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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Sağlık Bakanlığından:
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel hastaneler, gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yataklı olarak açılabilir. Ayrıca,
yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde
30’unu geçemez. Yatak sayısı yüzün altında olan ruhsatlı ve faal özel hastanelerin, en az 33
uzman hekim kadrosuna sahip olmaları ve bu Yönetmelikte özel hastaneler için tanımlanan
bina ve fiziki şartları mevcut binasında veya yeni binaya taşınarak sağlamaları halinde yatak
sayılarının yüze çıkarılmasına izin verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kadro talep tarihi itibarıyla aktif olarak faaliyet gösteren özel hastaneler, ruhsatlarında
yazılı uzman hekim kadrolarını aynı il sınırları içerisindeki özel bir hastaneye ve tıp merkezine
devredebilir veya karşılıklı olarak uzmanlık dalını değiştirebilirler. Bu şekilde kadro devri veya
değiştirilmesinde, hastanenin toplam uzman hekim kadrosunun en fazla % 10’una kadar il içerisinde izin verilir. Toplam uzman hekim kadrosunun %10’unun üzerindeki devir ve becayiş
işlemleri Bakanlığın iznine tabidir. Hastanenin ve tıp merkezinin faaliyete devam etmesi için
zorunlu asgari uzman hekim kadroları ile özellikli ünite ve birimlerin asgari uzman hekim sayılarının devrine izin verilmez. İller arası kadro devrine, planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık
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kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile
olacak şekilde özel sağlık kuruluşunun toplam uzman hekim kadrosunun en fazla % 10’unu
geçmemek şartıyla Bakanlıkça uygun görülmesi halinde izin verilir. Özel hastanelerin ve tıp
merkezlerinin bu fıkra kapsamında ruhsatlarına işlenen kadrolar tekrar bu fıkra kapsamında
işleme alınamaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Bakanlıkça verilmiş ön izin belgeleri bir kereye mahsus olmak üzere, sağlık kuruluşu
hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile Bakanlık istihdam planlamaları çerçevesinde uzman ve tabip dağılımı yönünden
çok yoğunluklu ilden az yoğunluklu ile olacak şekilde Bakanlığın izni ile devredilebilir. Taşınma amaçlı düzenlenmiş ön izin belgesine sahip ruhsatlı ve faal özel hastanelerin, ruhsat
devri yapmaları durumunda yeni ruhsat sahibi adına ön iznin devam etmesine izin verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Özel hastaneler aynı il içerisinde veya başka bir ildeki özel hastane ile birleşebilir.
Ancak, başka bir ildeki özel hastaneyle birleşme işlemleri Bakanlıkça yapılan planlamalara
uygun olması halinde yapılabilir. Özel hastanelerin kendi aralarında birleşmeleri halinde ruhsatlarında kayıtlı yatak sayıları ve uzman hekim kadro sayıları toplanarak birleştirilir. Birleşen
hastanelerden yatak sayısı daha küçük olan hastanenin yatak sayısının 75 ve altında olması halinde yatak sayısının %25’i; 75’in üzerinde olması halinde ise yatak sayısının %15’i oranında
yatak ilave edilir. Birleşen hastanelerden uzman hekim kadro sayısı daha küçük olan hastanenin
kadro sayısının %10’u oranında kadro ilave edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin
dördüncü ve beşinci alt bentleri ile aynı fıkranın (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4) Özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla
ve bu kadro sayılarının yüzde yirmisini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçentleri 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında üniversite ile sözleşme yaparak özel hastanenin boş uzman hekim kadrosunda
çalıştırabilir.
5) Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci
maddesine uygun olmak kaydıyla, çalıştıkları sağlık kuruluşundaki çalışma saatleri dışında
başka bir özel hastanenin acil servis, klinik servis ve ünitelerinde nöbet tutabilir. Bu tabiplerin
nöbet listesi aylık olarak düzenlenir ve Müdürlükçe onaylanır. Muayenehaneler hariç planlama
kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri, Bakanlığın istihdam
planlamaları gereğince, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu
çalıştığı özel sağlık kuruluşu dışında planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha
çalışabilir. Bu kuruluşlardan bir tanesi kadrolu çalıştığı il dışındaki planlama kapsamındaki bir
özel sağlık kuruluşu da olabilir.”
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“o) Vakıf üniversitesi kadrosunda bulunan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğretim üyelerinin üniversite hastanesi ve işbirliği yapılan özel hastane dışında görev alması, 1219 sayılı
Kanunun 12 nci maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerine tabidir. Ancak
bu maddede düzenlenen istisnai çalışma halleri hariç hangi usulle olursa olsun özel hastaneler
ruhsatlarında belirtilen uzman hekim kadrosu dışında uzman hekim çalıştıramaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ek 8 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin ruhsatları üniversitenin adıyla düzenlenir ve hastane yalnızca üniversite tarafından işletilir. Hastane ruhsatında yazılı isim dışında isim kullanılamaz. Laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri dışında tüm tıbbi hizmet birimlerinin ruhsat
sahibi üniversite tarafından işletilmesi zorunlu olup, işletme hakkının kısmen veya tamamen
gerçek veya tüzel kişilere hiçbir şekilde devri mümkün değildir. Bakanlıkça vakıf üniversite
hastanelerine/ek birimlerine verilen ön izinler, faal en az bir hastanesi olması kaydıyla ön izin
alındığı ilden, planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari
nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden
daha az yoğunluklu diğer bir ile taşınmak şartı ve Bakanlık onayı ile bir kereye mahsus devredilebilir. En az bir faal hastanesi olan vakıf üniversiteleri, faal diğer hastanelerini/ek birimleri
veya askıda olan hastanelerini/ek birimlerini aynı ilde veya planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu diğer bir ile taşınmak şartı ve
Bakanlık onayı ile bir kereye mahsus olmak kaydıyla devredebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Klinik konukevi: Hastaların tedavi sonrası kontrol ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi veya risk grubu kişilere ulaşım zorlukları gibi nedenlerle hastane hizmeti alacakları
döneme kadar daha az yoğunluktaki bakım hizmetleri ile hastanede günübirlik tedavi (ayaktan
kemoterapi tedavisi ve diyaliz gibi) alan kişilere daha az yoğunlukta bakım ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu, sadece hasta ve/veya refakatçilerinin kalabildiği sağlık kuruluşlarıdır. Klinik
konukevleri, rutin veya turistik konaklama tesisi gibi hizmet veremez. Klinik konukevlerinde
ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulundurulmaz. Klinik konukevlerinde bu Yönetmeliğin
20 nci, 22 nci, 31 inci, 32 nci, 33 üncü ve 34 üncü maddelerinde sayılan hizmet ve fiziki alt
yapı standartlarının sağlanması ve bünyesinde asgarî 16 m2 genişlikte, acil müdahale için gerekli olan asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu ayrı bir acil muayene odası
bulunması zorunludur.
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az 4 yıldızlı konaklama tesisleri de klinik
konukevi olarak hizmet vermek üzere kiralanabilir veya satın alınabilir. Bu hallerde 2634 sayılı
Turizmi Teşvik Kanununun 34 üncü madde hükümleri uygulanır. Ancak 2634 sayılı Kanun
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kapsamında ilan edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri, Turizm Alan ve Merkezlerinde turizme ayrılan yerlerde, klinik konukevleri oluşturulamaz. Bu tesisler bünyesinde kurulacak klinik konukevlerinde bu Yönetmeliğin 20 nci, 22 nci, 31 inci, 32 nci, 33 üncü ve
34 üncü maddelerinde sayılan hizmet ve fiziki alt yapı standartlarının sağlanması ve bünyesinde
asgarî 16 m2 genişlikte, acil müdahale için gerekli olan asgarî tıbbî malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu ayrı bir acil muayene odası bulunması zorunludur.
Klinik konukevleri, bir hastaneye bağlı olarak kurulur ve faaliyetleri bağlı bulundukları
hastanenin sorumluluğunda düzenlenir. Klinik konukevlerinin yatak sayısı bağlı olarak kuruldukları hastanenin yatak sayısının %30’undan fazla olamaz. Klinik konukevlerinden hizmet
almak için müracaat eden hastaların hastane tedavisinin tamamlanmış ve günübirlik/ayaktan
tedavi programına alınmış olması gerekir.
Klinik konukevleri, asgari olarak aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
1) Ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunun yetkili kurum tarafından
belgelenmesi ve acil durumlarda hasta nakline uygun düzenlemelerin yapılmış olması kaydıyla;
hastanenin bulunduğu parselde imar mevzuatına uygun ek bina olarak veya aynı il içinde olmak
kaydıyla hastanenin bulunduğu parselden farklı bir parselde kurulmasına izin verilebilir.
2) Bu binalarda hizmet verilmesi düşünülen hastalık gruplarına uygun eğitim ve günübirlik/ayaktan tedavi alanları ile sosyal alanlar bulunur.
3) Günübirlik tedavi kapsamında klinik konukevinde kalan hastaların günübirlik hastanede verilmesi gereken tedavileri klinik konukevlerinde verilemez.
4) Hastanede tedavisi tamamlanmamış hastalar klinik konukevlerine yatırılamaz. Ancak, 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlanan tanıya dayalı işlemlerden işlemin uygulandığı tarih
birinci gün kabul edilmek kaydıyla en az aşağıda belirtilen süreler kadar tedavi gören hastalar
klinik konukevlerine yatırılabilir:
i) A Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 7 gün.
ii) B Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 5 gün.
iii) C Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 4 gün.
iv) D Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 3 gün.
v) E Grubu tanıya dayalı işlemlerde; 2 gün.
5) Klinik konuk evlerinin yatak ücretleri Bakanlıkça onaylanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“1/1/2019 tarihinden önce bu madde kapsamında Bakanlıktan ön izin almış özel hastanelerden beş yıllık ruhsatlandırma süresi sonunda ruhsat işlemlerini tamamlayamayanlara,
bir kereye mahsus olmak üzere 31/12/2025 tarihine kadar ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamak amacıyla ek süre verilir.”
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının 9 uncu ve 19 uncu bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı
fıkranın 27 nci bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Akademik yıl (eğitim-öğretim yılı): Güz Yarıyılı ve Bahar Yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşan süreyi ve her yarıyıl; kayıt, kayıt yenileme ve genel sınav süreleri hariç en az
on dört haftayı,”
“Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4 – Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan
aday, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde istenen belgeler ile kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptıramayan aday hakkını
kaybeder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9 – Üniversiteye kayıt yaptıran her öğrenciye bir öğrenci kimlik kartı verilir.
Üniversiteden ilişiği kesilen veya mezun olan öğrenciden bu kart ilgili akademik birim tarafından geri alınır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya
derslerden genel sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler
ile genel sınava girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimlerce hazırlanan programdaki gün, saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir.
Genel sınavlarda uygulanan başarı şartları bütünleme sınavlarında da aynen uygulanır. Bütünleme sınav notunun başarı notuna etki oranı, genel sınav notunun başarı notuna etki oranı ile
aynıdır. Bütünleme sınav notu genel sınav notu yerine kullanılır. Şartlı geçiş hakkından faydalanılarak başarılı olunan dersler ile notu yükseltilmek istenen dersler için bütünleme sınav hakkı
kullanılabilir. Ancak bu durumda en son girilen sınavın notu geçerli olur. Şartlı geçilen ve/veya
notu yükseltilmek istenen dersten bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenci bu talebini akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden bildirir. Öğrenci
seçtiği ders/derslerin bütünleme sınavına girmez ise bu durumda en son girilen sınavın notu
geçerli olur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınavlardan alınan puanlar 100 üzerinden değerlendirilerek başarı puanı belirlenir. Bir
dersteki başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu o derse ait yarıyıl içinde yapılan
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çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonunda yapılan genel sınavlarda sağlanan notun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl içinde yapılan çalışmalar; ders ve uygulamalarda devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardır. Öğrencinin yarıyıl içi başarı notunun belirlenmesinde, bu çalışmalar akademik takvimde belirlenen yarıyılın son haftasında belirli oranda ara sınav ile birlikte değerlendirilebilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40 en çok % 60 olabilir.
Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları ve öğrencinin başarılı
sayılması için yarıyıl içi çalışmaların uygulama şekli, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.
Başarı notunun ölçme ve değerlendirmesi Niğde Ömer Halisdemir Ön Lisans ve Lisans
Programları Başarı Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine göre yapılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 32 – NA, FF, FD notlarından biri alınan ve DD veya DC notu alınıp yarıyıl
akademik ortalaması 2,00’ın altında kaldığından başarılı olunamayan dersler, dersin açıldığı
ilk yarıyılda tekrar alınmak zorundadır.
Seçmeli dersin/derslerin devamını alıp başarısız olan öğrencilere istedikleri takdirde
başarısız oldukları seçmeli ders yerine devam almak koşulu ile başka bir seçmeli ders alma
veya başarısız oldukları ders/derslerden ara ve genel sınav hakkı verilir. Sınavlar dersin ilgili
dönemindeki akademik takvime uygun olarak yapılır. Devamsız başarısız öğrenciler ise başarısız oldukları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli dersi alır, öğrenciler başka bir seçmeli
ders almadıkça ders üzerinden silinmez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 35 – Öğrencinin bizzat yazılı olarak istemesi halinde kaydı silinerek Üniversite
ile ilişiği Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya ilgili dekanlık/müdürlük tarafından kesilir. Kayıt
sildirmek isteyen öğrenci, öğrenci kimlik kartını iade eder.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Yukardaki sayılan haller dışında ilgili Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer mazeretler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Üniversitedeki dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencileri, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla, özel öğrenci olarak
bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler aldıkları ders/dersler için bu Yönetmelik
hükümlerine tabidirler. Bu statüdeki öğrencilere diploma verilmez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından kendilerine durumlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, dersi
açan birimin o yarıyıl için belirlenen katkı payını öderler.”
“Engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli
Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine göre yürütülür.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE YÖRESİ TARİHİ VE
KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde
Yöresi Tarihi ve Kültürü 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; Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (NİĞTAM): Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Yöresi Tarihi ve
Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları;
a) Niğde yöresi tarihi üzerine araştırmalar yapmak,
b) Niğde yöresi kültürü ve toplumsal yapısı üzerine incelemeler yapmak,
c) Niğde yöresinde yer alan tarihi değere sahip sanat eserleri üzerine çalışmalar yapmak
ve envanterini oluşturmak,
ç) Niğde yöresi somut olmayan kültürel mirasını tespit etmek ve yaşamasına yönelik
çalışmalar yapmak,
d) Niğde yöresinin sosyo-ekonomik yapısını ve yatırım potansiyeline yönelik çalışmalar
yapmak,
e) Niğde yöresinin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
a) Niğde yöresi tarihi, kültürü, toplumsal yapısı, ekonomik durumu ve somut olmayan
kültürel mirasa ilişkin bilgi ve belgeleri tespit etmek, değerlendirmek ve envanter çalışması
yapmak.
b) Uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyum, konferans, seminer, çalıştay, sergi, panel,
film gösterimleri, yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.
c) Merkez bünyesinde Niğde yöresi tarihi, kültürü, toplumsal yapısı, ekonomisi, somut
olmayan kültürel mirası alanlarında bir ihtisas kütüphanesi ve arşivi oluşturmak.
ç) Niğde ve yöresine ilişkin olarak özel ve kamu kurumlarında bulunan yazma ve matbu
eserlerin orijinallerini veya kopyalarını bağış ve satın alma yoluyla temin etmek.
d) Niğde yöresine ilişkin yabancı dillerde yapılmış çalışmaların çevirisini yapmak/yaptırmak.
e) Üniversitemizde yapılacak olan lisans ve lisansüstü tezler ile diğer ilmî çalışmalardan
Merkezin amacına uygun olanları yayımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşların
desteğini almak.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
g) Kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ihtiyaç duydukları alanlarda
araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.
ğ) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları 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
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından
üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün teklifi ile Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından iki kişi
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süreleri Müdürün görev süresinin bitiminde sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan, gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitede görev yapan Merkezin amaçları kapsamında uzmanlığı bulunan iki öğretim üyesi olmak üzere
toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır.
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 bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar
yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi,
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden veya alanında uzman kişiler olmak üzere en fazla on
üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi
üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Rektörü yürütür.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amaçları; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre
Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve yönetim organlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim sorumluları: Merkezin birim sorumlularını,
b) Çalışma birimi: Merkezin laboratuvar çalışma birimlerini,
c) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
f) Yönetim kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ulusal ve uluslararası alanda kök hücre ve hücresel
tedaviler konusunda araştırma ve uygulamaların takip edilmesi, bu alanda yeni teknolojilerin
incelenmesi, uygulanması, bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, hücresel tedaviler ile ilgili
ürüne yönelik çalışmalar yapılması, ayrıca hücre ve kök hücre alanında ulusal ve uluslararası
platformda eğitim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesidir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hücre ve kök hücre araştırmaları ile ilgili her konuda çok disiplinli araştırma projeleri
geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına katılmak ve desteklemek.
b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim
kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak.
c) Çalışmaları daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar,
kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.
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ç) Araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar
vermek, faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan
bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak.
d) Çalışma verilerini ve sonuçlarını uygun yöntemlerle yayımlamak.
e) Ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek bilimsel çalışmaları
teşvik etmek.
f) Kök hücre ve hücresel tedaviler kapsamında yer alan hastalıklar konusunda toplumun
aydınlatılmasını, hasta, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunların tespit edilmesini, çözüme yönelik projeler geliştirilmesini ve sonuçların yazılı ve görsel
basın organlarında programlar yapılarak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.
g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal/uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak, ihtiyaç ve talep halinde inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim
programları düzenlemek, veri ve hücre bankacılığı ve benzeri hizmetler vermek.
ğ) Üniversite ve diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği yapmak ve projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.
h) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından bir tanesi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden
bir kişi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.
e) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, birimler arasında
personel ve görev değişikliği yapmak.
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f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
g) Uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini
belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil en az üç, en
fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında diğer üyeler, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin aylıklı ve tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Boşalan üyeliklerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerekli durumlarda Müdürün
ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya
çağrılır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden
düşer.
(3) Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili
bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar
almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesini teklif etmek ve
eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.
d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.
e) Merkezin bütçesini hazırlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma birimleri, birim sorumluları ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Müdürün teklifi üzerine
Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde, kök hücre, hücre kültürü, moleküler genetik, rejeneratif
biyoloji, biyoinformatik ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulabilir.
(2) Çalışma birim sorumluları, ilgili birim branşında lisansüstü derecesi veya uzmanlık
eğitimi almış kişiler arasından Müdürün teklif ettiği kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.
(3) Birim sorumluları, biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdürlüğe bildirir. Müdür çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ
ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2019/17)
MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi
Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’in 4 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami
akdi faiz oranı yüzde 1,60’tır.
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz
oranı yüzde 1,28’dir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami
gecikme faiz oranı yüzde 2,00’dır.
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme
faiz oranı yüzde 1,68’dir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/10/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/11/2016
29886
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1234-

30/6/2018
20/9/2018
6/4/2019
29/6/2019

30464
30541
30737
30816
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

8207

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8273
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Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

8208

—— • ——
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

8272
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

8295/1-1

—— • ——
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

8296/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MEKANİK TESİSLERİN, KAYAK PİSTİNİN VE DİĞER EKLENTİLERİNİN 3 YIL
SÜREYLE HİZMET ALIM YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kars İl Özel İdaresinden:
İl Özel İdaremize tahsisli Sarıkamış Kayak Merkezinde Bulunan Mekanik Tesislerin,
Kayak Pistinin ve Diğer Eklentilerinin 3 Yıl Süreyle Hizmet Alım Yoluyla İşletilmesi
Bakımından İdarece Hazırlanan Şartnameye Uygun Olarak 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi
Gereğince Açık Eksiltme Suretiyle İhaleye Çıkartılmıştır.
Muhammen

İhale

Geçici Teminat

Bedeli-

Süresi

%3

İhalenin Yapılacağı

Şartname

İhale Tarihi

Yer

Bedeli

ve Saati

İhale Usulü / İhale Türü
2886 Sayılı D.İ Kanunun

4.222.608,60
3 YIL 126.678,26 TL
TL

45. Maddesi Gereğince

Kars İl Genel

Açık Eksiltme Usulü/

Meclis Hizmet

Sarıkamış Kayak

Binası İl Encümeni

Tesislerinin Açık Eksiltme

Toplantı Salonu

08.10.2019
2.000,00 TL
Saat 14.00

Usulü İle İşletilmesi

1- İhalenin Geçici teminatı kiralanmak istenilen taşınmazın Muhammen Bedelinin
%3'üdür. Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Ziraat Bankası
Kars Şubesindeki TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 numaralı emanet hesabına ilanda
belirtildiği gibi yatırılacaktır.
2- İstekliler, turizm vb. amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası
veya Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri veya ilgili meslek odalarından almış oldukları belgeleri de
tekliflerine ekinde sunmak zorundadır.
3- En az 2 (iki) yıl kayak tesisi işletmeciliği yapmış olmak.
4- Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer Kars İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler
Müdürlüğüdür.
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
Gerçek Kişiler için;
a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği,
b) Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Onaylı imza beyanı,
d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
e) İşin adına 17.09.2019 tarihinden sonra düzenlenmiş geçici teminat dekontu veya banka
teminat mektubu
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f)Vergi Mükellefi ise ;
f1) Bağlı olduğu vergi dairesi
f2) Vergi kayıt numarası
f3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
g) İmzalanmış şartname metni,
Tüzel Kişiler için;(Kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri
ve yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
c) Tüzel kişilik vergi mükellefi ise;
c1) Bağlı olduğu vergi dairesi
c2) Vergi kayıt numarası
c3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge.
d)İmzalanmış şartname metni,
e) İşin adına düzenlenmiş geçici teminata ilişkin banka dekontu veya 18.09.2019 tarihinden
önce olmamak kaydıyla düzenlenmiş banka geçici teminat mektubu.
f) Onaylı imza sirküleri
İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.
6- İhaleye iştirak edenler işletme şartnamesindeki tüm şartları peşinen kabul etmiş
sayılırlar.
7- Posta İle yapılan müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
9- Son müracaat tarihi 08.10.2019 Salı günü saat 14.00’a kadardır.
İLAN OLUNUR.

8391/1-1

—— • ——
İPTAL İLANI
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
27.09.2019 tarihli ve 30901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan fabrikamızda 09.10.2019
Çarşamba Günü Saat 14.30’da yapılacak olan 2019/470391 kayıt numaralı “2019-2020 Kampanya
Döneminde Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi Çalıştırılması” hizmeti ihalesi, “ihalenin niteliğinin
veya miktarının değişmesi” hükmü sebebiyle iptal edilmiştir.

8390/1-1
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PROJE VE PROJE İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İŞLERİ İÇİN
YETERLİK ALAN EK İSTEKLİ LİSTESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24.
Maddesine göre 19.06.2019 tarihinde yayımlanan Proje ve Proje İle İlgili Hizmet Alımı İşleri için
Yeterlik Alan İstekli Listelerine Yapılan İtirazlar Sonucu Yeterlik Alan Ek İstekli Listesi

Sayı

1

İsteklinin Adı Soyadı /
Ticaret Unvanı
KADRİ CEMİLOĞLU
MİMARLIK VE İNŞAAT
TAAHHÜT LİMİTED
ŞİRKETİ

Adresi

İli

Telefonu

Faksı

REŞATBEY MAHALLESİ
14. (62012) SOKAK
TOPBAŞLAR APARTMANI
ASMA KAT NO: 13
SEYHAN

ADANA

322
4593812

322
4593812

8275/1/1-1

—— • ——

UYGULAMA İŞLERİ İÇİN YETERLİK ALAN EK İSTEKLİ LİSTESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Başlıklı 24.
Maddesine göre 19.06.2019 tarihinde yayımlanan Uygulama İşleri İçin Yeterlik Alan İstekli
Listelerine Yapılan İtirazlar Sonucu Yeterlik Alan Ek İstekli Listesi

Sayı

1

İsteklinin Adı Soyadı /
Ticaret Unvanı

Adresi

İli

Telefonu

Faksı

HÜNKAR YAPI MİMARLIK
MÜHENDİSLİK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

MERKEZ MAHALLESİ
İSTANBUL CADDESİ 1
SOKAK NO: 36/K
BAĞCILAR

İSTANBUL

212
5453550

212
5453550

—— • ——

8275/2/1-1

ZEYİLNAME
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İŞİN ADI: 12 ADET TH6092 ELEKTRON TÜPÜ SATIŞI
13.09.2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanımızda 30 Eylül
2019 Pazartesi günü saat:10:30’da yapılacağı duyurulan; TRT Satış ve Kiralama İşlemlerini
Yönetmeliğinin 13. Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 12 adet TH6092 elektron tüpün
satışına ilişkin lüzum üzerine aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.
İdari Şartnamenin;
Madde 3- Teklif verme tarih ve yeri:
3.1. İhaleye ilişkin bilgiler:
b) İhale tarihi: 30/09/2019 şeklinde düzenlenen maddesi
Madde 3- Teklif verme tarih ve yeri:
3.1. İhaleye ilişkin bilgiler
b) İhale tarihi: 21/10/2019 şeklinde değiştirilmiştir.
8380/1-1
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LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANMASI
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletme Müdürlüğümüz Lastik tekerlekli yükleyici kiralanması hizmet alımı işi açık ihale
usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adresi
: E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk cd. No. 111 45500 Soma/
MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13
c) Elektronik posta adresi
: elisatinalma@eli.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a)
İhale Kayıt
Niteliği-Türü-Miktarı

No

İhale Tarih
Dosya No

ve Saati

SÜRE

07.10.2019

366

14:00

gün

1-4 ve 5-6 kömür hazırlama tesisleri, Işıklar Elek
Tesisi, istasyon vagon yükleme, istasyon stok ve G
noktası stok sahalarında gerektiğinde işletmemizin
diğer işyerlerinde kömür yüklemesi, boşaltılması
ve aktarılması, istasyon ve G noktası stoklarının
1- yükseltilmesi ve düzenlenmesi, tesislerden çıkacak 2019-474591
taş ve odun gibi atıkların yüklenmesi, Çevre
düzenlemelerinin

yapılması

ve

buna

2019-1282

benzer

yükleme işlerinin saatli(16.470saat) kira bedeli
karşılığında 3 adet lastik tekerlekli yükleyici ile
yapılması

b) Yapılacağı yer
: ELİ Müdürlüğü Soma / MANİSA.
c) İşin süresi
: İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.
d) İhale usulü
: Açık ihale
3 - İhalenin Yapılacağı yer
: ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA
4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk cad. No. 111 45500 Soma / MANİSA,
adreslerinde görülebilir.
İhale dokümanlarının şartnamelerini 210,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
8329/1-1
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10 ADET BAZ İSTASYONU SAHASI YERİNİN 10 YILLIĞINA KİRAYA
VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Ataşehir Belediye Başkanlığından:
MÜDÜRLÜK/BİRİM
: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADARE
: 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 2886 Sayılı Devlet
ihale Kanununun 45. ve 64. Maddeleri gereği 10 adet Baz İstasyonu sahası yerinin 10 yıllığına
kiraya verilmesi.
İHALE KAYIT NO (Encümen Kararı) : 2019/500
1- İHALE BİLGİLERİ
a) İl/İlçe
b) Mahallesi
c) Cinsi
1-Kira Bedeli (10 yıllık)
2-Yıllık Muhammen (Her Baz
İstasyonu yeri için) Kira Bedeli
3- Baz İstasyonu Yeri Sayısı
4- Süresi
5- Geçici Teminat (2886 DİK)
6- Dosya(Şartname Bedeli)
7- İhale Tarihi ve Saati

İLAN METNİ
İSTANBUL/ ATAŞEHİR
MUHTELİF YERLER
GSM Baz istasyonu
2.900.000,00 TL+KDV (İki milyon dokuz yüz bin TL+ KDV )
29.000,00.TL + KDV (Yirmi dokuz bin TL + KDV )
10
10YIL
87.000,00TL
1.000,00.TL
10/10/2019 Saat- 11:00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler
Gerçek Kişiler
1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekaleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan sureti
2) Kanuni İkametgâh Belgesi
3) Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4) İhale dosyası alındı makbuzu
5) Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 10 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
8) Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan
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 veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4) İhale dosyası alındı makbuzu
5) Ataşehir Belediyeden İhale tarihinden 10 gün öncesine kadar alınmış borcu olmadığına
dair belge.
6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname
7) Temsilci veya Vekilin Kimliği
8) Kamu İhalelerine yasaklı olmadığına dair beyan
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
8373/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Savunma Bakanlığından:

8374/1-1
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

8375/1-1

28 Eylül 2019 – Sayı : 30902

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

Tarım ve Orman Bakanlığından:
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

8389/1-1
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

8388/1-1

28 Eylül 2019 – Sayı : 30902

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Akşehir Akademisi Vakfı.
VAKFEDENLER: Ahmet Nuri Köksal, Muhlis Köksal, Muzaffer Sönmez, Fatime Şule
Doğancı, Gürsan Erkut, Koray Özçelik, Lütfi Görkem Semersatan, Süleyman Öner, Filiz
Köreken, Mustafa Köksal, İlhan Cumbul, Tuncay Aslan, Melek Göksoy, Mine Yıldız, Başak
Cumbul Kanlı, Ferudun Uz, Hüseyin Yiğit, Enes Karakoyun, Ethem Akyel, Nimet Özdemir,
Emre Çaltılı, Barış Cumbul, Kadir Bostan, Gürşen Mehmet Sevinç, Ali Galip Gündoğar, Mehmet
Güleray, Mustafa Terlemez, Tuncay Hastaoğlu, Eyüp Yetik, Cevdet Köksal, Fuat Köksal, Sıdıka
Belma Köksal, Melihat Gülses, Serdar Haydanlı, Mehtap Sönmez, Mustafa Ercan Artan, Mehmet
Rahmi Köksal, Selçuk Erdoğan.
VAKFIN İKAMETGAHI: Konya
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Akşehir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.07.2019 tarih ve E.2018/396, K.2019/291
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Geçmişi binlerce yıl öncesine kök salan Akşehir coğrafyasının tarihi,
kültürel ve doğal her türlü değerini araştırıp belgelemek, bu değerlerin yazılı, sözlü ve görsel
ürünlerini derleyerek ortak bir “Akşehir Belleği” oluşturmaktır. Bu özgün mirası çağdaş
yöntemlerle zenginleştirmek ve temelinde yurtseverlik, çok kültürlü tarih bilinci, doğa sevgisi,
hoşgörü ve mizah, çağdaş eğitim, sanatseverlik, vefa ve yenilikçilik olan “Akşehir Kent Bilinci”
ni çocuklar ve gençler başta olmak üzere geleceğe aktarmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- TL. (YÜZBİNTÜRKLİRASI) nakit Akşehir İlçesi
Ahicelal Mahallesi L26B14D4B Pafta, 153 Ada, 1 Parsel, 123,67 metrekare arsa ve üzerindeki
ahşap ev, 3/28 hissesi vakfa tahsis edilen Akşehir İlçesi Anıt Mahallesi L26B14D4C1 Pafta, 142
Ada, 13 Parsel 212,50 metrekare avlulu ahşap ev, 3/28 hissesi vakfa tahsis edilen Akşehir İlçesi
Anıt Mahallesi L26B14D4C1 Pafta, 142 Ada, 14 Parsel, 106,96 metrekare avlulu ahşap ahırdan
ibarettir.
YÖNETİM KURULU: A.Nuri Köksal, Ali Galip Gündoğar, S.Belma Köksal, Ethem
Akyel, Kadir Bostan.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi
halinde mal, para ve hakları Akşehir Kültür, Sağlık ve Eğitim Vakfı’na devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
8342/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI : Timurtaş Hoca Vakfı.
VAKFEDENLER : Mevlüde UÇAR, Tarık Yusuf UÇAR, Bekir Yunus UÇAR, Emine
Esra UÇAR, Selcen UÇAR, Kamile UÇAR, Timurtaş Burak UÇAR.
VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU:
İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/07/2019 tarih ve E:2018/354,
K:2019/173 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI : İnsanları iyiliğe çağırmak, doğruluk ve güzelliği öğütlemek, yanlışlık
ve kötülükten de sakındırmaktır. İnsanların eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına
çalışmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 70.000,00 TL (YetmişbinTürkLirası).
YÖNETİM KURULU : Mevlüde UÇAR, Tarık Yusuf UÇAR, Bekir Yunus UÇAR.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya
kuruluşa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8301/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Emin Hitay Vakfı.
VAKFEDENLER: Mehmet Emin Hitay.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2019 tarihinde kesinleşen 26.03.2019
tarihli ve E:2018/157, K:2019/111 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, toplumdaki başarılı
öğrencilere maddi destek sağlamak,… ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00TL(YüzbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU: Mehmet Emin Hitay, Kerim Hitay, Eyüp Oğuzhan Hitay.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Darüşşafaka Cemiyetine devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8302/1-1

28 Eylül 2019 – Sayı : 30902

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bayburt Karşıgeçit Köyü Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (Karşıgeçit Vakfı)
VAKFEDENLER: Ömer KÖSE, Muzaffer ŞAHİN, Nevzat OKUMUŞ, Veysel İPEK,
Abdurrahman BAYRAKDAR, Salim İPEK, Yavuz KÖSE, Mahmut OKUMUŞ, Alirıza TATAR,
İsmail BAYRAKTAR, İsmail KORKUT, Ramazan KORKUT
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.07.2019 tarihli, E:2019/146, K:2019/730
sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Eğitim, öğretim çalışmalarına katkıda bulunmak, ilk, orta, lise,
üniversite, yüksek okul, kuran kursu gibi eğitim kurumlarında eğitim görüp de ihtiyaç sahibi olan
öğrencilere burs vermek, eğitim giderlerine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer
amaçları gerçekleştirmek.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 60.000-TL (Altmış Bin Türk Lirası) nakit
YÖNETİM KURULU : Ömer KÖSE, Nevzat OKUMUŞ, İsmail BAYRAKTAR,
Muzaffer ŞAHİN, Mahmut OKUMUŞ
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta mal ve hakları benzer amaçlı bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
8303/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Ataser Eğitim Vakfı (AEV), Büyükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.09.2019
tarihinde kesinleşen, 06.02.2019 tarihli ve E: 2018/448, K: 2019/62 sayılı kararı ile dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
8300/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

8344/1-1

—— • ——
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

8368/1-1
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Sayıştay Başkanlığından:
SAYIŞTAY İLAMLARINA AİT İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
Aşağıda adı soyadı yazılı sorumluların; adresleri tespit edilemediğinden, kendilerine
Sayıştay ilamları tebliğ edilememiştir.
Anılan sorumluların; bu ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde
Başkanlığımıza müracaat ederek ilamı tebellüğ etmeleri yada açık adreslerini bildirmeleri
gerekmekte olup, aksi takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, işbu ilanla tebligat
yapılmış olacaktır.
İLAM
YILI

İLAM NO

SAYMANLIK/
KAMU İDARESİ

SORUMLUNUN ADI
SOYADI

GÖREVİ

2010

229

Konya Ilgın Belediyesi

Saydi ÜNAL

Diğer Sorumlu

2014

120-366

Bitlis İl Özel İdaresi

Yalçın SÖZBİLİCİ

Diğer Sorumlu

2014

372

İstanbul Bakırköy Belediyesi

Ergin YALÇIN

Gerçekleştirme
Görevlisi

2014

372

İstanbul Bakırköy Belediyesi

Kutsiye Nilüfer
DEMİRBAŞ

Harcama Yetkilisi

2014

372

İstanbul Bakırköy Belediyesi

Nilgül GÜLOĞLU
CEYHAN

Harcama Yetkilisi

2014

372

İstanbul Bakırköy Belediyesi

Türkeş GÖKSU

Harcama Yetkilisi

2014

378

İstanbul İl Özel İdaresi

Sabri ŞAHİN

Gerçekleştirme
Görevlisi

2015

317

Bitlis İl Özel İdaresi

Yalçın SÖZBİLİCİ

Diğer Sorumlu

2015

321

İstanbul Gaziosmanpaşa
Belediyesi

Vedat UĞUR

2016

84-168

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Birol AKGÜN

2016

84-168

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Muhsin KAR

2016

96-174

İzmir Karşıyaka Belediyesi

Şerafettin POLAT

2017

100

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Birol AKGÜN

2017

100

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Muhsin KAR

2017

132

Kastamonu Tosya Belediyesi

Hayreddin EKER

Diğer Sorumlu
Gerçekleştirme
Görevlisi

Harcama Yetkilisi
Diğer Sorumlu
Diğer Sorumlu
Gerçekleştirme
Görevlisi
Diğer Sorumlu
Diğer Sorumlu

2017

150

İzmir Urla Belediyesi

Deniz Bircan
ARDAHANLI

2017

153

Muğla Bodrum Belediyesi

Volga DUMLUPINAR

Gerçekleştirme
Görevlisi

2017

155

Antalya Su ve Atık Su
İdaresi Genel Müdürlüğü

Cem ÇAKMAK

Gerçekleştirme
Görevlisi

2017

170

Ağrı Belediyesi

Hasan ARSLAN

Üst Yönetici

2017

188

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi

Ali Osman YILDIZ

Üst Yönetici

209

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi

Mehmet AKDOĞAN

2017

Diğer Sorumlu
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2017

209

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi

Ümit DURMUŞ

2017

213

Gazi Üniversitesi

Hasan Basri ULUCAN

Harcama Yetkilisi
Diğer Sorumlu

Harcama Yetkilisi

2017

213

Gazi Üniversitesi

İbrahim Ethem
GÜLHAN

2017

217

Mardin Belediyesi

Yunus ÖZTÜRK

Gerçekleştirme
Görevlisi

2014

143-28128

Emniyet Genel Müdürlüğü

Ozan TELLİOĞLU

Gerçekleştirme
Görevlisi

2016

107-29780

İstanbul Bakırköy Belediyesi

Nilgül GÜLOĞLU
CEYHAN

2016

107-29790

İstanbul Bakırköy Belediyesi

Ahmet DERECİ

Gerçekleştirme
Görevlisi

2016

93-29936

İstanbul Beylikdüzü
Belediyesi

Nazan ERTEM

Gerçekleştirme
Görevlisi

2016

93-29974

İstanbul Beylikdüzü
Belediyesi

Sevinç VARAN

Gerçekleştirme
Görevlisi

—— • ——

Harcama Yetkilisi

8343/1-1

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinde açık bulunan Profesör
kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı),
yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, yurtdışından alınan diplomalar
için denklik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve
yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne teslim etmeleri
gerekmektedir.
Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta
yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate
alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 28 Eylül – 12 Ekim 2019
Adres: Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul E Blok, 34758
Ataşehir-İstanbul, Tel: (0216) 910 1907
AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası
Finans

1

Prof. Dr.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası
Finans

1

Prof. Dr.

AÇIKLAMA
Muhasebe ve Finansman
alanında Doçent unvanına sahip
olmak.
İstatistik alanında Doçent
unvanına sahip olmak.
8359/1-1

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

28 Eylül 2019 – Sayı : 30902

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri
sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere
başarı durumları dikkate alınarak 13 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.
11 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans
eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler
fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
2 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans
eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
öğretim kurumlarından,
mezun olanlardan, yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar uzman
yardımcısı olarak sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:
Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yer alan genel şartları taşıması,
2- Yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun
olması,
3- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından
(KPSS A Grubu) birinden;
Uzman yardımcısı (genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1, KPSS
P17, KPSS P18, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinin
herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek
puanlı 220 kişi,
Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P12 puan
türünden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40
kişi,
içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul
edilir.)
4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını
doldurmamış olması (1/1/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,
gerekmektedir.
II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
Sınav başvuruları 7/10/2019 tarihinde başlayıp, 21/10/2019 tarihinde saat 17.00 itibariyle
sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru
Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.
III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:
Giriş sınavının yazılı bölümü genel alandan başvuranlar için 7-8/12/2019 tarihlerinde,
istatistik alanından başvuranlar için ise 7/12/2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
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Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun
“www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce
ilan edilecektir.
Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı
açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını
girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda,
çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC
kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları
gerekmektedir.
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde
ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü:
a) Uzman yardımcısı (genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;
1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye
ekonomisi, kalkınma iktisadı, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadı, işletme
finansmanı),
2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk
vergi sistemi),
3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk
[başlangıç - kişiler hukuku - eşya hukuku], ticaret hukuku [başlangıç - ticari işletme - ticaret
şirketleri - kıymetli evrak], ceza hukuku [genel hükümler]),
4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel matematik
ve ticari hesap),
konularından klasik sınav şeklinde ve 7-8/12/2019 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki
oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir.
b) Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;
- İstatistik Bilgisi: (Temel İstatistik Bilgisi, Olasılık ve İstatistik Teorisi, Nicel Karar
Yöntemleri)
- Temel İstatistik Bilgisi: (veri, veri kaynakları, veri toplama yöntemleri, örnekleme
yöntemleri, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, indeksler, hipotez testleri, varyans
analizi, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, parametrik olmayan testler),
- Olasılık ve İstatistik Teorisi: (olasılık, rasgele değişken, sürekli ve süreksiz olasılık
dağılımları, matematiksel istatistiğin temelleri),
- Nicel Karar Yöntemleri: (yöneylem araştırması, karar teorisi ve karar yöntemleri,
doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, çok ölçütlü karar verme, veri madenciliği),
konularından klasik sınav şeklinde ve 7/12/2019 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.
Yukarıdaki konu gruplarına ilaveten yazılı sınavlarda, iktisadi, mali ve hukuki konuların
tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik
sorulara da yer verilebilir.
Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini
belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına
gelmemektedir.
V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm
sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.
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Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak her
alan için atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı
anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır.
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek
suretiyle duyurulacaktır.
VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:
Sözlü sınav adayların;
- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
- Genel yetenek ve genel kültürü,
- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalamasıdır.
Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı
puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş
sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan
sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.
Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve
“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebligat
hükmündedir.
Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz
edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü
içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
VIII) DİĞER HUSUSLAR:
a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak
üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

10

TEBLİĞ
–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ
(Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17)

13

1
5
7

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 4, 11 ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
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

DUYURU
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.
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