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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Po-
zisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Firma: Bildirimle yükümlü olan gerçek kişiler ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki özel hukuk tüzel
kişilerini, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bunların bağlı işletme ve idareleri ile ser-
mayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüslerini,
kamu iktisadi teşebbüslerini ve yükseköğretim kurumlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bunların bağlı işletme ve idareleri ile yük-

seköğretim kurumlarına bu Yönetmeliğin bağımsız denetime ilişkin hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran

ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar
ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar
tamamlanır.”

“(4) Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri, finansal raporlama çerçeve-
sine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip
eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar
tamamlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönem-
lerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenleme-
lerine uygun olarak izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, altıncı ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sistemin işletimi, Banka adına ve vereceği talimatlar doğrultusunda destek kuru-
luşları tarafından gerçekleştirilebilir. Destek kuruluşları, Sistemdeki bilgilerin gizliliğini koru-
makla yükümlüdür.”

“(6) Sistem kullanıcıları, Sistemin genel ağ sitesi üzerinden elektronik imza oluşturma
aracı ile veya Sistemde belirlenen güvenlik adımları izlenerek kayıt olarak aktif kullanıcı olur.
Sistemin MERSİS entegrasyonu ile firma ön bilgileri dolu olarak getirilir.”

“(7) Banka, Sisteme ilişkin bildirim ve denetim ile ilgili süreleri, destek hizmet kuru-
luşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu, denetlenmesi gereken veri formu kalem-
lerini veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi
uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonuna devredilen firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkilidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.

19 Eylül 2018 – Sayı : 30540                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sermaye Piyasası Kurulundan:
VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNUN FAALİYET, ÇALIŞMA VE

DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Pi-

yasası Kanununun 87 nci maddesi çerçevesinde yetkilendirilen veri depolama kuruluşunun yü-
kümlülüklerine, veri depolama kuruluşuna raporlanacak bilgilerin hangi şekil ve ortamda tu-
tulacağı ile bu kuruluşun Kanun uyarınca yerine getireceği görevlerine yönelik faaliyet usul
ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6362 sayılı Kanunun 87 nci maddesi çerçevesinde

veri depolama kuruluşunun yükümlülüklerini, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esaslarını
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Kanununun 87 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
b) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
c) Merkezi karşı taraf/MKT: Sermaye piyasalarında işlem gören sözleşmelerde alıcıya

karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenen kuruluşu,
ç) Veri depolama faaliyeti: Kanunda ve bu Yönetmelikte öngörülen şekilde verileri top-

lama ve merkezi olarak tutma faaliyetini,
d) Veri depolama kuruluşu/VDK: Kanunun 87 nci maddesi uyarınca Kurulca yetkilen-

dirilen ve veri depolama faaliyetini yürüten kuruluşu,
e) Yan hizmetler: Veri depolama faaliyeti ile bağlantılı olan işlem onayı, işlem eşleştir-

me, kredi sicil servisi, portföy teyidi, portföy sıkıştırma ve diğer hizmetleri,
f) Yatırım kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere

kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları,
g) Yönetici: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından VDK olarak yetkilendirilmiş kurulu-

şun yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile birim müdürlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Şartları

Veri Depolama Kuruluşunun kuruluş ve faaliyet şartları
MADDE 5 – (1)Veri Depolama Kuruluşlarına kuruluş izni verilebilmesi için VDK’la-

rın;
a) Anonim şirket şeklinde kurulmaları,
b) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
ç) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması ve tamamının ödenmiş

olması,
d) Kurucularının ve tüzel kişi kurucular üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak önemli

etkiye sahip olan ortaklarının Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan şartları taşımaları,
e) Esas sözleşmelerinin Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun ol-

ması,
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f) Ortaklık yapısının açık ve şeffaf olması,
şarttır.
(2) Kamu tüzel kişileri hariç tüzel kişi kurucuların ve tüzel kişi kurucular üzerinde doğ-

rudan veya dolaylı olarak önemli etkiye sahip tüzel kişi ortaklarının son 3 yıla ait bağımsız de-
netimden geçmiş finansal tablolarını sunmaları gereklidir. Yabancı kurucu ve ortaklar için uy-
gun olduğu ölçüde, Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartların mevcut olduğunu
tevsik edici ve bulundukları ülkenin yetkili makamlarınca onanmış bilgi ve belgelerin noterce
tasdikli çevirilerinin veya geçerliliği kanun veya uluslararası sözleşmelerle kabul edilen şekilde
hazırlanarak sunulması zorunludur.

(3) Kurul tarafından yetkilendirilen VDK’nın bu faaliyette bulunabilmesi için;
a) Esas sözleşmesinin Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun hale geti-

rilmiş olması,
b) Kuruluşun varsa diğer faaliyetlerinden bağımsız, münhasıran veri depolama ve ra-

porlama faaliyetini yürütecek şekilde organizasyon yapısının kurulmuş, sorumluluklarının açık-
ça belirlenmiş, iç kontrol, iç denetim ve gözetim ile risk yönetimi sistemlerinin oluşturularak
işlerliğinin sağlanmış olması,

c) VDK hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesi ama-
cıyla gerekli bilgi işlem sistemlerinin ve teknolojik altyapının kurulmuş olması, bilgilerin tu-
tarlılığının, güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması ama-
cıyla gerekli sistemsel ve yönetsel önlemlerin alınmış ve prosedürlerin oluşturulmuş olması,

şarttır.
(4) Kurul, bu maddede belirtilen şartların yanında ilave şartlar öngörebilir.
(5) VDK, bu Yönetmelikle belirlenen faaliyet şartlarından herhangi birini kaybetmesi

halinde, durumun ortaya çıktığı gün itibarıyla Kurula bildirimde bulunur.
(6) VDK’nın sunacağı veri depolama faaliyeti ile bağlantılı olan yan hizmetlere Kurulca

izin verilebilmesi için yan hizmetlerin veri depolama faaliyetinden operasyonel olarak ayrılmış
olması şarttır.

(7) VDK’nın yurt dışında yetkilendirilerek veri depolama faaliyetinde bulunması için
Kuruldan izin alması zorunludur.

(8) Kurulca verilen faaliyet izninin iptalinde Kanunun 41 inci maddesi hükmü uygula-
nır.

(9) Kurulca Kanun uyarınca merkezi saklama kuruluşu ya da merkezi takas kuruluşu
olarak yetkilendirilmiş bir kuruluş bu maddede öngörülen koşulların tevsiki gerekmeksizin
VDK olarak yetkilendirilebilir. Bu halde, yetkilendirilmiş kuruluşun 13/1/2011 tarihli ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca oluşturulmuş organları dışında VDK için ayrıca organ
oluşturulmaz; ilgili kuruluşun organları VDK’nın organları yerine geçer. Yetkilendirilmiş ku-
ruluşlarca VDK faaliyetlerinin diğer faaliyetlerden operasyonel olarak ayrılmış olması gerekir.
Yetkilendirilmiş kuruluşlarca Kurulun düzenlemeleri uyarınca bilgi sistemlerine ve mali ko-
nulara ilişkin olarak yapılan denetimler 21 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan
denetimler kapsamında değerlendirilir.

(10) VDK’ların esas sözleşme değişikliklerinde Kurulun uygun görüşü alınır.
(11) Doğrudan veya dolaylı olarak; yüzde beşi aşan pay devirleri veya ortaklık yapısında

yüzde beş ve üzeri değişiklik yaratan pay devirleri ile pay devri söz konusu olmasa dahi doğ-
rudan veya dolaylı kontrol devri sonucunu doğuran her türlü işlem Kurulun iznine tâbidir. İm-
tiyazlı payların devri her halükarda Kurul iznine tabidir. Pay devirlerinde, payları devralacak
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerin önemli etkiye sahip ortaklarının da 7 nci maddede sa-
yılan şartları taşımaları zorunludur. Kurulun uygun görüş vermediği esas sözleşme değişiklikleri
ile izin vermediği pay devirleri veya kontrol devri sonucunu doğuran işlemler hükümsüzdür.
Bu hükme aykırı pay devirleri ortaklık pay defterine kaydolmaz ve bu şekilde yapılan kayıtlar
hüküm ifade etmez. Yüzde beşi aşmayan pay devirleri, devrin gerçekleşmesinden itibaren en
geç 15 iş günü içerisinde Kurula bildirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ile Faaliyet İlke ve Esasları

VDK’nın görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) VDK’nın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunun 87 nci maddesi çerçevesinde, Kurulca belirlenen işlemlere ilişkin kendisine

raporlanan verileri Türkiye sınırları içerisinde olmak üzere elektronik ortamda kaydetmek ve
saklamak,

b) Üyelerce yapılan raporlamaların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve
düzenlemelere aykırılığın tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını is-
temek ve mutabakat sağlanamadığı durumlarda Kurula bilgi vermek, sistemin güvenli çalış-
masını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak,

c) Yönetmelikteki VDK verilerinin paylaşılmasına ilişkin esaslar çerçevesinde verilerin
analiz edilmesine imkân sağlayacak gerekli araçları geliştirmek,

ç) Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak,
d) Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde verileri kamuya açıklamak,
e) Veri taleplerini Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde karşılamak,
f) Kurul tarafından verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yap-

mak.
Faaliyet ilke ve esasları
MADDE 7 – (1) VDK’nın faaliyetleri sırasında aşağıda yer alan ilkelere uyması zo-

runludur:
a) Üyelerin VDK nezdindeki işlemlerini güven ve istikrar içerisinde gerçekleştirmesini

sağlayacak gerekli altyapı, donanım ve organizasyonel yapının tesis edilmesini teminen ilgili
düzenlemeleri yapmak,

b) Üyelerinin, VDK’nın iş ve işlemleriyle ilgili yapacağı düzenlemelere uyumu konu-
sunda gerekli önlemleri almak,

c) Kendisine bildirilen verileri 10 yıl süreyle saklamak,
ç) Uluslararası düzenlemeleri ve uygulamaları takip etmek, verdiği hizmetlerin ulus-

lararası uygulamalara uyum sağlaması için önerilerini Kurula sunmak,
d) Kendisi, üyeleri ve Kurul arasında, talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağ-

lamak,
e) İşlettiği elektronik ortamın güven ve istikrar içinde yürütülmesini sağlayacak yeterli

organizasyona sahip olmak,
f) Faaliyetlerinde ve hizmetlerinin ücretlendirmesinde adil davranmak,
g) İş ve işlemlerini Kurul ve menfaat sahipleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde yü-

rütmek,
ğ) Veri depolama hizmetlerine ilişkin ücretleri, verdiği hizmetlere ilişkin düzenlemeleri

ve prosedürlerini düzenli olarak internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamak.
Teşkilat ve personel
MADDE 8 – (1) Kanun ve bu Yönetmelikle VDK’ya verilmiş görevlerin yerine geti-

rilmesi ve yetkilerin kullanılmasına ilişkin olarak, veri depolama biriminin organizasyonu, gö-
rev tanımları, yetki ve sorumlulukları, bu yetki ve sorumlulukların devri ile görevlilerin çalışma
usul ve esasları ile bunların alacakları ücretlere ilişkin usuller VDK yönetim kurulunca belir-
lenir.

Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 9 – (1) VDK yöneticileri ve tüm personeli, raporlanan verilerin gizliliğine

uymak ve sırları bu Yönetmelikte belirlenen haller dışında açıklamamakla, kendilerinin veya
üçüncü kişilerin yarar veya zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük ilgililerin
VDK’daki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.
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Yasaklar
MADDE 10 – (1) VDK yöneticileri ve personeli ile bunların eşleri ve velayeti altındaki

çocukları, VDK’ya bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda alım satım işlemi yapamazlar
ve pozisyon alamazlar.

(2) VDK yöneticileri ve tüm personeli; göreve başlamadan önce maliki oldukları,
VDK’ya bildirilen işlemlerin ilgili olduğu piyasalarda gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri
nedeniyle sahip oldukları kıymetleri ve pozisyonları görev sürelerinin başlamasından itibaren
otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

(3) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden VDK yönetim kurulu üyelerinin tespiti ha-
linde VDK Genel Kurulu en geç otuz gün içerisinde ilgili yönetim kurulu üyesinin görevden
alınması gündemiyle Kurulca olağanüstü toplantıya çağrılır. VDK’nın diğer yönetici ve per-
soneli ise bu madde hükmüne aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren görevlerinden istifa
etmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üyelik Esasları

Üyeler
MADDE 11 – (1) İşlem tarafı tüzel kişiler, işlemlere aracılık eden yatırım kuruluşları,

merkezi karşı taraf hizmeti veren kuruluşlar, işlemlerin taraflarına raporlama hizmeti sağlayan
kuruluşlar ve Kurulca uygun görülen diğer kuruluşlar VDK’ya üye olurlar.

Üyelik türleri
MADDE 12 – (1) Genel VDK üyeleri, kendilerinin taraf oldukları veya aracılık ettikleri

işlemlerin yanı sıra bu işlemlerden bağımsız olarak üçüncü taraflar adına da raporlama hizmeti
sağlamaya yetkili kuruluşlardır. Merkezi karşı taraf hizmeti veren kuruluş da genel VDK üye-
sidir.

(2) Doğrudan VDK üyeleri, taraf oldukları işlemlere veya aracılık ettikleri işlemlere
ilişkin raporlama yükümlülüklerini kendileri adına ve/veya aracılık edilen işlemin tarafı müş-
terileri adına yerine getiren kuruluşlardır.

(3) Üyelik türü değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar VDK yönetim kurulunca belirle-
nir.

Üyelik şartları ve üyeliğe kabul
MADDE 13 – (1) Üyelerin, üyeliğe kabulü için;
a) Raporlama faaliyetlerini yerine getirebilecek ve VDK tarafından asgari nitelikleri

belirlenmiş teknik donanım ve güvenlik sistemine sahip olmaları,
b) Raporlama işlemlerinin yapılmasını ve izlenmesini yürütecek yeterli sayıda ve nite-

likte personeli istihdam etmiş olmaları,
c) Üyeliğe giriş aidatını yatırmaları,
ç) Tüzel Kişi Kimlik Kodu almış olmaları,
d) VDK yönetim kurulu tarafından belirlenen diğer şartları taşımaları,
şarttır.
(2) Gerekli şartların taşındığının VDK tarafından tespit edilmesi halinde başvuruda bu-

lunan kuruluşlar yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilir. Başvuruya ilişkin VDK tara-
fından alınan karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyelik ilişkisi sözleşme ile kurulur. Üyelik
sözleşmesi ile taraflar uygulama prosedürlerini de benimser.

(3) Merkezi takas hizmeti veren kuruluşlar birinci fıkrada belirtilen üyeliğe giriş aida-
tından muaftır.

Üyeliğin geçici durdurulması veya iptali
MADDE 14 – (1) Üyeliğin geçici durdurulması veya iptaline ilişkin usul ve esaslar

VDK yönetim kurulunca belirlenir.
Üyelerin sorumluluğu ve faaliyet esasları
MADDE 15 – (1) VDK üyeleri; VDK nezdinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlerin

tümünden ve bu kapsamda çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumludur.
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VDK üyeleri ile müşterileri arasında yapılacak sözleşmelere konulacak hükümlerle üyelerin
sorumlulukları kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz.

(2) VDK üyeleri ilgili mevzuatta yer alan ilke ve kurallar ile aşağıda sayılan hususlara
uymak zorundadır:

a) VDK tarafından belirlenen prosedürlere, ilke ve kurallara uygun hareket etmek,
b) Raporlamaları gerçeğe uygun ve işlem taraflarının mutabakatı doğrultusunda yapmak,
c) İyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak,
ç) Raporlanan bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak,
d) Raporlanan bilgileri on yıl boyunca saklamak,
e) Üyelik şartlarında her türlü değişikliği VDK’ya bildirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Veri Depolama Kuruluşu Nezdindeki Verilerin Paylaşılması

Gizlilik
MADDE 16 – (1) VDK kayıtları gizlidir. Ancak, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara

uygun olarak bilgi verilmesi gizliliğin ihlali sayılmaz.
(2) VDK nezdindeki bilgilerin kamu tüzel kişileri dâhil üçüncü kişiler ile paylaşımında

24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili diğer mevzuata
riayet edilir.

Veri depolama kuruluşları nezdindeki verilere doğrudan erişim
MADDE 17 – (1) Kurul, VDK’lar nezdindeki tüm bilgilere erişim hakkına sahiptir.
(2) Aşağıdaki kuruluşlar mevzuattan kaynaklanan görev, yetki ve sorumlulukları çer-

çevesinde ihtiyaç duyabilecekleri VDK nezdindeki bilgilere erişim hakkına sahiptir:
a) Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı,
b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
ç) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,
d) Yatırımcı Tazmin Merkezi,
e) Kurulca uygun görülecek diğer kamu kurumları.
(3) VDK kapsamındaki bilgilere erişim yetkisine sahip kuruluşlarla oluşturulacak elek-

tronik sistemler ve diğer erişim yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, VDK yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir. Bilgi paylaşımından önce bu kurumlar ile VDK arasında protokol imzala-
nır.

Bildirim yapan tarafların verilere erişimi
MADDE 18 – (1) VDK’ya raporlanan işlemlerin tarafları ile MKT ya da işlemin taraf-

larına raporlama hizmeti sağlayan yatırım kuruluşları, VDK verilerine yalnızca taraf oldukları
ve/veya raporladıkları işlemlerle sınırlı olmak üzere erişim hakkına sahiptir.

Diğer veri talepleri
MADDE 19 – (1) 18 inci maddede sayılan doğrudan erişim yetkisi bulunan kurumlar

dışındaki kanun veya kanunla açıkça yetki verilmiş mevzuat hükmü ile yetkili kılınmış kişilerin
veri talepleri VDK tarafından karşılanır.

(2) İstatistiki amaçlı veri talepleri, işlemleri gerçekleştiren ve/veya aracılık eden yatırım
kuruluşları ve yararlanıcı bazında olmamak koşulu ile kişisel verilerin korunması hakkında
mevzuat hükümleri çerçevesinde gecikmeli olarak karşılanabilir.

(3) Yabancı ülke otoritelerinin VDK nezdindeki verilerin paylaşılmasına ilişkin talep-
lerinin VDK tarafından karşılanması Kurul onayına tabidir. Kurul, söz konusu talepleri;

a) İki ülke arasında verilerin paylaşılmasına ilişkin olarak karşılıklılık esasına dayanan
ikili veya çok taraflı işbirliği anlaşması ya da ilgili otoriteler arasında mutabakat zaptı bulun-
ması,

b) Paylaşılan verilerin kullanılmasına ilişkin olarak bu Yönetmelikteki gizlilik ilkelerine
eş değer hükümlerin ilgili ülke mevzuatında bulunması,

hususlarını da dikkate alarak sonuçlandırır.
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ALTINCI BÖLÜM
Mali Hükümler

Gelirler, ücret ve komisyonlar
MADDE 20 – (1) VDK’nın veri depolama hizmetleri kapsamında uyguladığı ücret ve

komisyonlar ile bunların tahsil zaman ve şekilleri VDK yönetim kurulu tarafından belirlenerek
Kurul onayına sunulur.

(2) Mevzuat uyarınca üyeler tarafından ilgili VDK’dan alınması zorunlu olmayan ve
VDK’nın kendi uhdesinde üyelere sunulan diğer hizmetleri ile ilgili ücretler ise VDK yönetim
kurulunca belirlenir.

(3) Merkezi takas hizmeti veren kuruluşlar birinci fıkrada belirtilen ücret ve komisyon-
lardan muaftır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

VDK’nın denetimi
MADDE 21 – (1) Kurul, Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak VDK’nın

düzenleme, gözetim ve denetim merciidir. Kurul gerekli gördüğü durumlarda VDK nezdinde,
Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü inceleme ve denetim yapmaya yet-
kilidir.

(2) VDK’nın bilgi sistemleri, Kurulun bilgi sistemleri denetimine ilişkin düzenlemeleri
uyarınca denetime tabidir.

(3) VDK’nın malî denetimi Kurulca ilân edilen listede yer alan bağımsız denetim ku-
ruluşlarınca yapılır. Bağımsız denetim neticesinde hazırlanan rapor eşzamanlı olarak VDK’ya
ve Kurula gönderilir. Kurul gerek gördüğünde belirlediği hususlarla ilgili bağımsız denetim
yapılmasını talep edebilir.

VDK’ların dışarıdan hizmet alımı
MADDE 22 – (1) VDK’ların teknolojik altyapısıyla ilgili olarak dışarıdan hizmet al-

ması durumunda;
a) Hem VDK’nın hem hizmet sağlayan kuruluşun gizlilik prosedürlerini uygulaması,
b) VDK ve hizmet sağlayıcı kuruluş arasında bir “Gizlilik Sözleşmesi” imzalanması,
c) İş akışının belirlenmesi, bilgi güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve dı-

şarıdan hizmet alımına ilişkin prosedürlerin oluşturulması,
şarttır.
(2) Kanunun 87 nci maddesi kapsamında kendisine raporlanan verileri bir dış hizmet

alarak bulut bilişim hizmetlerini kullanmak suretiyle saklayamaz.
Disiplin hükümleri
MADDE 23 – (1) Düzen ve dürüstlüğü bozan, işlere hile karıştıran, işlerin açık, düzenli

ve dürüst yürütülmesine, mevzuata ve kararlara aykırı hareket eden üyeler VDK tarafından
Kurula bildirilir. Kurulca gerekli işlemler yerine getirilir.

Uygulama esasları
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda,

genel hükümleri ve veri depolama hizmetine ilişkin uluslararası prensip ve düzenlemeleri göz
önünde bulundurarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerin,

yüksekokulların ve meslek yüksekokullarının önlisans ve lisans programlarında uygulanacak
eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Pilotaj Bölümü eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsamaz.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Birim: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-

okulunu,
c) Birim kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek

yüksekokulu kurulunu,
ç) Birim yönetim kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
d) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin Eski-

şehir Teknik Üniversitesinin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı dip-
loma alabilmesini sağlayan programı,

e) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla pro-
tokol çerçevesinde yürütülen programları,

f) DNO: Dönem Not Ortalamasını,
g) GNO: Genel Not Ortalamasını,
ğ) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,
h) Rektör: Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,
i) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik, bağımsız olarak açılan

ve dersleri; önlisans ve lisans programlarına transfer edilemeyen programı,
j) Uluslararası ortak önlisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun

önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile
imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

k) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
l) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen

koşulları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde ayrı bir önlisans veya lisans programı anlamını
taşımayan, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin
başarılması karşılığında sertifika verilen programı

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı
MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan

oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.
(2) Akademik Takvim, Senato tarafından belirlenir.
(3) Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz

okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Eskişehir Teknik Üni-
versitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve
Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları
MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme

göre yürütülür. Ders planında yer alacak veya ders planından çıkarılacak dersler ile bunların
yerine intibakı yapılacak dersler, birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağla-
nır.

(2) Dersler; teorik dersler, atölye, laboratuvar, staj, pratik çalışma vb. uygulamalar ve
uygulamalı derslerden oluşur ve dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(3) Birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamalı
dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim
kurulunca kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(4) Önlisans ve lisans programlarındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla
verilebileceği gibi bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla
verilebilir. Ancak bu şekilde alınan dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğrenim ücreti talep
edilmez.

Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi,

yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl; 4 yıllık lisans prog-
ramları için 8 yarıyıldır. Bu süreler; öğrencinin, kayıtlı olduğu programa ilişkin dersleri alma-
sıyla başlar ve öğrencinin kaydını yaptırmaması/yenilememesi, program süresinin işlemesini
durdurmaz. Program süresinin sonunda mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift ana-
dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının süresi sonrasında ikinci
anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek süre için bu madde hükümlerine göre katkı
payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Öğretim programındaki derslerini tamamlayan ancak zorunlu stajını henüz yapma-
yan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami öğrenim süreleri; önlisans programları için
8 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıldır. Azami süreler sonunda da mezun ola-
mayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümlerine göre
ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Bu durumdaki öğrenci,
derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Çift anadal
programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve
ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar için bu
madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
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(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre, program süresi ve azami öğrenim
süresinden sayılmaz.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında ge-
çirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Ek sınav hakkı
MADDE 7 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrenci-

lerine; kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not al-
dığı hâlde 2,00 GNO’yu sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere ve/veya
derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, dönem içi ve dönem sonu sınav yü-
kümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümlerine uygun olarak
yerine getiremedikleri için öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere
ve/veya not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen
“2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ile İlgili Uygulama Esasları” çerçe-
vesinde ek sınav hakkı verilir.

Dersler ve stajlar
MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri

ile yarıyıllara göre dağılımı; ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Ders-
lerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(2) Bir programda, herhangi bir ders için ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun ona-
yıyla önkoşul konulabilir. Bir dersin önkoşulunun yerine getirilebilmesi için o dersle bağlantılı
dersin/derslerin en az bir kez alınması ve derse/derslere devam koşulunun yerine getirilmiş ol-
ması gerekir.

(3) Bir dersten AA harf notu alan öğrenci, bu dersi tekrar veya bu dersin yerine başka
bir dersi alamaz.

(4) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel ku-
ruluşlarda Senato tarafından kabul edilen birim staj yönergesi çerçevesinde yapılır. Uygulamalı
derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim kurulu kararıyla belirlenir.

(5) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birim ku-
rulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Yeni kayıt
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulu ve/ve-

ya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya
varsa katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen adayın kaydı yapılmaz.

(2) Kayıt için gerekli belgelerden e-Devlet üzerinden doğrulanabilenler adaydan isten-
meden adayın kaydı yapılır. e-Devlet üzerinden sorgulanamayan/doğrulanamayan belgelerin
ise aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka
bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların
kayıt işlemleri; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına
Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(4) Üniversiteye kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, öğrenci olma hakkından vaz-
geçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 10 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya ödemesi
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gereken katkı payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Öğ-
retim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan bir programdaki öğrenci, programının yabancı
dil yeterlik koşulunu yerine getirmeden önlisans ve lisans programlarına başlayamaz.

(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu her bir program için danışmanının onayını almak kaydıyla
güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45 AKTS, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20
AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki
öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer
yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.

(3) Öğrenci, akademik danışmanının onayını alarak ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde
ders değiştirebilir; ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta
içinde danışmanının onayıyla ilk kez aldığı derslerin sadece birinden çekilebilir.

Danışman
MADDE 11 – (1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm/program başkanının

önerdiği bir öğretim elemanı, dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendi-
rilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik
durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra kayıt olunan derse/derslere onay verir.
Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; üniversite yaşamına uyum, mesleki geli-
şim, kariyer vb. konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Danışman, ekle/sil haftasında ve dönem boyunca çalışma odasında bulunacağı
saatler ile haftalık ders programını ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti nedeniyle
Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla ilgili bölüm/program baş-
kanlığına bildirir. Bölüm/program başkanı, bu danışmanın yerine kayıt süresince bir öğretim
elemanının geçici danışman olarak dekanlıkça/müdürlükçe atanmasını sağlar ve bunu ilgili öğ-
rencilere duyurur.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir.

Teorik ve uygulamalı kısımları olan derslerde; herhangi bir kısımdan devam koşulunu yerine
getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız sayılır. Uygulamalı derslerin ve derslerin uygulamalı
kısımlarının devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir. Ancak
birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenci,
Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde öğrenci devam ede-
mediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o
dersin dönem sonu ve varsa bütünleme sınavına giremez.

Kredi ve not transferi
MADDE 13 – (1) Üniversiteye yatay geçiş/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi

bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile
Üniversitede çift anadal programına kaydolan ya da değişim programlarıyla yurt içinde/yurt
dışında bir yükseköğretim kurumuna giden öğrencilerin ders kredi ve not transferi yapılır. Öğ-
renci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarı notu veya başarı notu kar-
şılığı en az DD ve YT harf notu olan dersleri için GNO’su 2,00’in altına düşmeyecek şekilde
kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci
(hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil), kredi ve not transferine esas oluşturacak belgeleri bir dilekçeyle
kesin kayıt yaptırdığı ilk dönemin derslerinin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde birimine
vermek zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğ-
rencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde
ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.
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(2) Değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna
giden, yatay ve dikey geçiş yapan veya çift anadal programında öğrenimine devam eden öğ-
rencilerin kredi ve not transferi; ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini daha önceden
başarmış öğrenci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu dersten/derslerden
GNO koşulu aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.

(4) Dikey Geçiş Sınavıyla yerleşen öğrencinin GNO’su, lisans programının mezuniyet
koşullarını sağlaması durumunda; önlisans programından alınan ve lisans programında intibakı
yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(5) Dikey Geçiş Sınavıyla yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere
alacağı ek dersi/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Not durum belgesi
MADDE 14 – (1) Not Durum Belgesinde (Transkriptinde); öğrencinin aldığı tüm ders-

ler, harf notları, DNO’ları ve GNO’su ile başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.
Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 15 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencinin

önlisans/lisans programına başlayabilmesi için; Üniversite tarafından yapılan yabancı dil ye-
terlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek 2 yıl içinde başarılı
olması gerekir. Ayrıca “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil
Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca hazırlık eğitiminden muaf
tutulanlar da önlisans/lisans programına başlayabilir.

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen
öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve “Eskişehir Tek-
nik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetme-
liği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 16 – (1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde me-

zuniyet aşamasında olan öğrenci; Senato tarafından kabul edilen Yönerge çerçevesinde ilgili
birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla içeriği ve kredisi
eşdeğer dersi/dersleri, o dönemde açılmamış olması veya ders çakışmasının olması koşuluyla
diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir.

(2) Öğrenciler, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca diğer
yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde,
ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/ders-
ler alabilir.

(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu ka-
rarıyla yapılır.

(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üni-
versitenin harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi sınavı ile dönem sonu

sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu
sınavı yapılabilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma
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olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir. Dönem sonu sınavı uygulamalı yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Uzaktan
öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara
sınav/sınavlar ise; yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçek-
leştirilebilir. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen ders-
ler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(2) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan en

az 15 gün önce öğrencilere ilan edilir.

(3) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmesi için

devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur.

(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sına-

vının/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınavı

notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Başarı notu; dönem içi ve dönem sonu notlarıyla, notların yüzdelik bilgileri dikkate

alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem

sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda

oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kul-

lanılır.

(6) Dersin dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlamasına rağmen sınava girmeyen

ya da girdiği dönem sonu sınavı sonunda harf notu FF veya YZ olan öğrenciye, bütünleme

sınav hakkı verilir.

(7) Ara sınav(lar)a ve bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu sınavlarına Se-

natonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili birim

yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her

ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için sınavların sona erdiği tarihi izleyen

3 işgünü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim

etmesi gerekir.

(9) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Derslerin harf notu ara-

lıkları dersi veren öğretim üyelerinin ortak kararıyla belirlenir.

(10) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onay-

ladıktan sonraki 5 işgünü içinde sınav evrakını ilgili birimin öğrenci işlerine teslim eder. Sınav

evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Derslerin ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama vb. değer-

lendirmelerinin türü ile yüzdelik bilgileri; dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk

2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım

sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla ola-

maz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı

notuna katkısı %100’dür.

(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz

önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.
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(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayıları şunlardır:
Harf notu Katsayısı
AA 4,00
AB 3,70
BA 3,30
BB 3,00
BC 2,70
CB 2,30
CC 2,00
CD 1,70
DC 1,30
DD 1,00
FF 0,00
(5) Bu harf notlarına ek olarak;
ÇK: Çekildi,
DV: Devam ediyor,
DZ: Devamsız,
EK: Eksik,
KL: Kaldırıldı,
SD: Sorumlu değil,
YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan),
YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamasına katılmayan)
harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.
a) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın ona-

yıyla çekildiği ders için kullanılır.
b) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse de-

vam etmekte olan öğrenciye verilir.
c) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem

sonu/bütünleme sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.
ç) EK harf notu; uygulamalı derslerde Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir

nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf
notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğ-
renci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre
içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla
o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini ta-
mamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla o ders için hangi
harf notu aralıkları kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.

d) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.
e) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini ta-

mamladıktan sonra, fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen
öğrenciye verilir.

f) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not orta-
lamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Ba-
şarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten
YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.
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(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencinin Not Durum Belgesine Ha-
zırlık Sınıfı için “Sorumlu Değil” ibaresi yazılır.

Not ortalamaları ve ders alma
MADDE 19 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile

belirlenir. Not ortalaması; not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan
notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o
zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları
virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren
öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf
notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate
alınarak hesaplanır.

(3) GNO hesaplanırken tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son notu ve kredisi;
seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin notu ve
kredisi esas alınır.

(4) Öğrencinin başarılı sayılması için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 ol-
ması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan
harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersleri, ders planında
gösterilen döneminde, yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğrenci
kendi dönemi dışında açılan bir dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ
veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu
ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye akademik
yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip
eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu
durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini ders planında gösterilen güz ve
bahar dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri kendi dönemi dışında açılması
durumunda isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde
de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan ders-
leriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında
olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu
sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuç-

larının Üniversitenin internet sayfasından ilanını izleyen 5 işgünü içinde ilgili birime bir di-
lekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra ka-
rara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi
MADDE 21 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaran-

lardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan program süresini aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur
Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır.
Ancak disiplin cezası alan ve/veya ilgili dönemde FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci;
belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.
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(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrenci “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49
arasında olan öğrenci “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci
belirtilen GNO’yu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun
olamaz.

Kayıt iptali ve kayıt silme
MADDE 22 – (1) Usule aykırı kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencinin kaydı iptal edilir.
(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek için kayıtlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğ-

rencinin kaydı silinir.
(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını

2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.
(4) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden; açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı

olarak 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve kayıtlı olduğu
programdan ilişiği kesilir.

(5) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen
ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin azami öğrenim süresi sonunda Üniversite Yönetim Kurulu
kararı ve YÖK’ün onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilebilir.

(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen süreler ve/veya ek
sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma iş-

lemleri, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak birim yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.

Diplomalar ve belgeler
MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık lisans

programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, ÇK, DZ, EK, FF ve YZ
harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye;
kayıtlı olduğu programın karekodlu diploması ile Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(3) Lisans programına kayıtlı olan, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en

az 2,00 GNO’yu sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin isteği üzerine
kaydı silinerek kendisine önlisans diploması verilir.

(4) Sertifika programları diploma programı değildir. Böyle bir programı başarıyla ta-
mamlayan katılımcıya programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alı-
nan derslerin, ders transferi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Eskişehir Teknik Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık

Programında yürütülecek olan yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Eğitimi: Bir yükseköğretim kurumunda verilen yabancı dil hazırlık eğiti-

mini,
b) Hazırlık Sınıfı: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık sınıfını,
c) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencinin kayıtlı olduğu ve öğretim dili tamamen Türk-

çe olan programın ilk yarıyılından önce, talebi hâlinde alacağı yabancı dil hazırlık eğitimini,
ç) Program: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programını,
d) Senato: Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Seviye: Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı so-

nuçlarına göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen A (en üst
olmak üzere), B, C ve D şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,

f) Seviye Tespit Sınavı: Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin ve kurumlar arası/kurum
içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranların seviyelerini
tespit etmek ve öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran
öğrencilerin, alınması zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağını belirlemek
için Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yapılan sınavı,

g) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
ğ) Yeterlik Sınavı: Öğrencinin hazırlık eğitiminden muaf olabilmesi veya hazırlık eği-

timini başarmış sayılabilmesi için yapılan sınavı,
h) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ı) Zorunlu Hazırlık Sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan prog-

ramlarda kayıtlı öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil hazırlık eğitimini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı
MADDE 4 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı, bu eğitimi alan öğren-

cinin akademik süreçte eğitimi için sahip olması gereken yabancı dile ait bilgi ve becerilerle
donanmasını ve günlük hayattaki yabancı dil bilgi ve becerilerini yerine getirecek yeterlilikte
olmasını sağlamaktır.
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Öğrencilik haklarından yararlanma
MADDE 5 – (1) Öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için katkı payı

ve öğrenim ücretlerini ödemesi gerekir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödeme-
yenler ve mazeretleri öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından kabul edil-
meyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Muafiyet
MADDE 6 ‒ (1) Durumları aşağıda belirtilen koşullara uyan öğrenciler, talep etmeleri

hâlinde hazırlık eğitiminden muaf tutulur:
a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede,

o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son
3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

b) Yabancı dil hazırlık eğitimi veren herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık
eğitim-öğretimini başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından
Senato tarafından belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye
kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içinde bulunan Haziran ayından
geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir. Beş yıldan daha önce alınmış eğitim-
ler, muafiyet için geçerli değildir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan sınavlardan alınan puanın, muafiyet için ka-
bulünde, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın
geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre, Yükseköğretim Kurulunun görüşü doğ-
rultusunda karara bağlanır. Söz konusu sürenin geçmişe dönük hesaplanmasında, öğrencinin
Üniversiteye kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılının Eylül ayının ilk
günü esas alınır.

(4) Burada belirtilenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tarafından
karara bağlanır.

Eğitim süresi
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir öğretim yılı olup güz ve bahar dö-

nemlerinden oluşur. Hazırlık programı sırasıyla A (en üst olmak üzere), B, C ve D olmak üzere
4 seviyeden oluşur.

(2) Hazırlık eğitimi alacak öğrenci, her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında ya-
pılan Seviye Tespit Sınavına girer. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 59 ve altında puan alan
öğrenci, sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına yerleştirilir, 60 ve
üzeri puan alan öğrenci ise Yeterlik Sınavına alınır. Yeterlik Sınavından 100 puan üzerinden
en az 60 puan alan öğrenci yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf tutulur; 59 ve altında puan
alan öğrenci sınav puanı esas alınarak belirlenen seviyede hazırlık programına devam eder.
Güz dönemi sonunda “A Seviyesi”ni başarıyla tamamlayan öğrenci, Yeterlik Sınavına girmeye
hak kazanır ve bu sınavdan başarılı olursa kayıtlı olduğu programda eğitimine devam etmeye
hak kazanır. Hazırlık eğitiminde birinci yarıyılını başarıyla tamamlayan fakat Yeterlik Sına-
vında başarısız olan öğrenci, isteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı olsa dahi ikinci
yarıyıl hazırlık eğitimine devam eder, ancak bahar dönemi sonunda yapılan Yeterlik Sınavına
girebilmesi için seviyesinde başarılı olma koşulu aranmaz.

(3) Çift anadal/yandal programına başvuranlarla yatay veya dikey geçiş yapanlardan
daha önce hazırlık eğitimi almamış veya alıp da başarılı olamayan öğrenci, her eğitim-öğretim
yılının güz ve bahar dönemleri başında yapılan Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadır.
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(4) YÖK zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen zorunlu hazırlık sınıfı ol-
mayan bölümlerin öğrencileri, Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü
puan almak zorundadır. Başarı notu, Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna
göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine
işlenir. CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.

(5) Bir önceki akademik yılda zorunlu hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğrenci
aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 akademik yıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt
yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit
Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirir. Bu öğrenci her yarıyıl başında
Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçeyle bu tercihini bildirir. Bu öğrencinin kaydını yenilemiş ve
Akademik Takvimde belirlenen tarihler içinde başvurusunu yapmış olması gerekir. Başvuru
süresi geçtikten sonra yapılan başvuru işleme konulmaz ve öğrenci hazırlık sınıfına devam
edecek öğrenci olarak kabul edilir.

(6) Bir önceki akademik yılda isteğe bağlı hazırlık eğitimi alıp başarılı olamayan öğ-
renci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Eğitimine 1 veya 2 yarıyıl daha devam eder. Bu öğrenci Üniversiteye ilk kez kayıt
yaptıran öğrencilerle birlikte eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında yapılan Seviye Tespit
Sınavına girer. Sınava girmeyen öğrenci D Seviyesine yerleşir.

b) Kayıtlı olduğu programda eğitimine başlar. Bu öğrenci kayıtlı olduğu Fakülte De-
kanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek kayıtlı olduğu programa devam edeceğini
bildirir. Eğer öğrenci Fakülte Dekanlığına başvurduysa dekanlık, öğrencinin durumuyla ilgili
olarak Yüksekokul Müdürlüğünü bilgilendirir. Öğrenci kayıtlı olduğu programdan mezun olana
kadar Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından yapılan Yeterlik Sınavına girebilir ve sınavı ba-
şarıyla geçmesi hâlinde hazırlık eğitimini başarmış sayılır.

(7) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını
2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen
öğrenci aşağıdaki seçeneklerden birini tercih eder:

a) Kendi yükseköğretim kurumunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa
kayıt yaptırmak,

b) Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde
talep etmesi durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya
mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştiril-
mek,

c) 3 yıl içinde kullanabileceği 3 sınav hakkından yararlanmak. Bir öğrencinin bu hakkı
kullanabilmesi için hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması
gerekir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdiği süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu
durumdaki öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Başarılı olan öğrencinin, kaydının
silindiği programa tekrar kaydı yapılır.

(8) Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.
Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Bölümün ders planında yer alan dersler ve bunların haftalık ders sa-

atleriyle bölümün akademik takvimi Senato tarafından belirlenir. Öğrenci derslerin en az
%85’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenci
bulunduğu seviyeyi başaramamış kabul edilir ve aynı seviyeyi tekrar eder.
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Değerlendirme
MADDE 9 – (1) Öğrencinin hazırlık eğitiminden başarılı sayılabilmesi için başarı no-

tunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Başarı notu; yüz yüze eğitim gören öğrencinin
dönem içi notunun, 60’tan az olmamak kaydıyla %20’si ile Yeterlik Sınavının %80’inin topla-
mından oluşur. Yüz yüze eğitim hakkı olmayan veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla
geliştirmek isteyen öğrenci ile bir akademik yıl sonunda isteğe bağlı hazırlık eğitiminden ba-
şarısız olup kayıtlı olduğu programda eğitimine devam eden öğrencinin başarı notu, Yeterlik
Sınavından aldığı nottur.

(2) Güz dönemi sonunda birinci ara sınav notunun %30’u, ikinci ara sınav yerine geçen
dönem içi değerlendirmelerin %30’u ve dönem sonu sınavının %40’ının toplamı en az 60 olan
öğrenci bir üst seviyeye yerleştirilir. İkinci ara sınav yerine geçen dönem içi değerlendirmeler;
kısa sınav, ödev, sözlü sunum, proje vb. uygulamaları kapsar. Dönem içi değerlendirmelerde
hangi yöntemlerin uygulanacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle birinci ara sınav ve/veya
dönem sonu sınavına katılamayan ve mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci
için mazeret sınavı/sınavları düzenlenir. Ancak ikinci ara sınav yerine geçen dönem içi değer-
lendirmeler için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için
mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen 3 işgünü
içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tes-
lim etmesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları işleme konmaz.

(4) Güz döneminde seviyesinde devamsız/başarısız olan öğrenci bulunduğu seviyeyi
bahar döneminde tekrar eder.

Sınavlara itiraz
MADDE 10 – (1) Sınav notuna itirazlar, notların duyurulmasını izleyen 5 işgünü içinde

yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Rektörlük tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu tarafından
karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Eskişehir Teknik Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksek-

okulu kuruluncaya kadar yabancı dil hazırlık programına tâbi olan öğrenciler, hazırlık sınıfı
eğitimini Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulunda alır. Protokol süresince öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tâbi olur.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör

yürütür.
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu ya-
bancı dil dersi veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili
dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınavın esasları Senatoca tespit edilir. Bu sı-
navdan başarılı öğrencilerle birlikte, aşağıdaki şartları sağlayan ve belgelendiren öğrenciler or-
tak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılır.

1) ÖSYM tarafından tanınan ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlardan ilgili dilde
en az 50 puan veya dengi alan öğrenciler,

2) Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya YÖK tarafından denkliği
tanınan yabancı üniversitelerde ilgili dilde hazırlık programında eğitim görüp başarılı olmuş
veya muaf olmuş öğrenciler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

tarafından yürütülen zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eği-
tim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ta-

rafından düzenlenen ve yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/1/2016 29592

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/11/2016 29876
2- 26/2/2017 29991
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları: Öğretim dili tamamen Türkçe olan prog-

ramlara kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,
b) Seviye belirleme sınavı: Hazırlık öğretimi alacak öğrencilerin yabancı dil seviyelerini

belirlemek amacıyla Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından uygulanacak olan sınavı,
c) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,
ç) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,
d) Program ve materyal geliştirme komisyonu: Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesin-

deki yabancı dillere ait eğitim, öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini,
bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması ge-
reken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla;
Müdür tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından
üç yıl için seçilen ve o eğitim-öğretim yılındaki ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

e) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,
g) Sınav ve değerlendirme komisyonu: Program ve materyal geliştirme komisyonu ile

işbirliği içerisinde kısa süreli sınav, seviye belirleme sınavı, ara sınavlar, final ve yeterlik sına-
vının içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan, Mü-
dür tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç
yıl için seçilen ve o eğitim-öğretim yılındaki ihtiyaca göre sayısı belirlenen komisyonu,

ğ) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
h) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekoku-

lunu,
ı) Yüksekokul Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve öğretim üyeleri

temsilcilerinden oluşan kurulu,
i) Yükseköğretim programları: Selçuk Üniversitesi yükseköğretim programlarını,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
k) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları: Eğitim-öğretimin yabancı dille veya Türkçe

ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği önlisans, lisans veya lisansüstü programlara
kayıt yaptıran öğrencilere öğretim yapan ve yabancı dil öğretimi yapan yükseköğretim prog-
ramlarına kayıt yaptıran öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık sınıflarını,

l) Hazırlık intibak komisyonu: Yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu prog-
ramlara yerleşen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları hazırlık eğitimlerinin tanınmasına
karar vermek amacıyla oluşturulan, Müdür tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev
yapan öğretim elemanları arasından seçilen en az 3 kişilik komisyonu, 

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-öğretim
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere, kayıt oldukları

eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi
temel becerilerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve
sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

(2) Hazırlık sınıflarında öğrenim süresi bir akademik ders yılıdır. Eğitim-öğretim aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde başlar ve biter.
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(3) Hazırlık sınıfı programlarında dersler haftada yirmi saatten az olmamak üzere prog-
ram ve materyal geliştirme komisyonu ve sınav ve değerlendirme komisyonunca belirlenir ve
Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe girer.

(4) Öğrencilerin hazırlık sınıfında Yabancı Dil eğitimine hangi seviyede başlayacakları
yabancı dil seviye tespit sınavı sonuçlarına göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belir-
lenir. Hazırlık programında verilen derslerin bir kısmı ya da tamamı için Yüksekokul Yönetim
Kurulu kararıyla farklı öğrenci gruplarına farklı eğitim-öğretim programları ve sınavlar uygu-
lanabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitimini sürdürecek olan tüm öğrenciler derslerin %85’ine

devam etmek zorundadır.
(2) Derslerin %15’inden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devamsız-

lıktan başarısız olan öğrenciler Final sınavına giremez, ancak YDYO tarafından eğitim-öğretim
yılı başında yapılan yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Devamsızlıktan başarısız olup yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler program-
larına devam edebilir, zorunlu hazırlık eğitimi alan öğrencilerden başarısız olanlar yabancı dil
hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar.

(4) Ders sorumlularının öğrenciye devamsızlık konusunda izin verme yetkileri yoktur.
(5) Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden akademik yılın başında Yabancı Diller

Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen ve dersin işlenişi için gerekli olan ders mater-
yallerini getirmeyen ya da eksik getirenler derse alınmazlar ve o derste devamsız sayılırlar.

Muafiyet
MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, hazırlık öğretiminden muaf tutulur:
a) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının açıldığı Üniversitemiz yükseköğretim prog-

ramlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt yaptırdığı öğretim yılı başında uygulanan
yeterlik sınavından yeterli puanı alan öğrenciler,

b) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğreniminin en
az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler,

c) Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli belgeler ve istenen
puanlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

(2) Muafiyet için gerekli belgelerin, sınav hazırlama ve değerlendirme komisyonu ta-
rafından değerlendirilip Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması için bir di-
lekçe ile en geç yeterlik sınavından beş iş günü önce Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi
gerekir.
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(3) Yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen ve geldiği
yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitiminden başarılı sayılmış öğrencilerin hazırlık progra-
mına dâhil edilip edilmeyeceğine öğrencilerin yerleştiği programların intibak komisyonları ka-
rar verir ve ilgili bölümler gerekli işlemleri yapar.

(4) Hazırlık programı okurken yatay geçişle hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu prog-
ramlara yerleşen öğrencilerin geldikleri üniversitede aldıkları hazırlık eğitimlerinin tanınmasına
yabancı diller yüksekokulu hazırlık intibak komisyonu karar verir.

Sınavlar
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı programında, her eğitim öğretim yılı başında yapılan

yeterlik sınavı, seviye belirleme sınavı, kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ve final sınavı yapılır.
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak uygulanır. Bu sınavların uygulanış şekli sınav ve değer-
lendirme komisyonunca belirlenir ve Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 9 – (1) Yeterlik sınavı, aşağıdaki esaslara göre her eğitim-öğretim yılı başında

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır:
a) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavı: Üniversitenin yükseköğretim ku-

rumlarında zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitim-öğretim programı uygulayan yükseköğ-
retim programına kesin kaydını yaptırmış öğrenciler ile devam koşulunu yerine getirme şartı
aranmaksızın hazırlık öğretimi alıp başarısız olmuş öğrenciler, yeni ders yılı başında biri baraj
sınavı olmak üzere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri ile dilbilgisi ve kelime bilgisi
alanlarını içeren dört aşamalı yeterlik sınavına girerler. Derslerin belirli bir yabancı dille veya
Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu ha-
zırlık eğitimi gören öğrencilerden 100 tam puan üzerinden en az 70 (CB) puan alanlar başarılı
sayılırlar ve kayıtlı oldukları programlarda eğitim-öğretimlerine başlarlar. Bu programlar dı-
şında isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden
60 (CC)’tır.

Seviye belirleme sınavı
MADDE 10 – (1) Öğretim yılı başında yeterlik sınavına girmeyen ya da girip de başa-

rısız olan öğrenciler seviye belirleme sınavına alınıp yabancı dil düzeylerine göre gruplandırı-
larak hazırlık sınıfına devam ederler.

Ara sınavlar
MADDE 11 – (1) Hazırlık eğitimi süresince uygulanan programın kapsam ve amaçları

göz önüne alınarak her seviyede en az bir kere uygulanır.
Final sınavı
MADDE 12 – (1) Akademik yıl sonunda uygulanır. Final sınavına yalnızca devam şar-

tını sağlayan öğrenciler girebilir.
Kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme
MADDE 13 – (1) Hazırlık öğretimi süresince uygulanan programların kapsam ve amaç-

ları göz önüne alınarak kısa süreli sınavlar, proje ödevleri ve sınıf içi değerlendirme Yüksekokul
Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre genel başarı notuna yansıtılır.

Sınıf (Seviye) atlama notunun hesaplanması
MADDE 14 – (1) Başarı değerlendirmesinde 100’lük sistem kullanılır.
(2) Seviye notu; kısa süreli sınavlar, sınıf içi değerlendirme ile performans ödevlerinin

not ortalamasının ve ara sınav notunun Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği oranlarda
toplanmasıyla bulunur.
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Yılsonu başarı notunun hesaplanması
MADDE 15 – (1) Yılsonu başarı notu 1. seviye sonu notunun %10'u, 2. seviye sonu

notunun %20'si, 3. seviye sonu notunun %30'u ve 4. seviye sonu notunun %40'ının toplanıp
bu notun %60'ının ve Final sınavının %40'ının alınmasıyla hesap edilir.

(2) 1. seviye sonu notunun %10'u, 2. seviye sonu notunun %20'si, 3. seviye sonu notu-
nun %30'u ve 4. seviye sonu notunun %40'ının toplanmasıyla en az 80 (Seksen) alan öğrenciler
Final sınavına girmeden başarılı sayılırlar ve bu not yılsonu notu olarak kabul edilir.

(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma ola-
rak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık öğretimi gören öğrenciler için yılsonu
geçme notu 100 tam puan üzerinden en az 70 (CB)’tir. Bu programlar dışında isteğe bağlı ha-
zırlık öğretimi olan programlarda ise geçme notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır. Bu şart-
ları sağlayan öğrenciler yılsonunda başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde

Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak, sınavlarının değerlendirilmesinde maddi
hata ya da hatalı soru yönünden inceleme isteyebilir.

(2) Başvuru üzerine Yüksekokul Müdürlüğünce ilgili ders sorumlusunun da görüşü alı-
narak, yapılacak inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, Yönetim Kurulu Kararı ile gerekli
düzeltme yapılır, sonuç ilgili öğrenciye on beş gün içinde bildirilir.

Haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle sınava girememe
MADDE 17 – (1) 13/1/2016 tarihli ve 29592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sel-

çuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı
ve geçerli bir mazeret beyan eden öğrenciler mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir
hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorun-
dadırlar. Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle
ara sınavlara giremeyen öğrenciye Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı
verilir.

(2) Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili
mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya
yataklı ve tam teşekküllü diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, kısa süreli sınavlar, final sınavı ve mazeret sınavları için mazeret
sınavı açılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 18 – (1) Yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf olmak isteyen, zorunlu ya-

bancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğ-
renciler, akademik takvimde belirlenen tarihte, eğitim öğretim yılı başında açılan yabancı dil
yeterlik sınavına girebilirler.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan veya
6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim programının
birinci sınıfında eğitim-öğretime başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da yeterlik
sınavına girmeyen öğrenciler bir yıl hazırlık eğitim-öğretimi görürler.

Zorunlu hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık
MADDE 19 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan önlisans, lisans veya li-

sansüstü programlara kayıtlı olup bir yıl hazırlık eğitimi sonunda devamını alıp başarısız olan
öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.
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(2) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin prog-
ramla ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından
ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yap-
tırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları bölümde eşdeğer program bu-
lunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
(ÖSYM) tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin
Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban pua-
nından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak
yerleştirilebilirler.

(3) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılan
yabancı dil yeterlik sınavlarına alınırlar. Sınavların sonunda başarılı olan öğrencilerin kayıtları
yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrenci-
lerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler
öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

İsteğe bağlı hazırlık öğretimi, yabancı dil hazırlık eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar
MADDE 20 – (1) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun

onayı ile ve öğretim dili tamamen Türkçe olan önlisans, lisans veya lisansüstü programlara
kayıt yaptıran öğrencilere yönelik isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verile-
bilir.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıflarına devam eden öğrenciler, Senatoca belirlenen akade-
mik takvimde yer alan mazeretli geç kayıtların son başvuru tarihinden sonra o yıl için hazırlık
eğitiminden vazgeçemezler.

İsteğe bağlı hazırlık eğitiminde başarı/başarısızlık
MADDE 21 – (1) İsteğe bağlı almış oldukları hazırlık eğitiminden başarısız olan öğ-

renciler yeni ders yılı başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Başarılı olan öğren-
ciler kayıtlı oldukları yükseköğretim programına devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine
bölüm ve programlarında devam ederler.

(3) Hazırlık eğitimine devam etmiş ancak başarısız olmuş öğrenciler isteğe bağlı ha-
zırlık öğrenimine ikinci yıl devam edemezler. Mezuniyetlerine kadar yapılan tüm yeterlik sı-
navlarına girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Selçuk Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Se-
nato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 24/7/2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Sermaye Piyasası Kurulundan:
KOOPERATİF VE KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN PAYLARININ
ÇOĞUNLUĞUNA SAHİP OLDUĞU ANONİM ORTAKLIKLARA

İLİŞKİN ESASLARA DAİR TEBLİĞ
(II-16.2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatifler

ile kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az
beş yüz olan kooperatif birliklerinin, paylarının çoğunluğuna sahip olduğu anonim ortaklıkların
sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine ilişkin esasları dü-
zenlemektir.

(2) Bu Tebliğe tabi bir kooperatif veya kooperatif birliği tarafından doğrudan bir anonim
ortaklığın sermayesini temsil eden paylarının yüzde elli ve üzerine veya yönetim kontrolüne
sahip olunması durumunda söz konusu anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş kabul
edilir.

(3) İkinci fıkra kapsamına giren anonim ortaklıklarla ilgili olarak; pay sahibi kooperatif
veya kooperatif birliği aynı olmak koşuluyla, her bir anonim ortaklık için ayrı ayrı veya ortak-
lıkların tamamı bakımından yıllık en az elli milyon Türk Lirası net satış hasılatı yapmış olma
şartı aranır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Kısaltma ve tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk

beyanlarından oluşan raporları,
b) Finansal tablolar: 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-

14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazır-
lanmış konsolide veya bireysel yıllık finansal tabloları,

c) Halka açık ortaklık, anonim ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya Kanunun
16 ncı maddesi uyarınca halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,

ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
d) Kooperatif: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun birinci mad-

desinde tanımlanan ortaklıkları,
e) Kooperatif birliği: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda düzen-

lenen kooperatif birlikleri ile kooperatifler merkez birliklerini,
f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
g) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından

yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin
ek ve yorumları,

ğ) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
h) Yönetim kontrolü: Kanunun 26 ncı maddesinde tanımlanan kontrol gücünü,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kanun Kapsamına Alınma

Satış hasılatının tespitine ilişkin esaslar
MADDE 4 – (1) Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen net satış ha-

sılatının tespitinde;
a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri çer-

çevesinde bağımsız denetime tabi anonim ortaklıklar için, bağımsız denetimden geçmiş yıllık
finansal tablolar,

b) (a) bendi kapsamına girmeyen anonim ortaklıklar için, TTK’nın 397 nci maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolar,

dikkate alınır.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında hem konsolide hem de konsolide ol-

mayan finansal tabloların bulunması durumunda, konsolide finansal tablolar esas alınır.
(3) TMS/TFRS’nin isteğe bağlı olarak uygulanması durumunda TMS/TFRS kapsamın-

da hazırlanan finansal tablolar esas alınır.
(4) Aynı kooperatif veya kooperatif birliği tarafından birden fazla anonim ortaklığın

paylarının çoğunluğuna sahip olunması durumunda, ortaklıkların tamamı bakımından yıllık
net satış hasılatının tespitinde; bu ortaklıkların her birinin yıllık net satış hasılatı tutarlarının
toplamı dikkate alınır. Söz konusu ortaklıkların birbirlerine yaptıkları satışlardan elde edilen
hasılat tutarları, mükerrer hesaplamayı engelleyecek biçimde mahsup edilir.

Kurula başvuru
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren anonim ortaklıkların, şartların sağlandığı-

nın kesinleşmesinden itibaren Ek-1’de yer alan belgelerle on iş günü içinde Kurula başvurmaları
zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler ve Muafiyetler

Genel esaslar
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların sermaye piyasası mev-

zuatından kaynaklanan ve bu Tebliğde yer almayan yükümlülük ve muafiyetleri için, payları
borsada işlem görmeyen ortaklıklar için geçerli olan hükümler ilgisi nispetinde kıyasen uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, paylarının işlem görmesi için borsaya
başvurmak zorunda değildir.

Finansal raporlar ve bağımsız denetim
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, 13/6/2013 tarihli ve 28676

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği (II-14.1) ile 12/6/2006 tarihli ve 26196 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:X, No:22)’in uy-
gulaması bakımından, ihraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış
diğer pazar yerlerinde işlem gören işletme olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkrada anılan Tebliğler uyarınca kamuya açıklanacak bilgi ve belgeler Ku-
rula iletilir. Kurul, bu bilgi ve belgeleri internet sitesinde kamuya açıklar.

Kurumsal yönetim
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, 3/1/2014 tarihli ve 28871

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’ni, söz konusu Tebliğ
uyarınca belirlenen birinci gruptaki ortaklıklar için geçerli olan hükümler çerçevesinde uygu-
lamakla yükümlüdür. Kurumsal Yönetim Tebliğinde işlem fiyatına bağlı olarak belirlenmiş
oranlar dikkate alınmaz.

(2) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kamuya açıklanacak bilgi ve belgeler Kurula
iletilir. Kurul, bu bilgi ve belgeleri internet sitesinde kamuya açıklar.
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Kanun kapsamından çıkma
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki şirketlerin Kanun kapsamından çıkma baş-

vuruları, 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaklık-
ların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna
İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) çerçevesinde sonuçlandırılır.

(2) Kanun kapsamından çıkma koşullarının sağlanmasında (II-16.1) nolu Tebliğin 6 ve
7 nci maddelerinde belirtilen koşullar kooperatifler için; aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen “sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının doğrudan ve/veya
dolaylı olarak il özel idarelerine, belediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait ol-
ması” ifadesi ile 7 nci maddesinde belirtilen koşullar  ise kooperatif birlikleri için dikkate alınır.
Söz konusu maddelerdeki şartların sağlanması sonucunda Tebliğ kapsamına giren anonim or-
taklıklar Kurul tarafından Kanun kapsamından çıkarılabilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıklar, (II-16.1) nolu Tebliğin 8 ve 9 uncu
maddelerinde belirtilen koşulların sağlanması durumunda da Kurul tarafından Kanun kapsa-
mından çıkarılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Sorumluluk
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların bu Tebliğde düzenlenen

usul ve esaslara uyumundan ortaklıkların yönetim kurulları sorumludur.
Kurul ücreti
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların sermayesini temsil

eden paylarının nominal değeri üzerinden binde iki oranında Kurul ücreti alınır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

düzenleme yürürlüğe girinceye kadar, vergi mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve ilgili vergi
dairesine beyan edilen yıllık hesap dönemine ait gelir tabloları dikkate alınır.

(2) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri çer-
çevesinde bağımsız denetime tabi anonim ortaklıklar için, Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü
fıkrasının yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıllık hesap dönemine ait bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolarda yer alan net satış hasılatı tutarları dikkate alınır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE

DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ (SERİ VIII, NO:51)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ VIII, NO: 77)

MADDE 1 – 12/7/2007 tarihli ve 26580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği
(Seri VIII, No:51)’nin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi ile aynı maddenin dör-
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları
hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörü, derecelen-
dirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları;

1) Derecelendirme hizmeti verdikleri dönemde bir başka derecelendirme kuruluşunda
ve müşteride her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar.

2) Ticaretle uğraşamazlar (derecelendirme kuruluşunda herhangi bir unvanla görev al-
mayan ortaklar hariç).

3) Derecelendirme çalışmasının bitiminden itibaren 2 yıl geçmedikçe derecelendirme-
sini yaptıkları müşteri ile müşterinin hakim ortakları, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime
tabi teşebbüslerinde her ne unvanla olursa olsun görev alamazlar.

4) Derecelendirme kuruluşunun müşterisi ile müşterisinin hakim ortakları, bağlı ortak-
lıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçla-
rının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alım satımında bulunamazlar.”

“(4) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları
hariç olmak üzere, derecelendirme kuruluşunun ortakları, yöneticileri, kontrolörleri, derece-
lendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının üçüncü derece dahil kan ve ikinci
derece dahil kayın hısımları ile eşleri, derecelendirme hizmetinin verildiği dönemde müşteri
ile ticari ilişkide bulunamazlar ve müşterinin yönetim kademelerinde yönetsel ve/veya idari
yetkiye sahip bir unvanla görev alamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“a) Doğrudan veya dolaylı olarak %10’dan daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları
hariç olmak üzere derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, derecelendirme komi-
tesi üyeleri, derecelendirme uzmanları ile tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyeleri ve bun-
ların üçüncü derece dahil kan ve ikinci derece dahil kayın hısımları ile eşleri veya derecelen-
dirme kuruluşları tarafından;

1) Derecelendirme sözleşmesinde öngörülenler dışında müşteriden veya müşteri ile il-
gili kişi, kurum ve kuruluşlardan, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde edildiğinin
veya menfaat sağlanacağı vaadinin ortaya çıkması,

2) Müşteriyle, müşterinin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarıyla ya da müşterinin
yönetim, denetim ve/veya sermaye bakımlarından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulun-
duğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ilişkisine girilmiş
olduğunun belirlenmiş olması,

3) Müşteride veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları ve müş-
terek yönetime tabi teşebbüslerinde kurucu, yönetim kurulu başkan veya üyesi, şirket müdürü
veya yardımcısı olarak veya önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan başka sıfatlarla görev
alınması,
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4) Müşteri veya müşterinin hakim ortakları ile müşterinin bağlı ortaklıkları, müşterek
yönetime tabi teşebbüsleri ve iştirakleri ile olağan ekonomik ilişkiler dışında borç-alacak iliş-
kisine girilmiş olması, müşteri ve müşterinin hakim ortakları ile bağlı ortaklıkları ve müşterek
yönetime tabi teşebbüsleri tarafından ihraç edilen veya garanti edilen sermaye piyasası araçla-
rının (yatırım fonu katılma belgeleri hariç) alınıp satılması,

5) Müşteriye son 2 yıl içinde bağımsız denetim ve/veya değerleme faaliyeti kapsamında
hizmet verilmiş olması.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7964 Karar Tarihi: 13/09/2018

Kurul Başkanlığının 12.09.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.09.2018
tarih ve 12509071-113-E.16584 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Men-
kul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen
ödeme hizmetlerini sunmak üzere, Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci mad-
desinin birinci fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de
yayımlanmasına

karar verilmiştir.
—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7966 Karar Tarihi: 13/09/2018

Kurul Başkanlığının 12.09.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.09.2018
tarih ve 12509071-110.01.01-E.16585 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 20.04.2018 tarih ve 7791 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Metal Varlık
Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şir-
ketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ve (6) nu-
maralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/7/2007 26580

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/4/2010 27553

2- 29/8/2013 28750
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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YARGITAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkındaki Kanunun 106/2. maddesi 

gereğince 13.320,00 TL Adli Para cezasına iliĢkin çıkarılan Adli Para Cezası Ödeme Emrinin ilan 

edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, para cezasını ödemek üzere aĢağıda adresi bildirilen 

Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen Adli 

Para Cezasının ödenmemesi durumunda günlüğü 20,00 TL den 666 gün hapis cezasına 

çevrileceği ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No Ġlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2018/586 
ĠSA MAHMUT, Mahmut ve oğlu, 1997 

Suriye D.lu 

13.320,00 TL 

Adli Para Cezası 

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres : Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

Ġlamat ve Ġnfaz Bürosu   Uzunköprü/EDĠRNE 

 7775 

————— 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkındaki Kanunun 106/2. maddesi 

gereğince 10.000,00 TL Adli Para cezasına iliĢkin çıkarılan Adli Para Cezası Ödeme Emrinin ilan 

edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, para cezasını ödemek üzere aĢağıda adresi bildirilen 

Cumhuriyet BaĢsavcılığımıza müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinden belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen Adli 

Para Cezasının ödenmemesi durumunda günlüğü 20,00 TL den 500 gün hapis cezasına 

çevrileceği ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No Ġlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2018/586 
ASSAD ALABDO, Abdalhamıd ve 

Aıoush oğlu, 1/1/1990 D.lu 

10.000,00 TL 

Adli Para Cezası 

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres : Uzunköprü Adalet Dairesi, Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

Ġlamat ve Ġnfaz Bürosu   Uzunköprü/EDĠRNE 

 7776 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Açık ocak sahasında bulunan su tulumbalarının 23 iĢçi ile 9 ay 

süreli çalıĢtırılması hizmet alımı iĢidir. Açık Ġhale Usulü ile (Kapalı Zarf) ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/456953 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü 

  Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 106 

  ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

  a) ĠĢletme Müdürlüğümüz Açık ocak sahasında bulunan 

su tulumbalarının 23 iĢçi ile 9 ay süreli çalıĢtırılması 

hizmet alımı iĢidir. 

  b) ĠĢin süresi: ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 

9 aydır. 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 05/10/2018 Cuma günü saat 15:00 

d) Dosya No : 2018-11/KÇLĠ-SU TULUMBALARI 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 200,00 TL (posta yoluyla 210 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 05/10/2018 Cuma günü saat 15.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 7837/1-1 
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DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde aĢağıda belirtilen taĢınmazlar ―SatıĢ‖ ve ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemleri 

ile birlikte bir bütün olarak özelleĢtirilecektir. 

 

Sıra 

No Ġhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

(TL) 

Ġhale 

ġartnamesi 

ve Tanıtım 

Dokümanı 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

1 

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ġstanbul 

Ġli, Beykoz Ġlçesi, Çayağzı (Riva) 

Mahallesi, 212 numaralı parseldeki 

17.687 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 

―SatıĢ‖ yöntemiyle, 213 numaralı 

parseldeki 16.625 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz ile Devletin Hüküm ve 

Tasarrufu Altındaki alanın 49 

(kırkdokuz) yıl süreyle ―ĠĢletme 

Hakkının Verilmesi‖ yöntemiyle bir 

bütün halinde özelleĢtirilmesi 

1.500.000 5.000 18.10.2018 

 

1 - Ġhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle ―pazarlık usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık 

artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi alınması ve tekliflerin Ġdarenin; Ziya 

Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00‘ye kadar 

elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne 

surette olursa olsun iade edilmez. 

3 - Ġhaleye konu taĢınmazlar hakkında hazırlanan Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 

bedeli Ġdare‘nin; 

- T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim 

Grubu (OGG) olması halinde OGG‘nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması 

yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. 
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4 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 

kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır. 

5 - Ġhaleye konu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye‘de kurulan yabancı 

sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 

ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV‘den muaftır. 

7 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir. 7896/1-1 

—— • —— 

ĠPTAL ĠLANI 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

NĠĞDE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ UHDESĠNDEKĠ MADEN OCAGI ATIĞININ (CÜRUF) 

SATIġI ĠġĠ Ġhalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine istinaden iptal 

edilmiĢtir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Niğde Ġl Özel Ġdaresi Yukarı KayabaĢı Mah. Sağlık 

Cad. Eski Adliye Yanı Merkez/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 388 232 3360 - 388 232 3364 

c) Elektronik posta adresi : ihale@nigdeozelidare.gov.tr 

2 - Ġptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı 

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı : 14 Eylül 2018 Cuma - 30535 Sayılı ve (7755 

Numaralı) 

3 - Ġhale Ġptal Tarihi : 14.09.2018 

4 - Ġptal nedeni veya nedenleri 

Ġhale dokümanlarında yazılı Miktarı (m3/ton) kısmında sehven hata yapıldığı tespit 

edilmekle ihale iptal edilmiĢtir. 7865/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından: 

16.09.2018 tarihli ve 30537 sayılı Resmi Gazete‘de aslına uygun olarak yayımlanan ihale 

ilanımızın 6. Sıra numarasında belirtilen 1395 Ada 4 Parsel nolu taĢınmazın ihale ilanı bilgileri 

sehven hatalı yazıldığından düzeltilmiĢ hali aĢağıdaki tabloda belirtildiği Ģekilde ilan olunur. 

 

S. 

No 

Mahalle/ 

Mevkii Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Muhammen 

Satış Bedeli 

(TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

İhale Usulü 

(2886 sayılı 

Devlet İhale 

Kanununun) 

6 
M.A.E. 

Mah. 
1395 4 837,10 552.486,00 16.574,58 03.10.2018 15.00 

45. maddeye 

İstinaden Açık 

Teklif Usulü 

 7886/1-1 
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ĠKĠNCĠ EL HURDA TEKSTĠL MALZEMESĠ SATILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

 

S.NO MALZEME CĠNSĠ BĠRĠMĠ MĠKTAR 

1 ĠKĠNCĠ EL HURDA TEKSTĠL MALZEMESĠ KG 420.000,00 

 

1 - Türk Kızılayı YerleĢim Sistemleri Üretim ĠĢletmesi Koordinatörlüğü tarafından 

yukarıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ‗Ġkinci El Hurda Tekstil Malzemesinin ―ilanen ihale 

edilerek kapalı zarfla teklif toplama ve aynı gün açık artırma yapılması yöntemiyle‖ satıĢı 

yapılacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġdari Ģartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecek ve temin 

edilebilecektir. 

4 - Ġhale öncesi satıĢı yapılacak Hurda Tekstil Malzemesi ― Türk Kızılayı Caddesi No: 3/E 

Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı YerleĢim Sistemleri Üretim ĠĢletmesi 

Koordinatörlüğü‘nde görülebilecektir 

5 - Firmaların kapalı tekliflerini en geç 11 EKĠM 2018 günü saat 10:00‘a kadar ―Ataç 

1 Sokak No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak 

Servisine ulaĢacak Ģekilde vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale Zarfı 11 Ekim 2018 tarih ve saat 14:00‘da Türk Kızılayı Cad. No: 3/E 

Etimesgut/ANKARA adresindeki YerleĢim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 7888/1-1 

—— • —— 
TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve miktarı 

belirtilen taĢınmaz mal 05.09.2018 tarih ve 198 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K‘nun 36. ve 37. 

Maddesince Kapalı teklif usulü ile 25.09.2018 tarihinde saat:15:00 de Belediye Encümen Toplantı 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli 

mukabilinde Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir  

 

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSA 

S. 

No Ada Parsel Yüzölçümü Vasfı Mahallesi m2 Fiyatı Ġ. Tarihi Ġ. Saati 

Geç. 

Teminat 

1 160013 5 4.521 m2 

Konut 

DıĢı 

Kentsel 

ÇalıĢma 

Alanı 

Yenice 450.00.TL 25.09.2018 15:00 
61.033.50 

TL 

Ġlgililere ilan olunur. 7875/1-1 

—— • —— 
ERTELEME ĠLANI 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

7 Ağustos 2018 Tarih ve 30502 Sayılı Resmi Gazete'de 20.09.2018 tarihinde saat 11.00'da 

yapılacağı ilan edilen 37 Kalem Özel Aydınlatma Malzemesi Alımı ĠĢine ait ihale 09.10.2018 

tarih ve saat 11.00‘a ertelenmiĢtir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 7874/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizin ihtiyacı olan 2 adet ihale aĢağıda belirtilen tarih de yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89 

45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)    Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı Ġhale Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 

Kontrol ġube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol 

BaĢmühendisliği'ne bağlı stok sahalarından 

150.000 ton kömürün Soma B Termik Santralı 1-4 

ve 5-6 Ünitelerine taĢınması ve boĢaltılması iĢi 

2018/456119 2018-1413 
08.10.2018 

14:00 

45 

gün 

2 

Kontrol ġube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol 

BaĢmühendisliği'ne bağlı stok sahalarından 

475.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B 

Termik Santralı 1-4 ve 5-6 Üniteleri kamyon 

bunkerlerine veya stok sahalarına taĢınması ve 

boĢaltılması iĢi 

2018/456547 2018-1416 
08.10.2018 

14:30 

120 

gün 

 

b) Yapılacağı yer : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü (Soma/ 

MANĠSA)‘dır. 

c) ĠĢin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89   45500 Soma / 

MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 7838/1-1 
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ÜNĠVERSĠTELERDE KAN BAĞIġI FARKINDALIK ÇALIġTAYI (13. HEDEF - 25) 

ORGANĠZASYONU HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 06 - 14 

Aralık 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan ―Üniversitelerde Kan BağıĢı Farkındalık ÇalıĢtayı 

(13. Hedef - 25)‖ organizasyonu hizmet alımı Ġdari, Teknik ġartname ve ekleri hükümlerine göre 

ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın 

alınacaktır.  

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nden ve 200,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir.  

4 - Ġdari, Teknik ġartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup, 

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 11.10.2018 günü saat 09:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir/Ankara) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/Evrak 

Birimine vermiĢ/ göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 12.10.2018 günü saat 14.00‘da ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV‘den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 7868/1/1-1 

————— 

AKILLI KART (KARTLI SĠSTEM) YEMEK HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

1 - Türk Kızılay‘ı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘ne bağlı Bölge 

Kan Merkezi ve Kan BağıĢ Merkezlerinin ihtiyacı olan ―Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek 

Hizmeti‖ alımı Ġdari ve Teknik ġartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama 

açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.  

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA‖, 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü‘nden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari, Teknik ġartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup, 

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 11.10.2018 günü saat 09:00‘a kadar Türk Kızılay‘ı Genel 

Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir/Ankara) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/Evrak 

Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 11.10.2018 günü saat 14.00‘da ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV‘den müstesnadır.  

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 7868/2/1-1 
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HORTUM PRESLEME MAKĠNASI TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Hortum presleme makinası temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/452903 

Dosya No : 1826513 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090  ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hortum presleme makinası (1 adet) 

b) Teslim Yeri : T.T.K. Armutçuk TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi iĢ yeri 

sahası. - Zonguldak 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 03.10.2018 ÇARġAMBA günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 03.10.2018 ÇARġAMBA günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 7843/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ġlim Talebesi Vakfı 

VAKFEDENLER: Hani ELREFAEI, Emad RAGAB, Mohieettin ELBAGORY. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Ġstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.09.2018 tarihinde kesinleĢen, 31.05.2018 

tarih ve E:2018/50, K:2018/285 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakıf yurt içinde ve yurt dıĢında olmak üzere din, dil, ırk, cinsiyet 

hiçbir ayrım gözetmeden sadakat, süreklilik, kusursuzluk, üreticilik, dürüstlük, kardeĢlik, 

Ģeffaflık, çeĢitlilik, ortaklık ve sorumluluk prensipleri doğrultusunda aĢağıdaki amaçları 

gerçekleĢtirmek için kurulmuĢtur. 

Ġlim faaliyetleri icra etmeyi ve bu faaliyetler içinde yer alan talebelerine alanında uzman 

kiĢilerden istifade edecek ortamlar sunarak, akademik çalıĢmalar yaptırarak, doğrudan eğitim 

vererek, bağıĢçılar ile tanıĢtırmak suretiyle maddi destek görmelerinde yardımcı olarak veya vakıf 

bursuyla destekleyerek kısacası maddi ve manevi her türlü desteği vererek gelecek tasavvuru 

olan, manevi değerlerine bağlı, seçkin, lider ve nitelikli nesillerin yetiĢmesini, … ve senette 

bulunan diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00.- (ALTMIġBĠNTÜRKLĠRASI) dır. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelliler Heyetinin karar vereceği benzer amaçlı bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 7895/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

Temsan Hafriyat Nakliyat ĠnĢaat Madencilik Turizm Çevre Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 58 inci maddesi uyarınca verilen 1 yıl 

süreyle bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 

18/08/2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanmıĢtır. 

Temsan Hafriyat Nakliyat ĠnĢaat Madencilik Turizm Çevre Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi'nin yasaklanması gereken ortağı "12080779936" T.C. kimlik numaralı Mesude 

KOSOVA olarak düzeltilmiĢtir. 7867/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul‘un 29/03/2018 tarihli ve 7770-49 sayılı kararı ile; 

―Sorgun Caddesi No:145 ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) Çekerek / YOZGAT‖ adresinde 

mukim, 30.03.2006 tarihli ve LPG-BAY/708-209/01608 sayılı LPG otogaz bayilik lisans 

numarasına sahip Bakıroğulları Petrol Otomotiv Lastik Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi‘ne ait tesiste 02/09/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta 

belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun 

"Yaptırımlar" baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 

Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 14/09/2017 tarihli ve 38620 sayılı 

BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 11/10/2017-1155 sayılı 

SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından 

değerlendirilmiĢ olup; 29/03/2018 tarihli ve 7770-49 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 

76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 

gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma 

hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 

30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7844/1/1-1 

————— 

14/06/2018 tarihli ve 29469 sayılı BaĢkanlık Oluru ile; 23/05/2013 tarihli ve DAĞ/4413-

4/32667 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Biroil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 

hakkında, ―Ankara-Kayseri Asfaltı 17. Km. Tataryeğenağa Mevkii Mucur/KIRġEHĠR‖ adresinde 

faaliyet gösteren 27/03/2014 tarihli ve BAY/939-82/33967 lisans numaralı bayii olan Ömer 

ĠġĠKLĠ'ye ait akaryakıt istasyonunda 13/04/2017 günü yapılan denetim neticesinde, Biroil Petrol 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nin, bayinin dağıtıcı dıĢı ikmaline iliĢkin olarak 

Kuruma herhangi bir mutabakatsızlık veya aykırılık bildiriminde bulunmamak suretiyle 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile ile 7 nci 

maddesinin altıncı fıkrasına;1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendi ile aynı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans 
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Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına; bayiine ait istasyonda kurumsal 

kimlik çalıĢmalarını süresi içerisinde tamamlamaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendine, aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri 

uyarınca soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 25/06/2018 tarihli ve 999 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢ; Kurumumuzca yapılan adres araĢtırmaları 

neticesinde, ilgilinin KEP adresi ile lisansa kayıtlı adresinden tebligatlarımızın iade edildiği 

anlaĢılmıĢ ve tebligata esas baĢkaca adres tespit edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7844/2/1-1 

————— 

CemalpaĢa Mah. Sanayi Sitesi 12. Blok No: 268 Kadirli/OSMANĠYE adresinde 

03.07.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09255 sayılı (10.08.2017 tarih 34828 sayılı BaĢkanlık 

Olur'u sonlandırılan) LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Demiralay Petrol 

Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait LPG otogaz istasyonunda 23.03.2016 

tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde, istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu 

müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 5307 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesine, 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nin 26 ncı maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendine ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür 

Yönetmeliği‘nin 13 üncü maddesine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, 5307 sayılı 

Kanun‘un 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca ―Demiralay Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi‖ hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 29.06.2018 tarih 

31453 sayılı BaĢkanlık Olur‘u kapsamında düzenlenen 11.07.2018 tarih 1058 sayılı SoruĢturma 

Raporu yazılı savunma alınmak üzere lisans sahibine gönderilmesine karĢın bilinen en son 

adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiĢtir. 

SoruĢturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi 

gereken savunma yazısının, iĢbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7844/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

17/05/2018 tarihli ve 7850-41 sayılı Kurul Kararı uyarınca, "Ġzmir Asfaltı 50 Km. 

Caddesi, Alanyurt Köyü UġAK" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 21/03/2005 tarihli ve 

BAY/463-834/09469 sayılı lisans ile faaliyet gösteren Ġzciler Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi‘nin bayilik lisansının süresinin bitmesi nedeniyle yapmıĢ olduğu yeni akaryakıt 

bayilik lisansı baĢvuru dosyasında sunduğu 31/01/2014 tarih ve RHT.64.00.2014.GSM2.1 sayılı 

iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatının alındığı tarihten itibaren 60 günlük süre içerisinde Kuruma 

bildirilmemesi hususunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-

3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Ġzciler Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

nezdinde 17/10/2017 tarihli ve 43389 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma 

neticesinde Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup; 

Ġzciler Akaryakıt Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin faaliyet göstermekte olduğu lisanslı 

akaryakıt istasyonuna ait yenilenen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının numarataj çalıĢması 

nedeniyle değiĢtiği, bu değiĢikliğin esaslı bir değiĢiklik olmadığı ve gecikmeli de olsa Kuruma 

bildirildiği dikkate alınarak adı geçen lisans sahibi hakkında yürütülen soruĢturmanın 

sonlandırılmasına karar verilmiĢtir. 7844/4/1-1 

————— 

Ġç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Metrik Isı Sis. ĠnĢ. Taah. Nak. MüĢavirlik 

Müh. Hiz. Ltd. ġti‘nin, proje onayı olmaksızın iç tesisat imalatı yapmasının ve dağıtım Ģirketinin 

talep ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının mevzuata aykırılık teĢkil ettiği değerlendirilerek, 

konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti 

amacıyla 30/01/2018 tarih ve 5014 sayılı BaĢkanlık Oluru ile açılmıĢ bulunan soruĢturma 

kapsamında hazırlanan 13/02/2018 tarih ve 276 sayılı SoruĢturma Raporunda yer alan hususlar ve 

Denetim Dairesi BaĢkanlığının görüĢleri Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; ilgili tüzel 

kiĢinin proje onayı olmaksızın iç tesisat yapımı gerçekleĢtirmesinin ve dağıtım Ģirketinin talep 

ettiği bilgi ve belgeleri sunmamasının Doğal Gaz Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasına, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve MüĢteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37 nci 

maddesinin birinci fıkrasına ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 

(c) bendine aykırılık teĢkil ettiği ve sertifika sahibinin yazılı savunma sunmadığı anlaĢıldığından, 

12/07/2018 tarih ve 7959-12 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kiĢinin bundan böyle mevzuata 

uygun hareket etmesi için 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca ihtar edilerek 

soruĢturmanın sonlandırılmasına karar verilmiĢ olduğu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 7844/5/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

―Kazakburun Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No: 597 Ada: 175, Parsel: 54, Pafta: 

G24D04A4D Kartepe/KOCAELĠ‖ adresinde, 21.11.2013 tarih ve BAY/939-82/33441 (lisansı 

5.12.2016 tarihli 46334 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet 

gösteren Mupet Akaryakıt TaĢımacılık ĠnĢaat Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi‘ne ait akaryakıt istasyonunda 01.11.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen 

hususlara iliĢkin olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mupet Akaryakıt 

TaĢımacılık ĠnĢaat Gıda Madencilik Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi nezdinde 02.05.2018 

tarihli ve 21333 sayılı BaĢkanlık Olur‘u kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda soruĢturma sonucu düzenlenen 17.05.2018 tarihli ve 751 sayılı SoruĢturma 

Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7844/6/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 26.07.2018 tarihli ve 7983-90 sayılı Kararı ile, 

9050301174 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/14341 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Serdar 

Ülgen tarafından iĢletilen LPG otogaz istasyonunda 25.05.2015 tarihinde yapılan denetimde 

istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı 

Kanunun ―Yaptırımlar‖ baĢlıklı 17 nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan BaĢkanlık Oluru, 

SoruĢturma Raporu, lisans sahibinden istenen yazılı savunma ve Denetim Dairesi BaĢkanlığı‘nın 

konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup, adı geçen firma hakkında açılan 

soruĢturmanın sonlandırılmasına karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen 

lisans sahibinin mevcut adresine (Onbirnisan Beldesi E-24 Karayolu Üzeri (Parsel: 301, 

Pafta:n40c24d) Suruç ġanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 

Kuruma iade edilmiĢtir. Keyfiyet 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 7844/7/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7873/1-1 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/543681 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Tarım ve Orman Bakanlığı-Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi Yeni Çiftlik Caddesi No: 6/3 Tel-Faks 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79 

Posta Kodu 06560 E-Mail aoc@aoc.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Eker Plas. ĠnĢ. Nak. Tur. San. ve Tic. 

Ltd. ġti. 
Hakan AKDENĠZ 

Adresi 
1183. Sokak (Eski 13. Sokak)  

No: 12 - 14 - 16 Ostim/Ankara 

Gazi Mah. Polatlı Cad. No: 83/4  

Yenimahalle/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  27821584120 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
327 004 52 59 Ostim V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Tic. Sicil No: 114960  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7830/1-1 
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BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7876/1-1 
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 19.09.2018 
Son BaĢvuru Tarihi : 03.10.2018 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca 
aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

BaĢvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi 
içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 
1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 
3- Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi) 
(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gereklidir) 
7- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 
1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 
3- Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 
(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gereklidir) 
7- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 
1- BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 
3- Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 
(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gereklidir) 
7- Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
Adayların Üniversitemize Ģahsen veya posta yoluyla baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate 
alınmayacaktır.  

BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM 
ĠSTANBUL AYVANSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 
Rektörlük : 444 76 96 
Fax : (212) 621 45 03 
 

Fakülte Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı Adet KoĢullar 

Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi 

Halkla ĠliĢkiler ve 
Reklamcılık 

Doçent 1 
Doçentlik unvanının temel alanı 
sosyal, idari, beĢeri bilimler ve 

bilim alanı halkla iliĢkiler olması. 

Güzel Sanatlar, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni 
ve Teknolojisi, Gıda Bilimi veya 
Gıda Teknolojileri alanlarından 
birinde çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 7887/1-1 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 

 

 



19 Eylül 2018 – Sayı : 30540 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 19 Eylül 2018 – Sayı : 30540

Sayfa

1

3

4

10

19

23

23

29

32

33

33
34

37
55

69

71
72
86

100

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 106)
–– Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında
Yönetmelik

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

–– Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip Olduğu

Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)
–– Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına

İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri VIII, No: 77)

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 7964

Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/09/2018 Tarihli ve 7966

Sayılı Kararı
–– Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2018 Tarihli ve 2015/17126 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2018 Tarihli ve 2014/18275 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


