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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve

Mutfak Sanatları 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; Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak

Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

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

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Nisan 2021
PAZAR
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez : Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk ve Dünya mutfak kültürünü araştırmak, ye-

meklerin reçetelendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak, bir turizm unsuru olarak “Türk Gas-

tronomi Turizmi” rotalarının oluşturulması ve incelenmesi çalışmalarını yürütmek, dünya mut-

fak kültürleri araştırmaları açısından çalışmalar yürüterek bu konu üzerine uygulamalar ortaya

koymak ve Türkiye'de dünya mutfak kültürleri etkilerini ortaya çıkarmak, tıbbi aromatik bit-

kilerin Türk ve dünya mutfakları üzerindeki etkileri ve sağlık alanındaki belirtilerini ortaya çı-

karmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk ve Dünya mutfakları konusunda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak,

bu nitelikteki çalışmaları koordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası

kurum ve kuruluşları harekete geçirmek.

b) Türk ve Dünya mutfakları ile ilgili konularda sektörler arası planlama, şehir, bölge

ve ülke düzeyinde ortaklık, izleme ve değerlendirme, eğitim ve danışmanlık konularında hiz-

metler vermek.

c) Türk Mutfağı ve Dünya mutfakları konusunda toplumun, ilgili kurum ve kuruluşların

farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve destek mekanizmaları oluşturul-

masına imkan sağlayıcı çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve eğitim

toplantıları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak.

d) Konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbir-

liğinde bulunmak, ortak faaliyetler ve projeler yürütmek.
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e) Türk ve Dünya mutfakları konusunda görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak.

f) Türk ve Dünya mutfakları kapsamında yer alan yemeklerin reçetelerini oluşturmak,

bu yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışmalar yapmak.

g) Türk ve Dünya mutfakları kapsamında yer alan konularda Türk ve yabancı kişi ve

kurumlarla işbirlikleri yapılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikaya dayalı eğitim

programları hazırlayıp uygulamak.

ğ) Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili disiplinler arası ilişkileri düzenlemek, tıbbi aromatik

bitkilerin mutfak sanatına ve sağlığa katkılarını araştırmak.

h) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen 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, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı

sorumludur. Müdürün önerisi ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim elemanlarından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür görevi başında bu-

lunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin bitmesiyle yardımcılarının

da görev süresi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,

araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun ona-

yından sonra uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

e) Her yıl sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma

programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
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f) Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Merkezin gözetim ve denetimini yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma

alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

görevlendirilen üç kişi ile toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından

üç yıl süreyle görevlendirilir ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dol-

madan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler gö-

revlendirilebilir. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört defa ve en geç üç

ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı günü ve yeri üyelere

toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazılı olarak bildirilir. Toplantı kararlarına ilişkin oyların

eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve işbirliği

faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

c) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, da-

nışmanlık, yayın ve işbirliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak üzere karara bağlamak.

d) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri-

lecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimleri ve çalışma gruplarını oluşturmak ve bunların

görevlerini düzenlemek.

f) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-

taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

g) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sü-

rekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sürekli Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 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: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet Başkanı: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet

Başkanını,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Yüksekokul: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,

e) Yüksekokul Müdürü: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Yüksekokulun ön lisans programları dışında kısa ve

uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve ilgili mevzuatı çerçevesinde

sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Yük-

sekokul ile özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında
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iş birliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu amaçlara yönelik Yüksekokulun, diğer kurum

ve kuruluşlarla olan iş birliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının

geliştirilmesine, yürütülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar

ya da kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak ya da yaptırmak.

b) Danışmanlık hizmeti vermek.

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler

düzenlemek.

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, Yüksekokulda, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren bi-

rimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yük-

sekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle

tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yar-

dımcılarından biri vekalet eder.

(2) Yüksekokulun öğretim elemanları arasından Müdüre önerilen iki kişi, Yüksekokul

Müdürü tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür

ve Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Mer-

kezi temsil eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Mü-

tevelli Heyet Başkanlığına sunmak üzere Yüksekokul Müdürlüğüne iletmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren

birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından iki kişi ve Yüksekokul Müdürü tarafından

üç yıllık bir süre için görevlendirilen iki müdür yardımcısı ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en

az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Yüksekokul Müdürünün önerisi ve

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet onayı ile gerekli düzenlemeleri yap-

mak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili ka-

rarları almak.

ç) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuatı çerçevesinde katılım belgesi, sertifika,

başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.

e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ 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 Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yüksekokul Müdürü

tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu

yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kısmen veya tamamen Müdüre

veya Yüksekokul yöneticilerine devredebilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İMAM ŞÂFİÎ VE ŞÂFİÎLİK ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görev-
lerine 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İŞAMER): İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilim, fikir, ahlâk, tarih, kültür, edebiyat ve benzeri

alanlarda Şâfiî mezhebi kurucusu İmam Şâfiî ve Şâfiî mezhebi eksenli ortaya konulan birikime
dair bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası ilmî toplantılar
düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bünyesindeki kütüphaneyi araştırmacıların istifadesine açık tutmak.
b) Merkezin amacı doğrultusunda her türlü yayın yapmak.
c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kısa süreli eği-

tim, seminer, konferans, çalıştay, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.
ç) Araştırma grupları oluşturarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve ulus-

lararası bilimsel ve sosyal projeler yapmak.
d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler

yürütmek.
e) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.
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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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından,

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin amacı doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim

planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek.
c) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve

uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini
geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve
alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak,
gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

e) Merkezin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma
raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunmak.

f) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri
Rektörün onayına sunmak.

g) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.
ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı zamanlı, tam zamanlı, gönüllü

uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile
Rektöre öneride bulunmak.

Müdür yardımcıları
MADDE 9 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite

İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Sü-
resi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Müdürün yokluğunda Müdüre vekalet etmek.
b) Yönetim Kurulu toplantısında Kurulun sekreterliğini yapmak.
c) Müdürün verdiği görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü Üniversitenin İlahiyat Fakültesi

öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyeler
olacak şekilde toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(3) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu; Müdürün
çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği,
Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör kararı ile sona erdirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak, çalışma

alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek.
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağ-

lamak.
c) Merkezin düzenlediği etkinlikler, yürüttüğü yayınlar ve diğer çalışmaları hakkında

gelen eleştiri, öneri ve istekleri değerlendirmek.
ç) Müdürün gündeme getireceği diğer konuları karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen (en az beşi Üni-

versite İlahiyat Fakültesinden) öğretim elemanları arasından sekiz, kamu kurum ve kuruluşla-
rından beş ve konu ile ilgili sivil toplum veya mesleki kuruluş mensupları arasından iki üye
olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilen üyeler,
Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler
ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine geti-
rilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya
Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu de-
ğerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.
Danışma Kurulu, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda
Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı 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) Dekan: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Merkez: Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür (Başhekim): Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı): Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları)’nı,

e) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene

sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimi/uzman diş hekimi yetiştirmek.

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.
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ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlayarak tıp fakültesi ve

Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü,

yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği

yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-

tırma koşullarını hazırlamak.

f) Çağdaş sağlık-işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşı-

labilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastane bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi proto-

kolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel girişim alanları

ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini

sağlamak ve bu alanda faaliyet gösterecek ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum

ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu kapsamda ilgili

araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda

iş birliğini sağlamak.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek

ve yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-

rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını

ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-

lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve

kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-

lenmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri

vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,

kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar

düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim), Diş Hekimliği Fakültesi Dekanının teklifi ile Rek-

tör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Dekanın görevi sona erdiğinde Müdür (Başhekim)’ün

görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona eren Müdür (Başhekim) aynı usulle ye-

niden görevlendirilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyaçlarının tespiti ve temini için gerekli ted-

birleri almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mev-

zuat hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.

ç) Bütçe idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak

Dekanlığa sunmak.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lamak.

e) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygu-

lamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak.

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütmek.

Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı)

MADDE 10 – (1) Müdür (Başhekim) ve Dekanın önerisi üzerine Fakültede devamlı

statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre

ile Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları

(Başhekim yardımcıları), Müdür (Başhekim) tarafından belirlenen Merkez hizmetlerinin yü-

rütülmesinde Müdür (Başhekim)’e yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim), görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlığın bilgisi dahilinde

yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi kendiliğin-

den sona erer. Görev süresi biten Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları) aynı usulle ye-

niden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.
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Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Dekan, Müdür (Başhekim) ile Fakültede görev ya-

pan öğretim üyeleri arasından Fakülte Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından görev-

lendirilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Dekanın olmadığı hallerde Müdür (Başhekim) başkanlık eder.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisiyle görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç

yıldır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını

yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri de-

ğerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öne-

rilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,

laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu

birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş ha-

zırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Fakülte sekreteri yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komis-

yon, komite, ünite ve bağlı birimler Rektörün onayıyla kurulabilir. Bunların çalışma usul ve

esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya

laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdür (Başhe-

kim)’e karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Fakülte Yö-

netim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bütünleme sınavı: Diş hekimliği lisans programında final sınavına girme hakkı elde
ederek sınava giren, alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli derslerden FF-DC notlarını alan,
sosyal seçmeli dersler ile zorunlu YÖK derslerinden ise FF-DD-DC notlarını alan öğrenciler
ile diğer önlisans ve lisans programlarında final sınavına girme hakkı elde ederek sınava giren
ve FF-DD-DC notlarını alan öğrencilerin ve ayrıca final sınavına girme hakkı olmasına rağmen
final sınavına girmeyen öğrencilerin her dönem sonunda katılacakları sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllarda müfredatında yer alan bütün ders-
lerini başaran öğrenciler, ön koşullu dersler, teorik ders saati bulunmayan uygulamalı dersler
ile diş hekimliğinde pratik eğitim ve klinik eğitim gibi dersler hariç olmak üzere, bir üst yıla
ait yarıyıldan ders kayıt döneminde yönetim kurulu kararı ile ders alabilir. Bu durumda olan
öğrencilerden GANO’su 4.00 üzerinden 3.00 ve üzerinde olanlar bir ve GANO’su 3.50 ve üze-
rinde olanlar ise iki ders alabilir. Öğrenciler yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alamaz. An-
cak daha önce aldığı veya başarısız olduğu dersleri tekrar edebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği lisans programında alan kodlu zorunlu ve alan kodlu seçmeli dersler
için 100 üzerinden not döküm belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 65-74
CC 2.00 55-64
DC 1.80 50-54
FF 0.00 00-49

1) Diğer önlisans ve lisans programlarında yer alan tüm dersler ile diş hekimliği lisans
programındaki sosyal seçmeli dersler ve zorunlu YÖK dersleri için 100 üzerinden not döküm
belgesinde gösterilen notlar:

Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 75-84
CB 2.50 65-74
CC 2.00 55-64
DC 1.80 45-54
DD 1.50 40-44
FF 0.00 00-39”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diş hekimliği lisans programında yer alan sosyal seçmeli ve zorunlu YÖK dersleri
dâhil olmak üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu o derse
ait yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 40 puan
almak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için yarıyıl sonu sınav-
larında 40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans progra-
mında alan kodlu zorunlu/seçmeli bir dersin başarı notu ise o derse ait yarıyıl içi çalışmaların-
dan alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan almak koşuluyla alınan
notun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu dersler için de yarıyıl sonu sınavlarında 50 puanın al-
tında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar
için (kısa sınavlar, laboratuvar/uygulama, ödev veya proje gibi) not verilmesi ve yüzdelik oran-
larının ders izlencelerinde gösterilmesi halinde ara sınavların katkısı en az %30 ve diğer çalış-
maların katkısı en fazla %20’dir.”

“(5) Diş hekimliği lisans programı hariç olmak üzere tüm lisans programlarında dör-
düncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler sınamalı
statüye geçirilir. Diş hekimliği lisans programında ise dördüncü yarıyıl, altıncı yarıyıl ve seki-
zinci yarıyıl sonunda GANO’su 2.00 altında kalan öğrenciler sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı
statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar ancak sınamalı duruma düştüğü yarıyıl
ve alt yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45
AKTS ders yükünü geçemez. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans öğrencileri
için de bu koşul geçerlidir. Fakat yatay ve dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak
ettirildikleri sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz. Normal öğrenim süresini tamamlayan
öğrenciler alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyıl azami ders yükünü aşmamak
koşulu ile tüm derslere kayıt yaptırabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı, yedinci ve dokuzuncu fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu ba-
şarılı oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyıl sonu final sınavlarından sonra, Se-
nato aksine bir karar almadıkça, final sınavı yapılan derslerin bütünleme sınavları yapılır. Diş
hekimliği lisans programında yer alan sosyal seçmeli ve zorunlu YÖK dersleri dâhil olmak
üzere tüm ön lisans ve lisans programlarında yer alan bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl
içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve bütünleme sınavlarından en az 40 puan almak ko-
şuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır ve
40 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Diş hekimliği lisans programında alan
kodlu zorunlu/seçmeli derslerinin bütünleme sınavlarında ise bir dersin başarı notu, o derse ait
yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun %50’si ve yarıyıl sonu sınavlarından en az 50 puan al-
mak koşuluyla alınan notun %50’si toplanarak, 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre he-
saplanır ve 50 puanın altında alınan notlar için FF harf notu işlenir. Bütünleme sınavına girme
hakkı olduğu halde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son aldıkları not geçerlidir.

(7) Devam şartı dışında, öğretim programında yer alan teori ağırlıklı bir ders dışındaki
tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın
dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2021 – Sayı : 31458



ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Bu derslerin başarı notunun hesabında yarıyıl içi faa-
liyetlerin katkısı aranmaz. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim öğretim
döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte
akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir. Derslere devam koşulu
aranan uygulamalı veya uygulama ağırlıklı bir dersten başarısız olan öğrencilere tek ders sınav
hakkı verilmez. Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem tek ders ve hem de genel not or-
talaması yükseltme sınavına başvuru yapamaz.”

“(9) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş;
ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans
öğrencilerine müfredat programlarındaki ilk iki yarıyıl, lisans öğrencilerine ise ilk dört yarıyıl
derslerinin dışındaki ve devam zorunluğu olmayan derslerden istediklerine akademik takvimde
belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Genel not ortalaması
yükseltme sınavına giren öğrencinin aldığı not başarı notu olarak işlenir. Genel not ortalaması
yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı
başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim-öğretim döneminde tekrar genel not
ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Fakat genel not ortalaması yükseltme sınavında (FF)
harf notu alarak başarısız duruma düşen öğrenciler izleyen eğitim-öğretim döneminde başarısız
oldukları derslere kayıt yaptırmak ve ders/kredi başına öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
Ayrıca, aynı sınav dönemi içinde öğrenci hem genel not ortalaması yükseltme ve hem de tek
ders sınavına başvuru yapamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından aldıkları ve ilgili birimlerce onaylanan ilişik kesme belgesi
ile Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. İlgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin kay-
dı silinir ve Rektörlüğe bildirilir. Hakkında bir disiplin soruşturması yürütülen öğrencilerin ka-
yıtları soruşturma tamamlanıncaya kadar silinmez. Kaydı silinen öğrencinin geçmiş yarıyıllara
ait ödediği ücretler iade edilmez. Ayrıca, öğrenci kaydının silindiği tarihe kadar olan tüm borç-
ları ile yarıyıl içinde kaydının silindiği tarihe kadar olan yarıyıl öğrenim ücreti ve kayıt silindiği
tarihten sonraki yarıyıl öğrenim ücretinin %25’ini ödemek zorundadır. Kaydı silinen öğrenciye,
isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer
belgeleri verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/7/2015 29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/3/2017 30008
2- 13/6/2018 30450
3- 18/3/2019 30718
4- 1/11/2019 30935
5- 31/1/2021 31381
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Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA İNOVASYON VE SİMÜLASYONLA

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2020 tarihli ve 31216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman

Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“b) Merkez (SİNERG): Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülas-

yonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ı) Üniversite bünyesinde yer alan eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim amaçlı

canlı cerrahi kursları, 3D medikal baskı veya modelleme ile cerrahi planlama eşliğinde ameli-

yat, cerrahi video ve simülasyon kayıtları oluşturmak, hastalara özel cerrahi planlama hizmeti

vermek, teknolojik uygulamaların eğitim amaçlı ameliyathanelerde gerçekleştirilmesini plan-

lamak ve bu amaçlar doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinden akademik

destek almak gibi faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürü-

tür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2020 31216

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 18 Nisan 2021 – Sayı : 31458



18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 3486 

—— • —— 
Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3445 
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İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3489 

—— • —— 
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3487 

—— • —— 
Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 3490 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR X-RAY VE DEDEKTÖR  

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar x-ray ve dedektör cihazının teknik 

şartnamesine ve malzeme listesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 

başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 

tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, malzeme listesi ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 26/04/2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

malzeme listesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 3479/1-1 
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KANTAR SÖKÜM, TAŞIMA, MONTAJ, DE MONTAJ, DAMGA VE İNŞAATI İŞLERİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Tefenni Ziraat Bölge Şefliği Tefenni Kantarında mevcut 25 ton’luk mekanik 

kantar tablasının sökülerek Burdur Şeker Fabrikasına taşınması, Dinar Ziraat Bölge Şefliği 

Gümüşsu kantarındaki  60 ton’luk Taralsa marka çukursuz elektronik kantarın de montajı, 

Tefenni Ziraat Bölge Şefliği Tefenni kantarına  taşınması, montajı, alt yapısı inşaatı, vinç, 

kalibrasyon ve damgası işlemlerinin yapılması işi 

İhale kayıt numarası :  

1-İdarenin  

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) telefon ve faks numarası :0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı : Tefenni kantarında bulunan 25 tonluk mekanik kantar 

tesisinin sökülüp Burdur Şeker Fabrikasına taşınması, 

Gümüşsu kantarındaki 60 tonluk çukursuz elektronik 

kantar tesisinin sökülüp Tefenni kantarına 

nakledilmesi, demontaj alt yapısı inşaatı, kalibrasyon 

ve damgası  

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 30 Takvim Günüdür. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı  Salonu  

b) tarihi ve saati : 27.04.2021 Salı Günü Saat 14:30 

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5-Teklifler 27.04.2021 Salı Günü saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

 3576/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile satışı 
yapılacaktır 

İl/İlçe Mahalle 
Ada 

No. 

Parsel 

No. 

Alanı 

(m2) 
Cinsi İmar Durumu 

Fiili 

Durumu 

Muhammen 

Satış Bedeli 

Geçici Teminat 

Bedeli 

İhale Tarihi 

ve Saati 

İstanbul/ 

Tuzla/ 

Tepeören 

7134 21 3.468,65 Arsa 
Ticaret + 

Konut Alanı 
Boş 4.890.796,50 TL 150.000,00 TL 

29.04.2021 

10:00 

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda 29.04.2021 tarihinde Perşembe günü saat 
10:00'da Üsküdar Belediye Encümeni'nce yapılacaktır. 

3- Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 
görülebilir ve 500,00-TL (beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca 
www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir. 

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları 

taşınmazın muhammen bedelinin en az %3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini 
yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir. 

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi, 
d) T.C. vatandaşı olmak, 
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana 
sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 
beyannamesi veya imza sirküleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

i) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir. 
5-Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 

peşin olarak tahsil edilecektir. 
6-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer 

giderleri ödemek alıcıya aittir. 
7-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 
28.04.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 17.00'e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla 
veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon 
(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

8-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İlan olunur. 3466/1-1 
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HDPE KOVA, KAPAK, KULP VE PİMLERİN İMALATINDA KULLANILAN 

ENJEKSİYON KALIPLARININ REVİZYONU, İMALATI VE KALIPLARIN 

UYGUNLUĞUNUN DENENMESİ AMAÇLI HAZIRLANAN KOVA İMALATI  

REVİZYON İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

HDPE kova, kapak, kulp ve pimlerin imalatında kullanılan enjeksiyon kalıplarının 

revizyonu, imalatı ve kalıpların uygunluğunun denenmesi amaçlı hazırlanan kova imalatı 

revizyon işi alımı 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2021/223827 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hdpe Kova, Kapak, Kulp ve Pimlerin İmalatında 

Kullanılan Enjeksiyon Kalıplarının Revizyonu, İmalatı ve 

Kalıpların Uygunluğunun Denenmesi Amaçlı Hazırlanan 

Kova İmalatı Revizyon İşi 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

  Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 04 Mayıs 2021 Salı günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı KİK 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 3433/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Girişim Vakfı 

VAKFEDENLER: COLİN TUCKER. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: GAZİANTEP 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gaziantep 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/04/2021 tarihinde kesinleşen, 18/02/2021 

tarihli ve E: 2020/242, K: 2021/88 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Uluslararası ve ulusal insani ortaklıklara doğrudan destek vererek, 

kapasite inşa ederek ve araştırma yaparak hastalık kontrolü ve acil yardım hususlarında 

mükemmeliyeti temin etmek için çabalamak, hayır yardımları ile kriz ortamlarında en çok mağdur 

olmuş kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL (Seksenbin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU: Fısnık MULA, Richar James ALLAN, Adrian Spencer CONNELY. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 3454/1-1 

 

—— • —— 
 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 

ilanımız iptal edilmiştir. 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 
UNVAN AD AÇIKLAMA 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Periodontoloji Profesör 1 İlgili alanda çalışmaları bulunmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Harita Mühendisliği- 

Kamu 

Ölçmeleri 

Doçent 1 

Harita Mühendisliği lisans mezunu 

olup, Doçentliğini Harita 

Mühendisliği bilim alanında almış 

olmak 

Veteriner 

Fakültesi 
Veterinerlik Zootekni Doçent 1 

Doçentliğini ilgili bilim alanında 

almış olmak. 

 3542/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

Hakkınızda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 11/12/2020 tarih ve 2020/3435 sayılı 

kararıyla Türk Ceza Kanunu'nun 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 yıl süre ile tedavi 

ve denetimli serbestlik uygulanmasına" kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği 

tarihten itibaren 10 (On) gün içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan Müdürlüğümüze resmi 

kimlik belgeniz ile müracaat etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S. No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Cezası 

2 2021/131 DS 2020/46622 
Sadullah YENİLMEZ 

(T.C. No:41506323262) 

1 Yıl süre ile tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turhan 

Cemal Beriker Bulvarı Sakarya Mah. 160/A Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

 3451/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Samsun İli, Terme İlçesi, 133 ada, 33 parsel üzerindeki 787413 YİBF nolu inşaatı 

denetimini üstlenen 24308 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1137 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 03.07.2019 tarihli ve E.2018/1358-K.2019/1501 

sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiği, karara karşı Bakanlığımızca itiraz 

edilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 03.02.2021 tarihli ve 

E.2019/2217-K.2021/275 sayılı kararı ile “istinaf başvurusunun kabulüne” ve “Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 03.07.2019 tarihli ve E.2018/1358-K.2019/1501 sayılı iptal kararının 

kaldırılmasına” ve “davanın reddine” hükmedildiğinden, Kurtuluş Yapı Denetim Ltd. Şti. 

hakkında, 10.08.2019 tarihli ve 30858 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu 

işlemin iptaline" işlemi, Bakanlık Makamından alınan 12.04.2021 tarih ve 762244 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3434/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denizli İli, Merkez İlçesi, 19K-III pafta, 132 ada, 10 parsel üzerindeki 209903 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen ve “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca” işlem tesis edilen 23892 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına 

kayıtlı 575 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karden Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, 

Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 23.06.2020 tarihli ve 

E.2019/2230-K.2020/998 sayılı "davanın reddi" kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna 

başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 12.01.2021 tarihli ve 

E.2020/1613-K.2021/96 sayılı kararı ile istinaf başvurusunun kabulüne, dava red kararının 

kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Karden Yapı Denetim Ltd. 

Şti hakkında, 01.12.2019 tarih ve 30965 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 26.11.2019 tarih ve 278887 

sayılı “Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi 

bakımından kayıtların tutulması” ile ilgili tesis edilmiş olan işlem 22.03.2021 tarihli ve 563067 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 3435/1-1 
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Batman İli Beşiri Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Beşiri Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 

olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 

Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan 

türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama 

yoluyla memur alımı yapılacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Şoför GİH 11 1 

* En az lise ve dengi okul 

mezun olmak, 

* En az C sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 

KPSS 

P94 

En az 

75 Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 

unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 

nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
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3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.besiri.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir. 

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g. 2 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak) 

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 

Başvuru esnasında istenilen belgeler27.05.2021tarihinden 31.05.2021pazartesi günü saat 

17:00’ya kadar (mesai günlerinde 08:00-12:30 ile 13:00-17:00 saatleri arasında) müracaatlarını 

yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 

a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Beşiri Belediye Başkanlığı Milli Egemenlik 

Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Beşiri / BATMAN adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan 

Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

b) Elektronik ortamda, Belediyemiz besiri-bld@hotmail.com internet adresine gönderilebilecektir. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 

1- Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 

üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 

çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 

zamanı 04.06.2021günü Belediyemiz www.besiri.bel.trinternetadresinden ilan edilecektir. 

3- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

4- Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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5- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

6- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır. 

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Sözlü sınav; 

Beşiri Belediyesi hizmet binasında (Beşiri/Batman) memur alımı için 11.06.2021günü 

sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise 

ertesi gün devam edilecektir. 

Sınav Konuları: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 

15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise     

40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için 

sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet 

sitesinde ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 

Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 

yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 

gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 

yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 3437/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 12.04.2021 Karar No: 7506 
ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş. 
• MERKEZ VE TEBLİGAT 

   ADRESİ : Dumluca Sokak No: 19   06530 
  Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 20.10.2020 
RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 2.980 hektar 

• BÖLGESİ : Kara 
• KAPSADIĞI İLLER : Adana, Mersin 

• PAFTA NUMARASI : O33-c2 
KARAR: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adana ve Mersin illerinde 2.980 
hektarlık O33-c2 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 3448/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 13.04.2021 Karar No: 547 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Adıyaman il sınırları dahilinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılması planlanan Karakuş-43 
kuyusuna ait lokasyon sahası için gerekli olan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere köyü, Sako-

Toklu mevkii, 517 no'lu parselin 779,81 m²'lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol 
Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 12.03.2021 

tarihli dilekçesi ile müracaatta bulunmuştur. 
Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 
gösterilen Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Erikdere köyü, Sako-Toklu mevkii, 517 no'lu parselin 

779,81 m²'lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazilerin: 
İli : Adıyaman 

İlçesi : Kahta 
Mahallesi : Erikdere Köyü 

Parsel No Malikleri Kamulaştırılması istenen alan (m²) 

517 Ömer KAYA - Osman Oğlu 779,81 

 3449/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 3470/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 3471/1-1 



18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 3495/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 3496/1-1 



18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3497/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3498/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 3431/1-1 
  



18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 3432/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

 
 3421/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3438/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 

 

 



18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 
 3482/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 18 Nisan 2021 – Sayı : 31458 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya AKEV Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Dicle Üniversitesi İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Giresun Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

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.


