
T.C.
Resmî Gazete

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 52. Sayfadadır.

29 Temmuz 2018
PAZAR

Sayı : 30493

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz

Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(27) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“27) Ön ödemeli sayaç: Müşterinin bedelini daha önceden ödediği miktarda veya tu-

tarda doğal gaz kullanımına imkan veren, 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tabi ve dağıtım şirketinin sistemine

uyum sağlayan sayacı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Sistemde kullanılmakta olan mevcut ön ödemeli sayaçlara Türk Lirası yükleme/Türk

Lirası düzeltme/Türk Lirası satış yöntemleri uygulanabilir. Dağıtım şirketi uygulayacağı yön-

temi Kurul onayına sunar. Kurul gerekli görmesi halinde sunulan uygulama yönteminde deği-

şiklik yapar ve uygulama yöntemi Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Uygulama yönteminde Kurul

onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla satın alması

tamamlanmış olan doğal gaz alımları için bu fıkra hükmü uygulanmaz.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.



Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK ARAŞTIRMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykoz Üniversitesi Lojistik Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Üniversitesi Lojistik Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının 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: Beykoz Üniversitesi Lojistik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yerel, ulusal ve uluslararası boyutta, lojistik

konularında Üniversite-toplum-sektör iş birliğini sağlayarak lojistik alanındaki gelişmelere

paralel yeni araştırmalar yapmak, stratejiler oluşturmak, lojistik sektörünün gelişimini hedef

alarak bölgenin ve ülkenin rekabet edebilirliğine destek olmak amacıyla bilimsel çalışmalar

yapmak ve projeler üretmektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Lojistik alanında eğitim programları, seminerler, konferanslar ve geziler düzenle-

mek.

b) Ulusal ve uluslararası çevrelerden destek alabilecek lojistik projeleri geliştirmek.

c) Lojistik uygulamaları konusunda sektöre destek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Lojistik alanında bilimsel ve sektörel yayınlar yapmak.

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, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı

sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından,

en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir.

Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona

erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bu-

lunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezi, amaçları doğrultusunda yönet-

mek.

c) Merkezin düzenlediği program ve faaliyetlerin Merkezin amaçlarına uygun ve ba-

şarılı gerçekleştirebilmesi için gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

g) Merkez adına, Üniversite içi ve dışında her türlü iş birliği ve iletişimi sağlamak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Her-

hangi bir nedenle bu süre tamamlanmadan boşalan üyeliklere yeni üyeler seçilir. Yönetim Ku-

rulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantı gündemini görüşerek toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

e) Merkezin vereceği katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin ve-

rilme koşulları ile gerekli düzenlemeler, faaliyetlerle ilgili görevlendirmeler ve faaliyetlerde

katkısı bulunan elemanlara yapılacak ödemelerle ilgili konuları karara bağlamak ve bu kararları

Rektörlüğün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organ-

ların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Kanununun 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: Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve

idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin

çalışmalar yaparak iletişim ve bilgi teknolojisine dayalı eğitim için plan, program, koordinasyon

ve uygulama faaliyetleri yürütmek, ayrıca, eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağla-

yarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş

birliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuru-
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luşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü, dok-

tora ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede

verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek amacını taşımaktadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Üniversitenin uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, eğitim prog-

ramları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

b) Üniversitenin tüm akademik birimlerinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim

yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,

bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak.

c) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojile-

rinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin

tüm teknik işleri ilgili birimlerden talep ederek yürütmek.

ç) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlanmasını sağlamak.

d) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içe-

riklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli

koordinasyonları sağlamak.

e) Üniversiteler, kamu, özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değer-

lendirmek, analiz etmek, iş birliği yaparak eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını

sağlamak.

f) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar

düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik iş birliği ile organize etmek

ve bu yönde katkı sağlamak.

g) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla

yapılacak iş birliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

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, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı

sorumludur.
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(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından,

en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilebilir.

Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona

erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bu-

lunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezi, amaçları doğrultusunda yönet-

mek.

c) Merkezin düzenlediği program ve faaliyetlerin amaca uygun ve başarılı gerçekleşti-

rebilmesi için gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

g) Merkez adına, Üniversite içi ve dışında her türlü iş birliği ve iletişimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Her-

hangi bir nedenle bu süre tamamlanmadan boşalan üyeliklere yeni üyeler seçilir. Yönetim Ku-

rulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantı gündemini görüşerek toplantıya

katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

e) Merkezin vereceği katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin ve-

rilme koşulları ile gerekli düzenlemeler, faaliyetlerle ilgili görevlendirmeler ve faaliyetlerde

katkısı bulunan elemanlara yapılacak ödemelerle ilgili konuları karara bağlamak ve bu kararları

Rektörlüğün onayına sunmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Beykoz Üniversitesinden:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU ÖĞRENME UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının 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: Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Beykoz Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Beykoz Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Beykoz Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite bünyesinde yer alan ön lisans, lisans

ve lisansüstü programlar dışında, öğrenciler ve toplumun her kesiminden ve yaş grubundan bi-

reylere öğrenme ihtiyacı duydukları alanlarda her türlü eğitim ve öğretim programı, ulusal ve

uluslararası ilgili standartlara uygun olarak kurs, seminer, sertifika programı, danışmalık hiz-

metleri ve etkinlikler düzenlemek; Üniversitenin ulusal ve uluslararası kamu, özel sektör, yerel

yönetim ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesine çalışarak bu kuruluşlarla iş

birliğine dayalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Üniversitenin, ekonominin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren özel, kamu kurum

ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini geliştirerek, bu kurum

ve kuruluşlarla iş birliğine dayalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

b) İhtiyaç duyulan konularda; eğitim ve sertifika programları açmak, kurslar, seminerler,

konferans ve etkinlikler düzenlemek.

c) Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimlerini düzenle-

mek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

d) Eğitim, sertifika ve benzeri programları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile

ilişkilendirerek, iç ve dış kalite yaklaşımları ile bu programların tanınmasını kolaylaştırmak.

e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazır-

lamak ya da hazırlatmak. 

f) Düzenlenen faaliyetlerle ilgili ihtiyaç halinde yayınlar yapmak.

g) Faaliyetlerini diğer merkezlerle birlikte koordine etmek.

29 Temmuz 2018 – Sayı : 30493                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



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, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı

sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından,

en çok iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür

yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdi-

ğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulun-

madığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak ve Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkezin düzenlediği program ve faaliyetlerin amaçlarına uygun ve başarılı gerçek-

leştirebilmesi için gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programlarını hazırlamak.

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

g) Merkez adına, Üniversite içi ve dışında her türlü iş birliği ve iletişimi sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere; toplam beş üyeden oluşur. Yönetim

Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Her-
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hangi bir nedenle bu süre tamamlanmadan boşalan üyeliklere aynı usulle yeni üyeler seçilir.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantı gündemini görüşerek

toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim,

danışmanlık ve benzeri birimler oluşturulmasına ilişkin karar almak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

f) Merkezin vereceği katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin ve-

rilme koşulları ile gerekli düzenlemeler, faaliyetlerle ilgili görevlendirmeler ve faaliyetlerde

katkısı bulunan elemanlara yapılacak ödemelerle ilgili konuları karara bağlamak ve bu kararları

Rektörlüğün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün talebi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyeti, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

S. 

No 

Esas 

No 

Karar 

No 

Karar 

Tarihi 

Sanık Adı 

Soyadı 

Baba 

Adı 

Doğum Yeri- 

Tarihi Suç Cezası 

1 2017/404 2018/137 08.02.2018 
GELA 

BUKİA 
BONDA ALDONA 

5237 S. TCK. 142/2-h, 

5237. TCK. 116/1. Mad. 

Mahkumiyet ve 

Hagb 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar adına çıkartılan davetiyelerin bila tebliği iade 

edildiği ve zabıtaca da yapılan araĢtırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı 

Tebligat Esasının 29 ve 30. maddeleri gereğince haklarında verilen hüküm Resmi Gazete’de 

ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmıĢ sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı 

hususu ilanen tebliğ olunur. 6434 

—— • —— 
İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2018/128 

Karar No : 2018/379 

Sanık : BEDĠRHAN ġIHO: Abdurrahman oğlu, Halime’den olma 1968 Halep 

Doğumlu, Bahçeli mahallesi 193 Sokak Ġslahiye/Gaziantep adresinde 

oturur. 

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

Suç Tarihi : 10.12.2017 

Suç Yeri : Gaziantep/Ġslahiye 

Karar Tarihi : 30.03.2018 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın esas/karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl      

6 Ay hapis ve 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına. 

Sanığın kasten iĢlemiĢ olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu olarak 

sanığın, TCK'nin 53/1 maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 

2. fıkrası gereğince cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, 

vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden ise aynı maddenin 3. fıkrası gereğince mahkum olduğu 

hapis cezasından koĢullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak sigaraların 

5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi uyarınca 

müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29. ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Gaziantep Bölge Adliye 

Mahkemesinde istinaf yasa yoluna baĢvurulabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 6465 
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Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/265 

Karar No : 2018/65 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

08/03/2018 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK.nun 86/2, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri gereğince 

2.000- TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırıldığı, Mahkememizin aynı esas ve karar sayılı 

04/04/2018 tarihli ek kararı ile infazın durdurulmasına karar verildiği ve yine Mahkememizin 

aynı esas ve karar sayılı 02/07/2018 tarihli ek kararı ile hükmün infazına kaldığı yerden devam 

edilmesine karar verilen Ġlyas ve Aysel oğlu, 16/06/1983 doğumlu, Niğde, Altunhisar, Uluören 

mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMAZAN ÖZATA tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

Mahkememizce verilen 2015/265 esas 2018/65 karar sayılı 08/03/2018 tarihli gerekçeli karar ile 

04/04/2018-02/07/2018 tarihli ek kararlar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 6522 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/672 

Karar No : 2017/529 

MüĢteki : ÖZGÜR KÜRKLÜ, Ahmet ve Sultan oğlu, 08/09/1978 BAHÇE doğumlu. 

Sanık : BĠLAL RAġĠT ĠLHAN, Hasan ve Helime oğlu, 01/01/1980 UġAK 

doğumlu. 

Suç : Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık 

Suç Tarihi : 06/01/2011 

Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 

Karar Tarihi : 18/07/2017 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Bilal RaĢit Ġlhan hakkında Bina Ġçinde 

Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememize açılan kamu 

davasının yapılan yargılama sonucunda; sanık hakkında 1 Yıl 15 Gün Hapis kararı verildiği, sanık 

bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 

suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 6528 

—— • —— 
Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan sanık Celal KAYA hakkında; 

Mahkememizin 16/05/2018 tarih, 2018/55 esas ve 2018/343 sayılı kararı ile hükümlü 

veya tutuklunun kaçması suçundan 5275 sayılı Yasanın 105/A-8 maddesi yollamasıyla 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun 292/1, 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile 

cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesi uyarınca cezanın infazından sonra denetimli 

serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, 5237 sayılı TCK’nın 53/1. maddesinde belirtilen haklardan 

yoksun tutulmasına karar verilmiĢtir. 

Diyarbakır Ġli Bağlar Ġlçesi Fatih Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı Latif ve Gürci oğlu 

21/06/1976 Diyarbakır doğumlu Celal KAYA tüm aramalara rağmen bulunup yokluğunda verilen 

karar kendisine tebliğ edilemediğinden; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar 

verildiğinden; 

Ġlanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından 15 gün sonra hükmün tebliğ olunmuĢ 

sayılacağı, 

Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya 

zabıt katibince tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak baĢvurulması suretiyle CMK 273/2. 

maddesi uyarınca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinat yolu açık olmak üzere 

istinaf yoluna baĢvurabileceği ve ilan masrafının kendisinden tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 6565 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kilis Merkez Yeni III Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan Kilis Merkez Yeni III Kısım Küçük Sanayi Sitesi 28 iĢyeri 

yapım iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 
Adresi : Alparslan TürkeĢ Bulvarı Sanayi Sitesi GiriĢi 2-7 Z2 

KĠLĠS 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 adet iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Kilis 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 
baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 4.455.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    311.850 TL 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 14/08/2018 - Saat: 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 

nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 
ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kilis Merkez Yeni III Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Alparslan 

TürkeĢ Bulvarı Sanayi Sitesi GiriĢi 2-7 Z2 KĠLĠS adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6614/2-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Orhangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aĢağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü Ġhale suretiyle satılacaktır. 

2 - Bu husustaki ihale 08/08/2018 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında 

yapılacaktır. 

3 - SatıĢı yapılacak gayr-i menkuller; 

 

S. 

No Mahallesi 

Ada/ 

Parsel Cinsi m² Hisse Miktarı 

Muhammen 

Bedel Geçici Teminat 

1 
Muradiye 

Mahallesi 
80/110 Tarla 7.471,35 m² 7.471,35 m² 5.603.512,50 TL 168.105,38 TL 

 

4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan 

Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda 

belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek Ģarttır. 

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır. 

6 - Her bir taĢınmaz satıĢı ihale Ģartnamesi 500,00 TL karĢılığı, Camikebir Mahallesi, 

Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın 

alınabilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim etmelidir. 

8 - TaĢınmaz satıĢı ihale Ģartnamesi görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi 

Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir. 6590/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun: 05.06.2018 gün ve 10929984 

sayılı Savunma istem yazısı. 

Tolga ÇETĠN - Çankaya Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi Hizmetlisi 

"FuhuĢa teĢvik, aracılık veya zorlama" suçundan KarĢıyaka Polis Merkezi Amirliğince 

iĢlem yapıldığı belirtilmektedir. 

Hakkınızda yapılacak iĢleme esas olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 130 uncu 

maddesi gereğince bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde savunmanızı 

Bakanlığımıza göndermeniz gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde savunma yapmadığınız 

takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiĢ sayılacaksınız. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 

 6616/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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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

YÖNETMELİKLER

–– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykoz Üniversitesi Lojistik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Beykoz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 7978 Sayılı Kararı 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - 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.


