
Filiz Kitabevi BASIM YAYIN DAĞITIM PETROL ÜRÜNLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Cemal Yener Tosyalı Caddesi No:113 (57/A) Vefa Fatih/İstanbul Tel: (212) 527 0718 – (212) 519 20 71 
Ticaret Sicil No: 707549 Yayıncı Sertifika Numarası: 48596

Filiz Kit abevi

İLGİLİ MAKAMA

     1962 yılında İstanbul’da kurulan yayınevimiz, akademik ve mesleki yayıncılık alanında Kültür 
Bakanlığı’nca tahsis edilen 48596 yayıncı sertifika numarası ile kurulduğu tarihten bugüne yayım 
hayatına devam ederek 700'den fazla mesleki ve akademik eser yayımlamıştır.

      Filiz Kitabevi Bas. Yay. Dağ. Petrol Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti., Akademik Teşvik Ödeneği 
Yönetmeliği'nin 3. maddesinin 1. fıkrasının sırasıyla (k) ve (1) bentlerinde düzenlenen TANINMIŞ 
ULUSAL YAYINEVİ  (En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı 
alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayım ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla 
alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevi) ve TANINMIŞ ULUSLARARASI YAYINEVİ 
(En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, Türkçe dışındaki dillerde aynı alanda 
farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla 
alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevi)  tanımlarında yer alan kriterleri karşılamakla, 
hukuk alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren yayınevi statüsündedir.

    Türkçe dışındaki dillerde yayımlanmış olan eserlerden bir kısmına 2. sayfada yer verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

10.01.2023

Filiz Kitabevi Bas. Yay. Dağ. 
Petrol Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti.
Oğuzhan ORUÇ



Yayınlar Listesi: 

o Liner Shipping Collaborations and a Comparative Study on Related Competition
Legislation

o Turkish Joint Stock Company / Company Limited by Shares
o Digital Services Tax in Turkey
o 12th International Symposium and Economics Abstract Book
o PAYHAS ÇEŞMESİ (İrfan Kaynağı)
o Public Private Partnership in General And in turkey
o Risk Management
o Constitutional Law Readings for Turkey
o Essays in Turkish and Comparative Law
o Development of The Severance Pay in The Turkish Legal System
o English Lecture Notes for Medical Schools
o L'histoire de l'île de Niodior du passé au présent
o Littérature afro-arabe Sa position et son impact sur la diffusion de la culture

islamique en Afrique Le Sénégal comme modele
o Les dispositions jurisprudentielles relatives au mariage et au divorce dans

lesquelles la loi sénégalaise sur le statut personnel a violé la jurisprudence
islamique

o Le meilleur des hommes enver sa famille
o La loi modèle d'intégration économique africaine Une étude appliquée sur les

cadres juridiques des organisations communautaires africaines
o Les Cours Pénales Internationales en Afrique et la responsabilité pénale des

individus en droit international
o Energy sector and energy-poverty in Albania
o Monitorimi i ajrit per metalet e renda nepermjet biosensoreve myshqe
o Aforizma
o Ottoman and turkish law
o A road map of a new constitution for turkey
o Demutualization of Borsa Istanbul


	filiz-uluslararasi-1617886304
	978



