabına yatırarak alındı makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koymak zorunludur. 

3.4.2. 6ncı maddenin 6.3.2. fıkrasında yazılı teminat mektupları doğrudan ihale teklif 

dosyasına konur. 

3.4.3.Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise istekliye iade edilir. 

3.4.4. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. 

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 

4.1 İhale şartnamesi ve diğer ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 (beşyüz) 

TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir. 

5- İHALE DOSAYASININ TESLİMİ: 

5.1 İhaleye iştirak edeceklerin teklif zarflarını 04/12/ 2018 Salı günü en geç saat 13:30’a 

kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Tek Masa Hizmet Birimine, İhale Komisyon Başkanlığına sunulmak 

üzere alındı belgesi karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılacaktır. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen 

zarflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. İhale zarfları ihale saatinde alınış sırasına göre Belediye 

Encümeni tarafından istekliler huzurunda açılarak kontrol edilecektir. 

5.2 Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir. Fakat dış zarfın üzerine İhale 

Komisyon Başkanlığına teslim edileceği şerh düşülerek İdarenin adresi ile hangi işe ait ihale 

olduğu, isteklinin adı soyadı /unvanı, tebligat adresi yazılmalıdır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 

şartnamede belirtilen saate kadar 5.1 fıkrasındaki adrese ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

5.3 Teslim edilen ve alındı sıra numarası verilen teklif zarfları herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

5.4 Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin ayarı esastır. 

İŞYERİ 

NO 

TAHMİNİ 

BEDEL 

(YILLIK) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

İHALE 

YERİ 

İHALE 

GÜN VE 

SAATİ 

SON 

MURACAAT 

TARİHİ VE 

SAATİ 

Lüleburgaz 

Belediye 

Hamamı 

13.200,00 

TL + KDV 
396,00 TL 

ENCÜMEN 

SALONU 

04/12/2018 

14.30 

04/12/2018 

13.30 

9800/1-1 
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YONCALI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 

SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “T-Energy Enerji Elektrik Üretim Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen “Şirket”e 

kayyım olarak atanmış olup anılan “Şirket”in hisselerinden Fon Kurulu Kararı ile T-Energy 

Enerji Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün oluşturulmasına ve satışına karar 

verilmiştir. Bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler 

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 

Kanunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların 

Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin 

birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak 

ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

ŞİRKET 

T-Energy Elektrik Üretim İnşaat Sanayi Ticaret AŞ 

MALİKLER 

1. Hatice SEVİNDİK (% 80 hisse) 

2. Özel SÖĞÜT (% 20 hisse) 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“T-Energy Enerji Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; T-Energy Elektrik 

Üretim İnşaat Sanayi Ticaret AŞ pay defterinde kayıtlı bulunan,“Malikler”e ait (Hatice 

Sevindik’in Şirket’in %80 hissesine tekabül eden 8000 adet hissesi ve Özel Söğüt’ün Şirket’in 

%20 hissesine tekabül eden 2000 adet hissesi) hisselerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"T-Energy Enerji Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

10.250.000- (On Milyon İki Yüz Elli Bin) TL’dir. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için ““Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 1.025.000- (Bir Milyon Yirmi Beş 

Bin) TL nakit teminatın, “T-Energy Enerji Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat 

Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı 

Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 

mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 

Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın 

doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan 

teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 18.12.2018 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 19.12.2018 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca 

Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 

aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar 

ihale sürecine katılamazlar. 

4. Elektrik Piyasası Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılan lisansı 

iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans 

iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan 

ve üyeleri ihale sürecine katılamazlar. 

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin, “Fon”un 

T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 

no.lu TL hesabına 1.000- (Bin) TL’yi “T-Energy Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari 

belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir 

suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 

olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 

bulunmakla yükümlüdür. 

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 26.11.2018 / 17.12.2018 tarihleri arasında 

yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış 

Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 

0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 1.000- (Bin) TL’yi “T-Energy Elektrik Üretim 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile 

yatırarak ve dekont aslını Satış Komisyonuna teslim edip “Gizlilik Taahhütnamesi”ni imzalayarak 

“Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla “T-Energy Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” ile ilgili Tanıtım Kitapçığını alabilir ve kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan 

bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tanıtım kitapçığı ve 

bilgi odası için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 
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İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 

21.12.2018 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesi kapsamına giren borçlar, 

6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Fon Kurulu tarafından bu borçların 

FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet 

ilişkisine dayanması ve ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” 

doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1- İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde “Türk Lirası cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 

değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “T-Energy Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki hisseler 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 18.12.2018 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

T-Energy Elektrik Üretim Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No:143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel : 0 212 340 24 29 

0 212 340 20 59 

0 212 340 18 15 

Fax:  0 212 288 49 63 10035/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kaş İlçesi, Kaş (Kalkan) Belediyesi, 4 pafta, 2998 parsel üzerindeki 237549 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Astan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat 

Mühendisi Sedat BİLGE (Oda Sicil No: 64752) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 17.10.2018 tarihli ve E.2018/1679 sayılı kararı ile “dava konusu 

işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 

tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sedat BİLGE hakkında tesis edilmiş olan idarî 

işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 15.11.2018 tarihli ve 208214 sayılı 

Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 10082/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Bilyapı-Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Orhan 

BİLGİLİ (Denetçi No: 1983, Oda Sicil No: 11064) tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 

2018/776 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.09.2018 tarihli ve E.2018/776-

K.2018/1663 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli 

ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Orhan BİLGİLİ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

15.11.2018 tarihli ve 208851 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 10083/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Adana Onbeşinci Noterliği 12.01.2019, Ankara Elliyedinci Noterliği ve Hatay Üçüncü Noterliği 

15.01.2019, Kadıköy Sekizinci Noterliği ve Büyükçekmece Altıncı Noterliği 20.01.2019 ve 

Alanya Dördüncü Noterliği 21.01.2019 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 
2017 YILI GAYRİSAFİ 

GELİRLERİ 

1- ADANA ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 2.011.681,56.-TL. 

2- ALANYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.953.342,26.-TL. 

3- ANKARA ELLİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 2.862.675,86.-TL. 

4- BÜYÜKÇEKMECE ALTINCI NOTERLİĞİ 3.142.999,94.-TL. 

5- HATAY ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.023.105,80.-TL. 

6- KADIKÖY SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.431.192,58.-TL. 

 10034/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9985/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10072/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10073/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10079/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10081/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 10084/1-1 
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Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
 10069/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9982/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 9983/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi 

Başkanlığından:  

TOKAT İLİ NİKSAR İLÇESİNE İÇME SUYU SAĞLAYAN KELTEPE KAYNAK GRUBU 

(Seher Kaptajı, Seher Membası ve Ağsu Kaynağı) KORUMA ALANI İLANI 

1 - Tokat ili Niksar ilçesine içme suyu sağlayan ve kireçtaşından boşalan Ağsu Kaynağı 

ile Seher Kaptajı’nın ortalama debileri sırasıyla 1 ve 25 l/s, volkaniklerden boşalan Seher 

Membası’ nın ortalama debisi 5 l/s olup bu kaynakların hepsinin yer aldığı “Keltepe Kaynak 

Grubu” nun toplam yıllık emniyetli verimi 0.9 hm3/yıl olarak belirlenmiştir. 

2 - Keltepe Kaynak Grubu Niksar ilçesinin içme suyu ihtiyacının yaklaşık % 13’ lük 

kısmını karşılamaktadır. Kaynaklar, çıkış noktasından itibaren yaklaşık 17 kilometrelik bir hat ile 

Niksar ilçesine isale edilmiştir. 

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen, Keltepe Kaynak Grubu’ na ait “Mutlak Koruma 

Alanı” ve “Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirlerin Uygulanacağı 

Alan”, "6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve Resmi Gazetede yayınlanan 7 

Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması 

Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve 

Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre 

oluşturulmuştur. 

4 - Mutlak Koruma Alanı için uyulması gereken şartlar Çizelge-1 ve Mutlak Koruma 

Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan için uyulması gereken İlave 

Tedbirler Çizelge-2 ile verilmiştir. 

5 - Keltepe Kaynak Grubunun Koruma Alanı İlanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Onay'ı 

ve Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 

Çizelge 1. “Mutlak Koruma Alanı”na ait bilgiler ve uyulması gereken kurallar. 

Adı No Açıklama 

Mutlak 

Koruma 

Alanı 

1 

Keltepe Kaynak Grubu içerisinde ekteki haritada gösterildiği gibi, Ağsu Kaynağı ve 

Seher Kaptajı’ nın tam ortasında bulunduğu ve çevresinde yarıçapı 100 m olarak 

belirtilen alan ile Seher Membaı’ nın tam ortasında bulunduğu ve çevresinde 

yarıçapı 50 m olarak belirtilen alanın bulunduğu bölgeler “Mutlak Koruma Alanı” 

olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Keltepe 

Kaynak Grubu’ nun Mutlak Koruma Alanı olarak belirlenen kaynakların çevresi 

engelleyici mesnetler (duvar, tel) ile çevrilip, uygun aralıklarla uyarı levhaları 

yerleştirilecektir. 

2 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su 

yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları 

yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 
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3 
Mutlak Koruma Alanında yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve 

çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma 

Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü 

zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır. 

6 

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından 

verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete 

ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir. 

7 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin 

verilmeyecektir. 

 

Çizelge-2. “Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler için İlave Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alan”a ait bilgiler ve uyulması gereken kurallar. 

 

Adı No Açıklama 

Mutlak Koruma Alanı 

Dışındaki Faaliyetler 

İçin İlave Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alan 

1 

Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler için İlave Tedbirlerin 

Uygulanacağı Alanın sınırları ekteki haritada belirtilmiş olup, bu 

alandaki rezervuar birim olan Bilecik Kireçtaşı ve Tekkeköy 

Formasyonunun bir bölümünü kapsamaktadır. 

2 

Bu alanda, ilan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel 

yapılaşma alanlarında, altyapı ve kanalizasyon eksikse, bunların 

tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı 

sınırları dışına çıkartılması sağlanacaktır. Bu alanda, mevcut köy, mezra 

vb. yerleşim alanları içerisinde, doğal yaşam ihtiyaçlarına yetecek 

derecede, kanalizasyon sistemi veya fosseptik sistemi ile sızdırmazlığın 

sağlanması şartlarında yeni yapılaşmaya izin verilir. 

3 

Bu alanda, endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri kurulması, 

nükleer aktiviteler, gübre, çöp, moloz, çamur, pasa ve pestisitlerin 

depolanması, yok edilmesi, evsel, sanayi, madencilik vb. faaliyetlerin 

atıklarının atılması, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dâhil) 

depolanması, hayvancılık atıklarının depolanması, üretimi ve yok 

edilmesi, akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme 

tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık 

barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.  
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4 

İlave Tedbir Alanı’nda yeni mezarlık yeri oluşturulması yasaktır. İlan 

tarihinden önceki mevcut mezarlık alanlarında gerekli sızdırmazlık 

önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu alanlara ait kalıntı ve 

akıntılardan kaynaklı yeraltısuyu kirlenme ihtimalinin oluşması 

durumunda kirletici unsurlar bertaraf edilecektir.  

5 

Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte 

yeraltısuyu yapısının inşası DSİ’ nin iznine tabidir. İlan tarihinden önce 

kullanma belgesi alınarak tahsisleri yapılmış kuyuların hakları 

korunacak ancak, DSİ’ nin gerekli görmesi halinde bu kuyular 

kapatılacaktır.  

6 

Bu alanda, yol yapım çalışmalarında her türlü sızdırmazlık önlemi 

alınmalıdır. Yapılacak yol çalışmalarında yüzey yada yeraltısuyuna 

kirletici deşarjı yasaktır. 

7 

Bu alan içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez ve 

suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, kimyasal 

madde vb. kullanımı yasaktır. 

8 

Bu alanda, madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, 

zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer 

ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. 

Ancak, ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan maden 

işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine 

tanımış oldukları süre sonuna kadar izin verilmiş olan üretim 

kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler. Mevcut işletmeler yerel 

hidrojeolojik koşullara göre DSİ tarafından belirlenecek “Emniyetli 

İşletme Taban Kotu”na kadar işletme yapabilirler. Emniyetli işletme 

taban kotundan daha aşağıdaki kotlarda işletmecilik yapılmasına hiçbir 

şekilde izin verilmez. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren 

faaliyetlerine son vereceklerdir. İlan tarihinden önce ilgili kurumlardan 

izin alan maden işletmeleri, yeraltısuyunun kirlenmesine neden 

olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla 

yükümlüdür. Her türlü artığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile 

doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel 

yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri 

gerekmektedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliği

–– Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2018 Yılı Ekim Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2018 Yılı Ekim Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2018 Yılı Ekim Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–– 2018 Yılı Ekim Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y)

Listesi

–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8091

Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8092

Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8181-9 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


