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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağ-

lık 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; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık 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.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Ocak 2022
PAZARTESİ
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm başkanı: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bö-

lümlerin başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Hastane Başmüdürü: İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet

sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi,

d) Merkez (Hastane): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

g) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

ı) Tıp Fakültesi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran hastalara yatarak veya ayaktan

yüksek standartlarda, çağdaş, ulaşılabilir kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak; nitelikli tıp ve sağ-

lık personeli yetiştirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlamak; bilimsel eğitim-öğretim, araştırma

ve uygulamalar için Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile koordinasyon içinde çalışmasını sağla-

mak; tıbbi uygulamaların en üst düzeyde ve verimli gerçekleştirilmesini sağlamak; sağlık bi-

limleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimine

katkıda bulunmak; hastanenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde, modern hastane işletme

yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
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a) Sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere nitelikli, çağdaş, bilimsel ve güvenilir

sağlık hizmeti sunmak.

b) Yeni teknolojik gelişimleri ve bilgi faaliyetlerini takip ederek, sağlık alanında stan-

dartları en üst seviyeye çıkarmak, bölgesel ve ulusal toplum sağlık seviyesinin korunması ve

geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

c) Tıp Fakültesi öğrencileri, Tıp Fakültesinde eğitim gören tıpta uzmanlık öğrencileri,

Sağlık Bilimleri Enstitülerinin lisansüstü eğitim öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğren-

cileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Hastanede yapacakları eğitim-

öğretim faaliyetleri için gerekli niteliklerde altyapıyı hazırlamak.

ç) Tıp Fakültesine ait klinik anabilim dallarının sağlık konusundaki akademik araştırma

ve çalışmaları için gerekli altyapıyı sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları

doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri

hizmetleri vermek.

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap,

dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar dü-

zenlemek.

f) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak amacıyla eğitsel etkinliklerde bulunmak ve bu alanda çalışmak

isteyenleri desteklemek.

g) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı veya ilgili mevzuatla

verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; lisans düzeyinde tıp eğitimi almış, tam gün statüsünde çalışan

öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür
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yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresi dolmadan önce

görevinden alabilir. Müdür yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre karşı sorumlu-

dur.

(2) Müdürün önerisiyle, lisans düzeyinde tıp eğitimi almış ve tam gün statüsünde çalışan

öğretim üyeleri arasından en az iki en çok dört kişi, müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı)

olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev

süresiyle aynıdır. Gerekli görülen hallerde Müdürün önerisi ile süresi dolmadan müdür yar-

dımcıları Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zaman-

larda yerine, Rektörün onayı ile müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı

ayı geçemez.

(3) Müdür; Hastane işleyişinin etkin ve verimli bir şekilde sağlanması için görev ve

yetkilerinden uygun gördüklerini müdür yardımcılarına devrederek uygulanmasını sağlar, kont-

rol ve denetimini gerçekleştirir. İzinli olduğu dönemlerde, Rektörün onayı ile müdür yardım-

cılarından birine vekalet verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ilgili mevzuata uygun olarak Hastane

hizmetlerini yönetmek.

b) Hastanenin gelişmesi için gereken tedbirleri almak, düzenlemeler yapmak ve gerekli

planlar hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için

Tıp Fakültesinin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri al-

mak.

ç) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve teda-

visinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde, sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak

esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak

ve Hastane Başmüdürlüğü ile birlikte eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde çalışmalarını

sağlamak.

e) Hekimlik, ameliyathane, poliklinik, eczane, yoğun bakım, radyoloji, laboratuvar, acil

servis, beslenme, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve benzeri tıbbi hizmetlerin planlanması,

çalışma esaslarının belirlenmesi, izlenmesi ve denetimi görevlerini yürütmek.
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f) Hastane sağlık hizmetleriyle ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin gö-

rüşlerini aldıktan sonra karar vermek.

g) İnsan kaynakları, bilgi işlem, medikal faturalama, muhasebe ve finans, satın alma

ve depolama, arşiv, destek ve teknik, tıbbi mühendislik, tıbbi kayıt ve dokümantasyon, evrak

kayıt, hasta iletişim birimi, hasta hakları, morg, sivil savunma hizmetleri gibi mali, idari ve

teknik işlerin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, yönelimi, izlemi ve denetimiyle

ilgili görevleri Hastane Başmüdürü koordinasyonu ile yürütmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Hastane hizmetlerinin planlanması ile ilgili bir ku-

rul olup, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Müdür.

c) Müdür yardımcıları.

ç) Dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları.

d) Merkezi Laboratuvar Sorumlusu.

e) Hastane Başmüdürü.

f) Sağlık Hizmetleri Müdürü.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde

Müdürün talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Rektörün katıldığı Yönetim Kurulu toplan-

tılarına Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Sağlık Hizmetleri Müdürü

yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat ve Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Hastanenin yönetimi

ve işletilmesi için gerekli stratejik planlamaları yapmak ve Hastane yönetiminde Müdüre yar-

dım etmek.

b) Hastanede faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak

kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin rasyonel çalışması için yerleşim planlarını, so-

rumlularını belirlemek ve koordinasyonunu yapmak.

c) Hastanenin kadro ihtiyacı ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.
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ç) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiki verilere göre değerlen-

dirmek.

d) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardım etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden

oluşur:

a) Dekan.

b) Müdür.

c) Müdür yardımcıları.

ç) Dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları.

d) Fakülte Kurulundaki seçilmiş üyeler arasından bir doçent ve bir profesör üye (Fakülte

Kurulu kararı üzerine Rektör tarafından görevlendirilir).

e) Hastane Başmüdürü.

f) Mali Hizmetler Müdürü veya vekili.

g) Sağlık Hizmetleri Müdürü.

ğ) Tıp Fakültesi araştırma görevlileri temsilcisi.

(2) Üyelerin görev süreleri asli görev süreleri kadardır.

(3) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Rektör başkanlığında olağan veya gerektiğinde

olağanüstü toplanarak Kurul üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Merke-

zin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan

konularda gerekli kararları alır. Danışma Kuruluna, Rektörün katılamadığı durumlarda sağlıktan

sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite, birim ve komitelerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili

ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde gö-

revli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından idari bakımdan Müdüre, bilimsel ve

akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden ana-

bilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda idari

bakımdan Müdüre, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.
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(3) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alan-

larına giren Merkez faaliyet bölgelerinde Hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde

gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(4) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar ile

komitelerin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlen-

dirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektörü yürütür. 

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2017 tarihli ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin se-

kizinci fıkrasında yer alan “oranı” ibaresi “değeri” olarak değiştirilmiş ve on birinci fıkrasının

son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye

dersten çekilme izni verilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders devam durumunun, ders değerlendirme ölçütlerine katkısı ve devam zorunluluğu, dersin

öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında ders tanımlama formu ile öğrenciye bildirilir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav ve dönem içi ça-

lışmalar, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet için üç ders sınavı,

tek ders sınavı, bütünleme sınavıdır.”

“(13) Mezuniyet için üç ders sınavları; devam ettiği diploma programının müfredatında

yer alan tüm dersleri almış, derslere devam zorunluluğunu yerine getirmiş, önlisans/lisans dip-

loması almak için gereken diğer şartları sağlamış, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı

ile tamamladığı takdirde mezun olabilecek durumdaki yarıyıllık eğitim planı uygulayan prog-

ramlara kayıtlı öğrenciler ile yıllık eğitim planı uygulayan programlarda kayıtlı öğrencilere

yıllık dersleri için eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarında belirlenen yıllar için en çok üç

dersten yapılır. Üç ders sınavları dönem sonu sınavı yapılan dersler için uygulanır. Mezuniyet

için üç ders sınavlarında, başarılı olmak için sınava girilen her dersten en az (CC) harf notu al-

mak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu/notları dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “beş”

ibaresi “üç” olarak ve “on” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesiyle 14 üncü maddeye eklenen on üçüncü fıkra 2021-2022 eği-

tim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

02/01/2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine ilişkin Kararın ikinci

paragrafında yer alan “Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” cümlesi, T.C.

Merkez Bankasının 02/01/2022 tarihli ve Z-TCMB.70476003-365.01-3 sayılı yazısına istina-

den “Belirlenen bu oranlar 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/9/2017 30171
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İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

BİNA İNŞAATI YAPIM KARŞILIĞI 30 (OTUZ) YIL SÜRELİ KİRA VE İŞLETME 
İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların tevhit edilerek ve imar planı tadilatı şartlı 

olarak oluşacak yeni parsel üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 22.11.2021 tarih ve 486/457 
sayılı Vakıflar Meclis Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne göre, imar planı tadilatı doğrultusunda “Özel 
Sağlık Tesisi” fonksiyonunda kullanılmak üzere 30 (Otuz) yıl süreli Bina inşaatı yapım karşılığı 
kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İstanbul 
İLÇESİ : Ataşehir 
MAHALLE : Yenisahra 
CADDE : Yıldırım Beyazıt 
PAFTA : 279 
ADA : 2635 
PARSEL : 1 ve 2 
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.022,210 m² (1 parsel) – 12.317,00 m²  
  (2 parsel) 
CİNSİ : Arsa 
VAKFI : Mehmet Çavuş Vakfı 
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ : Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların 

tevhit edilerek ve imar planı tadilatı şartlı 
olarak oluşacak yeni taşınmaz Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün 22.11.2021 tarih ve 
486/457 sayılı Vakıflar Meclis Kararında 
belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl 
süreli “Özel Sağlık Tesisi” fonksiyonlu 
Bina inşaatı Yapım Karşılığı Kiralama ve 
İşletme ihalesi işi. 

ASGARİ İSTENİLEN KİRA BEDELLER : a) İlk yılın aylık kirasının 128.500,00 TL 
(YüzyirmisekizbinbeşyüzTürkLirası), 2. 
yıldan 6. yılın sonuna kadar her yıl için bir 
önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE 
(Oniki Aylık Ortalamalar Göre Değişim 
(%) Oranı esas alınarak) oranında 
arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira 
bedeli olarak alınması, 
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  b) 7.yılın aylık kirasının 2.980,000-TL 

(İkimilyondokuzyüzseksenbinTürkLirası) 

olması, 

  c) 8. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) 

süresinin sonuna kadar her yıl için bir 

önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE 

(Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim 

(%) Oranı esas alınarak) oranında 

arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira 

bedeli olarak alınması. 

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 235.694.344,68TL 

(İkiyüzotuzbeşmilyonaltıyüzdoksandörtbin

üçyüzkırkdörtTürkLirasıaltmışsekizkuruş) 

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile 

yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek 

kira bedeli (Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

ilgili Meclis Kararında belirlenen ilk 6 

yıllık inşaat süresince ödenecek toplam 

asgari kira bedelini ifade eder) toplamıdır. 

GEÇİCİ TEMİNAT : 7.070.830,34-TL 

  (YedimilyonyetmişbinsekizyüzotuzTürk 

LirasıotuzdörtKuruş) 

  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 17/01/2022 - 11:00 

I- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin Madde:2’de belirtilen 

şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (30. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde 

hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi 

durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 

dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, süreli “Özel Sağlık Tesisi” fonksiyonlu 

“bina” yapılmak üzere İnşaat yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. 

II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -

1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-12:30 ve 13:00-17:00 

saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde 

bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki İhale Kalem Bürosunda 

görebileceklerdir. 
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IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale 

standart formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf 

içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. Maddesinde açıkça 

belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem 

Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale 

şartnamesinin 6. Maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait 

bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? 

adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale 

şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.) 

***İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde 

belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu 

adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmi 

belgenin İdareye sunulması gerekmektedir. 

***Ek-8 örneğine göre hazırlanan teklif mektubunu ihtiva eden kapatılmış ve imzalanmış 

iç zarf ile, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 
yatırıldığına dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50 'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası (Yüklenicinin Yapı Müteahhitliği Bilişim 
Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olması ve kayıtlarının aktif durumda olması gerekmektedir.) 

****İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları 
arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge 
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i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:11), 
*****Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 
noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 
suretini vermek zorundadır. 

V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 
yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 
ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 11.nci maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 12.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 
saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri 
ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat 
Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 
verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 
tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

X- Bu işe ait gazete ilan bedeli, kesin teminat bedeli ve İhale Şartnamenin 21. 
Maddesinde belirtilen (5737 Sayılı Kanun 20. Madde) ek işletme teminat bedeli, sözleşme 
yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır. 

XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
TEL : 0216 695 21 00-(Dahili:7220-7219) İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr FAKS : 0216 

695 21 30 
MAİL : istanbul2@vgm.gov.tr 
İlan olunur. 23/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri İlinde faaliyet gösteren 466 nolu izin belgesine sahip Kayseri Mimarlık 

Mühendislik Yapı Malzemeleri Laboratuvar Harita Jeoloji İnşaat Gayrimenkul Reklam Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin  4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanunun  8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca 
iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve 
Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 
esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci 
maddesinin on ikinci fıkrası gereği Kayseri Mimarlık Mühendislik Yapı Malzemeleri Laboratuvar 
Harita Jeoloji İnşaat Gayrimenkul Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan  
Musa HAS’ın  üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir 
görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Kayseri Mimarlık 
Mühendislik Yapı Malzemeleri Laboratuvar Harita Jeoloji İnşaat Gayrimenkul Reklam Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin denetçi mühendisi Mehmet ERDİNÇ’in ve deney yapan eleman 
Derviş ÇETİN’in üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik 
bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.12.2021 tarih ve 
601/14 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 27.12.2021 tarih ve 2564814 sayılı 
Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 38/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Saygın Beton Çelik Test Analiz Lab. San. Tic. Ltd. Şti. nin laboratuvar kuruluşuna üç ayrı 

değerlendirme raporu kapsamında üç adet idari para cezası uygulanmasına sebebiyet vererek 
kayıtları tutulan denetçi mühendisi, Serkan YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Laboratuvar 
Denetçisi, Denetçi No:22160  Oda Sicil No:85923) 

Saygın Beton Çelik Test Analiz Lab. San. Tic. Ltd. Şti. ve Yalova Ekin Beton Çelik 
Analiz Lab. San. Tic. Ltd. Şti. nin laboratuvar kuruluşuna üç ayrı değerlendirme raporu 
kapsamında üç adet idari para cezası uygulanmasına sebebiyet vererek kayıtları tutulan deney 
yapan elemanı Mehmet ERKOÇ’un (Tekniker, Deney Yapan Eleman)  

4708  sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin onüçüncü fıkrası 
uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olamayacağı 
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.12.2021 tarih ve 601/16 no’lu 
teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 27.12.2021 tarih ve 2564628 sayılı Makam Oluru ile 
uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 39/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İlinde faaliyet gösteren 729 nolu izin belgesine sahip Yeditepe Analiz Test Yapı 

Laboratuvarı Limited Şirketi Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin  4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanunun  8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi 
uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri 
ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 
esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci 
maddesinin on ikinci fıkrası gereği Yeditepe Analiz Test Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin 
ortakları olan  Ferhat GÜREL’in ve Mustafa Erdi BAYRAM’ın üç yıl süreyle herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on 
üçüncü fıkrası gereği Yeditepe Analiz Test Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin denetçi 
mühendisi Mercan Selin APAYDIN ve deney yapan eleman Ferhat GÜREL’in üç yıl süre ile 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı 
Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.12.2021 tarih ve 601/13 no’lu teklif kararıyla Bakanlık 
Makamından alınan 27.12.2021 tarih ve 2564935 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 40/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri İlinde faaliyet gösteren 287 nolu izin belgesine sahip Yaptest Beton Yapı 

Elemanları Test Laboratuvarı Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  8 
inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine 
son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları 
Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde 
bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci 
fıkrası gereği Yaptest Beton Yapı Elemanları Test Laboratuvarı Mimarlık Mühendislik İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan  Gökhan KELEŞ’in üç yıl süreyle herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci 
maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Yaptest Beton Yapı Elemanları Test Laboratuvarı Mimarlık 
Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetçi mühendisi Hayat BOZKIR’ın üç 
yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı 
ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız 
Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 16.12.2021 tarih ve 601/15 no’lu teklif kararıyla 
Bakanlık Makamından alınan 27.12.2021 tarih ve 2564878 sayılı Makam Oluru ile uygun 
görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 
 41/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.12.2021 Karar No:7545 
• ALEYHİNE TAKYİT  
KONULAN ŞİRKETİN ADI  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ VE  
TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA 
• LEHİNE HAK TESİS EDİLEN  
ŞİRKETİN ADI  : Turkish Petroleum Offshore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) 
• MERKEZ VE  
TEBLİGAT ADRESİ  : İçerenköy Mah. Askent Sk. Kosifler Oto Blok No:3/A-7 

Ataşehir/İSTANBUL 
• TESİS VE TESCİL EDİLECEK  
PETROL HAKKININ  
MAHİYETİ  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün (TPAO) 

AR/TPO/D/F37-b pafta no’lu petrol arama ruhsatı 
üzerinde, Turkish Petroleum Offshore Technology 
Center A.Ş. (TP-OTC) ile imzalanan “İşbirliği 
Anlaşması” kapsamında aşağıda belirtilen hususların 
TP-OTC A.Ş. lehine bir hak ve TPAO aleyhine bir 
takyit olarak tesis ve Petrol Siciline tescil edilmesi. 

• MÜRACAAT TARİHLERİ  : 26.11.2021 - 06.12.2021  
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’de Türk Karasuları içinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/D/F37-b pafta no.lu petrol arama ruhsatı üzerinde;  
a) AR/TPO/D/F37-b pafta numaralı arama ruhsat alanı üzerindeki tüm hak ve 

yükümlülükler, bu Anlaşmaya konu ruhsata sahip olan TPAO’da kalmak üzere, arama ruhsatı 
üzerinde TP-OTC A.Ş.’ye yapılacak hak tesisi işlemi ve daha sonra bu alan içinde alınabilecek 
işletme ruhsatlarında veya yine bu alan içerisinde alınabilecek arama ruhsatlarında, TPAO 
tarafından TP-OTC A.Ş.’ye verilecek arama, sondaj, geliştirme, üretim hizmetleri ve bu 
kapsamda doğacak gelir-gider paylaşımından ibaret olan anlaşma kapsamında ilgili arama ruhsatı 
üzerindeki hak tesisi TPAO %51, TP-OTC %49 şeklinde olacaktır. 

b) TPAO, Yüklenici Operatör olarak yapacağı her türlü faaliyet ve işin bütün maliyet ve 
harcamalarının veya Anlaşma kapsamındaki ruhsatlar ve buradaki operasyonlar ile ilgili olarak 
doğan her türlü zarar, ziyan ve tazminatın tamamını (%100) karşılayacaktır. Bu harcamaları 
hissesi oranında TP-OTC A.Ş.’ye fatura ederek tahsil edecektir. 

c) Petrol veya doğalgaz üretimine başlanması veya başlanmaması durumunda, TP-OTC 
A.Ş., TPAO’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır ve TPAO’nun da TP-OTC A.Ş.’ye karşı 
hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. 

d) Anlaşma kapsamındaki ruhsatların süresince, üretilen petrol veya doğalgazın mülkiyeti 
tamamen TPAO’ya ait olacaktır. 

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 12.11.2021 tarihli “İşbirliği Anlaşması” 
kapsamında, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine 
istinaden TP-OTC A.Ş. lehine bir hak ve TPAO aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline 
tescili için 26.11.2021 ve 06.12.2021 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 
müracaatları incelenip, milli menfaatlere ve Kanunun maksadına uygunluğu yönünden Sayın 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 28.12.2021 tarihli Olur’u alındıktan sonra;  

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’de Türk Karasuları içinde sahip 
bulunduğu AR/TPO/D/F37-b pafta no.lu petrol arama ruhsatı üzerinde; yukarıda (a),  (b), (c) ve 
(d) maddelerinde belirtilen hususların, tarafların 12.11.2021 tarihinde imzaladıkları “İşbirliği 
Anlaşması”nın kendi aralarında geçerli olması ve Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi 
şartlarıyla, Turkish Petroleum Offshore Technology Center A.Ş. lehine bir hak ve Türkiye 
Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil 
edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

 42/1-1 
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TMMOB Maden Mühendisleri Odasından:  
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ  

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2022 YILI) 
HİZMET TÜRÜ ÜCRET BİRİM   
    

 
  

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ   
 

  
a. Büro- Şantiye - Açık İşletme, Tesis 7.850 TL/AY * 
b. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Teknik eleman 
hizmeti de yapıyor ise) 

10.425 
TL/AY * 

c. Şantiye - Açık İşletme, Tesis (Daimi nezaret 
hizmeti de yapıyor ise) 

14.925 
TL/AY * 

d. Yeraltı İşletmesi 16.550 TL/AY * 
e. Yeraltı İşletmesi (Teknik eleman hizmeti de 
yapıyor ise) 

17.250 
TL/AY * 

f. Yeraltı İşletmesi (Daimi nezaret hizmeti de 
yapıyor ise) 

19.530 
TL/AY * 

g. Tünel – Metro 11.390 TL/AY * 
h. Sondaj (Maden, Su) 12.690 TL/AY * 
ı. Sondaj (Jeotermal, Mineralli Sular) 12.690 TL/AY * 
i. Sondaj (Petrol, Doğalgaz) 13.975 TL/AY * 
j. YTK 5.1.a Personel 12.575 TL/AY * 
k. YTK 5.1.c Personel 9.975 TL/AY * 
l. YTK 5.2. Personel 14.925 TL/AY * 
m. YTK Koordinatör 16.575 TL/AY * 
DÜŞÜNSEL (İSTİŞARİ) HİZMET  

 
  

a. Sözlü Olarak Sunulması 1.825 TL ** 
b. Rapor Halinde Sunulması 2.400 TL ** 
   

 
  

GEÇİCİ HİZMET (KEŞİF HİZMETİ)  
 

  
a. Hizmetin İlk Günü 1.950 TL ** 
b. Sonraki Her Gün İçin 1.460 TL ** 
DANIŞMANLIK (MÜŞAVİRLİK HİZMETİ) 9.150 TL/AY * 
YTK HİZMETLERİ Arama (TL/AY) Açık (TL/AY) Yer altı (TL/AY)   
1 (a)   1.790 

 
** 

1 (b)   1.790 
 

** 
2 (a)   2.970 

 
** 

2 (b) 1.310,00 2.970 
 

** 
2 (c)   2.970 

 
** 

3 Grup 1.310,00 2.970 
 

** 
4(a) 1.310,00 2.610 3.330,00 ** 
4(b) 1.310,00 2.610 4.160,00 ** 
4 (c) 1.310,00 2.610 3.330,00 ** 
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4 (ç) 1.310,00 2.610 4.160,00 ** 
5 Grup 1.310,00 2.610 

 ** 
PROJE HİZMETLERİ   

   
a. Ön İnceleme Raporu 3.270 TL ** 
b. Maden Arama Projesi 8.720 TL ** 
c. Ön Arama Faaliyet Raporu 10.880 TL ** 
d. Genel Arama Faaliyet Raporu 13.050 TL ** 
e. Detay Arama Faaliyet Raporu 15.430 TL ** 
f. Terk Raporu 2.540 TL ** 
g. Sondaj Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi 3.100 TL ** 
h. İşletme Projesi (Ia. grubu madenler için) 10.880 TL ** 
ı. İşletme Projesi (Ib ve II. grup madenler için) 20.840 TL ** 
i. İşletme Projesi (III. IV. V. VI. grup madenler 
için) / Temdit Projesi 

26.300 TL ** 

j. Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite 
Raporu 

4.000 TL ** 

k. Ekspertiz Raporu 4.000 TL ** 
l. Kamulaştırma vb. Rapor Düzenlemesi 4.370 TL ** 
n. ÇED Yönetmeliği Kapsamında ÇED Raporu 
(Maden Müh. Hizmeti) 

17.600 TL ** 

o. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım 
Dosyası (Maden Müh. Hizmeti) 

7.620 TL ** 

ö. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin 
Doğaya Kazandırma Yönetmeliği Kapsamındaki 
Proje Hizmeti 

7.620 TL ** 

p. Zemin Etüt Raporu (Maden Müh. Hizmeti) 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları 
Uygulanacak Olup, 2.730-TL‘ den Az Olamaz 

5.760 TL ** 

r. Fizibilite Projesi (13.690 TL dan az olamaz) 
   

s. Ruhsat Müracaat İşlem Ücreti 2.500 TL ** 
ş. Fizibilite Arama Dönemi Raporu 17.400 TL ** 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ   

   
(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 12.685 TL/AY * 
(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 15.455 TL/AY * 
(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı 18.395 TL/AY * 
SORUMLU MÜDÜRLÜK/ÇEVRE GÖREVLİSİ   

   
İşletme-Tesis 10.420 TL/AY * 
İşletme-Tesis (Daimi) 18.270 TL/AY * 
Otogaz İstasyonları (İstasyon başına) 4.730 TL/AY * 
Çevre Görevlisi (EK-I) 7.610 TL/AY * 
Çevre Görevlisi (EK-II) 3.845 TL/AY * 
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JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞAL 

MİNERALLİ SU SAHALARINA AİT 

HİZMETLER 

  
 

  

1-ARAMA, İŞLETME, KORUMA ALANI VE 

ÇED RAPORLARI (Sahada yapılacak jeoloji, 

hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, test ve 

modelleme gibi çalışma giderlerini kapsamaz) 

  
 

  

a. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların 

Arama Ruhsatı ve Arama Projesinin hazırlanması  
14.980 TL ** 

b. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların 

her yıl verilmesi zorunlu olan Yıllık Arama 

Faaliyet Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat 

sahası için) 

5.980 TL ** 

c. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların 

İşletme Projesi ve Raporlarının düzenlenmesi 
20.970 TL ** 

d. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların 

her yıl verilmesi zorunlu olan İşletme Faaliyet 

Raporunun düzenlenmesi (Bir ruhsat sahası için) 

8.980 TL ** 

e. Jeotermal kaynak veya doğal mineralli suların 

Kaynak Koruma Alanı Raporunun düzenlenmesi 

(Bir ruhsat sahası için) 

14.980 TL ** 

2- TEKNİK HİZMETLER (Sahada yapılacak 

jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, jeokimya, sondaj, 

test ve modelleme gibi çalışma giderlerini 

kapsamaz) 

  
 

  

a. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal 

mineralli suların arama döneminde teknik 

sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 

11.555 TL/AY * 

b. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal 

mineralli suların arama döneminde teknik 

sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 

2.870 TL/AY * 

c. Daimi olarak jeotermal kaynak ve doğal 

mineralli suların işletme döneminde teknik 

sorumluluk (Şirket bünyesinde çalışır ise) 

12.560 TL/AY * 
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d. Süreli olarak jeotermal kaynak ve doğal 
mineralli suların işletme döneminde teknik 
sorumluluk (Bir ruhsat sahası için) 

3.210 TL/AY * 

e. Jeotermal Kuyuda Ölçüm Yapılması ve 
Değerlendirilmesi (Her bir ölçüm için) 

4.500 TL ** 

f. Jeotermal kaynağın Rezervuar Modelleme 
Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun 
hazırlanması (Bir ruhsat sahası için) 

74.800 TL ** 

KAYA- ZEMİN (JEOTEKNİK ETÜD) 
ÇALIŞMALARI 

  
 

  

1-PLANLI ALANLAR İMAR TİP 
YÖNETMELİĞİ (19.08.2008 TARİH 26972 
SAYILI KANUN) KAPSAMINDA 
YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

  
 

  

I. Kategoriye Giren Yapılar İçin Yapılan Zemin 
ve Temel Etüdü Raporu 

  
 

  

0-1000 m2 alan için 2.180 TL ** 
II. ve III. Kategoriye Giren Yapılar İçin Sondaja 
Dayalı Zemin ve Temel Etüdü Raporu 

  
 

  

0-1000 m2 alan için 2.180 TL ** 
1000-3000 m2 alan için 4.370 TL ** 
3000-5000 m2 alan için 6.150 TL ** 
2-ALT YAPI PROJELERİ (Tünel, otoyol, 
demiryolu, metro) 

  
 

  

a. Daimi hizmetler 12.200 TL/AY * 
b. Proje danışmanlık hizmeti 21.345 TL/AY * 
c. Proje hazırlama 65.760 TL ** 
d. Proje kontrolünde belli periyodlarda veri 
toplama 

1.620 TL/GÜN * 

e. Projenin revize raporu hazırlanması 13.050 TL ** 
NOT  
Hesaplamalarda, aşağıda verilen hizmetler için ayrıca ücretlendirme yapılacaktır. 
- Sondaj hizmetleri 
- Laboratuvar hizmetleri 
- Danışmanlık kapsamında hazırlanacak proje, rapor ve benzeri çalışmalar, tarifedeki ilgili 

kalemlere uygun olarak ayrıca ücretlendirilecektir. 
* Bordro karşılığı yapılan mühendislik hizmetleri brüt ücretlerdir.  
** Fatura karşılığı yapılan mühendislik hizmetleri KDV hariçtir. 
- Bu çalışmalar sırasında yol, yemek, konaklama, topoğrafik ölçüm ve harita yapımı ve 

benzeri giderler işverene aittir. 
- Aynı anda Şirket ve YTK da görevlendirilen maden mühendisi olan yürütmüş olduğu 

görevle ilgili bu tarifede belirlenen en yüksek ücreti alır. 70/1-1 
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İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANI 

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Şişli Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 
6.Derecede boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 3(üç) adet Müfettiş Yardımcısı 
alınacaktır.  

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Şişli Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  
İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen 
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.  

1.1 Türk vatandaşı olmak, 
1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 1.5 Sağlık Durumu hür türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettiş 
olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak, 

 1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
 2.1 Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, 

İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunların denkliği yetkili makamlar 
tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.  

2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında 
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 
(seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,  

2.3 YDS sınavından İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden en az 70 puan 
almış olmak.  

2.4  01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
2.5 Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik 

yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,  
2.6 Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye 

hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.) 
2.7 Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak, 
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 2.8 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak.  

3. BAŞVURU VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
 3.1 Şişli Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: 

Adaylar 10 Ocak 2022 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresi 
üzerinden elektronik ortamdan veya kurumdan temin edecekleri başvuru formunu el yazısı ile 
doldurarak bizzat veya posta yoluyla Şişli Belediye Başkanlığına (İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğüne) göndereceklerdir.  

3.2 Adaylar başvuru formuna; 
a) Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin 

ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
b) Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti, 
c) 2 (iki) adet fotoğraf, 
d) Yükseköğrenim Kurumu Diploması veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı suretini, 

Denklik Belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik 
Belgesini, 

e) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden ilan tarihi itibariyle Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından denk 
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge ekleyeceklerdir.  

4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE 
İLANI:  

4.1 Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından KPSS puanlarına göre yapılacak 
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere atama yapılacak. Boş kadro 
sayısının 20(yirmi) katı aday (toplamda 60 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava 
çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.  

4.2 Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 17 Ocak 2022 tarihinde 
kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden ilan edilecektir.  

4.3 Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, yazılı sınav giriş belgeleri; 20-21 Ocak 
2022 tarihleri arasında aday başvuru formunda belirtikleri e-posta adreslerine gönderilecektir. 
Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Ayrıca T.C. kimlik numarası olan 
nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.  

 5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
5.1 Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere 

iki aşamalıdır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye ve Muhasebe grupları için 25’er 
soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.  

5.2 Sınav Yeri ve Zamanı: Yazılı sınav, 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi Etfal 
Hastanesi Sokak No: 12 / 34360 Şişli / İstanbul adresinde bulunan “İstanbul Şişli Hamidiye Etfal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nde 06 Şubat 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacaktır. 
Adayların saat 09.30’da belirtilen sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.  

5.3 Yazılı Sınav Konuları; 
5.3.1 HUKUK; Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar)  Ceza 

Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve ayni haklar), 
Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Muhakemesi Hukuku 

 



3 Ocak 2022 – Sayı : 31708 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

(Genel Esaslar), Mahalli İdareler Mevzuatı (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar), 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuat, İhale Mevzuatı (Genel Esaslar), İmar Mevzuatı (Genel 
Esaslar), İş Hukuku (5510 sayılı Sosyal ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bağlı Mevzuat), 
Avrupa Birliği Müktesebatı (Konu olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve Yerel 
Yönetimlerle ilgili temel bilgiler), 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.) 

5.3.2 EKONOMİ; İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.), Ekonomi Politikaları, Para 
Teorisi ve Politikası, Güncel Ekonomik Sorunlar, Uluslararası Ekonomi, İşletme, İktisadi, 
Türkiye Ekonomisi.  

5.3.3 MALİYE; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri ve Türk Vergi 
Sistemi Genel Esasları, Kamu Giderleri ve Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları,  

5.3.4 MUHASEBE; Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi,  
5.4 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 

olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava 
girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını 
kaybetmiş sayılacaktır.  

6. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:  
6.1 Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli 

olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak 
kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda 
tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yazılı sınav gruplarından alınan 
puanlardan her birinin 50’den ve genel ortalamasının da 70’ten az olmaması gerekir. 

6.2 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe grupları için soru değeri 
4’er puan olmak üzere toplam 100(yüz) soru sorulacaktır. 

6.3 Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınav 
tek oturumda yapılacaktır.   

6.4 Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun 
www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır. 

7. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI:  
7.1 Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun 

www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca sınav sonucu, sınavı kazanan ve sözlü sınava 
davet edilecek adayların adreslerine ve kayıtlı e-posta adreslerine yazılı olarak bildirilir.  

7.2 Sözlü sınava, yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana 
çıkılan boş kadronun en fazla beş (5) katına kadar 15(on beş) aday davet edilecektir. Davet 
edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Yazılı 
sınavından en az 70 ve üzeri puan almış olmak sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için 
kazanılmış hak sayılmaz. Sözlü sınava katılacak adaylar 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun 
www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır.   

7.3 Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınava ilişkin yer ve tarih bilgileri 
kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır. 

7.4 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına 
dair imzalı beyan alınacaktır.  
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7.5 Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zekâ, intikal hızı, ifade 
kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, 
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir. 

 7.6 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’ten az olmaması 
gerekmektedir. 

7.7 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 
olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilemeyecektir. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav 
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

8. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
 8.1 Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit 
edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı 
sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit 
olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit olması halinde yabancı dil notu 
yüksek olan aday öncelik kazanır.  

8.2 Giriş sınavını kazanan asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek adayların listesi 
kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden 07 Mart 2022 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında 
başarılı olan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.  

8.3 Sınav sonuçlarına kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinde ilanından ve adayın 
adresine tebliğ tarihinden itibaren 7(yedi) iş günü içeresinde yazılı olarak Darülaceze Caddesi, 
No:8 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan merkez binası olan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (5. Kat) itiraz edebilir.  

8.4 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi 
olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

8.5 Sınav Kurulu yazılı ve sözlü sınav sonunda başarı puanlarını düşük bulduğu veya 
yeterli bulmadığı takdirde sınav sonuç duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.  

8.6 Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak atama yapılacak kadro sayısının 
dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.  

9. ATAMA 
9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgeler 15 Mart 

2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinde yayımlanacaktır.  
9.2 Giriş sınavını kazanan aday ilan tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde atama 

için gerekli olan belgeler ile birlikte Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğüne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan 
sıra ile atama yapılır.  

9.3 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları 
tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri 
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

İlan olunur.  
 25/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 
“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 
gerçekleştirilecektir. 

Fakülte / Enstitü 
Bölüm / Anabilim 

Dalı 
Kadro Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Nitelikler 

İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi 

Felsefe Bölümü Profesör* 1 

İslam felsefesi alanında doçentliğini 
almış olmak, ahlak ve siyaset 
düşüncesi alanında yayınları ve 
çalışmaları bulunmak. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Adli Sicil Belgesi 
- Hizmet belgesi 
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek 

lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, 
- Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden 
oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını 
elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza 
metnini vermeleri gerekmektedir. Aydınlatma Metnine https://www.ihu.edu.tr/aydinlatma-metni 
linki üzerinden ulaşılabilmektedir. 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge – İngilizce 

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak, 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs 
adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi  : 03.01.2022  
Son Başvuru Tarihi  : 17.01.2022 
 103/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME: Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

ile İlgili

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.


