
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 48. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIM EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarına ilişkin
hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MODTEAM): Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

T.C.
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e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; moda ve tekstil tasarım alanında araştırma, inceleme,

tasarım ve uygulama yapma, yayın hazırlama, konferans ve sempozyum düzenleme, yenilikçi
tasarımlar geliştirme, sektöre danışmanlık hizmeti verme, öğrenci – kursiyer – sektör çalışan-
larına eğitim verme, uygulama ve staj ortamı sağlama, örgün eğitim yapan Atatürk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne destek olma, Atatürk Üniversitesi
Erzurum Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ilgili moda ve tekstil programlarına destek
verme, Atatürk Üniversitesi kurumsal kimliğine ait ürün ve tasarım çeşitliliğinde uygulama
faaliyetlerini yürütmektir.

Merkezin faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek Üniver-

site-sanayi iş birliği kapsamında sektörde yer alan işletmelerle tasarım ve üretim projeleri yü-
rütmek.

b) Eğitim, araştırma, inceleme ve uygulama sonuç çıktılarını belgelendirerek e-arşiv
oluşturmak.

c) Moda ve tekstil tasarımı ile ilgili yayınlar yapmak.
ç) Sempozyum, panel, seminer, kongre, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler dü-

zenlemek.
d) Alana yönelik sergiler düzenlemek.
e) Yenilikçi ürünler geliştirerek, moda ve tekstil tasarımı alanına katkı sağlamak.
f) Moda ve tekstil tasarım sektöründen gelecek istekler doğrultusunda, danışmanlık

yapmak, üretim yapmak, eğitim vermek.
g) Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne

destek olmak.
ğ) Atatürk Üniversitesi kurumsal kimliğine ait ürün ve tasarım çeşitliliğinde uygulama

faaliyetlerini yürütmek.
h) Geçmişten bugüne Erzurum ve yöresinde bulunan giyim kültürünü inceleyerek e- arşiv

oluşturmak.
ı) Geliştirilen ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, kişiye

özel moda tasarımı faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde sektör temsilcileriyle iş birliği ger-
çekleştirmek.

i) Talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kuruluşlar için bilir-
kişilik, ekspertiz çalışmaları yapmak ve rapor düzenlemek.

j) Konusuyla ilgili uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, atölye, sergi,
ödüllü yarışma vb. faaliyetler düzenlemek, bu konuda çalışanları teşvik etmek.

k) Araştırmaların sonuçlarını yayınlamak, ürünleri sergilemek, moda ve tekstil tasarımı
ile ilgili dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog basım ve dağıtımı yapmak.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                  3 Mayıs 2020 – Sayı : 31116



l) Başta Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
akademik personeli olmak üzere bu alanlarda çalışan tüm araştırmacılara ve sanatçılara, talep-
leri halinde, Müdür ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Merkezin faaliyetleri konusunda
iş birliği protokolleri oluşturmak.

m) Her düzeydeki öğrenciler ile diğer talep eden kursiyer ve sektör çalışanlarına yönelik
moda tasarımı, bilgisayarlı kalıp, elde kalıp, moda ve mekân, moda gösterisi, üç boyutlu man-
ken üzerinde özel giysi tasarımları, dijital moda tasarımı ile ilgili; kurs, workshop ve yaz okul-
ları düzenlemek.

n) Moda ve Tekstil Tasarım alanında her meslek ve yaş grubuna yönelik boş zamanları
değerlendirme amaçlı geleneksel bez bebek yapımı, amigurumi, takı tasarımı, aksesuar, şapka
tasarımı ile ilgili hobi atölyesi oluşturmak.

o) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
ö) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür Yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan
süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, yerine Müdür Yardımcılarından bi-
risi vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işleyişi konusunda bütün

tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini iz-

lemek ve denetlemek.
ç) Merkez tarafından verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çer-

çevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve

Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.
e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.
f) Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.
Müdür Yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin

faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da Merkezin amaçlarına katkı sağlayabilecek ni-
telikteki öğretim elemanları arasından bir ya da iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlen-
dirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
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(2) Müdür Yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan Müdür Yardım-
cısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevlendireceği Müdür Yardımcısı, Müdürün katılamadığı toplantılara
başkanlık eder ve Müdüre altı aya kadar vekâlet eder.

Müdür Yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcıları, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak, buna ilişkin

tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.
c) Müdürün vereceği görevleri yapmak.
ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerdiği

Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da Merkezin amaçlarına katkı sağla-
yabilecek nitelikteki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye ol-
mak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dol-
madan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amaçlarına uygun olarak bilimsel, teknik

ve idari faaliyetlerin planlanmasında müdüre yardımcı olmak.
b) Merkezin ilgili esaslara uygun olarak araştırma alanlarına ilişkin uygulama plan ve

prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
c) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu

esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek, Rektörün onayına sunmak
ve bunların yürütülmesini izlemek.

ç) Merkezin bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli
belirlemek.

d) Müdürlükçe hazırlanan programları incelemek ve karara bağlamak.
e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.
f) Müdür tarafından önerilen konuları karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim-öğretim faaliyetleri
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından diğer kurum, kuruluş ve kişilere yönelik verilen

eğitim hizmetleri Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bö-
lümünün ya da yasal çerçeveye uygun birimlerin koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

Çalışma birimleri
MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde; görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından açılmasına onay verilen çeşitli çalışma birimleri
oluşturulabilir.
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Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır. İhtiyaç halinde, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapılan
tüm kurum ve kuruluşlardan da personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teç-

hizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Arşiv
MADDE 18 – (1) Merkezin bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarından oluşan

arşivin mülkiyeti Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümüne
aittir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
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ç) Müdür: Merkezin müdürünü,
d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki merkezî bir organizasyon

çerçevesinde, ülkemizin strateji ve politika belgelerinde yer alan; ülkemizin enerji arz güven-
liğinin ve verimliliğinin sağlanması, kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendi-
rerek ülke refahına katkı sağlanması, milli, yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinin geliş-
tirilmesi, enerji kaynaklarında çeşitliliğin artırılması, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kulla-
nımında kayıpların azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınma ile ülkemizin rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağlayarak, ulusal güvenlikte önemli bir yer tutan enerji alanında, Ar-Ge ve
yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkemizin öncelikli teknolojik faaliyet konuları arasında yer alan hidrojen ve yakıt

pilleri, temiz kömür teknolojileri, petrol ve doğal gaz teknolojileri, enerji dönüşüm teknolojileri,
binalarda enerji verimliliği, düşük enerjili ve yeşil binalar, ulaştırmada ve sanayide enerji ve-
rimliliği, enerjide geri kazanım, yakma, gazlaştırma, kombine çevrim teknolojileri, güneş ener-
jisi, fotovoltaik/solar/termal teknolojiler, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyo-
kütle, hidrolik, jeotermal ve nükleer enerji konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını destek-
lemek.

b) Yüksek verimlilikte temiz üretim süreçleri ile ilgili teknolojileri geliştiren, temiz üre-
tim teknolojilerinin verimliliğini artıran, üretim girdilerinin en etkin şekilde kullanımını sağ-
layan, üretim sürecinde atık oluşumunu en aza indiren, oluşan atıkların üretim yerinde çevreye
zararsız hale dönüştüren ve üretim süreçlerinde kullanılabilecek şekilde geri kazanılmasını sağ-
layan alanlarda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

c) Kömür, petrol, doğal gaz ve biyokütle kaynaklarından sıvı yakıt üretimi, biyoenerji,
biyoyakıt, biyodizel, biyokütle, biyorafineri, hava kalitesi yönetim stratejilerinin oluşturulması,
temiz enerji ve temiz yakıt geliştirme ve bunların çevresel etkileri ile ilgili konularda Ar-Ge
ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

ç) Arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi, organik atıklardan anaerobik çürütme yo-
luyla enerji ve biyoyakıt geri kazanımı, kırsal alandaki sürdürülebilir biyogaz tesislerinin plan-
lanması ve pilot ölçekte uygulanması, biyoreaktör ve depolama teknolojisinin uygulanabilirli-
ğinin araştırılması ve biokütle enerji üretimi ve kullanımına yönelik tekniklerin geliştirilmesi
konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

d) Enerji verimliliği, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji, hidrojen ve yakıt pilleri ile enerji
depolama ve dönüşüm teknolojileri ve nükleer enerji alanlarında çalışma grupları oluşturmak
suretiyle ilgili paydaşları desteklemek.

e) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında
ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Enerji güvenliği, planlaması ve yönetimi ile enerji hukuku alanlarındaki çalışmaları
desteklemek.
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g) Ulusal ve uluslararası enerji proje destek programları konusunda bilgilendirme eği-
timleri, çalıştay, kongre, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel araştırma
kuruluşları ve merkezlerle iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, Üniversitede yürü-
tülen nitelikli projelerin sayısını artırmak amacıyla desteklemek.

h) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik
bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi
ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.

ı) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum
ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek.

i) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile iş birliği yaparak enerji konusunda her dü-
zeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin ve enerji alanında çalışacak diğer kişilerin
eğitimlerine yardımcı olmak.

j) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttır-
maya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.

k) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde
çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür,
Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak Rektör tara-
fından görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi ken-
disine vekâlet eder.

(4) Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine yine aynı yöntemle yenisi görev-
lendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve bu faaliyetleri

yürütmek.
b) Merkezi temsil etmek, yönetim ve danışma kurullarının gündemini belirleyerek ku-

rulları toplantıya çağırmak ve kurullara başkanlık etmek.
c) Yönetim kurulunun kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak

ayı sonuna kadar yönetim kuruluna sunmak ve yönetim kurulunun olurunu aldıktan sonra uy-
gulamak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmaları koordine etmek.
f) Merkezde yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörleri görevlendirmek

ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak.
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Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet

alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından
önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi biten üyeler yeni-
den görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında
görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Müdü-
rün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup Müdür tarafından sunulan işleri gö-
rüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim

elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da kamu kuruluşlarında görev
yapan uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Toplantılar telekonferans veya interaktif yöntemlerle de yapılabilir.

(4) Danışma Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.
(5) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve

Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Mali konular
MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, Isparta Uygula-

malı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ger-
çekleştirilir.

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİM 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürün-

leri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üre-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirmeyi,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) İSTE-TTO: İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,
ç) Merkez (İSTE-DÜM): İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uy-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Doğu Akdeniz için ekonomik değeri yüksek olan karides ve alternatif balık türleri

üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek, bu türlerin bölgede ye-
tiştiriciliğinin artırılmasına yönelik pilot bir üretim merkezi oluşturmak, bu konuda eğitim ve
danışmanlık hizmeti vermek.

b) Merkezin çalışma alanlarında bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılmasına
katkıda bulunmak.

c) Merkezin çalışma alanlarında laboratuvar kurmak ve araştırma altyapısı oluşturmak.
ç) Kamu kurumları ve özel sektör girişimcileri ile araştırmacıların Merkezin çalışma

alanlarındaki üretim ve araştırma taleplerini ilgili mevzuata uygun olarak karşılamak.
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d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluşlar ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak
bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesi konusunda İSTE-TTO ile işbirliği yapmak ve çalış-
malar yürütmek.

e) Patent, lisans anlaşmaları, faydalı model, teknoloji transferi konularında Üniversite-
nin fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak İSTE-TTO ile işbirliği yapmak.

f) Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapabilme ve yürütme kapasi-
tesini artırmak için çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanlarına uygun olarak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme

ve uygulamalar için gerekli üretim altyapısını oluşturmak. 
b) Bilimsel araştırma projeleri sunmak ve bu projelere altyapı desteği (laboratuvar, ye-

tiştiricilik ve deneme üniteleri) sağlamak.
c) Özel sektörün, kamu kurumlarının ve araştırmacıların ihtiyaç duydukları danışman-

lık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri döner sermaye kapsamında vermek.
ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda; İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, ulusal veya
uluslararası düzeyde; kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim programları ve
benzeri etkinlikleri düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda yayın faaliyetlerinde bulunmak.
e) Merkezin amaçlarına uygun olan bilimsel ve teknolojik faaliyetler ile diğer çalışma-

ları gerçekleştirmek.
f) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği içinde

olmak ve belli protokoller doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek.

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; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör ta-
rafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği

yapmak.
e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim

kurmak ve çalışmalar yapmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
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g) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve ko-
ordinasyonunu sağlamak.

(3) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam za-

manlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla
görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yar-
dımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda,
Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

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

tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdiri-
lebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek.
b) Üretim ünitesi ve laboratuvarda çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; ünite

ve laboratuvarlarla ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

kararlar almak.
ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.
d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlen-

dirmek ve karara bağlamak.
e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı

kararlar almak.
f) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı

belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek ve bu konuda İskenderun Tek-
nik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapmak.

g) Merkezin bünyesinde kurulabilecek çalışma grupları ve bunlarda görevlendirilecek
araştırmacılarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bu-
lunmak, Müdürün gündeme getireceği Merkez ile ilgili konuları karara bağlamak.
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ğ) Yılsonu faaliyet raporlarını değerlendirerek Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir
sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağ-
lamak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite içinden veya dışından su

ürünleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan kişiler arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla yılda en az bir kez toplanır
ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde  Müdü-
rün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş
ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez sekreteri ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl-

lığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yap-

mak.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin yönetim ve
denetiminde kullanılır.

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

veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Mali hükümler
MADDE 17 – (1) Merkez bünyesinde yapılacak tüm iş ve işlemlerde, 14/8/2016 tarihli

ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız “Muhtelif Kaynak İşleri” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği 

hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası :  2020/220236 

1 - İdarenin  

a) adresi :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 

    37070/KASTAMONU 

b) telefon ve faks numarası :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı :  Fabrikamız Kazan Dairesi, Ham Fabrika, Rafineri, Atık 

Su Arıtım Tesisi ve Meydan kısmındaki muhtelif montaj-

demontaj ve kaynak işleridir. İşin türü ve miktarı detaylı 

olarak teknik şartnamesinde belirtilmiştir. 

b) yapılacağı yer :  T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak 

işe başlanılmasına müteakip; 45 iş günüdür. 

3 - İhalenin  

a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati :  14.05.2020 Saat 14.00 

 4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda doküman satışı (KDV 

dahil) 220,00 TL. olup, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
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 6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

 7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

 8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3290/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Zonguldak 2. İş Mahkemesinin 2018/130 Esas, 2019/522 Karar sayılı dosyasının 

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

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

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

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 3289/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 27.04.2020 Karar No: 7443 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. 

•  MERKEZ  

  ve TEBLİGAT ADRESİ : Kazım Özalp Mah. Reşit Galip Cad. Cem Apt. No: 124/7 

Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 27.08.2019 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 40.330 hektar    
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• BÖLGESİ   : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Edirne 

• PAFTA NUMARASI : F16-c 

KARAR: 

AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’nin Edirne ilinde 40.330 hektarlık F16-c 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiştir.  3276/1/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 27.04.2020 Karar No: 7444 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI : AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş. 

•  MERKEZ  

 ve TEBLİGAT ADRESİ : Kazım Özalp Mah. Reşit Galip Cad. Cem Apt. No: 124/7 

Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 27.08.2019 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.454 hektar    

• BÖLGESİ   : Kara 

• KAPSADIĞI İL : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : G18-b1,b2,b3 

KARAR: 

AGS Jeofizik Hizmetleri Danışmanlık A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 14.454 hektarlık G18-

b1,b2,b3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10 uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir. 

 3276/2/1-1 
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Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


