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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YATIRIM ALANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili mevzuatı kapsamında kurulacak olan

organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi
siteleri için kuruluş sürecini hızlandırmak amacıyla önceden uygun alanları belirlemek ve bu
alanlardan uygun görülenlerin altyapılarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
385 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 390 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) EB: Endüstri bölgesini,
c) Eşik analizi: Yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla 1/25.000 ölçekli topoğrafik

haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerinde kurum ve kuruluşların mevcut ve muhtemel
planlamalarına ilişkin bilgilerin üst üste çakıştırılması sonucu elde edilen analizi, 

ç) Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,
d) OSB: Organize sanayi bölgesini,
e) SS: Sanayi sitesini,
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f) SB: 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde kurulan
ve işletilen serbest bölgeyi,

g) TGB: Teknoloji geliştirme bölgesini,
ğ) Yatırım alanları: Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme böl-

gesi, serbest bölge ve sanayi sitelerinin kurulması için uygun görülen alanları,
h) Yer seçimi etüdü: Yatırım alanlarının tespiti için Bakanlıkça yapılan etüdü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yatırım Alanlarının Ön Tespiti ve Yer Seçimi Etüt Safhası

Yatırım alanlarının ön tespit çalışması
MADDE 4 – (1) Yatırım alanlarının belirlenmesi amacıyla; 
a) Mülkiyeti hazineye ait, orman sayılmayan ve/veya tescil harici,
b) Çevre düzeni ve nazım imar planları kararlarına uyumlu,
olan alanların tespiti Bakanlık tarafından yapılır. Ancak, tespit edilen alan içerisinde

sınır, plan ve altyapı bütünlüğü açısından teknik zorunluluk arz eden durumlarda kısmi oranda
şahıs arazileri de yer alabilir.

Yer seçimi etüdü çalışmalarına başlanılması 
MADDE 5 – (1) Ön tespit sonucu belirlenen alanların yer seçimi etüdü, mahallinde

Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Yer seçimi etüdü yapılacak alan hakkında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve

haritalar, Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluşların merkez ve/veya yerel teşkilatlarından temin
edilir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, çalışmanın herhangi bir safhasında ilgili kurum ve
kuruluşlardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

(3) Yer seçimi etüdünün hazırlanması sırasında mahallinde ihtiyaç duyulacak haritaların
temini, çoğaltılması, fotoğraf ve/veya video çekimi ve bunların çoğaltılması, araç gereç temini
ve benzeri işler Bakanlıkça karşılanır.

Yer seçimi etüt raporunun bölümleri
MADDE 6 – (1) Yer seçimi etüt raporu;
a) Giriş,
b) Eşik analizleri,
c) Alanların belirlenmesi ve sınırlarının işlenmesi,
ç) Alanların özellikleri,
d) Sonuç,
e) Kaynak ve ekler, 
bölümlerinden oluşur.
Giriş
MADDE 7 – (1) Yer seçimi etüdü hazırlanan alanlarla ilgili il/ilçenin coğrafi, sosyal,

ekonomik ve jeolojik yapısı hakkında bilgileri içerir.
Eşik analizleri
MADDE 8 – (1) Ek-1’de belirtilen kurumların merkez, bağlı, ilgili ve taşra teşkilatla-

rının tasarrufu altındaki alanları, plan, proje ve yatırımları 1/100.000 ve/veya 1/25.000 ölçekli
topoğrafik haritalar veya varsa çevre düzeni planları üzerine işlenerek eşik analizi haritası oluş-
turulur. Bu haritalar kaymakamlık, büyükşehir belediyesi, belediye ya da diğer kurum ve ku-
ruluşlardan temin edilir.

(2) Belirlenen alanların sınırları, ilgili kadastro müdürlüğünden temin edilen kadastral
pafta suretine işlenir. 
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Alanların özellikleri
MADDE 9 – (1) Alanların özellikleri;
a) Mevkii,
b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,
c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi

yönde kaldığı,
ç) Büyüklüğü,
d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantılarına uzaklığı,
e) Mülkiyet durumu,
f) Kadastro durumu ve taşınmazın cinsi,
g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,
ğ) Varsa çevre düzeni ve imar planlarındaki durumu,
h) Mevcut arazi kullanım durumu,
ı) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,
i) Eğimi ve yönü,
j) Bulunduğu deprem kuşağı,
k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,
l) Enerji ve haberleşme ihtiyacının nereden sağlanabileceği, varsa petrol ve doğalgaz

boru hatlarının durumu,
m) Atık su ve yağmur suyunun deşarj edileceği ortam,
n) Hâkim rüzgâr yönü,
o) Genişleme imkanının bulunup bulunmadığı,
ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkân olup olmadığı,
p) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa tabii alanlar, varsa özel çevre koruma

bölgeleri, sit alanları, taşınmaz kültür varlıkları, milli parklar, sulak alanlar, zeytinlik sahalar,
tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, tabiat anıtları, yaban hayatı koruma ve geliştirme saha-
ları, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken
alanlara göre konumu,

r) Drenaj durumu,
s) Taşkına maruz kalma durumu,
ş) Önceden belirlenmiş bir jeolojik probleminin olup olmadığı,
t) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu, su top-

lama havzasında kalıp kalmadığı,
u) Varsa katı atık depolama alanlarına ve atık su arıtma tesislerine göre konumu,
ü) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak

bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,
v) Varsa su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,
y) Devlet ormanlarına, ormancılık faaliyetleri açısından önem arz eden 3 kapalı doğal

orman alanlarına, nadir ekosistemler, hassas türler ve yayılış alanlarına göre uzaklığı,
z) Maden, Jeotermal, doğal mineralli suların varlığı,
başlıkları altında belirlenir.
Sonuç 
MADDE 10 – (1) Yer seçimi etüdü çalışması yapılan alanların uygun olup olmadığı

gerekçeleriyle birlikte sonuç bölümünde belirtilerek Genel Müdürlük Makamına sunulur.

1 Aralık 2018 – Sayı : 30612                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Kaynak ve ekler

MADDE 11 – (1) Yer seçimi etüt raporunun hazırlanması sırasında yararlanılan kay-
naklar, yer seçimi etüt raporunda belirtilir.

(2) Yer seçimi etüt çalışmaları sırasında kurum/kuruluşlardan temin edilen ve yer seçimi
etüt raporunda bulunması gereken kadastral pafta, uydu görüntüsü, tapu kayıtları, çevre düzeni
planı gibi bilgi ve belgeler ile bunların sayısal verileri yer seçimi etüt raporunun sonuna ekle-
nir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım alanlarının Yer Seçimi Etüt Raporunun Değerlendirilmesi, Sınırlarının 

Kesinleştirilmesi ve Statüsünün Belirlenmesi

Yatırım alanlarının değerlendirilmesi 

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük makamına sunulan yer seçimi etüt raporu uygun
görülmesi halinde; alana ait eşik analizi haritası ve sayısal veriler Genel Müdürlük tarafından
hazırlanarak hakkında görüş almak üzere Ek-1’de yer alan kurum ve kuruluşlara gönderilir.

(2) Mevzuat ile korunan alanlar hariç olmak üzere, kurum ve kuruluşların 30 gün içe-
risinde görüşlerini bildirmemeleri halinde, uygun görüş vermiş oldukları kabul edilir.

Yatırım alanı yerinin kesinleştirilmesi

MADDE 13 – (1) Ek-1’de belirtilen tüm kurum ve kuruluşların uygun ya da şartlı uy-
gun görüşlerinin alınması halinde içeriği Bakanlıkça belirlenen gözlemsel jeolojik etüt rapo-
runun hazırlanması ve onaylanması, varsa tescil harici olan alanların tescili valilikçe yaptırılır.

(2) Gözlemsel jeolojik etüt raporlarının Bakanlıkça da uygun bulunması halinde, alana
ilişkin kısıtlarında belirlendiği sınır kesinleştirme yazısı Genel Müdürlükçe onaylanarak Ek-1’de
yer alan kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(3) Sınırları kesinleştirilen yatırım alanlarının amacına uygun kullanılabilmesi için tapu
kayıtlarına; tahsis/satış şartlarına uygun altyapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere
satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda valilikçe şerh konulur.
Şahıs mülkiyetinde arazilerin olması durumunda ise 14 üncü madde kapsamında statüsü belir-
lendikten sonra tapu kütüğüne şerh konulması gerçekleştirilir.

Yatırım alanlarının statüsünün belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Bakanlıkça ya da talep halinde statüsü belirlenen; organize sanayi
bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi veya sanayi sitelerinin kurulmasını mü-
teakiben ilgili mevzuat kapsamında altyapısı ile ilgili iş ve işlemler yürütülür.

(2) OSB, EB, SS ve TGB kurmak üzere elektronik ortamda Bakanlığa yapılan başvu-
rularda yatırım alanlarının kullanımının uygun görülmesi halinde, ayrıca yeniden yer seçimi
işlemi yapılmaz.

(3) Serbest bölge kurmak üzere yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığına yapılır. Bu
Yönetmelik kapsamında belirlenen yatırım alanlarının serbest bölge olarak kullanımının Ticaret
Bakanlığınca uygun bulunması halinde, bu yerlerde ihdas edilecek serbest bölgelerin yer ve
sınırları 3218 sayılı Kanun uyarınca belirlenir. Bu Yönetmelikte belirlenen yatırım alanlarında
serbest bölgelerin ihdası, sevk ve idaresine ilişkin tüm iş ve işlemler de bu Yönetmelik kapsa-
mında yer almayan alanlarda kurulan/kurulacak serbest bölgelerde olduğu gibi 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 455 inci maddesi ile 3218
sayılı Kanun uyarınca Ticaret Bakanlığı görevli ve yetkilidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek-1
YATIRIM ALANLARININ YERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ

ALINACAK KURUMLAR
1-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI.
2-ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI.
3-HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI.
4-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI.
5-KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI.
6-MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI.
7-TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI.
8-TİCARET BAKANLIĞI.
9-ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI.
10-İL ÖZEL İDARESİ veya YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKAN-

LIĞI (YİKOB).
11-İLGİLİ BELEDİYELER (İncelenen alan/alanların belediye sınırları içerisinde ol-

ması halinde).
12-İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Ka-
yıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2018 tarihinde sora erer.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/5/2014 29012

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/12/2014 29221 (Mükerrer)
2- 11/2/2016 29621
3- 15/11/2016 29889
4- 16/12/2017 30272
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DENETİM

HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin adı “Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
487 nci ve 508 inci maddeleri ile 30/6/1989 tarihli ve 20211 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 24 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç)
ve (f) bentlerinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibareleri “Ulaştırma ve Alt-
yapı” olarak değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“ı) Denetim: Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet, iş ve işlemleriyle
ilgili teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin tamamını,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “denetleme” ibaresi ile (ç) bendinde yer alan “denetleme, inceleme ve soruşturma” ibaresi
“denetim” olarak, (f) bendinde yer alan “Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin” ibaresi
“Mevzuatın” olarak, (g) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmelik” ibaresi “Mevzuat”
olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi
“yeterli sayıda” olarak değiştirilmiştir.

“l) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını ilgili yılı takip eden Ocak
ayı içerisinde Devlet Denetleme Kuruluna göndermek.”

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

“(1) Başkanlığa 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı
Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesine göre atama yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentle-
rinde yer alan “inceleme, ön inceleme ve soruşturma” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (c)
bendinde yer alan “diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve bel-
ge” ibaresi, “tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel
kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Müfettişler denetim faaliyetlerine yardımcı olmak üzere ilgili mevzuat çerçeve-
sinde bilirkişi görevlendirebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “denetim, inceleme ve soruşturmayı” ibaresi “denetimi” olarak, ikinci fıkrasında yer alan
“teftiş ve tahkikatın” ibaresi “denetimin” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ve
soruşturma” ibaresi ile sekizinci fıkrasında yer alan “inceleme veya soruşturma” ibareleri yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde
yer alan “Denetime bağlı olanların” ibaresi ile (c) bendinde yer alan “inceleme ve soruşturma”
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinde yer alan “Denetim, inceleme ve soruşturmayla
görevli” ibaresi “Denetimde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “Denetleme, inceleme, ön inceleme ve soruşturma” ibaresi “Denetim” olarak değişti-
rilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(3) numaralı alt bendinde yer alan “denetleme, inceleme ve soruşturmayla” ibaresi “denetim
faaliyetleri ile” olarak değiştirilmiş, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “inceleme
ve soruşturma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araş-
tırma, inceleme ve soruşturma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “inceleme ve soruşturma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ince-
leme, araştırma veya soruşturma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “inceleme ve soruşturma” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“(1) Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün
belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı
ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorun-
dadır. Müfettişler görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı der-
neklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye
yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “rapo-
ru” ibaresi “raporları”, ikinci fıkrasında yer alan “denetimle” ibaresi “teftiş ile” olarak değiş-
tirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalış-
maları” ibaresinden önce gelmek üzere “denetim” ibaresi eklenmiş, (a) bendinde yer alan “De-
netim” ibaresi “Teftiş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “Denetim” ibaresi “Teftiş” olarak değiştirilmiştir.

“Teftiş raporu”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ince-

leme, soruşturma ve ön inceleme” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Müfettişler denetim görevleri ile ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek

ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların
merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “de-
netleme, inceleme ve soruşturmaların” ibaresi “denetimlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2014 29070
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlü-

ğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim 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) Danışma Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama

ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin Kurumsal İletişim faaliyetleri ile ilgili Rektörlük Makamı tarafından

uygun görülen faaliyetler için gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
b) Üniversitenin kurumsal iletişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak,
c) Üniversitenin kurumsal iletişim faaliyetlerinin güncelliğinin ve yeterliliğinin sürdü-

rülmesini sağlamak,
ç) Üniversite bünyesinde kurumsal iletişim alanında faaliyet yürüten birimlerle işbirliği

ve koordinasyon sağlayarak projeler oluşturmak,
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d) Üniversite bünyesinde kurumsal iletişim alanında faaliyet yürüten birimlere ilişkin
ortak değerlendirmelerde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

e) Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve Merkez
aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı
araştırma çalışmaları yapmak,

f) Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile iş-
birliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak,

g) Üniversitenin kitle iletişim araçları ile iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve
uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilere uygulama imkânları sağlamak, ilgili çalış-
malara altyapı oluşturmak, kısa film, belgesel, film müziği, video kurgu ve reklama yönelik
çekim/müzik/seslendirme ve benzeri tüm profesyonel ticari/akademik görüntü, ses kayıt işlerini
yapmak,

ğ) Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve özel-
likle yerel basın kuruluşlarına destek olmak, kent kültürü ve toplumsal gelişim yönünde, bi-
limsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatlar sunmak,

h) Üniversite bünyesinde bulunan radyo ve televizyon stüdyolarında ve/veya ilgili ku-
rumsal mecrada hazırlanan paket program, film, kısa film, belgesel, tanıtım amaçlı interaktif
cd, video cd-dvd ve/veya mevcut teknolojik imkânlarla benzeri çalışmaların gerçekleştirilme-
sini koordine etmek ve Üniversitenin ilgili alanlardaki görsel ve işitsel arşivini sağlamak,

ı) Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde se-
miner, konferans, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzen-
lemek, uygulamak ve bölümlerdeki bu tür çalışmalara destek sağlamak,

i) Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak gereksinim duyulan konu ve alanlarda prog-
ram, film, kısa film, belgesel hazırlamak ve bunları Üniversitenin yayın ağı üzerinden ve inte-
raktif cd, video cd ve/veya mevcut teknolojik imkânlar çerçevesinde öğretim elemanlarının ve
öğrencilerinin hizmetine sunmak,

j) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak, yü-
rütmek ve Üniversitenin medya ve basın halkla ilişkiler faaliyetlerinde koordinasyonu sağla-
mak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası boyutta radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının

iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını
gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,

b) Üniversitenin radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim tekno-
lojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine televizyon
ve radyo programlarının hazırlanması konusunda, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt
yapı oluşturmak, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla
işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak ve bu yönde ge-
lecek istekleri değerlendirmek,

ç) Ulusal ve uluslararası boyutta yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla, sektör tem-
silcileri ve akademisyenlerle işbirliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye
çalışmaları ve meslek içi eğitim programları organize etmek,
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d) İnternet üzerinden radyo yayınları yapmak ve hazırlanan programları yayın ağı üze-
rinden personel ve öğrencilerin yararına sunmak,

e) Üniversitenin kurum kültürü, kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve itibar yönetimi ça-
lışmalarını desteklemek,

f) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak
ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Merkezde görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak üzere; Merkezin faaliyet
alanına giren konularda kısa ya da uzun süreli olarak yurt içindeki ilgili birimlere ve yurt dı-
şındaki kuruluşlara eleman göndermek ve aynı amaçlar ile yurt içindeki diğer birimlerden veya
yurt dışından gelenleri kabul etmek,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin gerektirdiği altyapı
çalışmaları ile ilgili mekân, malzeme, araç-gereç teminini ve koordinasyonunu sağlamak,

h) Üniversitenin birimlerinde yürütülen ve yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda her
türlü faaliyetle ilgili eşgüdümü sağlamak,

ı) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde
bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede gö-
revli öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Müdür tara-
fından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün gö-
rev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca

alınan kararları uygulamak,
b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim

yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim
Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü
çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek,
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d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek
ve üretmek,

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin
hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma
Kuruluna sunmak,

f) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu
toplantılarına ilgilileri davet etmek,

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek;
görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak, Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel
kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan; sağlık, eğitim, idari ve teknik alanlardaki uzman per-
sonelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

ğ) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen,

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Müdürün daveti üzerine toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili
konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin
salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üye-
nin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını

görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine

yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerek-
tirenleri Rektöre sunmak,

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek,
ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek,
d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenle-

meleri hazırlamak ve Rektöre sunmak,
e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
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g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-
ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri hâlinde ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak
için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri-
lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün tek-

lifiyle; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Rektörün görevlendireceği
personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü

teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetkilisi görevini

Müdüre kısmen veya tamamen devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 21/07/2011 tarihli ve

21008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kuru-
lunun mevcut üyelerinin görevi sona erer.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin üçüncü fık-
rası yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL PLANLAMA VE EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde ku-

rulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin  amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde kurulan, is-

tanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu:İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim Uygula-

ma ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu, 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2013 28696

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/10/2014 29150
2- 19/1/2015 29241
3- 28/12/2015 29576
4- 26/7/2017 30135
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b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’de finansal planlama mesleğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ça-

lışmalar yapılması; finansal kurumların, tüketicilerin bu konudaki bilinç seviyelerinin artırıl-
ması, mesleğin kamu otoritelerince teşvik edilmesinin sağlanması.

b) Toplumun finansal okur-yazarlık seviyesinin artırılarak, finansal sağlığının iyileşti-
rilmesi.

c) Türk finans sektörünün geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, finans sektörüne aktarılan
fonların büyütülmesi için finansal ürün ve hizmetlerin tüm kesimlere yayılması, finansal sistem
dışında kalan kişilerin sisteme dâhil edilmesi, mevcut ürün ve hizmetlerin kullanımının artırıl-
ması ve bu çerçevede, bilgi ve bilincin artırılması yoluyla finansal ürün ve hizmetlere erişim
ile finansal ürün ve hizmetlerin kullanımının artırılması.

ç) Bireysel Emeklilik  Sisteminin geliştirilmesi ve bireysel emeklilik fonların büyütül-
mesi ve bireylerin, artan ortalama yaşam ömrü nedeniyle, emeklilik dönemlerinde parasız ve
muhtaç kalmamalarını sağlamak için, bireysel emeklilik sistemine dahil olma seviyelerinin
(sistem dışında kalan kişilerin bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmesi, sistem içindeki ki-
şilerin mevcut fon miktarlarının artırılması) artırılması. 

d) Finansal teknolojilerle, finansal planlamanın ilişkilendirilerek, hibrid danışmanlık
sistemlerinin teşvik edilmesi.

e) Bireysel Finansal Planlama Danışmanlığı mesleğinin geliştirilmesi için gerekli olan
eğitim programlarının açılması ve açılmasının teşvik edilmesi ile ihtiyaç duyulan inceleme ve
araştırmaların yapılması ve yapılmasının teşvik edilmesi. 

f) Finans sektörüne eleman yetiştirmek ve finans sektöründe çalışan işgücünün niteliğini
artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programlarının açılması.

g) Üniversite-Sektör işbirliğinin geliştirilerek, sektörün ihtiyaçlarına yönelik projeler
yürütülmesi, araştırma ve incelemeler yapılması.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda, özel sektör-üniversite ve kamu sek-

törü işbirliğini geliştirerek ve uluslararası işbirlikleri de yaparak aşağıdaki alanlarda çalışmalar
yürütür:

a) Merkez ulusal ve uluslararası eğitim programları, araştırma-inceleme ve uygulama,
proje hazırlama ve yürütme faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmaları yapar:

1) Tam Kapsamlı Bireysel Finansal Planlama (Kişisel bütçeler, kişisel bilançolar, bi-
reysel finansal plan hazırlanması ve uygulanması, bireylerin yaşam olayları ve döngüleri ve
benzeri).
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2) Bireysel Portföy Yönetimi ve Yatırım Planlaması.
3) Emeklilik Planlaması ve BES (Emeklilik Planlaması: Emeklilikte Beklenilen Gelir

ve Giderler, Artan Ortalama Yaşam Ömrü, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Emeklilik Gelirleri
ve benzeri).

4) Bireysel Risk Yönetimi ve Sigorta Planlaması.
5) Bireysel Vergi Planlaması.
6) Emlak/Miras Planlaması.
7) Finansal Sağlık (bireysel bütçeler, bireysel bilançolar, bireysel borç yönetimi, bireysel

risk yönetimi ve benzeri).
8) Finansal Stres ve İşgücü Verimliliğine Etkileri ve benzeri.
9) Davranışsal Finans.
10) Finansal Mevzuat (Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık

Mevzuatı, Emeklilik Mevzuatı).
11) Robo danışmanlık ve finansal teknolojiler.
12) Büyük veri, veri madenciliği, yapay zeka ve benzeri finans sektörü ile ilgili diğer

tüm konular.
b) Kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliği yapar, onlar için yukarıdaki konularda

veya finansın diğer alanlarında projeler hazırlar, geliştirir,  yürütür ve onlar için araştırmalar
yapar. Onlara danışmanlık hizmetleri verir, bu kapsamda, sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı
ve insan kaynaklarından yararlanır ve ortak çalışma grupları kurarak ortak projeler üretir, mev-
cut projelerine iştirak eder. 

c) Uluslararası şirket, STK ve diğer kuruluşlara, finansal planlama, finansal eğitim, fi-
nansal sağlık ve benzeri finans konularında danışmanlık hizmeti verir ve bu kuruluşlar için
projeler geliştirip yürütür, eğitim programları düzenler.

ç) Meslek kuruluşları ve STK’lar ile işbirliği yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu araş-
tırma-incelemeleri yapar, sektörün gelişimi için projeler yürütür.

d) Özel sektör kuruluşlarıyla aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
1) Müşterileri için finansal sağlık projesi uygular.
2) Çalışanlarının verimliliğinin artırmak için finansal sağlık projesi uygular.
3) İhtiyaçları olan alanlarda araştırma-inceleme yapar.
4) Mevcut elemanlarının niteliğini geliştirir.
5) İhtiyaçları olan yeni işgücünü yetiştirir.
e) Finans sektörüne eleman yetiştirmek ve finans sektöründe çalışan işgücünün niteli-

ğini artırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve
uluslararası diploma ve sertifika programları açar.

f) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, atölye çalış-
maları ve benzeri etkinlikler düzenler ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faali-
yetlere iştirak eder ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için destek verir. 

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar, ortak eğitim programları
açar, projeler yürütür ve araştırma/yayınlar yapar, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve
benzeri bilimsel toplantılar düzenler ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faali-
yetlere iştirak eder.

ğ) Kamuoyunu bilinçlendirme, tanıtım ve benzeri çalışmalar yapar.
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h) Üretilen bilgilerin, verilerin ve uygulama önerilerinin hem bilim, hem finans çevreleri
hem de kamuoyu ile paylaşılması için araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen
bulguları kapsayan yayınlar yapar.

ı) Finansal planlama ve okur-yazarlık, finansal stres ve finansal sağlık konularındaki
ve benzeri finans konularındaki araştırmaları teşvik eder ve bu araştırmaların yayınlanacağı,
süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.

i) Yerli ve yabancı doküman, mevzuat ve yayınları derler ve finans sektörü çalışanları,
araştırmacıları ve öğrencilerinin kullanımına sunar.

j) Yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapar, raporlar hazırlar.
k) Yarışmalar, sokak röportajları, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer etkinlikleri dü-

zenler.
l) Politika yapıcılar, sektör liderleri, kamu sektörü temsilcileri ve düzenleyicileriyle iş-

birliği yapar.
m) Ulusal, uluslararası ve küresel kuruluşlar, örgütler (Dünya Bankası, Avrupa Birliği

ve diğer) ve onlara bağlı olan kuruşlara projeler hazırlar ve yürütür veya mevcut projelere ka-
tılır. 

n) Diğer üniversiteler ve eğitim kurumları için aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür: 
1) Eğitim programı tasarlar ve içerik geliştirir. 
2) Eğitim programları için doküman sağlar (ders kitabı, vaka çalışması, uygulamalı

soru ve çözümleri).
3) Eğitimcinin eğitim programını düzenler.
4) Öğrencileri için eğitim programları hazırlar.
5) Öğrencileri için finansal sağlık projesi uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari per-

sonel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygu-
lanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre
karşı sorumludur. 

(2) Müdür ihtiyaç duyması halinde, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere
Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için
görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği
görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil
bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması ha-
linde, müdür yardımcısının da görevi sona erer. 

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi temsilen ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşmaları yapmak ve uygulamak.

c) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rek-

törlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine

Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından

Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen en az üç üye olmak üzere, varsa müdür yar-

dımcısı ile birlikte (Müdür yardımcısı yoksa, Müdürün önereceği, Üniversite öğretim elemanı

veya sektör profesyoneli olan bir diğer üye ile birlikte) toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi

sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-

yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

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

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

lamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

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

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini kabul etmek ve/veya Üniversitenin ilgili

birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, meslek kuruluşları, STK’lar ve benzeri ku-

ruluşlar ile yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke,

esas ve usullerini belirlemek, gerekli olan işbirliği anlaşmalarını imzalamak ve uygulamak.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlen-

direrek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

ğ) Merkezin ulusal ve uluslarararası eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Personel ihtiyacını belirlemek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim

elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış di-
ğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 30 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler
yeniden görevlendirilebilir.  

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve
öneriler hakkında çoğunluk aranmaz. 

Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Mer-

kezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak
ve gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; finansal sağlik kliniği birimi, eğitim birimi,

araştırma ve yayın birimi, proje birimi ile dış ilişkiler ve etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde;
araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün
önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında ihtiyaç duyulacak başka
merkez birimleri ve proje grupları da kurulabilir. 

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri müdürlük ve Yönetim Kuru-
lunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, müdürlük ve Yönetim Ku-
rulunca aksi kararlaştırılmadıkça, Proje Birimi altında ve onun eşgüdümünde yürütülür. 

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı 
MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-

lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir. Elverişli bir çalışma
ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Munzur Üniversitesinden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Munzur
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan  “Üniversite Senatosu tarafından onaylanan öğretim planındaki toplam kre-
dinin;” ibaresi “Muafiyet ve intibak işlemlerinde Üniversite Senatosu tarafından onaylanan öğ-
retim planındaki toplam kredinin;” şeklinde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2018 tarihli ve 30407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim
elemanları arasından görevlendirilen altı üye ile Müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere
toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle
yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, yılda en az iki kere olmak
üzere gerekli görüldüğünde toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından
yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından,
özel sektörden ve şahıslar arasından Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilen en fazla on üç üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/12/2016 29910

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 14/1/2017 29948
2- 15/1/2018 30302

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/4/2018 30407
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2016 tarihli ve 29817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ben-
dinde yer alan “Yüzüncü Yıl Üniversitesine” ibareleri “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine” ola-
rak, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentleri ile 40 ıncı maddesinin birinci fık-
rasında yer alan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi" ibareleri "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi" olarak,
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “Yüzüncü Yıl Üniversitesini” ibaresi
“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.”

“(8) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak yüksek lisans tez çalışmalarında; tez öneri
formu enstitüye sunulmadan önce, ilgili etik kurullarından Çalışma İzin Belgesi alınır ve ens-
titüye sunulur. Tez çalışmasının tamamlanmasını takiben ve tez savunması için enstitüye su-
nulmadan önce yine ilgili etik kurullardan Çalışma Kesin Sonuç Onay belgesi alınır ve tez ile
birlikte enstitüye sunulur. Çalışma Kesin Sonuç Onay belgesi olmayan tezler savunmaya alın-
maz.

(9) Doğrudan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya
bitkilerle ilgili olan çalışmalarda; çalışmanın etik kurul onay belgesi gerektirip gerektirmediği
Birim Anabilim Dalı Kurulu ile Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/
anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek
zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül
ettirilmiştir.

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
toplam yirmi dört kredi olacak şekilde sekiz ders ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ise en az kırk beş kredi olacak şekilde on beş dersten az olmamak koşuluyla, seminer, uz-
manlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.”

“(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için
doktora programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı otuz dokuz kredi olacak şekilde
on üç ders; lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için ise yüz yirmi
kredi olacak şekilde kırk ders olur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş,
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak doktora tez çalışmalarında; doktora tez öneri
formu enstitüye sunulmadan önce, ilgili etik kurullarından Çalışma İzin Belgesi alınır ve ens-
titüye sunulur. Tez çalışmasının tamamlanmasını takiben ve tez savunması için enstitüye su-
nulmadan önce, yine ilgili etik kurullarından Çalışma Kesin Sonuç Onay belgesi alınır ve tez
ile birlikte enstitüye sunulur. Çalışma Kesin Sonuç Onay belgesi olmayan tezler savunmaya
alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez sınavına ret kararı verilmesi durumunda,
ret gerekçeleri bir raporla enstitüye bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin beşinci fıkrasına göre
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fık-
ralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi dört olacak şekilde sekiz ders ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den
az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile seminer, tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk beş kredi olacak şekilde on beş dersten az olma-
mak koşuluyla, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile seminer, tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.”

“(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler
için doktora programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı otuz dokuz kredi olacak
şekilde on üç ders; lisans derecesi ile doktoraya kabul edilen öğrenciler için ise yüz yirmi kredi
olacak şekilde kırk ders olmalıdır.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrencinin ders ve uygulama seçimi
ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarının yürütülmesinde Üniversite öğretim
üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından bir ay içeri-
sinde enstitüye bir danışman önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sanatta ye-
terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden
olabilir. Sanatta yeterlik tez önerisi toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sanatta yeterlik ça-
lışmasının etik kurul onay belgesi gerektirip gerektirmediği Birim Anabilim Dalı Kurulu ile
Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması ba-
şarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği
tarihtir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/8/2016 29817

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 30/7/2017 30139
2- 11/7/2018 30475
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-73

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-74

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-75

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-76

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-77

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-78

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-79

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-80

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-81

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-82
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 29/11/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-83
Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10338 

—— • —— 
İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10339 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

900 ADET ÜÇ GÖZLÜ METAL KUMBARA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 900 adet üç 

gözlü metal kumbara, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, (130 TL) şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde 

düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.12.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir 10412/1-1 
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1 ADET RENKLİ DİJİTAL BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 

Başkanlığı ihtiyacı, 1 adet renkli dijital baskı makinesi, teknik Şartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

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, ihale doküman bedelini (130.- 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 şartnamesinin, 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, 10.12.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’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, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10445/1-1 
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FELAKET KURTARMA MERKEZİ (FKM) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Felaket Kurtarma 

Merkezi’nin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

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 şartnamenin, ihale dokümanının, 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, 12.12.2018 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. 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 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 10446/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Aksaray Belediye Başkanlığından: 

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli 

Merkez İlçe Taşpazar Mahallesi 3965 ada, 2 parselde bulunan arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale 

yoluyla satılacaktır. 

2 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu 

şekildedir: 

 

Sıra 

Mevkii/ 

Mahalle Ada Parsel m2’si Cinsi Blok/Kat/Bağ. Bölüm 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1 Taşpazar 3965 2 1520 m2 Arsa - 2.500.000,00 75.000,00 

 

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden (“aksaray bel.tr”) bilgi temin 

edilebilecektir.  

3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

a) İhale usulü : İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36 - 37 - 40 - 

43 üncü maddelerde belirtilen hükümler 

doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile 

yapılacaktır. 

b) İhalenin yapılacağı adres : Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu 

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 12-12-2018 SAAT 12.00 Çarşamba 

d) İhale tarihi ve saati : 12-12-2018 SAAT 14.00 Çarşamba günü 

Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, 

ihaleyi yapıp - yapmamakta Belediye Encümeni 

serbesttir. 

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Aksaray Belediyesi Meclis Salonu 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 

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

elektronik posta adresi, 

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi ve nüfus cüzdan sureti 

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgeyi, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini 

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, 

son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirkülerini, 

c) Teklif mektubunu, 

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak 

aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat 

yerine geçen belgeler 
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e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini, 

f) Basılı evrak ve Şartname bedeli 250,00 TL yatıracaklar ve yatırdıkları basılı evrak ve 

şartname bedeli makbuzu teklif mektuplarının içine konacaktır. 

5 - Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli: 

a) Teklifler en geç 12-12-2018 Çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar 

yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son 

teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki 

gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır). 

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; 

Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir. 

İlan olunur. 10326/1-1 

—— • —— 
SÜRE UZATIM İLANI 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

 
 10454/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi (1 sıra nolu ihale için) ve (e) 

bendi (2 sıra nolu ihale için) uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu malın: 

 

a) Niteliği, türü Miktarı Birim İhale tarihi İhale saati 

1-) 
2 kalem mal alımı 

İhale kayıt no:2018/578751 
  12/12/2018 10:00 

1 Soğutmalı Santrifüj Cihazı 1 Adet   

2 Masaüstü Soğutmalı Mikrosantrifüj 2 Adet   

2-) 9 kalem mal alımı 

İhale kayıt no:2018/624583  
  12/12/2018 10:45 

1 

Quantum Efficiency/IPCE System (Kuvantum 

Verimlilik/Anlık Foton-Akım Dönüşüm Verimliliği 

Sistemi) 

1 Adet   

2 
Internal Quantum Efficiency upgrade for PTS system 

(İç Kuvantum Verimlilik Opsiyonu) 
1 Adet   

3 
IQE Upgrade for 250nm to2500nm (İç Kuvantum 

Verimlilik Dalga Boyu Aralığı Yükseltme) 
1 Adet   

4 
Upqrade for Horizantal Beam Geometry (Kuvantum 

Verimlilik Sistemi Yatay Işın Geometri Opsiyonu) 
1 Adet   

5 
Lamp Bulb, 150W Xenon Arc, Ozone Free, Osram 

(Ozonsuz 150W Xenon Ark Lamba) 
1 Adet   

6 
Lamp Bulb, 75W Xenon Arc, Ozone Free (Ozonsuz 

75W Xenon Ark Lamba) 
1 Adet   

7 

3.5''x3.5'' (9x9cm) Solar Cell Chuck, TE Cooled, 

Vacuum Ready (Sıcaklık Kontrollü Vakumlu Örnek 

Tutucu) 

1 Adet   

8 

Customized cell for photoelectrochemistry 

measurement system (Özelleştirilmiş Su Ayrıştırma 

Hücresi) 

1 Adet   

9 
Photo-Electrochemical Cell (Fotoelektrokimya 

Hücresi) 
1 Adet   
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b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2018 tarihine kadar 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne teslim edilecektir. (1 sıra nolu ihale için) 

b-c-2) Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren 

malzemenin tamamı 90 (doksan) takvim günü içinde yüklenecektir ve CİP-İstanbul-Fen 

Fakültesine teslim edilecektir. (2 sıra nolu ihale için) 

3 - İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,(1 sıra nolu ihale için 

alınacaktır.) 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 

teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. 

Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin 

makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her ihale için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 

yatırılmalıdır.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal ve hizmet kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 10358/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ataşehir Belediye Başkanlığından: 

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

İLGİLİ ADRES : Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A 

İLGİLİ TELEFON : (216) 570 50 00/1436 

İHALENİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

İHALE TÜRÜ : KİRALAMA 

İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık 

arttırma usulü 

HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Ataşehir Belediye sınırları 

HİZMETİN NİTELİĞİ : Ataşehir sınırları dahilinde muhtelif yerlerde 

kurulacak 50 adet baz istasyonu sahası ile 

Elektronik haberleşme sistemlerinin altyapısını 

oluşturan Fiber Optik kabloların geçiş hakkı ve 

kabin yeri bedellerinin tespit edilerek 

Belediyemize kazandırılması işi 

İHALE KAYIT NO (Encümen Kararı) : 2018/917 

İLAN METNİ 

1 - İHALE BİLGİLERİ 

a) İl/İlçe : İSTANBUL/ATAŞEHİR 

b) Mahallesi : MUHTELİF YERLER 

c) Cinsi : GSM Baz istasyonu 

1-Kira Bedeli (10 yıllık) : 14.500.000,00 TL+KDV  

  (On dört milyon beş yüz bin+ KDV ) 

2 - Yıllık Muhammen (Her Baz İstasyonu yeri için)  

      Kira Bedeli : 29.000,00 TL + KDV  

  (Yirmi dokuz bin TL + KDV) 

3 - Baz İstasyonu Yeri Sayısı : 50 

4 - Süresi : 10 YIL 
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5 - Geçici Teminat (2886 DİK) : 435.000,00 TL 

6 - Dosya(Şartname Bedeli) :        500,00 TL 

7 - İhale Tarihi ve Saati : 11/12/2018 Saat- 11:00 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler 

Gerçek Kişiler 

1) Nüfus Cüzdanı Sureti 

2) MERNİS Kaydındaki Kanuni İkametgâh Belgesi 

3) Geçici Teminat makbuzu 

4) İhale dosyası alındı makbuzu 

5) Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına 

dair belge. 

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 

7) Ticaret ve Sanayi Odasından İletişim işi yaptıklarına dair belge 

Tüzel Kişilerden 

1) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri 

2) Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve ihale ilan süresinde İletişim 

işi yaptıklarını gösterir faaliyet belgesinin onaylı sureti 

3) Geçici Teminat Belgesi 

4) İhale dosyası alındı makbuzu 

5) Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına 

dair belge. 

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 

7) Temsilci veya Vekilin Kimliği 

Bu ihaleye ait ihale hazırlık dosyası İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda 

belirtilen bedel karşılığı Ataşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 

İstenilen tüm belgeler güncel ve ıslak imzalı asıl veya tasdikli olmalıdır. İhaleye katılacak 

iştirakçilerin tüm belgeleri hazırlayarak ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları 

gerekir. 

İlan olunur. 10409/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10429/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10430/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10431/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10432/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10433/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10433/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10433/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10433/4/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 1 Aralık 2018 – Sayı : 30612 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10434/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10436/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10438/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
 

 

 10439/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 

 

 10440/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 
 

 

 10450/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 
 

 

 10451/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 10443/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

82 ve 83 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/61 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/62 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/63 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/64 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/65 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/66 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/67 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/68 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/69 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/70 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/71 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/72 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/73 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/74 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2015/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/75 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2015/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/76 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2016/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/77 Sayılı

Kararı

NOT: 30/11/2018 Tarihli ve 30611 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 7152 sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanı
Kararı yayımlanmıştır.

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

Değerleri


