
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 144. Sayfadadır.

       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA
İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 7155 Kabul Tarihi: 6/12/2018

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin

ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan
para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
(UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezî Takip Sistemi üzerinden başlatılmasına ve haciz
aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin
ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan
ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsar.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki icra takipleri ancak bu Kanunda belirlenen yöntemle
başlatılabilir. Aksi hâlde icra dairesi takip talebini reddeder.

Merkezî Takip Sistemi
MADDE 3- (1) Bu Kanunda belirtilen takip işlemlerinin elektronik ortamda

yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezî Takip Sistemi oluşturulur.
Takip talebi
MADDE 4- (1) Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için Merkezî Takip Sisteminde

yer alan takip talebini doldurur.
(2) Takip talebinde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisi ile avukatının adı ve soyadı, Türkiye

Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası
ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi, telefonu ve elektronik iletişim bilgileri
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b) Alacaklının veya avukatının münhasıran Merkezî Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş
hesap numarası

c) Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, biliniyorsa ticaret sicil numarası ve
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; adresi, biliniyorsa telefonu ve elektronik iletişim bilgi-
leri

ç) Terekeye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve
soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi

d) Alacağın tutarı ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı
gün; alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk lirası karşılığı, alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı
gün

e) Takip dayanağı belgelerin tarih ve numarası ile alacağın son ödeme tarihi
f) Haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi
(3) Son ödeme tarihi belirtilen alacağa ilişkin fatura veya benzeri belgeler sisteme yük-

lenir.
(4) Takip talebi ikinci fıkra uyarınca doldurulduktan, ilgili belgeler taranıp sisteme yük-

lendikten ve takip harç ve masrafları elektronik ortamda ödendikten sonra, güvenli elektronik
imzayla onaylanır, sisteme kaydedilir ve takip, Merkezî Takip Numarası alır. İcra takibi, sisteme
kaydedilmekle başlar.

Ödeme emri
MADDE 5- (1) Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından

ödeme emri düzenlenir. Ödeme emrinde, takip talebinde yer alan bilgiler yanında aşağıdaki
hususlar yer alır:

a) Toplam borç miktarı ile takip harç ve masraflarının, tebliğden itibaren yedi gün içinde
alacaklının veya avukatının Merkezî Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesap numarasına
ödenmesi gerektiği

b) Yetkiye, borcun tamamına veya bir kısmına ya da alacaklının takibat icrası hakkına
dair bir itirazı varsa bunun da aynı süre içinde beyan edilmesi gerektiği

c) Sadece yetkiye itiraz hâlinde yeniden ödeme emri tebliğ edilmeksizin alacaklının
talebi üzerine, yetki itirazında gösterilen veya mahkemece yetkili görülen icra dairesinden haciz
işlemlerinin başlatılacağı

ç) İtirazların, herhangi bir icra dairesi aracılığıyla veya güvenli elektronik imza
kullanılarak Merkezî Takip Sistemi üzerinden yapılabileceği

d) Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa yetkili icra dairesi aracılığıyla cebrî icraya de-
vam edileceği

(2) Bu Kanun kapsamındaki takiplerde Merkezî Takip Sistemi harcı alınır; ayrıca icraya
başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz.

(3) Merkezî Takip Numarası alan ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin
bilgiler, sistem üzerinden ilgili Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) birimine iletilir.

Ödeme emrinin tebliği ve borcun ödenmesi
MADDE 6- (1) Ödeme emrini sistem üzerinden alan PTT birimi, ödeme emrinin ve

tebliğ mazbatalı kapalı zarfın çıktısını alır ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri uyarınca borçluya tebliğ eder.

(2) Borçlu, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kişilerden ise zorunlu
elektronik tebligata ilişkin hükümler uygulanır.
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(3) Tebliğ durumunu belgeleyen mazbata, ilgili PTT birimi tarafından sisteme yüklenir
ve mazbatanın aslı, alacaklı avukatının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilir.
Alacaklı avukatı, buna ilişkin gideri, takibi başlatırken yatırmak zorundadır.

(4) Adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması
hâlinde, takibe devam etmek isteyen alacaklı avukatı, sistem üzerinden, borçlunun adres kayıt
sisteminde yer alan yerleşim yeri adresine tebligat çıkarılmasını sağlar.

(5) Borçluya dördüncü fıkra uyarınca da tebligat yapılamaması veya borçlunun yerleşim
yeri adresinin yurt dışında bulunduğunun anlaşılması hâlinde, alacaklı avukatının talebi üzerine,
harçlar ikmal edilerek icra dairesinde takibe devam edilir. Bu durumda sistem üzerindeki takip
kapatılır.

(6) Takip konusu borç, takip harç ve masrafları ile birlikte, ödeme emrinde belirtilen
hesap numarasına ödendiğinde takip sona erer.

(7) Ödenen para, 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları
İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri
Hakkında Kanun uyarınca alacaklıdan alınması gereken harç miktarı ayrıldıktan sonra ilgili
hesaba aktarılır.

Ödeme emrine itiraz
MADDE 7- (1) Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi

bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı, en
geç iki iş günü içinde sisteme yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine
gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir.

(2) Merkezî Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz
edilebilir.

(3) Süresi içinde borca yapılan itiraz üzerine icra takibi durur. Duran takip hakkında,
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(4) İtiraz, itirazın sisteme yüklendiği tarihi izleyen beşinci günün sonunda alacaklı
avukatına tebliğ edilmiş sayılır.

(5) Sadece yetkiye itiraz hâlinde alacaklı avukatı, yetki itirazında gösterilen icra
dairesinde haciz işlemlerini başlatabilir. Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz
işlemlerinin başlatılabilmesi için bu dairenin bağlı bulunduğu mahkemede yetki itirazının
kaldırılması şarttır. Mahkeme, yetki itirazını dosya üzerinden inceleyip kesin olarak karara
bağlar. Mahkemenin yetkili gördüğü icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için
yeniden ödeme emri tebliği gerekmez.

Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesi
MADDE 8- (1) Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın hükümden düşürülmesine

rağmen süresi içinde ödeme yapılmaması hâlinde, alacaklının yetkili icra dairesi nezdinde
yapacağı talep üzerine 2004 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca cebrî icraya devam
olunur.

(2) İcra müdürü, cebrî icraya devam edilmesi talep edildiğinde; alacağın bu Kanun
kapsamında bulunduğunu, ödeme emrinin tebliğ edildiğini, takibe itiraz edilmediğini veya
itirazın hükümden düşürüldüğünü tespit ederse cebrî icra işlemlerine devam eder. Aksi hâlde
gerekçesini belirterek talebi reddeder. Verilen kararlara karşı alacaklı veya borçlu şikâyet yoluna
başvurabilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca cebrî icra işlemlerine devam edilmesinin mümkün olduğu
hâllerde, alacaklı avukatı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu sisteme
entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgu-
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layabilir. Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti ve detayı hakkında bilgi
veremez; sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda bilgi verebilir.
Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde UYAP üzerinden de haciz talep
edilebilir.

(4) Ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren iki yıl içinde haciz talep edilmezse takip
düşer. İtirazın hükümden düşürülmesine ilişkin dava açılması hâlinde davanın açıldığı tarihten
hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre hesaba katılmaz.

Hüküm bulunmayan hâller ve yönetmelik
MADDE 9- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 2004 sayılı Kanun hükümleri

uygulanır.
(2) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan

yönetmelikle düzenlenir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para

alacaklarının takibine ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler
hakkında uygulanmaz; bu takipler, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uyarınca
yürütülür.

MADDE 10- 2004 sayılı Kanunun 8/a maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alacaklı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sis-
temleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını elli kuruş
karşılığında sorgulayabilir veya sorgulanmasını talep edebilir. Bu miktar her yıl, bir önceki
yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci mad-
desi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Adalet
Bakanlığı yeniden değerleme oranında artırılan ücreti beş katına kadar artırmaya ve azaltmaya
ayrıca gün ve dosya esaslı olmak üzere belirli sayıdaki sorgulamayı ücretten istisna tutmaya
yetkilidir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu ücret alınmayacağı gibi
alacaklının bir gün içinde aynı dosya üzerinden beş kez yapacağı sorgudan da ücret alınmaz.
Bu kapsamda alınacak ücret Adalet Bakanlığının belirleyeceği usule göre tahsil edilir ve takip
gideri olarak borçluya yüklenemez.”

MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-
leler eklenmiştir.
“Ancak, alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı
olup olmadığını sorgulayabilir. Sorgulama sonunda sistem mal, hak veya alacağın mahiyeti ve
detayı hakkında bilgi veremez; sadece mal, hak veya alacağın genel olarak olup olmadığı
konusunda bilgi verebilir. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti hâlinde Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden de haciz talep edilebilir.”

MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu madde uyarınca haciz ihbarnamelerinin bildirimi ve bu ihbarnamelere verilecek

cevaplar, güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ve
bu sisteme entegre bilişim sistemleri üzerinden de yapılabilir. Bu usulle yapılan bildirim tebliğ
yerine geçer.”

MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki
fıkralar eklenmiştir.
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“e) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen
bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim
kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda
makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.”

“Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak
olacak denetimlerde, denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların in-
celeme ve denetimleri, bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer
hususlar hakkında 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hüküm-
leri uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe
konulan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 14- 2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde
faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilir.”

MADDE 15- 2004 sayılı Kanunun 290 ıncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Komiserler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden
seçilir. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin
tamamlanmış olması zorunludur. Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu, komiser olarak görevlendirilebilecek, yetkilendirilmiş bağımsız denetçileri liste
hâlinde bilirkişilik bölge kurullarına bildirir. Listede görevlendirilecek komiser bulunmaması
hâlinde liste dışından görevlendirme yapılır ve bu durum bölge kuruluna bildirilir. Bir kişi eş
zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz. Komiserin
sorumlulukları hakkında 227 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf
tutulacaklar ile komiserliğe ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönet-
melikle belirlenir.”

MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 292 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “uymazsa” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da borçlunun alacaklıları zarara
uğratma amacıyla hareket ettiği anlaşılıyorsa” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan

konkordato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına
devam olunur.

290 ıncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca komiser listesi oluşturuluncaya kadar liste-
den görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın komiser görevlendirilir. Bir kişinin eş zamanlı
olarak beşten fazla dosyada komiser olarak görev alma yasağının takibi amacıyla,
görevlendirilen geçici komiser ve komiserler mahkemenin bağlı bulunduğu bölge adliye
mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.”

MADDE 18- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 29 uncu maddesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Merkezî Takip Sistemi harcı:
MADDE 29/A- 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan

Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılan
takiplerde, Merkezî Takip Sistemi harcı peşin alınır.
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Haciz aşamasına geçilmeden Merkezî Takip Sistemi aracılığıyla sonuçlanan icra takip-
leri için ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz.

İcra takibinin Merkezî Takip Sistemi kapsamında sonuçlandırılamaması veya takipten
vazgeçilmesi hâlinde tahsil edilmiş olan Merkezî Takip Sistemi harcı iade edilmez. Ancak,
kesinleşen takibe icra dairesinde devam edilmesi hâlinde, tahsil edilmiş Merkezî Takip Sistemi
harcının ödendiği tarihte geçerli olan icraya başvurma harcı tutarını aşan kısmı takip sonunda
alınacak tahsil harcına mahsup olunur.”

MADDE 19- 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı Tarifenin “B) İcra ve iflas harçları:”
başlıklı bölümünün “I- İcra harçları:” başlıklı alt bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.

“5. 7155 sayılı Kanun kapsamındaki icra takiplerinde Yüzde 2”
takibe konu alacak tutarı üzerinden
(Bu suretle alınacak harç tutarı icraya başvurma 
harcından düşük olamaz.)
MADDE 20- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesin-

den sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“3. Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari

davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında
dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde
sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.”

MADDE 21- 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hüküm-

leri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye
mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.”

MADDE 22- 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Şu kadar ki dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 18/A maddesi hükmü saklıdır.”

MADDE 23- 6325 sayılı Kanuna Dördüncü Bölümden sonra gelmek üzere “Dava Şartı
Olarak Arabuluculuk” başlığıyla Beşinci Bölüm ve aşağıdaki madde eklenmiş, diğer bölümler
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Dava şartı olarak arabuluculuk
MADDE 18/A- (1) İlgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak

kabul edilmiş ise arabuluculuk sürecine aşağıdaki hükümler uygulanır.
(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son

tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek
zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir
haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden
reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava
dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya
başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın,
dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

(3) Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk
yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon
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başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabu-
luculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh
hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.

(4) Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabulu-
culuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri
müdürlüğüne yapılır.

(5) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir.
Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu
görevlendirilir.

(6) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü
iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmî kayıtlarda yer alan iletişim
bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen
bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

(7) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir.
Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da ya-
pabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme
konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder.  Bilgilendirme ve davete ilişkin
işlemlerini belgeye bağlar.

(8) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden
dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yetkiye ilişkin belgeleri sunmak suretiyle
arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili
sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın
dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda en geç bir hafta içinde yetkili büroyu kesin olarak
karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli
ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi
durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve dokuzuncu fıkrada belirtilen süreler yeni
görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden
itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma
tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, beşinci fıkra uyarınca
arabulucu görevlendirir.

(9) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde
sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

(10) Arabulucu; taraflara ulaşılamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme
yapılamaması ya da tarafların anlaşması yahut tarafların anlaşamaması hâllerinde arabuluculuk
faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna
bildirir.

(11) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması
sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son
tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin
tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki
tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak
davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

(12) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti,
Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre
aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci
Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.
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(13) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için
görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları
hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden
ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki
saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde uyuşmazlığın
konusu dikkate alınarak Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden
ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

(14) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri gider-
ler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca
ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak
üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(15) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar
geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.

(16) Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun
397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen
dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe
kadar işlemez.

(17) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu
görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun
yetki alanı içinde yürütülür.

(18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna
başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesinin bulunduğu hâllerde, dava şartı
olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz.

(19) İlgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin kabul edilen özel hükümler
saklıdır.

(20) Bu bölümde hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu Ka-
nunun diğer hükümleri uygulanır.”

MADDE 24- 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 7 nci maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan “bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu” ibaresi “Bakanlık”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 6754 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini
yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ilgili belgeler eklenmek suretiyle yapılır. Başvuru
şekline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Kanunun;
a) 10, 20 ve 21 inci maddeleri 1/1/2019 tarihinde,
b) 1 ila 9 uncu maddeleri, geçici 1 inci maddesi, 18 ve 19 uncu maddeleri 1/6/2019 tari-

hinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

18/12/2018
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Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ALİ NİHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit
Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik
Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan ve Şube Müdürü: Merkezin Birim, Çalışma ve Proje Grubu Yöneticilerini,
b) Çalışma ve proje grupları: Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik

Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma ve proje gruplarını,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
f) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Artvin ili Merkez ilçesinde, Üniversite tarafından botanik bahçesi kurulması amacı

ile ayrılmış ve tahsis edilmiş alanda; botanik bahçesi ve Merkez için gerekli fiziki altyapıyı
oluşturmak; sonrasında Merkezin gelişimini sağlamak.
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b) Artvin ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkiler başta olmak üzere, Türkiye’deki

bitki gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.

c) İlgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik

plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye ve dünya bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda

bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları

meydana getirmek.

ç) Tıbbî, endüstriyel, tarımsal, süs bitkileri ve benzeri amaçlarla kullanılan ve yetiştirilen

bitki taksonlarını tematik bahçeler bünyesinde toplamak, materyal ve personel değişimi yapa-

rak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

d) Nesli tehlike altında olan endemik ve günümüz tarım bitkilerinin ataları olan nadir

bitki türlerinin alan dışında ve alan içinde koruma faaliyetlerine destek vermek.

e) Doğal biyolojik çeşitliliğin temel bileşenleri olan canlı türlerini içeren florayı araş-

tırmak; uluslararası anlaşmalar gereği olarak habitatları, canlı türlerini ve gen havuzunu koruma

altına almak; bunların sergilenmesi için herbaryum, müze, arboretum ve sera kurmak; biyolojik

çeşitliliği, genetik çeşitliliği biyokimyasal ve biyoteknolojik bakımdan karakterize edecek veri

tabanları oluşturmak; coğrafi bilgi sistemleri oluşturarak ekoturizme katkıda bulunmak ve ala-

nında referans merkezi haline gelmek.

f) Bitkilerin tohum ve gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını

sağlamak.

g) Artvin ve çevresinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğrencilerine ve

yöre halkına bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korun-

masına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amacı doğrultusunda yürütülecek faaliyetler şunlardır:

a) Ülke içi ve dışındaki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik

bahçesi ile halka, yerli ve yabancı ziyaretçilere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Artvin ve çevresindeki bitkiler başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar

yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bitkileri ziyaretçilere

tanıtmak.

c) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ilgili ders ve uy-

gulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve

öğrenci yetişmesini teşvik etmek.

d) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı

ile bitkilerle ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek ve bu konularda yapılan

her türlü bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmak, ulusal veya uluslararası kaynaklarca destek-

lenen çalıştay, yaz okulu, doğa okulları gibi etkinlikler düzenlemek, gerekli durumlarda yerine

getirilen bu etkinliklerle ilgili sertifikalar vermek.

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, görgü ve bil-

giyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek veya davet

etmek.
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f) Üniversite bünyesinde bulunan ve uluslararası indeks tarafından tescilli bitki müze-

sinin ulusal ve uluslararası çalışmalara uygun olarak gelişmesini sağlamak.

g) Doğada yayılan faydalı veya zararlı veya ekonomik değeri olan bitkiler ile ilgili bi-

limsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye kazandırılması konusunda faaliyet göster-

mek.

ğ) Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması

hususunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli girişimlerde

bulunmak.

h) Tohum katalogları hazırlayarak, yerli ve yabancı botanik bahçeleri veya bitki müze-

leri ve ilgili kurumlarla bilimsel işbirliğini sağlamak.

ı) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme

alanları geliştirmek ve bu alanlarda Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri, doğal bitkisel kaynak-

ların kullanımı, doğal bitkilerin tanıtımı konularında uzmanlara ve ilgili kişilere eğitim vermek

ve bu yolla ülke turizmi, ülke ekonomisi ve tanıtımına katkıda bulunmak.

i) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki gençlerimiz başta olmak üzere, yöre halkının

doğal yaşam, bitkiler, doğa sevgisi ve doğal yaşamın korunması konularında bilinçlendirilmesi

hususunda eğitim çalışmaları yapmak.

j) Amaçlarına uygun alanlarda çalışmalar yapmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uy-

gun biçimde ulusal ve uluslararası araştırma destek programlarına projeler sunmak.

k) Üniversite bünyesinde bulunan ve bitki alanında eğitim gören öğrencileri ve araştır-

macıları bir merkez bünyesinde toplamak, ortak katma değeri yüksek bilimsel çalışmalar yap-

mak.

l) Dünyadaki ve ulusal bilimsel çalışmalar ışığında doğal, kültürü yapılan, kaybolma

tehlikesi altındaki endemik ve endemik olmayan nadir bitki türlerini korumak, üretmek, her-

baryum ve koleksiyon parselleri oluşturarak tohum, doku ve gen bankaları oluşturmak.

m) Endüstriyel öneme sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik isteklerini araştırmak,

kültüre alma çalışmaları yapmak, tohum ve fide kaynağı oluşturmak, bunları araştırıcı ve üre-

ticilere sunmak.

n) Ekonomik değeri haiz bitkilerin bitki doku ve hücre kültürü yöntemleri ile bitki ve

sekonder metabolit üretimleri için araştırmalar yapmak, elde edilen ürünleri sektöre sunmak.

o) Bilimsel ve sektöre yönelik çalışmalar için ekonomik değeri haiz bitkilerin analiz

ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli labotaruvarları ve üretim tesislerini kurmak.

ö) Endemik ve endemik olmayan nadir bitkilerin ilaç, gıda ve kozmetik ve benzeri en-

düstrilerde kullanım potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla formülasyon, kalite kontrol, bi-

yoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak.

p) Ülke ve bölge genelinde ekonomik değeri haiz bitkilerin üretimi, ticareti ve endüstriye

kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak.

r) Endüstriyel ve ekonomik bitkiler alanında faaliyet gösterilen ulusal ve uluslararası

alanlarda işbirliği, danışmanlık ve ortak çalışmalar yapmak.
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s) Botanik bahçesi ve bitkiler alanında bilimsel bilgi üretmek ve bunları bilimsel plat-

formlarda, kitap, dergi, kongre, sempozyum ve benzeri alanlarda sunmak.

ş) Bitkiler konusunda eğitim görenlere, ticaretini yapanlara ya da kullanıcılarına yönelik

bilimsel sertifikalı/sertifikasız kurslar düzenlemek.

t) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri, Çalışma Birim ve Bölümleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Merkeze Bağlı Birim ve Bölümler.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda yetkin, Üniver-

sitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı ola-

rak görevlendirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi

sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve

Müdürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi

başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür gerekli gördüğünde

Müdür yardımcısını değiştirebilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, amaca uygun

projeler ve karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştirmek.

d) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, gö-

revlendirmeler için Rektöre teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını

oluşturmak.

e) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-

nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dahil en fazla on üyeden

oluşur. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından önerilen Merkezin faaliyet alanına giren konularda

çalışmaları bulunan ve Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafın-

dan seçilerek görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten
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üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi dol-

durmak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu

üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür Yönetim

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, uygun başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri

ve destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ay-

rıntılı kararlar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri hak-

lara ait esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı

Başkanlığında; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Da-

nışma Kurulu, Rektör tarafından Üniversite içerisinde değişik birimlerde görev yapan perso-

neller, resmi kurum ve özel sektör temsilcileri, vakıf, dernek, kulüp ve benzeri organizasyon-

lardaki kişiler arasından seçilir. Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır.

Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine,

aynı usulle yenileri seçilir. 

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Başkanın daveti üzerine toplanır. Başkan; ge-

rektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini

almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edebilir. Kararlar

toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde

bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunur.

Merkeze bağlı birim, bölümler ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde aşağıdaki birimler oluşturulabilir:

a) Sorumlularının unvanı “Şef” olan Muhasebe, Satın Alma, İşletme ve Pazarlama, İdari

İşler, Arşiv, Kütüphane, Güvenlik, İç ve Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Hukuk İşleri birim-

leri.

b) Sorumlu Yöneticilerinin unvanı “Başkan” olan; İdare ve Kurumsal Hizmetler Bölü-

mü, Bitki Bilimleri Bölümü, Ziyaretçi Hizmetleri-Eğitim ve Kurslar Bölümü, Mülk ve Tesisler
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Yönetimi Bölümü, Bitki Sağlığı Bölümü, Bilimsel Tarım Bölümü, Tohum Bankası ve Gen

Merkezi Bölümü, Doğal ve Egzotik Kolleksiyonlar Bölümü, Çiçekçilik Araştırma ve Geliştirme

Bölümü, Uluslararası Herbaryum Bölümü, Botanik Bahçesi Vakfı.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili ilave birimler, bölümler,

çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Yeni bölümler, birimler, çalışma ve proje grupları,

Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur.

(3) Bu birimlerde görev alacak kişiler Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile uygun gö-

rülen süre kadar görevlendirilir. Süresi biten yöneticiler aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

Birim sorumluları en az lisans mezunu olan tercihen orman mühendisi, peyzaj mimarı, biyolog

veya kimyagerler arasından akademik ve idari personel tarafından seçilir. 

(4) Birimler, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve

esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve belirlenmiş olan çalışma usul ve esasları dâhilinde

faaliyetlerini sürdürürler.

(5) Birim ve Bölüm Başkanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezle ilgili konularda Müdüre yardım etmek.

b) Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarda bulunmak.

(6) Çalışma ve proje grubu çalışanları (üyeleri), tercihen orman mühendisi, peyzaj mi-

marı, biyolog veya kimyagerler arasından veya bu bölümlerde lisans veya ilgili enstitülerde li-

sansüstü eğitim yapan öğrencilerden seçilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç ve gereç ihtiyacı

ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gedik Üniversitesi Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gedik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışman: Merkezde görevlendirilmiş ilgili akademik personeli,

b) Merkez: İstanbul Gedik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren,

psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören öğ-

rencileri,

e) Uzman: Merkez kadrosunda görevlendirilmiş uygulamalı/klinik psikoloji ve/veya

rehberlik alanında uzmanlığa sahip Üniversite çalışanını,

f) Üniversite: İstanbul Gedik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede öğrenimine devam eden hazırlık, lisans

ve lisansüstü öğrencileri ile idari ve akademik personelin yaşamış olabileceği duygusal, zihinsel

ve sosyal sorunlar karşısında onlara yardım etmek ve sosyal destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlıklı insan modelinden hareket ederek, öğrencilerin var olan içsel potansiyellerinin

farkına varmalarını sağlayarak, bu güçlerini var olan kaynakları en iyi seviyede kullanarak,

kendilerini gerçekleştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardım etmek.

b) Öğrencilerin genç ve yetişkinlik dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar konu-

sunda eğitim ve farkındalık yaratmak.

c) Öğrenci merkezli yaklaşımı temel alarak, akademik başarı ve gündelik sorunlarıyla

ilgili olarak öğrencilerin ilişki içerisinde bulunduğu öğretim üyeleri, idari personel, yurt mü-

dürleri ve öğrenci ailelerine eğitim vermek, bu kişilere müşavirlik hizmetleri sunmak.

ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan ve zorlanan öğrenciler için bireysel danışmanlık

hizmetleri vermek, gerektiğinde öğrencileri daha ileri düzeyde yardım alabileceği kurum ve

kişilere yönlendirmek.

d) Merkeze gelen öğrencileri tanımak, sorunlarına daha net bir bakış açısı getirmek,

iyileştirme planı hazırlamak ve ihtiyaçlarını belirlemek için psikolojik testler, ölçekler, tarama

anketleri, test dışı teknikler kullanmak. Psikolojik test kullanarak değerlendirmeyi bu alanda

eğitim almış psikolojik danışmanlar ve psikologlar vasıtasıyla yapmak.

e) Öğrencilere sunulacak hizmetleri, sorunun doğasına bağlı olarak, bireysel görüşme-

ler, bireysel rehberlik ya da grup danışmanı ve grup rehberliği formatında yürütmek.

f) Merkezde çalışan uzmanlarca tüm öğrenci profili hedef alınarak, öğrencilerin ente-

lektüel, duygusal, sosyal, milli ve manevi ihtiyaçlarını göz önüne alarak onlara eğitim, seminer

ve psiko-eğitim programları hazırlamak.

g) Öğrencilerin kendilerini daha üst düzeyde eğitmeleri, başarılarını arttırmaları ve sa-

nat, spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri için Üniversite içindeki ya da dışındaki kaynak-

ları belirlemek, gerektiğinde bu kaynaklarla iletişime geçerek öğrencilerin bu kaynakları kul-

lanmasını sağlamak.

ğ) İleri düzeyde ruh sağlığı sorunları yaşayan öğrencileri, tedavi ve takibinin sağlana-

bilmesi için ilgili psikiyatrist-hekimlere yönlendirmek, bu hekimlerle işbirliği içerisinde, ge-

rektiğinde eş zamanlı olarak bu öğrencilere psikososyal destek sağlamak ve bu öğrencilerin

tedavisini izleyerek, izleme çalışması yapmak.

h) Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak için

uyum çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek vermek.
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ı) Ülkemize ve Üniversiteye yeni gelen uluslararası öğrencilere uyumlarını kolaylaştı-

racak sosyokültürel eğitim ve etkinlikler düzenlemek, belli aralıklarla gözlem, görüşme ve an-

ketler yapmak, onların ihtiyaçlarını ve sorun alanlarını belirlemeye çalışmak ve bunların gide-

rilmesi için yetkililere bilgi vermek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak.

i) Merkezde yapılan çalışma ve eğitimleri değerlendirmek amacıyla memnuniyet an-

ketleri düzenlemek ve buna göre yeniden yapılanma sağlamak.

j) İhtiyaç duyulduğunda ve talep edildiğinde Üniversite personeline yönelik eğitim ve

bilgilendirme seminerleri düzenlemek.

k) Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve son gelişmeleri takip etmek için yapılan

ulusal/uluslararası bilimsel toplantı, konferans, kongre, sempozyum ve eğitim gibi faaliyetleri

takip etmek ve katılmak.

l) Tüm görüşmeleri, yazışmaları, iletişim biçimlerini bireylerin mahremiyetine zarar

vermeyecek şekilde, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak yapmak, bireyden elde edilen tüm sözlü

ve yazılı bilgileri, test ve anket sonuçlarını, arşiv bilgilerini gizli kayıtlar olarak tutmak ve sak-

lamak.

m) Psikoloji alanında eğitim alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin öğretim üyele-

rinin denetiminde ve onların istekleri doğrultusunda, öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaları

ve deneyim kazanmaları için ortam ve şartlar oluşturmak.

n) Merkez bünyesinde bir gönüllülük birimi kurarak, lisans ve yüksek lisans öğrenci-

lerinin, kamu ve özel kurumlarda haftanın belli günlerinde gönüllü olarak çalışmasını, kamu

ve özel kurumlar arasında bir bağlantı görevi yapmasını sağlamak, toplumda gönüllülük kül-

türünün gelişmesine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanında uzmanlığını almış bir öğretim ele-

manı/idari çalışan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Rektör tarafından

görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Birimlerde bireysel rehberlik, danışma ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin amacına

uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak birimlerin çalışanlarını denetlemek.
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b) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel

değerleri ve öğrenci ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak.

c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl

Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.

d) Merkezde çalışan idari personelin ve uzmanların yıllık ve idari izinlerini düzenlemek

ve onaylamak.

e) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için personele destek

olmak. Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde

bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplan-

tılar düzenlemek.

f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uz-

manların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar

arasında rotasyon yapmak.

g) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini

dikkate alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik ça-

lışmaları yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin çalışma standartlarını geliştirmeye

yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

h) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere

göre planlamak ve gerekçeleriyle beraber Rektörlüğe bildirmek.

ı) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat çerçevesinde seçimlerini gerçek-

leştirerek, seçilen personel adaylarını Yönetim Kurulunda görüştükten sonra Rektörlüğe bil-

dirmek.

i) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını, görev alanlarını ve çalışma tak-

vimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Merkezde çalışan personelin, mesleki alanlarından seçilen bir öğretim üyesinden da-

nışmanlık almalarını sağlamak, danışmanlık süresini planlamak ve işleyişini denetlemek.

k) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde psikoloji bölümü öğretim üyelerinin,

araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Merkezde görevlendirilmesi

için çalışmalarda bulunmak. Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar

düzenlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Müdür dâhil, üyelerin

en az üçü psikoloji bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için

görevlendirilir. Diğer üyeler de Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                19 Aralık 2018 – Sayı : 30630



Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan

veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, ka-

lan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü

ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına

ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve so-

rumluluklarını belirlemek.

b) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrenci ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşit-

lendirilmesine ve etkililiğinin artırılmasına destek sağlamak.

c) Gelecekte verilmesi planlanan yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.

ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler be-

lirlemek.

d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak ve çalışan personelin danış-

manlık alma gereksinimlerinin karşılanması konusunda destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu ka-

rarıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve

sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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KTO-Karatay Üniversitesinden:
KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretim yapılan Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfında,
Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sını-
fında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfı, Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfı ve İsteğe Bağlı
Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Mütercim Tercümanlık Hazırlık Sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin

%30’dan fazlasının yabancı dilde yapıldığı programlar için uygulanan hazırlık eğitimini, 
b) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Eğitim programı Türkçe olan bölüm/programlar için Ya-

bancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile uygulanan hazırlık sınıfını,
c) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfı: Eğitim programı kapsamındaki derslerin

en az %30’unun bir yabancı dille yapıldığı bölümleri,
ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
d) Mütevelli Heyet: KTO-Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör/Rektörlük: KTO-Karatay Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
f) Senato: KTO-Karatay Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: KTO-Karatay Üniversitesini,
ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
h) Yüksekokul: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ı) Yüksekokul Müdürlüğü: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mü-

dürlüğünü,
i) Yüksekokul Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuru-

lunu,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kısmi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfı ve İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı

Eğitim-öğretim
MADDE 5 – (1) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıfı ve İsteğe Bağlı hazırlık sınıfı

eğitim-öğretiminin amacı öğrencilerin yabancı dilde kelime haznesini geliştirmek ve öğrenci-
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lere dilbilgisi kurallarının öğretimi yanında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini
geliştirerek, akademik seviyede işittiğini ve okuduğunu anlama, düşüncelerini yazılı ve sözlü
ifade etme yeterliliği kazandırmaktır. 

(2) Dil eğitimi Avrupa Ortak Dil Çerçevesine (CEFR) göre yapılır ve aşağıdaki dört se-
viyeden oluşur: 

a) A1 (Başlangıç Seviyesi).
b) A2 (Temel Seviye).
c) B1 (Orta Seviye).
ç) B2 (Üst Seviye). 
Kısmi yabancı dil eğitimi hazırlık sınıfı
MADDE 6 – (1) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfında eğitim süresi bir akade-

mik yıldır. Eğitim-öğretim süresi birbirini takip eden sekizer haftalık dört kur halindedir.
(2) Akademik yıl sonunda, sınavlardan başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfını tamam-

lamış sayılır ve lisans programına devam ederler.
(3) Zorunlu Hazırlık Sınıfı azami iki yılda tamamlanmak zorundadır. İkinci yılın so-

nunda başarısız olan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişiği kesilir ve başvurmaları halinde ÖSYM
tarafından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilirler.

(4) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavından başarısız olan öğrenciler puanlarına en yakın
seviyedeki sınıflara yerleştirilirler. 

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (1) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler talepleri

doğrultusunda yabancı dilde hazırlık eğitimi alabilirler. 
(2) İsteğe bağlı hazırlık öğrenimi görmek isteyen öğrenciler, öğrenim görecekleri aka-

demik yıl başlangıcında yapılan seviye belirleme sınavından en az yedi gün önce Yüksekokul
Müdürlüğüne dilekçe ile şahsen başvurmalıdır.

(3) İsteğe bağlı hazırlık sınıfının süresi azami bir akademik yıldır. Bu süre öğrencilerin
kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz. 

(4) İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler hazırlık eğitimi almaya başladıkları aka-
demik yıl boyunca hazırlık eğitiminden vazgeçerek yerleştirildikleri programlara geçiş yapa-
mazlar.

(5) Bu madde kapsamındaki öğrenciler başarılı veya başarısız olmalarına bakılmaksızın
bir akademik yılın sonunda kayıt yaptırdıkları programlara geçiş yaparlar. Öğrencinin talebi
üzerine başarılı olanlara belge verilebilir. 

Seviyeler ve seviye geçme
MADDE 8 – (1) Yüksekokul, Avrupa Ortak Dil Çerçevesince belirlenen A1 (Başlan-

gıç), A2 (Temel), B1 (Orta), B2 (Üst), C1 (İleri) ve C2 (Usta) seviyelerinden, B2’yi hazırlık
sınıfını bitirme aşaması olarak kabul eder.

(2) Öğrenciler A1 seviyesinde eğitime başlar. Başarılı olmaları halinde sırasıyla A2, B1
ve B2 seviyesine geçilir. 

(3) Her seviye 8 haftadan oluşur. 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler bir
sonraki kura geçerken, başarısız öğrenciler kur tekrarı yapar. 

(4) Kur tekrarına kalan öğrencilerin aynı seviyeyi tekrar edebilmeleri için sınıf mevcudu
5 kişiyi bulmadığı takdirde, söz konusu öğrenciler için bir hafta içinde yeniden sınav yapılır.
Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler maddi hakları saklı kalmak kaydıyla kaldıkları seviye
tekrar açılana kadar bekler. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler bu sınava gire-
mez.
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(5) Kur bitirme notuna etki edecek ölçütler ve ağırlıklara Yüksekokul Yönetim Kurulu
karar verir.

Ölçme ve sınavlar
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminde; hazırlık sınıfı muafiyet sınavı,

seviye belirleme sınavı, ara sınav, kısa sınav, seviye tamamlama sınavı, dil yeterlilik sınavı,
bütünleme ve mazeret sınavları uygulanır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, işitsel veya hem yazılı hem
sözlü hem de işitsel olarak uygulanabilir. Sınavların değerlendirmeye etkisine Yüksekokul Yö-
netim Kurulu karar verir. Sınav türleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Muafiyet sınavı: Yüksekokula dilekçe ile başvurarak yabancı dil hazırlık sınıfı mua-
fiyet sınavına girmeyi talep eden öğrenciler bu sınava alınırlar. Üç aşamalı olan bu sınavın bir
sonraki aşamasına geçebilmek için her aşamada Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği
notun en az yarısını almak şarttır. Bu sınavın üç aşamasında toplam 60 ve üzeri puan alarak
başarılı olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve kayıt yaptırdıkları
programlarda eğitim-öğretime başlarlar.

b) Seviye belirleme sınavı: Bu sınav Yüksekokul Yönetim Kurulunca seviye sınıfları
oluşturulmasına karar verildiği takdirde yapılır. Bu sınav yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir
programa ilk defa kayıt yaptırmış öğrencilere, hazırlık sınıfında başarısız olduğu için ikinci
defa hazırlık sınıfı eğitimi görecek öğrencilere ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı almak
isteyen öğrencilere uygulanır. Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puan aralık-
larına göre, öğrenciler uygun seviyelere yerleştirilir. Seviye belirleme sınavı uygulanmasına
rağmen bu sınava girmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimlerine en alt seviyeden
başlar.

c) Ara sınav: Her kur/seviyede en az bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen seviye
içindeki kapsam ve amaçlara yönelik uygulanır. 

ç) Kısa sınav: Her kur/seviyede en az bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen se-
viyenin kapsam ve amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu sınavlar akademik takvimde
belirtilmeyebilir ve mazeretleri yoktur. 

d) Kur/seviye tamamlama sınavı: Bu sınav kısmi yabancı dilde eğitim yapan yabancı
dil hazırlık sınıfı öğrencilerine ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine her se-
viyenin sonunda uygulanır. Bu sınava devamsızlık sınırını aşmayan öğrenciler girer. Bu sınav-
dan alınan puan ile seviye içinde yapılan ölçme ve değerlendirmede alınan puan ortalaması ve
yüzdeleri hesaplanarak öğrencinin bir üst seviyeye geçip geçemeyeceğine karar verilir. Seviye
tamamlama sınavının mazereti yoktur.

e) Dil yeterlik sınavı: Bu sınava akademik yıl sonuna kadar en az B1 seviyesini başarı
ile tamamlayabilen öğrenciler girebilir. Akademik yılın başında yapılan hazırlık sınıfı muafiyet
sınavı sonuçlarına göre B1 seviyesinden hazırlık eğitimlerine başlayarak bir yarıyıl hazırlık
öğrenimi görmesi uygun görülen öğrenciler için güz yarıyılı sonunda bu sınav uygulanabilir. 

f) Yabancı dil hazırlık sınıfı bütünleme sınavı: Akademik yıl sonunda yabancı dil ha-
zırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler veya hazırlık sınıfı seviyelerinde başarılı olmuş ancak
dil yeterlik sınavına katılamamış öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte
yapılır. 60 ve üzerinde puan alan öğrenciler hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış kabul edilir.
Bu sınavın mazereti yoktur.

g) Mazeret sınavı: Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Ku-
rulu tarafından uygun görülen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir.
Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeret bitimini takip eden beş iş günü içinde ma-
zeretlerini gösterir belgeyi bir dilekçe ile Yüksekokul Sekreterliğine teslim ederler.
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(2) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğ-
rencilere katılamadıkları sınavlar için mazeret hakkı verilir.

(3) Proje, Ödev ve Sınıf İçi Değerlendirme: Bu not derse katılım, derse devamlılık,
ödev ve çalışmalara yönelik öğretim elemanlarınca takdir edilir. Akademik yıl içinde bu de-
ğerlendirmeyi yabancı dil hazırlık sınıfı ölçme ve değerlendirme sürecine dâhil edilip edilme-
yeceğine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir. 

Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı yıl sonu not ortalaması aşağıdaki şekilde

belirlenir:
a) Dört farklı seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrencilerin her bir seviye sonunda elde

ettikleri puan ortalamalarının %10’u alınır ve akademik yıl sonunda yapılan dil yeterlik sına-
vından alınan puanın %60’ı ile toplanır. Toplam puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler yabancı dilde
hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış kabul edilir.

b) Akademik yılın başında yapılan hazırlık sınıfı muafiyet sınavları sonuçlarına göre
yabancı dil hazırlık sınıfına B1 seviyesinden başlayarak bir yarıyıl hazırlık sınıfı öğrenimi gör-
mesi uygun görülen öğrencilere kur/seviye tamamlama sınavı uygulanmaz. Bu öğrencilerin
B1 ve B2 seviyelerinin sonunda elde ettikleri puanların %40’ı ile dil yeterlik sınavı puanının
%60’ı toplanır. Toplam puanı 60 ve üzeri olan öğrenciler yabancı dilde hazırlık eğitimini başarı
ile tamamlamış kabul edilir. 

(2) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı sayılabilmesi için;
a) Eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan dil yeterlik sınavından 100 tam puan üze-

rinden en az 50 almak şartıyla başarı notu toplamının en az 60 olması, 
b) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60

puan alması,
gerekir.
Yaz dönemi eğitimi
MADDE 11 – (1) Akademik yıl sonunda hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan

öğrencilerin başvuru yapması halinde, yaz aylarında dörder haftalık iki dönemde yoğun hazırlık
sınıfı eğitimi yapılabilir. 

(2) Yaz dönemi süresince B1 veya B2 seviyesinde başarılı olan öğrenciler yaz dönemi
sonunda yapılan dil yeterlik sınavına girebilir. Ancak yaz döneminde devamsızlıktan başarısız
olan öğrenciler bu sınava giremez. Yaz dönemi sonundaki dil yeterlik sınavında başarısız olan
öğrenciler akademik yılbaşında yapılacak olan yabancı dil hazırlık sınıfı bütünleme sınavına
girebilirler.

(3) Yaz dönemi eğitiminde yapılan derslerin en az %85’ine katılmak mecburidir. 
(4) Yaz dönemi eğitimi ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Yaz döneminde

ilgili seviyede sınıfların oluşturulabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısına Rektörlük tara-
fından karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mütercim Tercümanlık Bölümleri Hazırlık Sınıfı

Mütercim tercümanlık bölümleri hazırlık sınıfı temel esasları
MADDE 12 – (1) Mütercim Tercümanlık Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı öğ-

rencilerin yabancı dilde kelime haznesini geliştirmek ve öğrencilere dilbilgisi kurallarının öğ-
retimi yanında okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek, akademik seviyede
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işittiğini ve okuduğunu anlama, düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade etme yeterliği kazandırmanın
yanı sıra, Mütercim Tercümanlık Bölümünde eğitim ve öğretim görmek için gerekli yabancı
dil seviyesine ulaştırmaktır.  

(2) Mütercim Tercümanlık Bölümleri hazırlık sınıflarının eğitim ve öğretim süresi iki
yarıyıldır.

(3) İki yarıyıl boyunca yapılacak sınav ve değerlendirmenin sonucunda en az 60 puan
ortalaması olan öğrenciler Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfını başarıyla tamam-
lamış kabul edilir.

(4) Bir akademik yılın sonunda Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfında başarısız olan
öğrenciler, bütünleme sınavında da başarısız olurlarsa yıl tekrarı yapar.

(5) Zorunlu hazırlık sınıfı azami iki yılda tamamlanmak zorundadır. İkinci yılın sonunda
başarısız olan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişiği kesilir ve başvurmaları halinde ÖSYM tara-
fından Türkçe öğretim yapan programlara yerleştirilebilir.

Sınavlar
MADDE 13 – (1) Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfında; hazırlık sınıfı mua-

fiyet sınavı, ara sınav, kısa sınav, final sınavı, bütünleme ve mazeret sınavları uygulanır. Sı-
navların değerlendirmeye etkisine Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir ve bu sınavlar yazılı,
sözlü, işitsel veya hem yazılı hem sözlü hem de işitsel olarak uygulanabilir. Sınav türleri  aşa-
ğıda belirtilmiştir:

a) Muafiyet sınavı: Yüksekokula dilekçe ile başvurarak Hazırlık Muafiyet Sınavına gir-
meyi talep eden öğrenciler bu sınava alınır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan
öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve lisans eğitimine başlar.

b) Kısa sınav: Her yarıyılda en az bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen dönemin
kapsam ve amaçlarına yönelik uygulanır.  Bu sınavlar akademik takvimde belirtilmeyebilir ve
mazeretleri yoktur. 

c) Ara sınav: Her yarıyılda bir kez uygulanan bu sınav öğrenim görülen dönemin kap-
sam ve amaçlarına yönelik uygulanır.

ç) Final sınavı: Bu sınava akademik yıl sonuna kadar devamsızlık nedeniyle başarısız
olmayan öğrenciler girebilir. 

d) Bütünleme sınavı: Akademik yıl sonunda yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan
öğrenciler veya final sınavına katılamamış öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulunca belir-
lenen tarihte yapılır. Bu sınav final sınavının mazeretidir ve bu sınavın mazereti yoktur.

e) Mazeret sınavı: Ara sınavlara katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Ku-
rulu tarafından uygun görülen öğrenciler için ara sınavlara yönelik mazeret sınavı yapılabilir.
Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler mazeret bitimini takip eden beş iş günü içinde ma-
zeretlerini gösterir belgeyi bir dilekçe ile Yüksekokul Sekreterliğine teslim ederler.

(2) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğ-
rencilere katılamadıkları sınavlar için mazeret hakkı verilir.

(3) Proje, ödev ve sınıf içi değerlendirme: Bu not derse katılım, derse devamlılık, ödev
ve çalışmalara yönelik öğretim elemanlarınca takdir edilir. 

Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 14 – (1) Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfında her yarıyıl iki kısa

sınav, bir ara sınav ve akademik yıl sonunda ise bir final sınavı yapılır. Ağırlıklarına göre bu
sınavlarının ortalaması en az 60 puan olan öğrenciler final sınavından 50 puandan düşük al-
mamak kaydıyla Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfı başarı ile bitirmiş kabul edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Diller Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Hazırlık 

Sınıflarına Dair Temel Esaslar

Muafiyet
MADDE 15 – (1) Hazırlık sınıflarında başarı notu 60’tır.
(2) Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu ha-

zırlık sınıfından muaf olurlar:
a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait

başarı belgesi olanlar, 
b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve

son iki yılda TOEFL iBT 84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar,
c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede

kazanılan bölümün yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar,
ç) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede

lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar.
Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı
MADDE 16 – (1) Akademik yıl içerisinde yatay geçiş veya merkezi yerleştirme ile

eğitim dili %30 ve üzeri yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptır-
madan önce öğrenim gördükleri üniversitelerde hazırlık sınıfı eğitimini almamış veya başarı
ile tamamlamamış ise, tarihi Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Hazırlık Sı-
nıfı Muafiyet Sınavına girmek zorundadır.

(2) Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavında Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirle-
nen puanın üzerinde puan alan öğrenciler kayıt yaptırdıkları programlara geçiş yaparlar.

Sınavlara itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde Yüksekokul

Sekreterliğine dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunulur. İtiraz üzerine Yüksekokul Müdürlüğü
tarafından sınavı yapan komisyon görevlendirilerek sınavda maddi hata olup olmadığı incelenir
ve gerekirse düzeltme yapılır.

(2) Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin optik cevap kâğıdı kodlaması esnasında yap-
tığı hatalara dair itirazlar kabul edilmez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam Durumu ve Mazeretler

Devam durumu
MADDE 18 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıflarında derse devam zorunludur. Öğrenciler

eğitim gördükleri her düzeyin derslerinin en az %85’ine katılmakla yükümlüdür. Derse devam
öğretim elemanı tarafından kaydedilir ve bu kayıt esas alınır. Hazırlık sınıfı derslerini başarı-
sızlık nedeniyle ikinci defa alan öğrencilerin devam zorunluluğu yeni kayıt yaptırmış öğrenciler
ile aynıdır.

(2) Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler ilgili seviyenin, seviye tamamlama sınavına
veya final sınavına alınmazlar, not ortalamalarına bakılmaksızın devamsız sayılarak seviye
veya yıl tekrarı yaparlar. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler final sınavına alınmaz.
Ancak derse devam koşulundan muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tara-
fından belirlenir. 

(3) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıflarının
devam ve devamsızlık süreleri her bir kur için ayrı değerlendirilir. Öğrenciler, hazırlık eğitimi
aldıkları bir akademik yıl içinde iki kurda devamsızlık nedeniyle başarısız olurlarsa, hazırlık
sınıfından devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.
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(4) İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfı
eğitim ve öğretimi gördükleri akademik yılın derslerinin en az %85’ine katılmayan öğrenciler
final sınavına alınmazlar. 

(5) Kısmi Yabancı Dil Eğitimi ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi hazırlık sınıflarından
her kur/seviye için en fazla 6 güne kadar tedavi gerektiren hallerde öğrenciler heyet raporu ile
Yüksekokul Sekreterliğine başvuruda bulunur ve başvuru sonucu Yüksekokul Yönetim Kuru-
lunca belirlenir. Her kur/seviye için 6 günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde Yüksekokul
Sekreterliği kanalı ile Senatoya başvuruda bulunulur ve başvuru sonucu Senato tarafından be-
lirlenir.

(6) Mütercim Tercümanlık Yabancı Dil hazırlık sınıflarında bir akademik yarıyılda en
fazla 12 güne kadar tedavi gerektiren hallerde öğrenciler heyet raporu ile Yüksekokul Sekre-
terliğine başvuruda bulunur ve başvuru sonucu Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir. Her
yarıyıl için 12 günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde Yüksekokul Sekreterliği kanalı ile
Senatoya başvuruda bulunulur ve başvuru sonucu Senato tarafından belirlenir.    

(7) Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Üniversiteyi yurtiçi ve yurtdışında temsil eden öğ-
renciler devam zorunluluğundan muaf tutulur.

Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri ne-

deniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği
tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla Yüksekokul Yönetim Ku-
rulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir.

(2) Dönem sonu veya yılsonu sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci bütünle-
me sınavına girer. Herhangi bir mücbir sebep gerçekleştiği, sınava giremeyeceğine ilişkin sağlık
kurulu raporu getirdiği, refakat etmediği takdirde birinci derecede yakının hayati tehlike taşı-
dığını resmi makamlarca onanması ve benzeri durumlarda bütünleme veya mazeret sınavına
giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı Senato tarafından verilebilir.

(3) Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu
ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçersizdir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 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,
21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi
Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 9/12/2015 tarihli ve 29557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO

Karatay Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 17/12/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-100
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 17/12/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-101
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
KURUL KARARI

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

Karar Sayısı: 8149 Karar Tarihi: 13/12/2018
Kurul Başkanlığının 12.12.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.12.2018

tarih ve 32521522-101.01.05-E.22498 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Odea Bank A.Ş.’ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş brokerlik

şirketleri ile müşteri yönlendirme de dahil olmak üzere işbirliği yapması hususunda 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi
çerçevesinde izin verilmesine

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
—— • —— 

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10860 

—— • —— 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10859 
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Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10995 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OTOBÜS KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Karamandan Konya - Ankara - Konya ve Konya-İstanbul-Konya YHT bağlantılı kombine 

yolcular ile diğer TCDD Taşımacılık A.Ş. yolcularının Karaman - Konya - Karaman 

arasında hem yolcu ve hem de yolcu beraberi bagajın taşıma hizmetlerinin 01/02/2019 - 

31/12/2019 tarihleri arasında otobüs kiralanmak suretiyle sağlanması hizmet alımı. 

 
 11157/1-1 
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ARAKLI TAŞÖNÜ ENTEGRE KATI ATIK DEĞERLENDİRME VE BERTARAF 

TESİSİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF 

ALMA USULÜ İLE İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme 

Birliğinden:  

1 - Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinin Yap-İşlet-Devret Modeli ile 

yapılması, işletilmesi ve devredilmesi işinin ihalesi; 21/01/2019 Pazartesi günü saat 10:00'da 

Trabzon Valiliği (B) Toplantı Salonunda (Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Ortahisar/Trabzon), 

Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre 

yapılacaktır. 

2 - İhalenin Konusu: Cumhurbaşkanlığının 10/10/2018 tarih ve 161 sayılı kararına dayalı 

olarak T.C. Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme 

Birliğine ait Araklı İlçesi Taşönü Mahallesi sınırları dahilinde 243.563,54 m2 alanda; Entegre Katı 

Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi kurulması, işletilmesi ve sözleşme süresi sonunda tesisin 

her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak 

İdare’ye devredilmesi işinin 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 

istinaden ihale edilmesi işidir. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını 21/12/2018 tarihinden itibaren Gülbaharhatun Mah. İnönü 

Cad. No: 81 Kat:2 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan T.C. Trabzon ve Rize İlleri Yerel 

Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinde bedelsiz olarak görebilirler. İhaleye 

ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 5.000,00-TL (Beş Bin Türk Lirası)'dır. İhaleye 

iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Birliğin Ziraat Bankası Trabzon Gülbaharhatun 

Şubesindeki TR610001001549097435675018 nolu banka hesabına yatırarak, karşılığında 

alacakları banka dekontunu T.C. Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri 

Yapma ve İşletme Birliğine ibraz ederek ihale dosyasını alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu işe ait geçici teminat tutarı 9.000.000,00-TL (Dokuz Milyon Türk 

Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, ihalenin idari şartnamesinin 8. maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - İstekliler teklifleri ile birlikte ihale şartnamesi ve eklerini (Uygulama sözleşme tasarısı 

dâhil) imzalayarak 21/01/2019 Pazartesi günü, en geç saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No: 81 Kat: 2 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan 

T.C. Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine 

bizzat istekli veya vekili tarafından elden veya posta ile teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat 

ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun saat ayarı esastır. 

6 - İhale konusu işte, görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine 

garantisi verilmeyecektir. 

7 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, ihalenin idari şartnamesinde belirtilmiştir. 

8 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

usul ve esaslar dahilinde yürütülecektir. 

9 - İdare görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare'den talepte bulunamazlar. 

İlan olunur. 11180/1-1 
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MUHTELİF İŞYERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğünden:  

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası: 

Adı : TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Adresi : TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Eymir Mah. 06830 Gölbaşı/ANKARA 

Telefon numarası : 0 312 497 22 05 

Faks numarası : 0 312 497 22 06 

b) İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı: 

Fiziki türü ve miktarı : MERKEZ MARKET, 1-2 NOLU BÜFELER, BERBER VE 

KUAFÖR YERLERİNİN KİRALANMASI. 

  1 MERKEZ MARKET, 2 BÜFE, 1 BERBER, 1 KUAFÖR 

YERİ. 

c) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği: 

İhale dokümanı TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL.- karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

İhale usulü : KAPALI TEKLİF USULÜ. 

İhale tarihi  : 04/01/2019 

İhale saati : 10:00 

İhale yeri : TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Eymir Mah. 06830 Gölbaşı/ANKARA 

e) Geçici teminat oranı: 

Geçici teminat; İstekliler, kiraya vermede teklif edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü 

oranında geçici teminat vereceklerdir. 

f) İsteklilerden aranan belgelerin neler olduğu: 

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

elektronik posta adresi, 

2) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi, 

3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda 

ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname, 

4) İhale konusu işle ilgili isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin 

eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren belgeler, 

g) Tekliflerin geçerlilik süresi: 

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü 

olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

h) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: 

Teklifler 04/01/2019 tarihi, saat 10:00'a kadar TEİAŞ GÖLBAŞI SOSYAL TESİSLERİ 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Eymir Mah. 06830 Gölbaşı/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 11075/1-1 
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VOLKAN GÖZLEM CİHAZI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Volkan Gözlem Cihazı ve Ekipmanları Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/ 664909 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 

Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 

  Volkan Gözlem Cihazı ve Ekipmanları Alımı (Teknik 

şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar ve sarf 

malzemeler dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi 

Başkanlığı Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren; 160 (yüzaltmış) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 02/01/2019 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 11158/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

15.12.2018 tarih ve 30626 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize ait öğretim 
elemanı alımına ilişkin ilan metninde aşağıdaki şekilde bir düzeltme yapılmıştır. 

Düzeltme yapılan 
 

Birim 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Açıklama 

Mimarlık ve 
Tasarım 

Fakültesi 

Şehircilik 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

Şehir ve Bölge Planlama bölümü 

lisans mezunu olmak ve Kentsel 
Tasarım alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak. 
 

Birim 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Açıklama 

Van Güvenlik 

Meslek 

Yüksekokulu 

Özel 

Güvenlik 

ve Koruma 

Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Yükseköğretim Kurumlarının 

Güvenlik Bilimleri Fakültelerinden 

lisans mezunu olmak ve koruma 
güvenliği veya özel güvenlik ya da 

güvenlik hizmetlerinde en az 7 yıl 

mesleki tecrübesi olduğunu 

belgelendirmek. Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen 

uzmanlık alanı olduğundan ALES’ten 
muafiyet uygulanacaktır. 

 11156/1-1 
—— • —— 

Sinop Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

 
 11175/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Halil SÖNMEZ hakkında 2886 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 84 üncü maddesi uyarınca 

verilen 1 yıl süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararına dair ilan 15/12/2018 tarihli 

ve 30626 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Halil SÖYLEMEZ’in soyadı “SÖNMEZ” olarak, Vergi Kimlik Numarası da 

“7780148054” olarak düzeltilmiştir. 11186/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 

“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 

gerçekleştirilecektir. 
 

Fakülte Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Açıklama 

Yönetim Bilimleri İşletme * Üretim Yönetimi Doçent 1 

Nicel karar yöntemleri 

alanında çalışmaları bulunmak 

ve tercihen doktorasını yurt 

dışında yapmış olmak, 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 
Sosyoloji* Sosyoloji 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Kadın ve toplumsal cinsiyet 

alanında çalışmaları bulunmak 

ve tercihen doktorasını yurt 

dışında yapmış olmak, 

Medeniyetler 

İttifakı Enstitüsü 
- 

Medeniyet 

Araştırmaları* 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Yakınçağ Osmanlı entelektüel 

ve kültürel tarihi alanında 

çalışmaları bulunmak ve 

tercihen doktorasını yurt 

dışında yapmış olmak, 
 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora, 

Yüksek Lisans ve Lisans) 

- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma 

var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa)-İng. 

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin  

Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen, 

kampüs adresimiz “Ulubatlı Hasan Cd. No: 2 34494 Başakşehir/İstanbul” yapılacaktır. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 19.12.2018 

Son Başvuru Tarihi : 02.01.2019 11172/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca ve 06/06/1978 tarihli ve 

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci 

maddesinin (c) bendinde belirtilen yönteme göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında sözleşmeli 

statüde 1 (bir) adet Sistem Programcısı ayrıca; Bilgi Güvenliği Personeli olarak istihdam edilmek 

üzere 1 (bir) adet Programcı alınacaktır.  

GENEL ŞARTLAR  

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,  

2- ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 belgesine sahip 

olmak, 

3- En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezi’nde programcı olarak çalışmış olmak, 

4- Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü 

bulunmamak,  

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak,  

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 

maddesindeki ‘"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması,  

7- (Erkek adaylar için) Askerlik hizmetini tamamlamış, erteletmiş veya muaf olmak 

gerekmektedir. 

8- ÖSYM tarafından yapılan (YDS) Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğer sınavlardan (D) 

düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. 

Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir.  

SİSTEM PROGRAMCISI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR  

1. Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden 

mezun olmak  

2. İş Tecrübesi: Yazılım geliştirme konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak  

3. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak  

4. .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal 

projede görev almış olmak  

5. Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hâkim olmak  

6. .NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC 

teknolojilerine hâkim olmak ve projelerde kullanmış olmak  

7. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak  

8. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak  

9. XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olmak  

10. LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak  

11. Transact-SQL bilgisine sahip olmak  

12. MS SQL Server veri tabanı sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak  

13. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak 

BİLGİ GÜVENLİĞİ PERSONELİ OLARAK ÇALIŞACAK PROGRAMCI İÇİN ÖZEL 

ŞARTLAR  

1) Eğitim Şartı: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak  

2) Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak 
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Tercihen,  

• İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) konusunda bilgi sahibi olmak  

• Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak  

• Penetrasyon / Sızma Testi, zaafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak,  

• Saldırı tespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak  

• Kurumsal log yönetimi yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak  

• Ağ trafiğini ve logları analiz edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak  

• Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi 

olmak  

• Windows Server, RedHAT/CentOS, işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği, 

problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi konularında bilgi sahibi olmak,  

• Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek 

BAŞVURU 

Başvurular, http://www.iyte.edu.tr adresinde bulunan “İş Talep Formu”nun 

doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılarak imzalanmak suretiyle 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, 

fotokopileri ile birlikte nüfus cüzdanı, diploma ve KPSS sonuç belgesinin Rektörlük Personel 

Daire Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampus Alanı, Urla-İZMİR) elden teslim edilmek veya son 

başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; 

KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katına kadar aday sözlü 

sınava tabi tutulacaktır. Söz konusu kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Başvurusu 

uygun olanların listesi, sınav yeri ve zamanı www.iyte.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Asil 

kazanan atanmak üzere başvurmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile 

çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca yazılı bildirim ve tebligat 

yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) iş 

günü içerisinde istenilen belgeleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Daire Başkanlığına 

şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Sıralamaya giremeyen adayların başvuru evrakları, 

sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, bu 

tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.  

ATAMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

a) Dilekçe  

b) 6 adet vesikalık fotoğraf  

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi  

d) Adli sicil kaydı  

e) Diploma (Aslı veya noterden tasdikli örneği)  

f) Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu  

g) Askerlik Terhis Belgesi (Aslı veya noterden tasdikli örneği)  

h) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)  

DİĞER HUSUSLAR:  

1) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı 

Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’ya tabi 

özel kesimde Sistem Programcısı ve Programcı olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas 

alınır. 

2) Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek yada 

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle kurumu yanıltanlar hakkında Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum 

ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. 

3) Sınavı kazanan adayların atamaları Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

sonuçlarına göre yapılacaktır. 11191/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11189/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11190/1-1 



19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11187/1/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11187/2/1-1 



19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11188/1/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/1/1-1 



19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/2/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/8/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/14/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/15/1-1 



19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/16/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/17/1-1 



19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/20/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/21/1-1 



19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/24/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/25/1-1 



19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/26/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/28/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/30/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11185/32/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 19 Aralık 2018 – Sayı : 30630 

 

İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
 11170/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 
 11169/1-1 
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 11174/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7155 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması

Usulü Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kastamonu İlinde Tesis Edilecek Kuzkaya Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı

Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 472)

–– Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cırkalan Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 473)

–– 380 kV Yatağan-Denizli Batı-Denizli-4 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 474)

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 475)

–– 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci Maddesinin Yedinci Fıkrası Hükümleri Kapsamında
Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu
Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve
2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 476)

–– 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki
Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl
Belirlenecek Kota Dâhilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plakalı Taşıtlara da Verilmesine
İlişkin Karar (Karar Sayısı: 479)

YÖNETMELİKLER
–– Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(Karar Sayısı: 477)
–– Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında

Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 478)
–– Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– KTO-Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-100 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-101 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8149 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/10/2018 Tarihli ve 2017/28895 Başvuru Numaralı Kararı

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

Günlük Değerleri


