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YÖNETMELİKLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İSLAM 

EKONOMİSİ VE FİNANSI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ulus-
lararası İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İs-
lam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ULİFAM): Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekono-

misi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Anakara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İslam medeniyetinde iktisadi kurumlar, faizsiz ban-
kacılık, sigortacılık, para ve sermaye piyasaları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında
nazari ve uygulamalı araştırmalar yapmak; ekonomik ve sosyal gelişmeleri, yapısal sorun ve
imkânları bilimsel olarak inceleyip yorumlamak; bu alanlarda disiplinlerarası bir yaklaşımla
yeni bilgiler üretmek, bu amaçla uygulama modelleri geliştirmek; Üniversitenin eğitim verdiği
ve araştırma yaptığı akademik programlar dışındaki tüm alanlarda sürekli olarak verilecek
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programlar düzenleyerek, bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil top-
lum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu
ihtiyaçlara cevap vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki

alanlarda faaliyette bulunur: 

a) Yurt içi ve dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değer-

lendirmesini yapmak, üretilen bilgileri, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınları il-

gililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerini güncelleştirmek ve benzeri amaçlar için

kullanıma açmak, araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak, 

b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde İslam ekonomi ve faizsiz bankacılık

konularında araştırmalar yapmak, 

c) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmek, 

ç) Konvansiyonel iktisatla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, 

d) İslami finans alanlarında çalışmalar organize etmek, 

e) İslam medeniyetindeki iktisadi kurumlar konularında araştırmalar yapmak, 

f) İslami finansal ürünleri geliştirmek, faizsiz bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasa-

ları, emtia piyasaları ve türev piyasaları konularında çalışmalar yapmak, 

g) Konuyla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ortak projeler

üretmek, 

ğ) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği

imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, araştırma sonuçlarını kamu

ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak, 

h) Merkezin çalışma konuları ile ilgilenen bilim insanlarıyla işbirliğini sağlamak, 

ı) Projeler hazırlayarak, bu projelerin uygulanması sırasında gerekli olduğu hallerde di-

ğer kurum ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, 

i) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve ben-

zeri bilimsel toplantılar düzenlemek, 

j) Rektörün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak. 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları

veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından iki yıl için

görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür ye-

niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durum-

larda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi yar-

dımcı olarak seçer ve müdür yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak, 
ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak, 
e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim elemanları

veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden olu-
şur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez
Müdürünün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini gö-
rüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak, 
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi so-
nunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BİTKİSEL
HAMMADDE VE ÜRÜN GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitkisel

Hammadde ve Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine,
yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitkisel Ham-

madde ve Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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) Merkez: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitkisel Hammadde ve Ürün Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel ve egzotik tıbbi ve aromatik bitki üretiminin

teşvik edilmesi, içerik analizleri, etken maddelerinin araştırılması, biyolojik rolleri, tamamlayıcı
tıp uygulamaları, katma değerlerinin arttırılması, kozmetik ürünlerin geliştirilmesi, farklı en-
düstri alanlarında değerlendirilmesi konularında bilimsel çalışmalar yapmak; elde edilen so-
nuçları uluslararası, ulusal ve bölgesel platformlardaki bilimsel kitap, dergi, kongre, sempoz-
yum, çalıştay, kurs ve benzeri alanlarda sunmak, Üniversite bünyesinde yer alan konu ile ilgili
eğitim ve araştırmalar yapan birimlerdeki akademisyen ve öğrencilere araştırma imkanı sun-
mak, etkin ve yetkin bilim insanlarının yetiştirilmesine olanak sağlamak ve yerel üreticileri bi-
linçlendirme eğitimleri düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler alanında eğitim gören öğ-

rencileri ve araştırmacıları bir merkez bünyesinde toplamak, ortak katma değeri yüksek bilimsel
çalışmalar yapmak.
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b) Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar ışığında doğal, egzotik ve kültürü yapılan
tıbbi ve aromatik bitki türlerine yönelik in-sitü ve ex-sitü koruma stratejileri geliştirerek, tohum
bankası oluşturmak.

c) Endüstriyel öneme sahip yerli ve egzotik tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik istek-
lerini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, tohum ve fide kaynağı oluşturmak, bunları
araştırıcı ve üreticilere sunmak, ilgili kurum, kuruluş ve kişiler arasında karşılıklı tohum ve
fide değişimini sağlamak.

ç) Tıbbi ve aromatik bitkilerin bitki doku ve hücre kültürü yöntemleri ile bitki ve se-
konder metabolit üretimleri için araştırmalar yapmak, elde edilen ürünleri sektöre sunmak.

d) Bilimsel ve sektöre yönelik çalışmalar için tıbbi ve aromatik bitkilerin analiz ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak.

e) Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç, gıda ve kozmetik ve benzeri endüstrilerde kullanım
potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla formülasyon, kalite kontrol, biyoyararlanım ve
biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak.

f) Ülkemizde yayılış gösteren tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, ticareti ve çeşitli sek-
törlere hammadde olarak yararlanılması amacıyla uygulamalı araştırmalar yaparak ülke eko-
nomisine değeri yüksek ürünler kazandırmak.

g) Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası girişim-
cilere teknik destek sağlamak, işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ğ) Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında bilimsel bilgi üretmek ve bunları bilimsel platform-
larda, kitap, dergi, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri alanlarda sunmak.

h) Tıbbi bitkiler konusunda eğitim görenlere, ticaretini yapanlara ya da kullanıcılarına
tıbbi ve aromatik bitki türlerinin yetiştirilmesi ve bunlardan yararlanılması konularına yönelik
uygulamalı eğitim vererek sertifikalı/sertifikasız kurslar düzenlemek.

ı) Bünyesinde oluşturulacak tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi ile gelen ziyaretçilere
ülkemizin endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerini tanıtmak.

i) Dünyada ve ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitki ticaretini takip etmek.
j) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun di-

ğer çalışmaları yapmak.
k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde 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; Üniversitenin, tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında çalışmaları

olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör
aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi 3 yıllığına Mü-
dür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir se-
beple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katı-
lamadığı toplantılara Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevi başında olmadığı zaman Müdür
Yardımcısı kendisine vekâlet eder.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
e) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerini yönlendirmek

ve denetlemek.
f) Çalışma birimlerini ve bunlara bağlı araştırma-uygulama ünitelerinin çalışmaları ve

sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin akademik personeli ara-

sından Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile 3 yıllığına görevlendirilen 6 üye olmak üzere
toplam 7 kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından belirlenen gündem maddeleri Kurulda
görüşülerek salt çoğunlukla karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
ç) Destek isteklerini incelemek ve karara bağlamak.
d) Merkezin çalışma birimlerinin çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değer-

lendirmek.
e) Merkezde yeni çalışma birimleri ve çalışma birimlerine bağlı araştırma-uygulama

üniteleri oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin

Gümüşhanevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gü-

müşhanevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, bu organların 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) Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini, çalışma

ve proje gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ile ilgili her tür bi-

limsel ve kültürel çalışmalar yürütmek, yapılmış çalışmaları düzenlemek ve arşivlemektir.
Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak,
b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası; resmi veya özel kurum,

kuruluşlar ile iş birliğinde bulunarak, araştırma ve kültür programları gerçekleştirmek, amaçlar
doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklerle
sertifikalı veya sertifikasız programlar düzenlemek ve yürütmek,

c) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çer-
çevesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek, 

ç) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırma-
larına destek olmak,
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d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş
birliği yapmak,

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar
hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri
yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak,

f) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere
katkıda bulunmak,

g) Gümüşhanevi araştırmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak,
ğ) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, tercihen Üniversitenin ilgili bölüm

başkanı, öğretim üyeleri veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili
alanda bilgi ve deneyimi olan kişiler arasından üç yıl süreyle Senato tarafından görevlendirilir.
Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez faaliyetlerinde kendisine
yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı Müdür tara-
fından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olamadığı durumlarda, müdür yardımcılarından
biri veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla bir
süreyle görevi başında olamayacağı durumlarda görevi sona erer. Yerine aynı usulle yeni bir
Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Merkezin faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordi-

nasyonu sağlamak,
c) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak,
ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygula-

mak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 
e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı taslağının

hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet
raporu ile çalışma programı taslağını Senato onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onay-
lanan çalışma programının uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-
lendirmeler için Senatoya teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını
oluşturmak,

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-
nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine, Senato

tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin

ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından görevlendi-

rilecek dört kişi ile Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi

dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle

yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak

toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara ilişkin kararlar

almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programını görüşmek,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merke-

zin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine baş-

vurulabilecek kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Senato tarafından görevlendirilen en

az beş üyeden oluşur.  Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler

tekrar seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en iki kez toplanır. 

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları çerçevesinde,  Mer-

kezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna

sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile gerektiği kadar çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturu-

labilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu  kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Şehir Üniversitesinden:
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (g), (ğ) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Enstitü Müdürü tarafından lisansüstü programlarına ilişkin olarak Enstitü Kuruluna
önerilen kontenjan, başvuru ve kabul koşulları karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur.
Onaylanan lisansüstü programları ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Öğretim dili Türkçe olan programlara başvuran yabancı uyruklu adaylar için Türkçe
dil yeterliğini kazanmış olmak veya Senato tarafından belirlenen kurul tarafından yapılacak
sınavda başarılı olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“Üniversiteler arası ve üniversite içi geçiş
MADDE 7 – (1) Üniversiteler arası yatay geçiş yolu ile kabul için değerlendirme jüri-

sinin olumlu kararı ve EYK’nın onayı gerekir. Değerlendirme jürisi başka üniversiteden gelen
öğrencinin kredisi transfer edilecek derslerini ve programı tamamlaması için hangi yolu izle-
yeceğini belirleyen bir intibak raporu hazırlar. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü
programından aktarabileceği toplam kredi, yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması gereken
toplam kredinin % 65’ini geçemez. Doktora programına başka bir yükseköğretim kurumundan
yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını Üniversitede alması gerekir.  Yatay geçiş yapan
öğrencinin önceki programda geçirdiği sürenin ne kadarının geçiş yaptığı programdaki süresine
sayılacağı EYK’ce kararlaştırılır.

(2) 6 ncı maddede yer alan şartları sağlamış bir öğrenci, aynı Enstitünün yüksek lisans
programları arasında EYK kararı ile geçiş yapabilir. 

(3) Öğrenci, Üniversite içinde daha önce kayıtlı olduğu bir lisansüstü programından bir
başka lisansüstü programına 6 ncı maddede yer alan şartları sağlamış olmak kaydıyla geçiş
için başvuruda bulunabilir. Aktarılabilecek toplam ders ve kredi tutarı EYK kararı ile belirlenir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Yabancı dil yeterlik sınavı ve hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisansüstü programına kabul edilen

aday, Senato tarafından tanınan sınavlardan biri ile İngilizce yeterliğini belgelerse, ilgili prog-
rama kayıt yaptırabilir. 

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına başvuran ve fakat Senato
tarafından tanınan bir İngilizce yeterlik sınav sonucu bulunmayan adayın yeterlik durumu Ya-
bancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavla belirlenir. 

(3) Öğretim dili karma olan bir lisansüstü programına başvuran aday, Senato tarafından
tanınan sınavlardan biri ile dil yeterliğini belgelerse, ilgili programa kayıt yaptırabilir. Öğretim
dili karma olan bir yüksek lisans programına başvuran ve fakat Senato tarafından tanınan bir
dil yeterlik sınav sonucu bulunmayan adayın yeterlik durumu yine Senato tarafından belirlenen
kurul tarafından yapılacak sınavla belirlenir.
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(4) Yabancı Diller Okulu tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına göre İngilizce
düzeyi yeterli bulunmayan adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilmeleri durumunda,
Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre en fazla iki akademik yıl süresince
İngilizce hazırlık programına alınabilir. Dört yarıyıl içerisinde İngilizce yeterliğini sağlayama-
yan öğrencinin şartlı kabul edildiği programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans derecesinden farklı bir alandaki lisansüstü programına başvuran aday, bir
akademik yılı geçmeyecek bir bilimsel hazırlık programını tamamlamak şartıyla da kabul edi-
lebilir. Bu program dönem izinleri dışında iki yarıyılı geçemez ve yaz öğretimini kapsamaz.
Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler başvuru değerlendirme jürisi tarafından belir-
lenir. Bu derslerden C ve üzeri alan öğrencilere S notu verilerek başarılı kabul edilir. Bilimsel
hazırlık programının bir akademik yıl sonunda tamamlanmaması durumunda öğrencinin li-
sansüstü programıyla ilişiği kesilir.”

“(3) Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra, bazı lisansüstü programı dersleri
de akademik danışmanın önerisi ve EYK kararı ile alınabilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (3)
numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kayıt tarihlerinde mazereti bulunan öğrencinin durumu, dilekçeli başvurusu üzerine

EYK tarafından incelenir. Mazereti geçerli görülürse, derslere devam edemediği günlerde izinli
sayılmak koşuluyla ilgili dönemin ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar kendisine geç
kayıt imkânı verilebilir. Mazeretinin ilgili yarıyıla ait akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma
süresinin bitimine kadar kalkmaması halinde, kayıt hakkı izleyen yarıyıla ertelenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci her dönem başında ders kaydını yapmak ve dönem kaydını yenilemek zo-
rundadır.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Harf notları dışında, not belgesinde geçici süreli I, NP ve sürekli görünen CW, E,
LA, QP, R, S, SP, T, TP, U ve W işaretlerinin anlamları aşağıdaki gibidir: 

a) I: Geçerli mazereti nedeniyle dersin bazı gereklerini zamanında yerine getirememiş
öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınav döneminin bitiminden itibaren iki
hafta içerisinde eksik kalan çalışmayı tamamlarsa I notu yerine harf notu verilir. Bu süre içe-
risinde dersle ilgili eksikler tamamlanmazsa I notu kredili ders için F’ye, kredisiz ders için
U’ya dönüşür. 

b) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Yarıyıl sonu sınav süre-
cinin bitiminden itibaren iki hafta içerisinde telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler kredili
ders için F’ye, kredisiz ders için U’ya dönüşür. 

c) CW: Öğrencinin yarıyıl içinde kayıt sildirdiğini gösterir. 
ç) E: Muafiyet sınavıyla başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamasına katılmaz. 
d) LA: Öğrencinin yarıyıl içinde izinli sayıldığını gösterir. 
e) QP: Doktora yeterlik dersinin devam ettiği anlamına gelir. Not ortalamasına katılmaz. 
f) R: Tekrar edilen dersleri gösterir. 
g) S: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında

başarılı olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz. 
ğ) SP: Bilimsel hazırlık programı (önkoşul) derslerini gösterir. 
h) T: Başka bir lisansüstü programından transfer kredisi verilen dersleri gösterir. Not

ortalamasına katılmaz. 
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ı) TP: Tez çalışmasının veya bitirme projesinin devam ettiği anlamına gelir. Not orta-
lamasına katılmaz. 

i) U: Başarılı/başarısız ölçeğinde değerlendirilen bir derste, tez veya proje çalışmasında
başarısız olunduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz. 

j) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamasına katılmaz.” 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) İlan edilen notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ilgili EYK’nın kararına bağ-

lıdır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir dil dersinden muaf olmak isteyen öğrenciler için Enstitü tarafından muafiyet

sınavı düzenlenebilir. Bu sınavı başaran öğrenciler dersten muaf tutulur.”
“(3) B, B-, C+ ve C alınmış olan dersler de tekrarlanabilir veya seçmeli derslerin yerine

başka dersler alınabilir.” 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Yarıyıl sonu sınavı mazeret dilekçeleri EYK tarafından karara bağlanır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“İzinli sayılma
MADDE 20 – (1) Öğrenci tarafından izin isteğinin ders ekleme-bırakma dönemi sonuna

kadar yapılması gerekir. Zorunlu haller dışında ders ekleme bırakma döneminden sonra yapılan
izin başvuruları kabul edilmez. 

(2) Dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayan öğrenci, mazereti EYK tarafından
kabul edilirse o yarıyıl için izinli sayılır. Zorunlu hallerde EYK bu süreyi toplamda üç yarıyıla
kadar uzatabilir. Askerlik hizmetinin bu kapsamda değerlendirilmesi hususu EYK tarafından
karara bağlanır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre öğrencinin izinli sayılacağı her dönem için ilgili aka-
demik yıla ait öğrenim ücretinin %5’i ödemesi gerekir. Mücbir sebeplerin varlığı halinde izinli
sayılan öğrencinin öğrenim ücreti ödemesi gerekmez. 

(4) Öğrenimine devam edecek öğrenci, izin süresi sonunda ve normal kayıt döneminde
kaydını yaptırmak zorundadır. İki yarıyıl izin almış öğrenci birinci dönem sonunda Üniversiteye
dönmek isterse EYK’ya dilekçeyle başvurması gerekir. 

(5) İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine dahil edilmez.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yeni girişli öğrencilerin, daha önce bir başka yükseköğretim kurumundan almış ve

bir diploma programına saydırmamış oldukları dersler için Enstitü tarafından intibak raporu
hazırlanır. Buna göre saydırılması istenen kredi, yüksek lisans programının gerektirdiği toplam
kredi yükünün %65’ini aşamaz. Öğrencilerin bu talepleri için en geç ikinci yarıyıl ders kayıt
döneminin sonuna kadar Enstitüye dilekçeyle başvurmaları gerekir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğretim üyesi yoksa, Senatoca belirlenen ilkelere
göre EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak se-
çilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kad-
rosu dışından da, en az doktora derecesine sahip, ikinci danışman atanabilir.” 
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve doksan AKTS’den az ol-
mamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi der-
sine alınması gereken yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değer-
lendirilir.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, akademik danışmanının önerisi ve EYK’nın ona-
yıyla aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir: 

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından en fazla üç ders ala-
bilir. 

b) Diğer bir diploma için kullanılmamış olması koşuluyla, daha önce, başka bir yük-
seköğretim kurumunun lisansüstü programından aldığı dersleri geçerli saydırabilir. Bu durumda
öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu programdan aktarabileceği toplam kredi, tamamlaması
gereken mezuniyet kredisinin % 65’ini geçemez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28 – (1) Yüksek lisans öğrencileri; 
a) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken yüksek lisans derslerinin en

az 3,00 GNO ile başarılması, 
b) Tezli programda tezin, tezsiz programda dönem projesinin başarıyla tamamlanması

ve otuz gün içerisinde Enstitünün belirlediği diğer mezuniyet yükümlülüklerinin yerine geti-
rilmesi, 

c) Yüksek lisans tezinin jüri tarafından, dönem projesinin ise danışman tarafından kabul
edilen ve biçim yönünden de uygun bulunan kopyalarının Enstitüye teslim edilmesi,

durumunda EYK kararı ile mezuniyet hakkı kazanırlar.
(2) Mezuniyet tarihi, tezli programda tezin, tezsiz programlarda ise dönem projesinin

imzalı nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Doktora programlarında, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı

ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için azami
dört ders seçilebilir.” 

“(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olup kredili derslerini ve/veya

azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayan yahut başarıyla savunamayan öğren-
ciye tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, dönem projesi ve diğer şartları yerine getirmiş
olması kaydıyla talebi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.” 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip, başarılı en az bir yüksek
lisans tezini yönetmiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede bu nitelikleri taşıyan öğ-
retim üyesi yoksa, Senatoca belirlenen ilkelere göre EYK tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi tez danışmanı olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden
fazla tez danışmanını gerektiriyorsa, Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine
sahip, ikinci danışman atanabilir.” 
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MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içerisinde
gerekli değişiklikleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da ba-
şarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarı gösteremeyenlere talepleri
halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi yazımı ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Kayıtlı olunan program çerçevesinde alınması gereken doktora ders-

lerinin her birinden en az B (3,00) notu alan ve yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez sınavını ba-
şarıyla tamamlayan öğrenci mezuniyete hak kazanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet tarihi, tezin imzalı nüshalarının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.” 
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(5) Programın normal süresini aştığı halde program gereklerini tamamlayamayan öğ-

renci kayıt yenileyebilmek için her dönem başında içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait
öğrenim ücretinin %5’ini ödemek zorundadır.”

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Sanat ve Tasarım 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, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve

Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/2/2017 29984
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Sanat, tasarım ve bilim alanında faaliyette bulunan öğrenci, öğretim elemanı ve me-

zunların yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyulan eğitim, aka-
demik, sektörel bağlantılar ve işbirliği ortamı sağlamak,

b) Sanat, tasarım ve bilim alanlarında yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar ile disiplinler arası
yaratıcı ve yenilikçi çalışmaları desteklemek ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası ağlar üze-
rinden paylaşarak toplumun ekonomik, bilimsel ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak,

c) Öğrencilerin ve araştırmacıların gerek kendi disiplinlerinde, gerekse disiplinler arası
dallarda uluslararası çalışmaları takip edebilmeleri ve bu çalışmalara uluslararası düzeyde kat-
kıda bulunmaları için lisans ve/veya lisansüstü programlara dahil edilemeyen konularda, kısa
ve/veya uzun süreli yoğun içerikli toplantı, ders, kolokyum, çalıştay, atölye çalışmaları gibi et-
kinlikler düzenlemek ve böylelikle öğrencilere uluslararası çalışmalarda gerek duyacakları te-
mel altyapının kazandırılmasını sağlamak.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:   
a) Öğrenci, öğretim elemanı ve mezunların yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik ve buna

bağlı olarak üretim potansiyelini destekleyecek konularda ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarını
tespit etmek için çalışma ve araştırmalar yapmak,

b) Sanat ve tasarım odaklı sektörlerin güncel ihtiyaçlarını tespit etmek üzere çalışmalar
ve araştırmalar yapmak, 

c) Sanat, tasarım ve bilim alanlarındaki farklı disiplinler ile etkileşimi teşvik ederek ya-
ratıcılık, yenilikçilik ve buna bağlı olarak üretim potansiyelini desteklemek amacıyla öğrenci,
öğretim elemanı, mezunlar ve ilgili sektörleri bir araya getirmek ve işbirlikleri için ortam sağ-
lamak, 

ç) Sanat, tasarım ve bilim alanında yaratıcılık, yenilikçilik ve buna bağlı olarak sanat,
tasarım ve bilimsel üretim potansiyelini desteklemek amacıyla ders, seminer, toplantı, konfe-
rans, çalıştay, kolokyum, sergi, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 

d) Merkez bünyesinde yürütülen araştırma ve etkinliklerde elde edilen çıktıların ya-
yımlanmasını sağlamak,

e) Öğrenci, öğretim elemanı ve mezunlara proje yazmak ve bu projelere ulusal ve ulus-
lararası fon bulmak konusunda destek vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar
kurarak bu projeleri hayata geçirmek, 

f) Yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik ve kuluçka merkezi konularında faaliyetlere ka-
tılmak ve/veya yürütmek,
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g) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim birimleri ile diğer uygulama ve
araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak, 

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilgili ağlara katılmak, yeni ağlar kurmak ve farklı
iletişim platformları ve tematik ağlar üzerinden Merkezin çalışmalarını geniş kapsamlı olarak
paylaşmak ve Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını sağlamak,

h) Amaçları kapsamında ulusal ve uluslararası, resmî kuruluşlar, özel kuruluşlar ve sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek ve işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Senatonun önerisi ve Rektörün onayıyla Üniversitenin kadrolu

öğretim üyeleri arasından beş yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, kurula başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun süreli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından
sonra uygulamak,

c) Merkezde yürütülen programlar için gerektiğinde program koordinatörleri görevlen-
dirmek ve bu programların etkinliklerini planlamak ve denetlemek,

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
Müdür yardımcısı ve görevleri 
MADDE 10 – (1) Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet ala-
nıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunan en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak, beş yıl
için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları Müdür ile işbirliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür.
Müdürün olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi müdüre vekalet eder.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Rektörün onayıyla

Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından beş yıl için görevlendirilen dört kişi olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün
önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere Rektör tarafından aynı usulle yeni üye görevlendirilir.  
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(2) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-
ğanüstü olarak toplanır. 

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sanat, tasarım ve bilim alanlarında yaratıcılık, yenilikçilik ve buna bağlı olarak üretim

potansiyelini desteklemek amacıyla belirlenen ihtiyaçlara yönelik ders, seminer, toplantı, kon-
ferans, çalıştay, kolokyum, sergi, yarışma ve benzeri etkinliklerin hazırlanması, planlanması,
katılım koşullarının belirlenmesi ve işbirliği yapılacak kişiler, kurumlar ve eğitim verecek bi-
rimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Sanat, tasarım ve bilim alanlarında araştırma ve danışmanlık plan ve programlarını
belirleyerek bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturmak,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve
kuruluşlarla yapılacak işbirliğine yönelik esasları belirlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak,

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulması ha-

linde, Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları ve/veya diğer kurum ve
kuruluşların elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
beş üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danış-
ma Kurulu üyelerinin görev süresi beş yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç
duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunur.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir. 
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 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Merkez Bölge ve Polatlı Bölgesi (Sarıoba-

Yaralı) Kantarlarında Tesellüm Hizmet Alımı ĠĢleri T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2018/353083 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya 

Döneminde Fabrikamız Merkez Bölge ve Polatlı 

Bölgesi (Sarıoba-Yaralı) kantarları tesellüm hizmet 

alımı iĢi (Merkez Bölge Tahmini 130 Gün 48 

Personel) 

  (Polatlı Bölgesi Sarıoba Tahmini 92 Gün 7 Personel)  

  (Polatlı Bölgesi Yenice Tahmini 70 Gün 7 Personel 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : 

Merkez Kantarı ĠĢe BaĢlama Tarihi : 11.09.2018 (Tahmini) 

Merkez Kantarı ĠĢ Bitim Tarihi : 18.01.2019 (Tahmini) 

Polatlı Kantarı (Sarıoba) ĠĢe BaĢlama Tarihi : 19.10.2018 (Tahmini) 

Polatlı Kantarı (Sarıoba) ĠĢin BitiĢ Tarihi : 18.01.2019 (Tahmini) 

Polatlı Kantarı (Yenice) ĠĢe BaĢlama Tarihi : 02.10.2018 (Tahmini) 

Polatlı Kantarı (Yenice) ĠĢin BitiĢ Tarihi : 10.12.2018 (Tahmini) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 02.08.2018 Saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

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

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6273/1-1 
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MUġ ĠLĠ, HASKÖY ĠLÇESĠNDE KAFETERYA, ÇAY BAHÇESĠ VE KAZAN DAĠRESĠ 

BĠNASI ANAHTAR TESLĠM GÖTÜRÜ BEDEL ĠLE YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

MuĢ ili, Hasköy ilçesinde kafeterya, çay bahçesi ve kazan dairesi binası anahtar teslim 

götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

1 - MuĢ Ġli, Hasköy Ġlçesinde Kafeterya, Çay Bahçesi ve Kazan Dairesi Binası anahtar 

teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler, Ġdari ġartnamede belirtilen TL hesabına 100,00 TL 

yatırıldıktan sonra ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, 

―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul 

Müdürlüğümüzden, ―Atatürk Bulvarı Eski Hükümet Konağı Binası No: 2/5 49700 Hasköy/MUġ‖ 

adresindeki Türk Kızılayı Hasköy ġube BaĢkanlığından ve ―Atatürk Bulvarı Bankalar Cad. Hal 

Sok. Kızılay ĠĢ Hanı No: 16 K: 4 49100 MUġ‖ adresindeki Türk Kızılayı MuĢ ġube 

BaĢkanlığından dekont karĢılığından temin edilebilecektir.  

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07.08.2018 günü saat 11.00’e kadar ―Atatürk Bulvarı 

Bankalar Cad. Hal Sok. Kızılay ĠĢ Hanı No: 16 K: 4   49100 MUġ‖ adresindeki Türk Kızılayı 

MuĢ ġube BaĢkanlığına vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 15.08.2018 günü saat 14.30’da Türk 

Kızılayı MuĢ ġube BaĢkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6251/1-1 

—— • —— 

MUHTELĠF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/347264 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 10 kalem Muhtelif Ölçülerde Sac Levha, lokomotif 

imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu, 

b) Tarihi ve saati : 30.07.2018 - Saat - 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

30.07.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6193/1-1 
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KESTART MAKĠNASI SATIġI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda bulunan 1 adet Wp-Haton marka Kestart Makinası (150-600 gram arası 

6 adet hamuru 3 sağa 3 sola aynı anda kesebilen ve saatte ortalama 3000-9000 arası hamur 

kesebilen), teklif alma yoluyla satılacaktır. 

2 - Ġstekliler, Kestart Makinasını aĢağıda adresi belirtilen fabrikamızda görebilirler. 

3 - Tekliflerin en geç 23.07.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Satınalma Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel : 0312 397 33 65 – 66          Faks : 0312 397 33 74 

 6270/1-1 

—— • —— 

ARSA SATILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 

Ġdarenin: 

Adresi : Kırklareli Belediye BaĢkanlığı Karacaibrahim Mahallesi 

Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELĠ 

Telefon ve faks numarası : 0 288 214 10 45 - 0 288 214 12 00 

Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel.tr 

1 - ĠHALENĠN KONUSU ve ĠġĠN ADI: 

Belediyemiz tarafından yapımı devam eden Yeni Otogarın yanındaki, Mülkiyeti 

Belediyemize ait Kırklareli Merkez Hacızekeriya Mahallesi Dereköy ġosesi Mevkii 427 Ada 

66 Parselde 29/05/2018 tarih ve 154 sayılı imar planına göre Akaryakıt Ġstasyonu olarak ayrılan 

3.269,22 m2 arsa satılacaktır. 

ĠĢin Adı: Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt Ġstasyonu olarak ayrılan 

arsanın satıĢı  

2 - ĠHALENĠN YAPILIġ ġEKLĠ: 

Ġhale konusu iĢ, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif 

usulünce ihale edilecektir. 

3 - ĠHALE ġARTNAMESĠNĠN TEMĠNĠ VE BEDELĠ: 

Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġdari ve 

Mali ĠĢler Servisinden görebilir veya Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler ihale 

Ģartnamesini 100,00- TL karĢılığında satın alabilir. 

4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI: Ġhaleye çıkarılacak arsanın 

muhammen bedeli 4.650.000,00 TL. (dörtmilyonaltıyüzellibintürklirası) olup, geçici teminatı 

139.500,00- TL.’dir. (yüzotuzdokuzbinbeĢyüztürklirası) 

5 - ĠHALENĠN SAATĠ, YERĠ ve EVRAKLARIN TESLĠM SÜRESĠ: 

Ġhale 30/07/2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. 

(Ġhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.) 

Ġhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 
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6 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: 

Teklifler aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek Ģekilde hazırlanacaktır. 

A) ĠÇ ZARF 

Ġç zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

a) Teklif Mektubu, (Örneği Ģartname ekinde verilecektir) 

b) Ġhaleye iĢtirak eden özel ve tüzel kiĢiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte Ģartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. 

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun 

olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye 

girmemiĢ sayılır. 

B) ĠÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 

C) DIġ ZARF 

DıĢ zarf aĢağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir. 

a- Teklif mektubunu içeren Ġç zarf 

b- ġartname bedeli olan 100,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz 

c- 2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 

yazılı taahhütname (Ģartname eklerinde örneği mevcut) 

d- Yer görme Belgesi (Ģartname ekinde mevcut)  

e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kiĢiler için)  

f- Ġkametgah belgesi. (gerçek kiĢiler için)  

g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat 

mektubu (2886 S.K. 27 maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile 

ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

h- Kırklareli Belediyesi Ġdari ve Mali ĠĢler Servisi’nden alacakları borcu yoktur yazısı. 

(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmıĢ) 

I - Ġsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için) 

j- TaĢınmaza ait satıĢ Ģartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli 

tarafından imzalanması. 

k- Özel kiĢiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza 

beyannamesi 

l - Tüzel kiĢiler için: 2018 yılı içerisinde alınmıĢ oda sicil kaydı, teklifte bulunacak 

kiĢilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kiĢiler adına vekaleten ihaleye 

gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. 

D) DIġ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı - soyadı ve açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır. Ġç 

zarfta olduğu gibi dıĢ zarfında yapıĢtırılan yerinin mühür veya imza ile iĢaretlenmesi ihtilafa yol 

açmaması bakımından gereklidir. 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29. maddesi gereğince Ġhale Komisyonu Ġhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur. 6216/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Rize Derepazarı Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI 

MADDE 1 -  

Mülkiyeti Derepazarı Belediye BaĢkanlığı ve diğer hissedarlara ait olan Merkez Mahallesi 

F44-C-24-D-S-B Pafta, 569 Ada, 15 Nolu parsel 598,46 m2 alanlı parsel üzerinde Derepazarı 

Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ve 02.11.2017 tarih ve 80 sayılı kararları 

gereğince yetki belediyemiz encümenine verilmiĢ olup, 2 Bloktan oluĢan, 1 Bodrum, 1. Zemin 

(asma kat ilintili), 4 normal kat, (16 adet bağımsız bölüm konut, 6 adet bağımsız bölüm asma katlı 

dükkanların hissedarlara verilmek Ģartı ile) teklif almak üzere Ģartname dahilinde, 2886 Devlet 

ihale Kanununun 35/a maddesi belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile en çok teklif verene 

Ģartname dahilinde ihale edilecektir. 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ 

MADDE 2 -  

Ġstekliler, Ġhale Ģartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Derepazarı 

Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne ihale dosya bedeli olan 250,00.- (ikiyüzellitürklirası) TL yatırılarak Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğünden ihale dosyası alınabilir. 

ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ 

MADDE 3 -  

ĠĢin ihalesi 26.07.2018 PerĢembe günü saat: 15.00’de Derepazarı Belediyesi Encümen 

Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır. 

ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

MADDE 4 -  

Ġhaleye konu iĢin tahmini inĢaat maliyeti bedeli 2.758.879,60.- (ikimilyonyediyüzellisekizbin 

sekizyüzyetmiĢdokuztürklirasıaltmıĢkuruĢ) TL dır. Yapım bedeli, bu bedeli aĢtığı takdirde 

yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

MADDE 5 -  

5.1. Geçici Teminat: ĠĢin tahmin edilen inĢaat maliyet bedeli 2.758.879,60.-

(ikimilyonyediyüzellisekizbinsekizyüzyetmiĢdokuztürklirasıaltmıĢkuruĢ) TL nın %3’ü olan 

82.766,39-TL (seksenikibinyediyüzaltmıĢaltitürklirasıotuzdokuzkuruĢ) TL’dır. 

5.2. Ġhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. Ġhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiĢtirilinceye kadar Ġhaleyi yapan Ġdare tarafından tutulacaktır. 

ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI 

MADDE 6 - Ġhale teklif Ģartları idari Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER 

MADDE 7 -  

Ġhaleye katılmak isteyen; 

a. Gerçek kiĢiler için; 

a.1- Kanuni Ġkametgah adresi göstermesi 

a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı 

a.3- Ġmza sirküleri (Noter tasdikli) 

a.4- Adli Sicil Kaydı  

a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 

a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı 

b. ġirket olarak katılacaklar için; 

b.1- ġirket adına girecek olanların Ģirket yetki belgesi (noter tasdikli) 

b.2- Ticaret odası sicil kaydı 
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b.3- Ġmza Sirküleri (noter onaylı) 

b.4- ġirket ortakları ve Ģirket yetkilisinin sabıka kaydı 

b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 

b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı 

b.7- Tebligat için adres beyanı  

b.8- Ticaret sicil gazetesi 

c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı) 

c. Tüm katılımcılar için; 

c.1- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,  

c.2- Geçici teminat makbuzu. 

c.3- ġartname alındı makbuzu 

c.4- Tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge  

c.5- Ġstekli, ĠĢin tahmin edilen inĢaat maliyet bedeli olan 2.758.879,60.-

(ikimilyonyediyüzellisekizbinsekizyüzyetmiĢdokuztürklirasıaltmıĢkuruĢ) TL bedelin %10'undan 

az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Bu iĢte alt yüklenici çalıĢtırılmayacaktır. 

e- Geçici teminat ve Ģartname alındı makbuzunun vermesi yeterli olup, Ģirket olarak 

girecekler için Ģirket adına, gerçek kiĢiler için ihaleye girecek olan kiĢi adına düzenlenmelidir. 

MADDE 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir. 

MADDE 9 - Ġdarenin Adresi:  

Belediye Hizmet Binası Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

Sadettin Kaynak Bulvarı No: 39/2   53900 Derepazarı/RĠZE 

Telefon : 0 464 311 27 84 

Faks : 0 464 311 30 19 

Mail Adresi : hizirkarabacak@gmail.com 

TEKLĠFLERĠN HAZIRLANMASI 

MADDE 10 -  

10.1. Ġç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

10.2. DıĢ Zarf: Ġç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7. maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ 

MADDE 11 -  

11.1. Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine kadar, 

Belediye Encümenine (Ġhale Komisyonu) verilecektir. (Derepazarı Belediyesi/RĠZE) 

11.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

11.3. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

11.4. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

MADDE 12 - Söz konusu ihale 2886 S.D.Ġ.K.na göre düzenlenmiĢ olup, istenen bütün 

bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ olmalıdır. 

MADDE 13 - Belediye Encümeni 2886 S.D.Ġ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 6212/1-1 
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ġEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLĠSĠ SATIN ALINACAKTIR 

Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden: 

ġeker pancarı tohum kutusu ve ambalaj kolisi alımı iĢi Türkiye ġeker Fabrikaları Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/354492 

1 - Ġdarenin 

a) Adı, adresi : ġeker Enstitüsü Müdürlüğü 

  AyaĢ Yolu 18. km Etimesgut ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : Telefon 312 293 44 00 

  Faks 312 243 24 06 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pancar tohumu ambalajlanmasında kullanılmak üzere; 

280.000 adet 1 kg’lık tohum kutusu, 19.000 adet 15 kg’lık 

dıĢ koli 

b) Teslim yeri : ġeker Enstitüsü Müdürlüğü Tohum ĠĢleme Ambarı 

c) Teslim süresi : Kutular için provanın onayından sonra Ġdarenin vereceği 

teslim programına göre 20 takvim günü; 

  Koliler için provanın onayından sonra 20 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : ġeker Enstitüsü Müdürlüğü A Binası AyaĢ Yolu 18. km 

Etimesgut ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 02.08.2018 PerĢembe günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler idari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilmiĢtir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda 

geçici teminat verilecektir.  

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde ġeker Enstitüsü A Binasında hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - Ġhale dokümanı ġeker Enstitüsü Ticaret Servisi AyaĢ Yolu 18. km Etimesgut 

ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler teklif zarflarını en geç 02.08.2018 PerĢembe günü saat 14.00’e kadar ġeker 

Enstitüsü Müdürlüğü, HaberleĢme Servisine vereceklerdir. 

10 - Mezkur alım, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 Sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

 6249/1-1 
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MÜBADELE ĠLANI 

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin Adresi : Zonguldak Emniyet Müdürlüğü - Lojistik ġube 

Müdürlüğü Çaydamar Mah. ġehit Er Bülent 

ġanal Cad. Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası 

No: 16 Merkez Zonguldak. 

2 - ĠletiĢim : 0 372 2572675 - 5673 

     E-posta : zonguldaksatinalma@egm.gov.tr 

3 - Mübadele Konusu Malın 

     Niteliği, Türü ve Miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ, hurda halinde 

veya trafik hasarlı durumda bulunan 21 adet 

değiĢik cins ve modelde taĢıt, 204 Parça hurda 

halinde muhtelif demirbaĢ ve tüketim 

malzemesi, 5380 kg araç plakası ve 5360 kg 

Hurda Demir, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi 

uyarınca uyarınca 1 Adet 2018 model 

Wolksvagen Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4 

Motion DSG (Sedefli derin siyah renk) ve 1 adet 

2018 model Renault Kangoo Express Cargo 

Maxi Joy 1.4 DCĠ - 90 PS - Beyaz Renk - 5 ileri 

manuel vites - Klima paketi taĢıt ve 1000 top 

1.Hamur 80 Gram fotokopi kağıdı ile açık 

arttırma usulü mübadele edilecektir. 

4 - Mübadele konusu malın 

     Teslim Etme ve Teslim Alma yeri : 

  a) Mübadelede teklif edilen taĢıtlar Zonguldak 

Emniyet Müdürlüğü - Lojistik ġube Müdürlüğü 

adresine teslim edilecektir. 

  b) Mübadelede alınacak TaĢıtlar ve diğer mallar 

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü - Lojistik ġube 

Müdürlüğü önünde bulunan taĢıt parkından 

teslim alınacaktır. 

5 - Mübadele konusu malın 

     Teslim Etme Tarihi : Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıtlar, 

SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren (30) 

gün içinde teslim edilecektir. 

6 - Mübadele konusu malın 

     Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan taĢıtlar ile diğer malzemeler 

mübadele karĢılığı olan taĢıtların teslim edildiği 

günü izleyen (15) iĢ günü içerisinde yüklenici 

tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 

zorunludur.  
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7 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : Zonguldak Emniyet Müdürlüğü - Lojistik ġube 

Müdürlüğü 

8 - Mübadelenin Tarihi ve Saati : 31/07/2018 Salı günü Saat: 14:00 

9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun idare 

tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık 

ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin,  

2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir. 

10 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - ġartname bulunmakta olup, Mübadele dokümanı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü - 

Lojistik ġube Müdürlüğü - Satın alma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve Zonguldak 

Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 40,00.- TL karĢılığı Zonguldak Emniyet Müdürlüğü - Lojistik 

ġube Müdürlüğü - Satın alma Büro Amirliği adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif 

verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 
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12 - Teklifler 31/07/2018 Salı günü Saat 14.00’a kadar Zonguldak Emniyet Müdürlüğü - 

Lojistik ġube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

13 - Mübadele iĢlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle gerçekleĢtirilir. 

14 - Ġstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

15 - Kesin teminat alınarak sözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde 

Ģartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme 

yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.  

16 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

17 - Mübadele KarĢılığı Alınacak TaĢıtın Özellikleri 

 

S.No Markası Yakıt Tipi Modeli Rengi Miktarı 

1 

2018 model Wolksvagen Tiguan 2.0 

TDI SCR 150 PS 4 Motion DSG 

(Sedefli derin siyah renk) 

Dizel 2018 Siyah 1 Adet 

2 

2018 model Renault Kangoo Express 

Cargo Maxi Joy 1.4 DCĠ- 90 PS- 

Beyaz Renk - 5 ileri manuel vites - 

Klima paketi 

Dizel 2018 Beyaz 1 Adet 

S.No Alınacak Malın Cinsi Birimi Miktarı 

1 1. Hamur, 80 gr Fotokopi kağıdı Top 1000 

 

18 - Mübadele konusu taĢıtların özelikleri 

 

S.N Model Markası - Tipi Plakası 

Motor 

Gücü 

Yakıt 

Cinsi 

Faal Olup 

Olmadığı 

Hasar 

Durumu (%) 

01 2007 Fiat Doblo Cargo 1.3 67 A 0619 55.1 Dizel Gayrı Faal 20 

02 2010 Ford Connect 67 A 0138 66 Dizel Gayrı Faal 35 

03 2004 Toyota Corolla Terra 1.6 67 A 0070 -  Benzin Faal 15 

04 2005 Renault Megane 1.6 67 A 0076 -  Benzin Faal 15 

05 2007 Hyundai Accent Era 67 A 0625 112 Benzin Faal 17 

06 2012 Fiat Linea 1.3 67 A 0179 70 Benzin Gayri Faal 45 

07 2005 BMW F650 GS 67 A 0093 7 Benzinli Gayri Faal 15 

08 2007 Ford Transit 330M 67 A 0626 120 Dizel Faal 15 

09 2007 Ford Transit 330M 67 A 0622 64.7 Dizel Faal 15 

10 2004 Renault Megane 67 A 0086 - Benzin Faal 15 

11 2011 Ford Conncet K210S 1.8 67 A 0035 87.3 Dizel Faal 15 

12 2009 Hyundai Accent Era 67 A 0113 82.4 Benzinli Faal 15 

13 2011 Ford Connect K210 67 A 0159 66 Dizel Faal 13 
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S.N Model Markası - Tipi Plakası 

Motor 

Gücü 

Yakıt 

Cinsi 

Faal Olup 

Olmadığı 

Hasar 

Durumu (%) 

14 2000 BMW R1100 67 A 0055 66.1 Benzin Faal 10 

15 2008 Hyundai Accent Era 67 A 0129 81 Dizel Faal 15 

16 2005 BMW F650 GS 67 A 0091 - Benzin Faal 10 

17 2005 BMW F650 GS 67 A 0092 - Benzin Faal 20 

18 2001 BMW R1100 RT 67 A 0069 90 Benzin Faal 10 

19 2000 BMW R1100 RT 67 A 0056 66.1 Benzin Faal 10 

20 1999 Renault Master 67 A 0029 58.8 Dizel Faal 25 

21 2006 
Volkswagen Passat 2.0 

FSI Comfortline 
67 A 0004 150 Benzin Faal 15 

 

19 - Mübadele konusu demirbaĢ malzemesi ve tüketim malzemeleri, alüminyum araç 

plakası özellikleri. 
 

S.No Cinsi Miktarı Durumu 

01 
DemirbaĢ malzemesi, tüketim 

malzemesi. 

202 parça (teknik komisyon raporunda 

ayrıntılı olarak bildirilmiĢtir. 
Hurda 

02 Hurda Demir 5360 Kg Hurda 

03 Araç Plakası 5380 kg Hurda 
 

20 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında taĢıtlar ve diğer mallar 

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü - Lojistik ġube Müdürlüğünün önünde bulunan taĢıt otoparkında, 

görülebilir. 

21 - Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 358.020,00 TL. dır. 

22 - Ġhale açık artırma usulü yapılacaktır. 

23 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 

24 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6217/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Başiskele Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aĢağıdaki listede yer alan arsa taĢınmazın hali hazır mevcut 

durumuyla satıĢa çıkarılmıĢ olup, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı 

gereğince Kapalı Teklif Usulü ile BaĢiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1 - Ġhalelerin Tarihi ve Saati : 26.07.2018 PerĢembe Günü - AĢağıda tabloda belirtilen 

tarih ve saatde yapılacaktır. 

2 - Ġhalelerin Yapılacağı Yer : Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 BaĢiskele/ 

KOCAELĠ 

3 - Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve 

devamına göre Kapalı Teklif Usulü 
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4 - Ġhale Ģartnameleri : BaĢiskele Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü- 

KamulaĢtırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. 

Selahattin Eyyübi Cad. No:1  BaĢiskele/KOCAELĠ 

adresinden temin edilebilir. 

  Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)           

5 - ġartname Bedeli : 100,00 -TL.  

6 - Ġhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

1- DıĢ zarf 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Ġkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek KiĢiler), 

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmıĢ ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel KiĢiler) 

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel KiĢiler) 

e)  Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun) 

g) Ġstekli tüzel kiĢilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kiĢiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

h) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi 

i) Ġhale ġartnamesinin her sayfasının ―okudum‖ ibaresi ile imzalanması   

j) BaĢiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınacaktır.)  

7 - Teklif mektuplarının en geç 26.07.2018 PerĢembe günü saat 11:00'a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü- KamulaĢtırma ve Emlak Yönetimi 

Birimine verilmesi Ģarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle 

oluĢacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlarla taĢınmaza ait dosyalarındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiĢ sayılırlar. Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalan istekliler, SatıĢ ġartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9 - SatıĢtan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

10 - Ġdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Sıra 

No 

Ġlçe/Mevkii/ 

Mahalle 

Ada/ Yüzölçümü 

(m²) 

Ġmar 

Durumu 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

Tarih 

Saat Parsel No 

1 

BaĢiskele/ 

Kullar/Yaylacık 

Mahallesi 

822/2 5.000,00 m² 
Sanayi 

Alanı 

6.000.000,00 

TL 

180.000,00 

TL 

26.07.2018 

11.00 

 

BaĢiskele Belediyesi Ġnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 

 6221/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/344 esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6241/1-1 

————— 
Çal Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/219 esas, 2012/232 karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6242/1-1 

————— 
Malatya 1. ĠĢ Mahkemesinin 2016/197 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6243/1-1 

————— 
Malatya 1. ĠĢ Mahkemesinin 2016/203 esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6244/1-1 

————— 
Antalya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1977/91 esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur.  6245/1-1 

————— 
Gaziantep 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/726 esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 6246/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/05/2018 tarih ve 235 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 13/06/2018 tarih ve 1020 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47586 ve 47587 adaların doğusundaki park alanına iliĢkin 1/1000 

ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği 16/07/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 6225/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurumumuzda Grup BaĢkanı olarak görev yapmakta iken 672 sayılı KHK ile kamu 

görevinden çıkarılan Mustafa SEZGĠN’in ihraç iĢlemine karĢın OHAL Komisyonuna yapmıĢ 

olduğu baĢvurunun sonuçlandığı BaĢbakanlık Olağanüstü Hal ĠĢlemleri Ġnceleme Komisyonundan 

alınan 21/06/2018 tarihli ve 2601 sayılı yazıyla Kurumumuza bildirilmiĢtir.  

Komisyonun 2018/20248 sayılı kararında; 

―1 - BaĢvurunun reddine, 

2 - 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna 

devrine, 

3 - Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre baĢvurucuya tebliğ 

edilmesine, 

4 - Kararın, baĢvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara Ġdare 

Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 13.06.2018 tarihinde oybirliği ile karar verilmiĢtir.‖ 

denilmektedir. 

Söz konusu karar adı geçenin bilinen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilemediğinden (Koru Mahallesi Mesa Koru Sitesi Orkide Blok Daire No: 3 Çayyolu 

Çankaya/ANKARA) ve adı geçenin MERNĠS’de adres kaydı bulunmadığından, Komisyon 

kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara Ġdare Mahkemelerinde dava 

açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve müteakip maddeleri gereğince 

ilanen tebliğ olunur. 6254/1-1 

—— • —— 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Medresetüzzehra Bilim ve Sanat Vakfı (Medresetüzzehra Vakfı) (Mebvak), ġanlıurfa 1. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2018 tarihinde kesinleĢen, 25/01/2018 tarih ve E: 2017/283, 

K: 2018/42 sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6234/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Gürüz Eğitim ve Yardım Vakfı. 

VAKFEDENLER: Abdulkadir Gürüz, Firuze Gürüz, Ferhat Gürüz, Lerzan Gürüz Kayın, 

Filiz Gürüz, Mustafa Kayın. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: MERSĠN. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Mersin 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.06.2018 tarihinde kesinleĢen 20/04/2018 tarihinde 

tashih edilen tashih Ģerhli 19/04/2018 E: 2017/275, K: 2018/103 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde, okuyan 

yoksul çocukların ve gençlerin eğitim yapabilmelerini sağlamak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (Yüzbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Abdulkadir Gürüz, Ferhat Gürüz, Lerzan Gürüz Kayın, Firuze 

Gürüz, Semih YeĢil, Halil Hulki Özel, Alper Yedigöz. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin kararı ile üniversite veya amaçları en 

yakın olan bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6235/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Anadolu Bor Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ömer ġen, Harun Altun, Mahmut Doğan, Ali Cengiz AktaĢ, Ġbrahim 

Halil Altıngöz, Halil Kalabalık, Abdülkadir Alaybeyi, Ġbrahim Erol, Bekir Batı, Orhan Yıldız, 

Mehmet ArslantaĢ, Nurcan Çetinkaya, Metin Çengel, Sami Adalı, Ġbrahim Erdal, Çetin Lütfi 

Baydar, Türker Fedai ÇavuĢ, Zeynep Yaman, Kemal Sandık, Mehmet Ferhan Karaçizmeli, Nihat 

Güllü, YaĢar Karakeçeli, Ġsmail Öztoprak, Hasan Ġshakoğlu, Hacı Mehmet Mecitoğlu, Veli Balcı, 

Cengiz Özdoğan, Nedime Fidan DönertaĢ, Metin Güzem, Mehmet ġedit, Halil Ağaoğlu, Haluk 

Kökyar, Esra Çimen, Ġsmail Hakkı Ertekin. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.2018 tarihinde kesinleĢen 21.11.2017 tarihli ve 

E: 2017/134, K: 2017/574 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: BOR katkılı Ar-Ge çalıĢmaları yapmak ve patentleri almak, patenti 

Vakfa ait BOR katkılı ürünleri üretecek ġirketler kurdurmak, BOR kaynaklarını en iyi Ģekilde 

korumak, yenilerini bulmak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (AtmıĢbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Ömer ġen, Harun Altun, Mahmut Doğan, Ali Cengiz AktaĢ, 

Ġbrahim Halil Altıngöz. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın amacına 

en yakın faaliyette bulunan kamu kuruluĢuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6236/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Âl-i Yasin Ġlim Ġrfan ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Nuri DÖNMEZ, Metin Mete ÇAĞLAR, Ġbrahim DEMEZ, Mehmet 

Ali ÇOLAK, Emin DÜK, Ali ġahin KESKE, Bülent KIRMIZIOĞLAN, Mesut KARAKUYU, 

Abuzer KARAHAN, Oğuz ÇELĠK, Vedat ÜFLER, Özkan KARAHAN, Osman ÇELĠK, Mustafa 

KARAHAN. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: GAZĠANTEP. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Gaziantep 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/07/2018 tarihinde kesinleĢen 10/05/2018 tarihli ve 

E: 2016/500, K: 2018/244 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yaratılan her faydalı varlığın, özellikle insanın yaratılıĢ fıtratına 

uygun yaĢayabilmesi için çalıĢmalar yapmak, her hak sahibinin hakkını veren, adil ve istikrarlı bir 

toplumun oluĢmasına katkıda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 

AzezyokuĢu Mevkii, 2935 ada, 34 parsel sayılı 8.542,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazda Mustafa 

KARAHAN’a ait 881/22980 hisse. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Kevser Basın Yayın Eğt. Org. ve Kırt. Malz. Ġth. Ġhr. San. 

Tic. Ltd. ġti.’e devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6237/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
–– Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 11)
–– Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname

Numarası: 12)

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bitkisel Hammadde ve Ürün Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gümüşhane Üniversitesi Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Şehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


