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ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/114
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YÖNETMELİKLER
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Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“e) Bakan Yardımcısı: Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İlgili Bakan Yardımcısı, Bakanlık merkez teşkilâtında görevli bütün memurların
Bakandan sonra gelen üst disiplin âmiridir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlık Disiplin Kurulu, Hukuk İşleri Genel Müdürünün başkanlığında, Teftiş
Kurulu Başkan Yardımcısı, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdür Yardımcısı, Personel Genel Müdür Yardımcısı ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu
sendikanın temsilcisinden oluşur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yüksek Disiplin Kurulu, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısının
başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü, Personel Genel Müdürü ile varsa Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Yüksek Disiplin Kurulunun 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alt ceza uygulaması hariç, Disiplin Kurullarının ayrı bir ceza tâyinine yetkileri
yoktur. Teklifi veya itirazı kabul ya da reddeder.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Devam etmekte olan dosyaların disiplin kuruluna devri”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ve disiplin amirlerini gösteren ek cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/4/2017

30029
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından:
SENDİKA ÜYE SAYILARI VE HER HİZMET KOLUNDA YETKİLİ KAMU
GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE BUNLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI
KONFEDERASYONLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/11/2001 tarihli ve 24578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sendika
Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı
Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa” ibaresi “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa” olarak; 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer
alan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun” ibareleri “Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanununun” olarak, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN” ibaresi “KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI
VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNUNUN” olarak değiştirilmiş; 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Toplu
Sözleşme” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin dördüncü ve yedinci fıkralarında
yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibareleri “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” olarak, 3 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak, 4 üncü
maddesinde yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na” ibaresi “Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığına” olarak ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’ınca” ibaresi ise “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İçişleri
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel
Yönetimler Genel Müdürlüğüne” olarak, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Mahalli
İdareler Genel Müdürlüğünde” ibaresi, “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünde İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile
Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
ile Hazine ve Maliye Bakanı müştereken yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli Devlet
memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı
teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personel
hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin ve üst disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev
yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.
(2) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir. Disiplin cezasını gerektiren fiil veya
halin işlendiği anda memurun görevli olduğu yerdeki disiplin amirleri yetkili disiplin amirleridir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun ile
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 6 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik
ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve 22/12/1993 tarihli
ve 21796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik
Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci
maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Fonların performansının değerlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye Kurul yetkilidir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/3/2013

28586

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2016

29921

—— • ——
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA
GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
ile bağlı Müdürlüklerde, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Ek 26 ncı maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin; işe alımları, sınav
ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, sözleşmenin feshi ile istihdamlarına dair diğer
usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı
Müdürlüklerde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında
görev yapan yerli ve yabancı personeli kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı
maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 332/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Değerlendirme sınavı: Dinleti, mülakat, uygulamanın bir veya birkaçından oluşan
sınavı,
b) Genel Müdür: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,
ç) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı sınav,
sözlü sınav, değerlendirme sınavının bir veya birkaçını,
d) Kısmi zamanlı personel: Yılın, ayın veya haftanın bazı günleri, temsil veya prova
başına puantaj usulü ile istihdam edilenleri,
e) Kurum: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü veya bağlı Müdürlükleri,
f) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Müdür: Devlet Opera ve Balesi Müdürünü,
ğ) Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünü,
h) Proje personeli: Eser veya temsille sınırlı olarak ya da temsil/parça veya eser
başına/saat ücreti karşılığında istihdam edilenleri,
ı) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında;
tam zamanlı, kısmi zamanlı ve proje kapsamında istihdam edilen yerli ve yabancı sözleşmeli
personeli,
i) Tam zamanlı personel: Aylıklı ücretli olarak istihdam edilenleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Personel Alımı
Personelde aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek yerli personelin 657
sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt
bendinde belirtilen şartları taşıması gerekir.
(2) İlanda belirtilmek üzere bu Yönetmeliğin eki cetvellerde belirtilen pozisyonlar için
birinci fıkradaki şartlara ilave olarak hizmetin gereğine mahsus eğitim durumu ve mesleğe ait
özel şartlar belirlenebilir.
(3) Yabancı uyruklu personel için aranacak koşullar pozisyon ihtiyacına göre Genel
Müdürlükçe tespit edilir.
(4) Kısmi zamanlı ve proje personeli için aranacak mesleki kıstas ve şartlar, Genel Müdürlükçe tespit edilir.
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Personel seçimi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonları
hariç diğer personel giriş sınavı ile alınır.
(2) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonları ile (IV) sayılı
cetvelde belirtilen Sanat Teknik Personel Pozisyonları için giriş sınavı; değerlendirme sınavıdır.
(3) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen tam zamanlı personel için giriş
sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre; yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.
(4) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli ile değerlendirme sınavına tabi tutulmadan sözleşme imzalanabilir.
Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Tam zamanlı personel alımı, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Kurumun resmi internet sayfalarında sınav, değerlendirme, dinleti, uygulama ve/veya
mülakat tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.
(2) İlanda;
a) Adaylarda aranacak şartlar,
b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,
c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,
ç) Sınav usulü, tarihi ve yeri,
d) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetveldeki pozisyonlar için merkezi sınav puan türleri
ve taban puanları,
e) Gerekmesi halinde istenecek diğer belgeler,
yer alır.
(3) Başvurular için personel alım ilanını müteakip en az 10 iş günü başvuru süresi tanınır.
(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese
veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz.
(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine ve Kurumun internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.
(6) Bu Yönetmeliğe ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonların giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen
pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü/uygulamalı sınav yapılması hâlinde aday sayısı her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit
puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.
(7) Proje personeli için ilan yapılmadan sözleşme yapılabilir.
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Sınav Komisyonu
MADDE 8 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçların
ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu işlemleri Sınav
Komisyonunca yürütülür.
(2) Sınav Komisyonu; Genel Müdürlükte Genel Müdürün veya görevlendireceği birim
amirinin başkanlığında, Müdürlüklerde Müdürün veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve opera, orkestra, bale veya sanat
teknik müdürlüğünden mesleğiyle ilgili üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.
Lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Kurumdan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından uygun görülen personel Komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde
görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.
(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları
ile meslek dersleri öğreticiliği vermiş oldukları kişilerin katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.
(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(5) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri personelden sorumlu birim tarafından
yürütülür.
Giriş sınavı
MADDE 9 – (1) Giriş sınavı, Kurumun görev alanı dikkate alınarak yazılı, sözlü, değerlendirme sınavlarının her biri için ayrı ayrı belirlenen ve sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.
(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi
protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.
(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,
Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri
için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(4) Değerlendirme sınavı, Kurumun görev alanına giren konularda, dinleti, mülakat,
uygulamanın bir veya birkaçından oluşacak ve giriş sınavı duyurusunda belirtilen usul ve şekilde gerçekleştirilir. Değerlendirme sınavının dinleti, mülakat, uygulamanın birkaçından oluşması halinde değerlendirme puanı bunların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
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(5) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen sanatçı pozisyonlarından opera,
bale, orkestra sanatçısı ve piyanist unvanları için değerlendirme sınavı ekli (V) sayılı cetvelde
belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir. Bu unvanda bulunanlar, sınav ilanında belirtilmek koşuluyla ayrıca mesleki bilgi konusunda da değerlendirme sınavına tabi tutulabilir.
(6) Giriş sınavında başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla
sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından
oluşur.
(7) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Kurumun resmi internet sayfasında ilan
edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının
eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, değerlendirme sınav
puanı, bunların eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde
diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
(8) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli
olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
(9) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak
teşkil etmez.
(10) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü
içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Sözleşme imzalanması
MADDE 10 – (1) Kurumda istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.
b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Kurum tarafından istenen belge.
c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği.
ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan.
d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin
yazılı beyan.
e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
f) Başvuru formu.
g) Mal bildirim beyannamesi.
ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair
yazılı beyan.
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h) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
ı) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Tam zamanlı çalışacak personel
için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması personel göreve başlatıldıktan sonra yapılabilir.
Güvenlik soruşturması olumsuz gelen personelin sözleşmesi kurumca derhal feshedilir ve Kurum ile ilişiği kesilir. Altı aydan az süre ile sözleşme yapılacak personele sabıka kaydı gösterir
belge ile işlem yapılabilir.).
(2) İstihdam edilecekler, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin
göreve başlama işlemleri yapılmaz.
(3) İstenilen belgeler, personelden sorumlu birimde görev yapan personel tarafından
incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on iş günü ek
süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.
(4) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına
tabi tutulmaksızın istihdam edilecekler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.
(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.
(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış
olanlar ise iptal edilir.
(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri
feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
Deneme süresi
MADDE 11 – (1) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli hariç giriş sınavı veya
giriş sınavına tabi tutulmaksızın ilk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için sözleşme
yapılır.
(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, üretkenliği,
çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin kişisel nitelikleri personelin bağlı olduğu
birim sorumluları tarafından raporlanır. Değerlendirme üçüncü ayın sonunda yapılır. Yapılan
değerlendirme personelden sorumlu birim amirinin teklifi ile sözleşme imzalamaya yetkili amirin onayına sunulur. 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız, 70 ve üstü puan
alanlar başarılı sayılır.
(3) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan bütçe yılı sonuna
kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.
(4) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli, deneme süresine tabi olmaksızın sözleşme imzalanarak işe başlatılır.
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Göreve başlama süresi
MADDE 12 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.
(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel, sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve
başlamak ile mükelleftir.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların
sözleşmeleri Kurum tarafından feshedilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar
Sadakat
MADDE 13 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer
mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.
Devlete bağlılık ve tarafsızlık
MADDE 14 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi
veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine
getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz;
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.
(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü
bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.
Görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 15 – (1) Personel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta
belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.
Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 16 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine
teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadır.
(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.
Davranış ve iş ilişkileri
MADDE 17 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde
Kurumu temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık
olduğunu göstermek zorundadır. Aykırı davrananlar hakkında disipline ilişkin hükümler uygulanır.
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Mal bildirimi
MADDE 18 – (1) Tam zamanlı personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca
mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.
Kanunsuz emir
MADDE 19 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak,
amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene
aittir.
(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.
Devir ve teslim zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen mülkiyeti Kuruma ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kullanmak ve sözleşmesinin sona ermesi
veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.
Basına bilgi veya demeç verme
MADDE 21 – (1) Yetkili makamın iznini almayan hiçbir personel, Kurumu ilgilendiren
konular hakkında basına ve diğer iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.
(2) Personel, Kurumun iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine dair bilgi
ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.
(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran paylaşım ve açıklamalarda bulunamaz.
Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı
MADDE 22 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun
görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.
(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye
kabul etmesi yasaktır.
Gizli bilgileri açıklama yasağı
MADDE 23 – (1) Personelin, Kurumun hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri,
hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.
(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı
paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.
Başka iş ve hizmet üstlenme
MADDE 24 – (1) Personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu asli görevlerini aksatmamak kaydıyla yetkili makamdan izin alarak özel veya resmi kurumların sanatsal etkinliklerinde görev alabilir.
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Toplu eylemde bulunma yasağı
MADDE 25 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,
hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.
Sosyal güvenlik hakkı
MADDE 26 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılır.
Sendikal faaliyette bulunma
MADDE 27 – (1) Tam zamanlı personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve İzinler
Çalışma saatleri
MADDE 28 – (1) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk beş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir,
en fazla iki gün tatil olacak şekilde Kurumca belirlenir.
(2) Kısmi zamanlı personelin ayda en fazla kaç gün çalıştırılacağı sözleşmesinde belirtilir.
(3) Personel görevinde ve hizmetin yürütülmesinde, mesai saatlerine ve çalışma programına uyumda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev yapan 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi personel ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi
Personeli Hakkında Kanuna tabi personel için öngörülen kanun, yönetmelik, genelge ve diğer
mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
Fazla çalışma
MADDE 29 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak
zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında ve
varsa toplu sözleşmelerde öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saati için bir
gün hesabıyla izin verilir.
İzinler
MADDE 30 – (1) İdari ve Sanatsal Yardımcı personel pozisyonlarında görev yapan
(III Sayılı Cetvel) tam zamanlı personelden hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olanlara yirmi
gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.
(2) Diğer tam zamanlı personele ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bağlı
Müdürlüklerde 1309 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personele verilen sezon izinleri
esas alınarak, ücretli izin verilir.
(3) Tam zamanlı personelin, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenen ücretli izinler hariç diğer izinleri konusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Süre, Ücret, Gündelik ve Yolluklar
Sözleşme süresi
MADDE 31 – (1) Tam zamanlı personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
(2) Kısmi zamanlı personelin sözleşmesinde sözleşmenin başlayış ve sona erme tarihleri
belirtilir.
(3) Proje personelinin sözleşmesinde sözleşmenin başlayış ve sona erme tarihleri belirtilir.
Sözleşme ücreti
MADDE 32 – (1) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben
her ayın 15 inci günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi
bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.
(2) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı
ödenir. Tam zamanlı personelin görevli olduğu halde görevine gelmediği her gün için aylık
sözleşme ücretinin 1/30’u kadar eksik ödeme yapılır. Kısmi zamanlı personelin görevine gelmediği takdirde sözleşmesinde belirtilen gündelik tutarı kadar eksik ödeme yapılır.
Yolluk giderleri ve gündelikler
MADDE 33 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol giderinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi
kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sanatçılara
ödenen gündelik tutarlar esas alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi
Sözleşmenin sona erme halleri
MADDE 34 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Sözleşmenin feshi.
b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması.
c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya
görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi.
ç) Ölüm.
d) Sözleşmenin yenilenmemesi.
Personel tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 35 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla
sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Kurum tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 36 – (1) Kurum, personelin;
a) Göreve alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan kaybetmesi,
b) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine
gelmemesi,
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c) Görev yaptığı süre zarfında (b) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren
fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya
halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,
ç) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,
d) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,
e) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı fesheder.
Sözleşmenin diğer sona erme halleri
MADDE 37 – (1) Taraflar sözleşmenin feshine karar verdiklerinde bu kararlarını 1 ay
önceden yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
(2) Tam zamanlı personel olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri,
65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
(3) Bir proje kapsamında işe alınan personelin sözleşmesi, istihdam edildiği projenin
tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması halinde
hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
Yeniden hizmete alınma
MADDE 38 – (1) Sözleşmesi fesih olan tam zamanlı personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendi kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Tam zamanlı personel dışındakilerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete
alınma usulü uygulanır.
Sözleşmenin yenilenmemesi
MADDE 39 – (1) Kurum, personelin hizmetine ihtiyaç duymaması veya personelin
hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının bulunmaması hallerinde sözleşmenin
sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunmak şartıyla personel ile sözleşmeyi
yenilemeyebilir.
(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, kendisi ile sözleşme yapılan yerli ve yabancı personelin sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte veya bağlı Müdürlüklerde herhangi
bir pozisyon, kadro veya statüde çalışması açısından kazanılmış hak teşkil etmez.
İş sonu tazminatı
MADDE 40 – (1) Tam zamanlı personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere
ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.
(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.
(3) Kısmi zamanlı personel için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi
yatırılmaz.
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(4) İş sonu ödenmesine esas hizmet sürelerinin hesabında aylıksız ve ücretsiz izin süreleri hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ve bağlı Müdürlüklerinde daha önce sözleşmeli olarak çalışılan süreler de dikkate alınır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Pozisyonlar
MADDE 41 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri
uygulanır.
Sözleşmenin askıya alınması
MADDE 42 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca
görülen personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir.
(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı
süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.
Sözleşme örnekleri
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan tam zamanlı, kısmi zamanlı
veya projelerle sınırlı sözleşme tip örnekleri Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Kültür ve Turizm
Bakanı tarafından onaylanır.
Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 44 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler personelce tebellüğ edilmiş sayılır.
Bildirim
MADDE 45 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla
Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.
Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine göre vize edilen pozisyonlarda Genel Müdürlükte görev yapan personel ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları halinde, sınav,
uygulama ve/veya mülakata tabi tutulmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşme yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü
yürütür.
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA
GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin işe alınmaları ve sınavları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 133/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Genel Müdür: Devlet Tiyatroları Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü,
c) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı sınav,
sözlü sınav, uygulama sınavının bir veya birkaçını,
ç) Kanun: 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunu,
d) Kısmi zamanlı personel: Yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli
saatleri çalışan personeli,
e) Kurul: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Sanat ve Yönetim Kurulunu,
f) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
g) Müdür: Devlet Tiyatrosu İl Müdürünü,
ğ) Müdürlük: Devlet Tiyatroları İl Müdürlüklerini,
h) Proje personeli: Eser veya temsille sınırlı olarak ya da temsil/parça veya eser
başına/saat ücreti karşılığında istihdam edilenleri,
ı) Personel: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesi kapsamında;
tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılan sanatçı (oyuncu), rejisör, dekoratör, kostüm kreatörü, müzisyen, dansçı, koreograf ve diğer unvanlı sanatçılar,
figüranlar, sanat ve sahne uygulatıcıları ile sanatsal yardımcı personeli,
i) Tam zamanlı personel: Aylıklı ücretli olarak istihdam edilenleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Personel Alımı
Personelde aranacak şartlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelin, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5),
(6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir.
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(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan pozisyonlarda tam zamanlı personel olarak istihdam edileceklerin, bu maddenin birinci fıkrasındaki şartlara ek olarak, ek cetvelde yer alan pozisyonların karşılığında gösterilen koşulları da taşıması gerekir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin Türk vatandaşı olma şartı hariç bu maddenin birinci fıkrasındaki koşulları taşıması gerekir.
(4) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli için bu maddenin birinci fıkrasındaki
şartlara ek olarak aranacak şartlar ve mesleki kıstas Genel Müdürlükçe belirlenir.
Personel seçimi
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde pozisyonları belirtilen ve Yönetmelik kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilecek personel, Kurul tarafından yapılacak giriş sınavı ile işe alınır.
(2) Bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde yer alan ve Yönetmelik kapsamında tam zamanlı olarak istihdam edilecek sanatsal yardımcı personel pozisyon unvanlı personelin giriş
sınavı, merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.
(3) Kısmi zamanlı personel ile proje personeli, giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam
edilebilir.
Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Tam zamanlı personel alımı, Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az 30 gün önce
ilan edilir.
(2) İlanda;
a) Adaylarda aranacak şartlar,
b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,
c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,
ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,
d) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,
e) İstenecek belgeler,
yer alır.
(3) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az 15 günlük başvuru süresi tanınır.
(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese
veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz.
(5) Sanatsal yardımcı personel için yapılacak giriş sınavına çağrılacak aday sayısı ilan
edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde aday sayısı
ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan
adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.
(6) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik
posta adreslerine ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.
(7) Kısmi zamanlı personel ve proje personeliyle ilana çıkılmadan sözleşme yapılabilir.
Sınav Komisyonu
MADDE 7 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan Sınav
Komisyonu sorumludur.
(2) Sınav Komisyonu, Kurul üyelerinden oluşur. Lüzum görülmesi halinde, Genel Müdürlükçe görevin niteliğine göre ilgili meslek grubundan da Komisyon üyesi görevlendirilebilir.
Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle iki yedek üye de belirlenir.
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(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.
(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(5) Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülür.
Giriş sınavı
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı Genel Müdürlüğün görev alanı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.
(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kuruluşlarına da yaptırılabilir.
(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar,
Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri
için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(4) Uygulamalı sınav, Genel Müdürlüğün görev alanına uygun konularda ve giriş sınavı
duyurusunda belirtilen usul ve şekilde gerçekleştirilir.
(5) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla
sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından
oluşur.
(6) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Genel Müdürlüğün resmi internet sayfasında
ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü/uygulamalı sınav puanı yüksek
olan, bunun eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
(7) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın
isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat
yapılmaz. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerli
olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
(8) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak
teşkil etmez.
(9) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü
içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Sözleşme imzalanması
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükte istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı
örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim
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Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Genel
Müdürlükçe onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı
örneği,
b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Genel Müdürlük tarafından istenen belge,
c) T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklu personel için pasaport örneği,
ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, yabancı uyruklu personel için ise sabıka kaydı
belgesi veya buna denk belge,
d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin
yazılı beyanı,
e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
f) Mal bildirim beyannamesi,
g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair
yazılı beyan,
ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.
(2) İstihdam edilecekler, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Genel
Müdürlüğe müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.
(3) İstenilen belgeler, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlanması için beş işgünü ek süre verilir. Bu
süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.
(4) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına
tabi tutulmaksızın istihdam edilecekler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.
(5) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.
(6) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış
olanlar iptal edilir.
(7) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri
feshedilir. Haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kuruma da bildirilir.
Deneme süresi
MADDE 10 – (1) Kısmi zamanlı personel ve proje personeli hariç giriş sınavı veya
giriş sınavına tabi tutulmaksızın ilk defa işe alınanlarla, üç aylık deneme süresi için sözleşme
yapılır.
(2) Deneme süresi içinde personelin davranışları, verilen emir ve görevlerin ifası sırasındaki gayreti, disipline riayeti, görevini etkin yürütüp yürütmediği, girişimciliği ile göreve
ilişkin ve kişisel nitelikleri, her ayın sonu itibariyle personel değerlendirme formunda belirtilir.
İlgili birim amiri tarafından gerekçeli olarak doldurulan değerlendirme formları nihai karar verilmek üzere Kurula gönderilir.
(3) Kurul tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde
bulunulan bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.
(4) Kısmi zamanlı personel, yabancı uyruklu personel ve projeyle sınırlı/temsil/parça
veya eser başına/saat ücreti karşılığında çalıştırılan personel, deneme süresine tabi olmaksızın
sözleşme imzalanarak işe başlatılır.
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Göreve başlama süresi
MADDE 11 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.
(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve
başlamak ile mükelleftir.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayanların
sözleşmeleri Genel Müdürlük tarafından feshedilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasaklar
Sadakat
MADDE 12 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer
mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.
Devlete bağlılık ve tarafsızlık
MADDE 13 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi
veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz; görevlerini yerine
getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz;
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda veya eylemde bulunamaz ve bu eylemlere
katılamaz.
(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü
bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.
Görevlerin yerine getirilmesi
MADDE 14 – (1) Personel; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle
yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.
Kişisel sorumluluk ve zarar
MADDE 15 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine
teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadır.
(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa,
bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.
Davranış ve iş ilişkileri
MADDE 16 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş ilişkilerinde
Genel Müdürlüğü temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.
Mal bildirimi
MADDE 17 – (1) Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait
taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.
Devir ve teslim zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Sözleşmesi sona eren personel Genel Müdürlük tarafından verilen
personel kimliği ile birlikte zimmetinde bulunan her türlü demirbaş ve malzemeyi eksiksiz
devreder.
Basına bilgi veya demeç verme
MADDE 19 – (1) Genel Müdürlüğün yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel,
Genel Müdürlüğü ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi
veya demeç veremez.
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(2) Personel, Genel Müdürlüğün iç işleyişine dair yazı, tebliğ ve genelgeler ile eklerine
dair bilgi ve belgeleri sosyal medya hesapları, ağları ya da internet üzerinden izinsiz paylaşamaz.
(3) Personel, internet ortamında içerik veya bağlantı dahil suç unsuru barındıran paylaşım ve açıklamalar ile idareyi ve yöneticilerini sosyal medya aracılığıyla veya sair şekillerde
başkalarına karşı tahrik edecek, küçük düşürecek söz ve eylemlerde bulunamaz.
Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı
MADDE 20 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun
görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.
(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya
etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye
kabul etmesi yasaktır.
Gizli bilgileri açıklama yasağı
MADDE 21 – (1) Personelin, Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli
bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.
(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı
paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.
Başka iş ve hizmet üstlenme
MADDE 22 – (1) Tam zamanlı personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.
(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışındadır:
a) Faaliyet konusu Genel Müdürlüğün görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak
olunması,
b) Genel Müdürlükten izin alınmak kaydıyla, sahne ve sanata yönelik çalışmalar.
(3) Tam zamanlı personel dışındakiler için bu yasağın kapsamı sözleşmelerinde belirtilir.
Toplu eylemde bulunma yasağı
MADDE 23 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz,
hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.
Sosyal güvenlik hakkı
MADDE 24 – (1) Personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılır.
Sendikal faaliyette bulunma
MADDE 25 – (1) Tam zamanlı sözleşme ile çalıştırılan personel, 25/6/2001 tarihli ve
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup
anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve İzinler
Çalışma saatleri
MADDE 26 – (1) Tam zamanlı sanatsal yardımcı personelin haftalık çalışma süresi
kırkbeş saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak
ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenir.

15 Mayıs 2019 – Sayı : 30775

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

(2) Diğer tam zamanlı personel görevinde ve hizmetin yürütülmesinde 5441 sayılı Kanuna tabi görev yapan personel için uygulanan mesai saatlerine ve çalışma programına uymakla
yükümlüdür.
Fazla çalışma
MADDE 27 – (1) Personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak
zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan fazla çalışma süreleri için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her dokuz saat için bir gün hesabıyla izin verilir.
İzinler
MADDE 28 – (1) Tam zamanlı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır. Ancak bu Yönetmeliğe ekli 1 sayılı Cetvelde sanatsal yardımcı personel hariç diğer pozisyonda bulunanların yıllık izinleri konusunda Kanun kapsamında görev yapan personele verilen izinler esas alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Haklar
Sözleşme süresi
MADDE 29 – (1) Sözleşme süreleri tam zamanlı personel için mali yıl ile sınırlıdır.
Diğer personelin sözleşme süresi ise ihtiyaca ve hizmetin niteliğine göre Genel Müdürlükçe
belirlenir.
Sözleşme ücreti
MADDE 30 – (1) Personele, sözleşme ücretinin dışında herhangi bir ad altında başkaca
bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
(2) Personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci
günü ödenir.
(3) Sözleşme ücreti bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında fiilen çalışma karşılığı
ödenir.
(4) Tam zamanlı çalışan personelin görevine gelmediği her gün için aylık sözleşme ücretinin 1/30’u, devam etmediği her saati için aylık sözleşme ücretinin 1/270’i kadar eksik ödeme
yapılır.
(5) Kısmi zamanlı veya temsil başına ücret karşılığı çalışan personelin görevine gelmediği hallerde herhangi bir ödeme yapılmaz. Devam etmediği her saat için ise saatlik sözleşme
ücreti kadar eksik ödeme yapılır.
Yolluk giderleri ve gündelikler
MADDE 31 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol gideri, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi kapsamında Genel Müdürlükte görevli sanatçılara ve diğer görevlilere ödenen gündelik tutarları kadardır. Kısmi zamanlı, projeyle sınırlı/temsil/parça veya eser başına/saat ücreti karşılığında çalışanlar da bu
hükümden yararlanır.
ALTINCI BÖLÜM
Sözleşmenin Sona Ermesi
Sona erme halleri
MADDE 32 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:
a) Sözleşmenin feshi,
b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması,
c) Göreve alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya
görevleri sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi,
ç) Ölüm,
d) Sözleşmenin yenilenmemesi.
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Personel tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 33 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla
sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.
Genel Müdürlük tarafından sözleşmenin feshi
MADDE 34 – (1) Genel Müdürlük, tam zamanlı personelin;
a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması,
b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
c) Bir sözleşme dönemi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik
ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 180 günü geçmesi,
ç) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,
d) Bir proje kapsamında göreve alınması durumunda istihdam edildiği projenin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,
e) Sözleşme dönemi içerisinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine
gelmemesi,
f) Görev yaptığı süre zarfında (e) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren
fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya
halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,
hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı fesheder.
Ayrıca, bu Yönetmeliğe ekli 1 Sayılı Cetvelde belirtilen sanatsal yardımcı personel hariç diğer
pozisyonda bulunanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen disipline aykırı fiil veya hallerden başka, Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personele uygulanan disiplin cezalarına konu fiil veya halleri işlemeleri halinde de yukarıdaki (f)
bendi hükmü uygulanır.
(2) Kısmi zamanlı personelin sözleşmesi yukarıda belirtilen hallerde feshedilebileceği
gibi mazeretsiz olarak bir gün görevine gelmemesi halinde de feshedilir.
Yeniden hizmete alınma
MADDE 35 – (1) Sözleşmesi feshedilen tam zamanlı personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B)
bendi kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Tam zamanlı personel dışındakilerin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete
alınmaya ilişkin usul ve esaslar uygulanır.
Sözleşmenin yenilenmemesi
MADDE 36 – (1) Genel Müdürlük, tam zamanlı personeli sözleşme dönemi içerisinde
de sanatsal ve mesleki yeterlilik değerlendirmesine tabi tutabilir. Artistik yetenekleri ile mesleki
ve sanatsal çalışmaları sözleşme dönemi içerisinde yeterli görülmeyen personelin sözleşmesi
yenilenmez.
(2) Personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında çalıştırılma, sözleşme bitiminde Genel Müdürlükte herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.
İş sonu tazminatı
MADDE 37 – (1) Tam zamanlı çalışan personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.
(2) İş sonu tazminatı ödenmesine esas hizmet sürelerinin hesabında aylıksız ve ücretsiz
izin süreleri hariç olmak üzere Genel Müdürlükte daha önce sözleşmeli olarak çalışılan süreler
de dikkate alınır.
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(3) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.
(4) Kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Pozisyonlar
MADDE 38 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri
uygulanır.
Görevlendirme
MADDE 39 – (1) İhtiyaç halinde personel, Genel Müdürlük tarafından sözleşmesinde
belirtilen görev yeri dışında da çalıştırılabilir.
(2) Göreve başladığı yer dışında Genel Müdürlük tarafından hizmet gereklerine istinaden başka bir ilde görevlendirilen personelin bu görevi kabul etmemesi halinde sözleşmesi ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilir.
Sözleşmenin askıya alınması
MADDE 40 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca
görülen personelin sözleşmesi ihtiyati tedbir olarak askıya alınabilir.
(2) Personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı
süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.
Sözleşme örnekleri
MADDE 41 – (1) Tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı sözleşme tip örnekleri Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Kültür ve Turizm Bakanı tarafından onaylanır.
(2) Sanat ve sahne uygulatıcıları, sanatsal yardımcı personel, dekoratör, kostüm kreatörü
ve üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu sanatçıların, tam zamanlı olarak çalıştırılması esastır. Ancak, ihtiyaca göre anılan personel kısmi zamanlı da çalıştırılabilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek personelin görev tanımları, unvanları
ile diğer özellik ve yükümlülükleri sözleşmelerinde belirtilir.
Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 42 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği
otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler personelce tebellüğ edilmiş sayılır.
Bildirim
MADDE 43 – (1) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla
Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.
Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine göre vizelenen pozisyonlarda Genel Müdürlükte
görev yapan personel ile, Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları halinde, herhangi bir
sınava tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus bu Yönetmelik hükümlerine göre sözleşme yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Tiyatroları Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ
DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/27)
MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2016/35)’in 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) 2 Temmuz - 14 Mayıs tarihleri arasında mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yasaktır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Kılıç avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında dip trolü ağı, kapıları ve ırgatı ile dip balıkları bulundurulamaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yılan balığı avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yılan balığı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Yılan balığı
kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
b) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
1) 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında yılan balığı avcılığı yasaktır.
2) Yılan balığı avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“(3) Nakil belgesi menşe belgesi yerine geçer. Nakil belgesi bulunan ürünler için ayrıca
menşe belgesi düzenlenmesi gerekli değildir.”
“Balıkçı gemilerine de belirlenecek esaslar dâhilinde nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(14) 12 metreden büyük balıkçı gemileri, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren, Bakanlıkça
belirlenecek esaslar dahilinde ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak belirtilen dışındaki
av aracı ile balıkçılık faaliyetinde bulunamaz. Bu gemiler birincil av araçlarında Eylül ayı öncesi ile Ocak ayında değişiklik yapabilirler.”
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/8/2016

29800
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4306
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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

4302

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4304
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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

4307

—— • ——

4308

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden:

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4311
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Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

4404

—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
İHALEYE DAVET
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda mevcut elektrik motorlarının bakım-onarım ve testlerinin yapılması ile
çalışır vaziyette teslim edilmesi.
İhale kayıt numarası

: 2019/229156

1 - İdarenin
a) Adı ve adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) telefon ve faks numarası

: 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) elektronik posta adresi (varsa) :
2. a) İŞİN KONUSU

: Muhtelif büyüklükte 90 adet elektrik motorunun komple
onarım işini ve bu kapsamda yapılacak; her türlü
demontaj-montaj işleri, her türlü taşıma ve nakliye işleri,
motorun onarımı, genel bakım ve testlerinin yapılması,
kaplin ayarı-hizalaması ile motorun çalışır vaziyette
teslim edilmesi.

RAFİNERİ KISMI MOTORLARI

GÜÇ(KW)

ADET

Kristal Santrifüj motorları-1SH4

75

13

Sürekli santrifüj motorları

75

11

Vakum pompaları motorları

110

5

Soğutma kulesi fan motorları

37/45

7

Kondanse vakum pompaları mot.

110

5

HAM FABRİKA KISMI
Sulu küspe helezonları mot.

18,5/40/45/45 4

Çamurlu şerbet pompası mot.

90

2
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Küspe bantları mot.

3*7,5+2*22

5

Dekantör çukuru şerbet pom.mot.

45/15

4

Pancar yıkama transport mot.

45

2

Pancar kesme makineleri

2*45+2*132

4

Ham şerbet pom. Mot.

45

3

Sirkülasyon şerb.pom.mot.

45

3

Absüs suyu pom.mot

45

2

VEK 340 Hava kompr. Mot.

250

3

VEK 60 Hava kompr. Mot.

45

2

Taze hava elek.mot.

75

5

Türbin yağ pompaları

18,5/22

2

45

2

18,5

4

VEK 60 Kompresör motoru

45

1

Su pompası mot.

30

1

HAVA KOMPRESÖRLERİ ve TÜRBİN YAĞ POM.

SABİT PANCAR BOŞALTMA
Taraklı transpor ve paletli mot.
SEYYAR PANCAR BOŞALTMA
Eğimli bant mot.
PANCAR ANALİZ LAB.

GENEL TOPLAM

90

b) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası

c) işin süresi

: İşe başlama tarihinden itibaren, 60(altmış) takvim
günüdür.

3 - İhalenin
a) yapılacağı yer

: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı

b) tarihi ve saati

: 27/05/2019 Pazartesi Günü saat 14.30

Salonu
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 27/05/2019 Pazartesi Günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

4344/1-1
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İHALE İLANI
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi

: ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd.
No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat)

c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

Fax: 612 20 13 - 613 20 13

2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı:
Teslim
İ h a l e n i n- N i t e l i ğ i- T ü r ü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Süresi

1 30 Kalem Komatsu Yedekleri Alımı

231104

2019-0662

12.06.2019-14.00

90 Gün

2 30 Kalem Muhtelif Filtre Alımı

231035

2019-0660

12.06.2019-14.30

90 Gün

231069

2019-0661

12.06.2019-15.00

30 Gün

230949

2019-0659

12.06.2019-15.30

120 Gün

6 Kalem Fıçılı Madeni Yağ Antifiriz ve
3

Adblue Katalizör Maddesi Alımı
2 Kalem Fıçılı Açık ve Kapalı Sistem

4

Dişli Yağı alımı

c) Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda
yazılı takvim günüdür.
3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı
salonu Soma/MANİSA
4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir
ve 200,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna
maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlarla tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.

4435/1-1
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İHALE İLANI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı :Helezon burgu ve shank adaptörü 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019/228788

Dosya no

: 1921038

1 - İDARENİN:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak
No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi

:

2 - İHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Helezon burgu ve shank adaptörü (3 kalem)

b) Teslim yeri

: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasını müteakip 100 takvim günüdür.

3 - İHALENİN
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 29.05.2019 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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 sirküleri,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 29.05.2019 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ 2B/3B SİSMİK OPERASYON VE
İŞBAŞI EĞİTİM HİZMETİ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
ORUÇ REİS Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik Operasyon ve İşbaşı Eğitim hizmet alımı
07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15
inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2019/230976
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı,
ORUÇ REİS Araştırma Gemisi 2B/3B Sismik
Operasyon ve İşbaşı Eğitimi
b) Yapılacağı yer
: ORUÇ REİS Araştırma Gemisi
c) İşin süresi
: Sözleşmesinin imzalanmasına müteakip İdare tarafından
Yüklenici’ye yapılacak işe başlama talimatı tebliğinden
itibaren 10 takvim günü içerisinde, İdare ile Yüklenici
arasında düzenlenecek tutanak çerçevesinde belirlenecek
işe başlama tarihinde işyeri teslimi ile işe başlanacak
olup, işin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.
b) Tarihi ve saati
: 28/05/2019 - 10:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Kırklareli Belediye Başkanlığından:
İdarenin:
Adresi

: Kırklareli Belediye Başkanlığı Karacaibrahim Mahallesi

Telefon ve faks numarası

: 0 288 2141045 - 0 288 2141200

Elektronik Posta Adresi

: malihizmetler@kirklareli.bel.tr

Mustafa Kemal Bulvarı No: 3 MERKEZ/KIRKLARELİ

1 - İHALENİN KONUSU ve İŞİN ADI:
A-Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camikebir Mahallesi Kofçaz Asfaltı
Mevkii 882 Ada 85 Parselde imar planına göre ilk dört katın ticaret alanı, diğer dört katın ise
konut alanı içerisinde yer aldığı 4.252 m2 Ticari Alan Niteliğindeki taşınmaz satılacaktır.
İşin Adı

: Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmaz Satışı.

B- Belediyemiz tarafından yapımı devam eden Yeni Otogarın yanındaki, Mülkiyeti
Belediyemize ait Kırklareli Merkez Hacızekeriya Mahallesi Dereköy Şosesi Mevkii 427 Ada 66
Parselde 29/05/2018 tarih ve 154 sayılı imar planına göre Akaryakıt İstasyonu olarak ayrılan
3.269,22 m2 arsa satılacaktır.
İşin Adı

: Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt
İstasyonu olarak ayrılan arsanın satışı

2 - İHALELERİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif
usulünce ihale edilecektir.
3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve
Mali İşler Servisinden görebilir veya İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale
şartnamesini 100,00-TL karşılığında satın alabilir.
4 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :
A- İhaleye çıkarılacak Kırklareli Merkez 882 Ada 85 Parseldeki Taşınmazın muhammen
bedeli

4.960.000,00

TL.(dörtmilyondokuzyüzaltmışbintürklirası)

olup,

geçici

teminatı

148.800,00-TL.’dir. (yüzkırksekizbinsekizyüztürklirası)
B- İhaleye çıkarılacak Kırklareli Merkez 427 Ada 66 Parseldeki Akaryakıt İstasyonu
olarak ayrılan arsanın muhammen bedeli 3.916.657,33-TL (üçmilyondokuzyüzonaltıbinaltıyüz
elliyeditürklirasıotuzüçkuruş) olup, geçici teminatı 117.499,72-TL.’dir. (yüzonyedibindörtyüz
doksandokuztürklirasıyetmişikikuruş)
5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
İhale 30/05/2019 Perşembe günü saat 15.00’de Belediyemiz Meclis Salonunda sıra ile
yapılacaktır. (İhale Komisyonu Kırklareli Belediye Encümenidir.)
İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz
Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
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A) İÇ ZARF
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a) Teklif Mektubu,(Örneği şartname ekinde verilecektir)
b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili
tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye
girmemiş sayılır.
B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata
esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
C) DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a- Teklif mektubunu içeren İç zarf
b- Şartname bedeli olan 100,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz
c- 2886 sayılı Kanunun 6/2.maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair
yazılı taahhütname( şartname eklerinde örneği mevcut)
d- Yer görme Belgesi(şartname ekinde mevcut)
e- Nüfus cüzdan fotokopisi. (gerçek kişiler için)
f- İkametgah belgesi.(gerçek kişiler için)
g- Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat
mektubu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği geçici, süresiz, limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile
ibraz edilmesi gerekmektedir.)
h- Kırklareli Belediyesi İdari ve Mali İşler Servisi’nden alacakları borcu yoktur
yazısı.(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)
I- İsteklilerin Banka Hesap IBAN Numarası. (Geçici teminat iadesi için)
j- Taşınmaza ait satış şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli
tarafından imzalanması.
k- Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza
beyannamesi
l- Tüzel kişiler için: 2019 yılı içerisinde alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak
kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye
gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi.
D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine
isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol
açmaması bakımından gereklidir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
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İHALE İLANI
Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesine ait 46 işyeri
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1-İdarenin Adresi

: Pınarbaşı Mah. Kelleci Sokak No:1/A
Eyyübiye/ŞANLIURFA

2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 46 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer

: Eyyübiye/Şanlıurfa

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 33.650.000 TL
f) Geçici Teminatı

: 1.009.500 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı
Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati

: 30/05/2019 - Saat 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
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H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10.00 ‘a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Şanlıurfa Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Pınarbaşı Mah.
Kelleci Sokak No:1/A Eyyübiye / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 600 TL karşılığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
4422/2-1
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SBÜ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 759 m² KAFETERYA
ALANININ AÇIK ARTTIRMA USULÜ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 759m² Kafeterya
Alanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile 23 ay
süreli kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ
TAŞINMAZ NO

35080102032

CİNSİ

HASTANE

FİİLİ DURUMU

Kafeterya

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

39.522 m²

İLİ

İZMİR

HAZİNE HİSSESİ

TAM

İLÇESİ

Konak

TAPU TARİHİ

MAHALLESİ/KÖYÜ

Yenişehir/Güney Mah.

PAFTA/CİLT NO

3290/6178

CADDESİ/SOKAĞI

1140/1 Sk. N.1

ADA/SAHİFE NO

747

YÖRESİ

----

PARSEL/SIRA NO

63

TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Açık Alan
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

(m²)
75m²

Kafeterya (23 ay)

Kapalı Alan
(m²)
684m²

Toplam
Alan (m²)
759m²

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
TAHMİNİ
KİRAYA VERİLECEK

1 YILLIK

GEÇİCİ

(İLK YIL) KİRA

TEMİNAT

TAŞINMAZ MAL
Kafeterya (23 ay)

BEDELİ
2.500.000,00TL

BEDELİ (20%)
500.000,00TL

DÖKÜMAN

İHALE

BEDELİ

TARİHİ

250,00 TL.

27.05.2019

İHALE
SAATİ
15:00

İHALEYİ YAPAN İDARENİN
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı

Adresi:

Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR

a) Telefon ve faks numarası

444 35 01 (2265-2272)

b) Elektronik Posta Adresi

cengiz.cevizci@saglik.gov.tr

A-İstekliler yukarıdaki ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır.
B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
Gerçek Kişilerde:
1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Kanuni İkametgâh Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),
3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
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4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış
Oda Kayıt Belgesi,
5-Güncel tebligat adresi (İkametgah belgesinde yazılan adres de, tebligat adresi olarak
kabul edilebilecektir.)
6-a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b)Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek
veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı
(Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her
birinin 1-2-3-4-7-8. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler
7-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair
belge:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001
2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını
belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah.
451 Sk. No: 2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir.
Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
10-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 20’sinden az olmamak
üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl
Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330
0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek)
yatırılacaktır.
EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.
11- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 30’undan az
olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya
benzer işi yapmış olmalıdır.
İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve
gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin
ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;
Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam
ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal
işleri sayılacaktır.
Tüzel Kişiliklerde:
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1-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi,
3-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış
Oda Kayıt Belgesi,
4-Güncel tebligat adresi (Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adres de, tebligat adresi
olarak kabul edilebilecektir.)
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı
sureti)
b) Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek
veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı
(Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
d) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her
birinin 1-2-3-4-6-7. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler
6-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge,
7-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001
2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını
belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah.
451 Sk. No:2 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir.
Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
9-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 20’sinden az olmamak
üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl
Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330
0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek)
yatırılacaktır.
EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.
10- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde, muhammen bedelin % 30’undan az
olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya
benzer işi yapmış olmalıdır.
İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve
gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin
ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir veya vergi dairesi) onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;
Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam
ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.
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Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal
işleri sayılacaktır.
C-İhaleye Katılamayacaklar Olanlar
1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler,
doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6.
Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, ihaleye iştirak etmeleri halinde geçici teminatları, ihale
uhdelerinde bırakılmış ve sözleşme imzalamış olmaları halinde ise kesin teminatları gelir
kaydedilerek, sözleşmeleri fesih edilir.
2) Son 1 (bir) yıl içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde
Kantin/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde,
taahhüdünü yerine getirmeyen, sözleşme imzalamayan, kiracısı bulunduğu kurumlara kira
bedellerini vadesinde ödememiş olan ve kiracının kusurlarından dolayı kurumlarımızca
sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler ihaleye katılamazlar.
3) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler
hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını
açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar
ihaleye katılamazlar.
4) Terör örgütlerine iltisağı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği, Olağanüstü Hal
Bürosu, MİT veya Emniyet Müdürlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
5) İhale tarihi itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira
alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar ihaleye katılamaz. Kira alacaklarından
doğan vadesi geçmiş borcu bulunanların, borcu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont)
ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.
D-İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Konak
Hizmet Binası Sümer Mah.451 Sok. No: 2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir.
E-İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir İl sağlık Müdürlüğü Destek
Hizmetleri Başkanlığına) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak
şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini
iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı
takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım
halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
F) İhaleye iştirak edenler kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri
önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır.
H) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:

4398/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

4399/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

4400/1-1

—— • ——
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili
maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları
sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular
geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BÖLÜM /
BİRİMİ

ANABİLİM DALI

Fen

Rus Dili ve Edebiyatı /

Doktor

Edebiyat

Rus Dili ve Edebiyatı

Öğretim

Anabilim Dalı

Üyesi

Fakültesi
İslami
İlimler
Fakültesi

İslam Tarihi ve
Sanatları/ Siyer-i Nebi
ve İslam Tarihi
Anabilim Dalı

UNVANI

DRC

BAŞVURU KOŞULU

4

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Doktor
Öğretim
Üyesi
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
30.04.2019 tarihli ve 30760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda ki 1. ve 2.
sıralarda bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı 5. derece Doktor Öğretim Üyesi, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
Endodonti Anabilim Dalı 5. derece Doktor Öğretim Üyesi ile 8. sırada bulunan Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyon Teorisi Anabilim Dalı 2.
derece Doktor Öğretim Üyesi kadroları iptal edilmiştir.
İlan olunur.
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fakülteleri, Yüksekokulu ve Enstitülerinde açık bulunan Profesör, Doçent
ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim
Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor
Öğretim Üyeleri alınacaktır.
* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre
ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan
doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına
katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları,
üstlendikleri idari görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 5 adet CD veya
USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve
yüksek lisans tez çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını,
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynakları, üstlendikleri idari
görevlerle ilgili bilgileri kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın
yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş
oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri 1 nüsha dosya ve 3 adet
CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya
Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Birimi
Fen – Edebiyat
Fakültesi

Dr. Öğr.

Aranan

Bölümü

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Üyesi

Nitelikler

Fizik

Matematiksel Fizik

-

1

-

(a), (b)

-

1

-

(a), (c)

-

1

-

(a), (d)

-

-

1

(a), (e)

-

-

1

(a), (f)

-

1

-

(a), (g)

Matematik

Uygulamalı
Matematik

Matematik
Ve Fen Bilimleri
Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Eğitimi
Rehberlik ve
Eğitim Bilimleri

Psikolojik
Danışmanlık

Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası

Uluslararası

Ticaret

Ticaret

Yönetim Bilişim

Yönetim Bilişim

1

-

-

(a), (h)

Sistemleri

Sistemleri

-

-

1

(a), (i)

Siyaset Bilimi ve

Kentleşme ve

Uluslararası

Çevre Sorunları

-

-

1

(a), (j)

İlişkiler

Yönetim Bilimleri

-

-

1

(a), (k)
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Biyomedikal
Mühendisliği

Biyomedikal
-

Enstitüsü
Çevre Bilimleri
Enstitüsü

-

1

-

(a), (l)

1

-

-

(a), (m)

Elektronik

-

Çevre Bilimleri

Aranan Nitelikler:
(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede
İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
(b) Adayların matematiksel fizik ve istatistiksel mekanik, kuantum alan teorileri, matris
modelleri ve tedirgemeci olmayan yöntemler konularında yayınları olması gerekmektedir.
(c) Adayların nümerik analiz, integral denklemler ve saçılım teorisi konularında uzman
olması gerekmektedir.
(d) Adayların matematik eğitiminde matematik öğretme bilgisi ve STEM eğitimi
konularında yayın yapmış olması gerekmektedir.
(e) Adayların geniş ölçekli testlerde matematik becerileri ile ilişkili faktörler ve testlerin
psikometrik özellikleri konularında uluslararası endekslerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(f) Adayların bireyle, grupla ya ada aileyle psikolojik danışma / terapi alanında
araştırmalara, yayınlara ve öğretim deneyimine sahip olması gerekmektedir.
(g) Adayların uluslararası politik ekonomi, Avrupa Birliği politikaları, uluslararası birey
davranışları konularında uzmanlığının olması ve uluslararası SSCI endeksli dergilerde
yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(h) Adayların veri ve metin madenciliği, sosyal ağ analizi ve sayısal yöntemler
konularında eğitim, araştırma ve yayınlarının olması gerekmektedir.
(i) Adayların nesne yönelimli modelleme ve programlama, yeni ürün ve servis geliştirme,
robotik sistemler, veri madenciliği ve karar destek sistemleri konularında eğitim, araştırma ve
yayınlarının olması gerekmektedir.
(j) Adayların karşılaştırmalı siyaset, çevre siyaseti, uluslararası politik ekonomi
alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlarının olması
gerekmektedir.
(k) Adayların siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, modern siyaset felsefesi, siyasi
düşünceler tarihi ve yönetim bilimleri alanlarında uzmanlığının bulunması ve uluslararası hakemli
dergilerde yayınlarının olması gerekmektedir.
(l) Adayların temel ve spektroskopik manyetik rezonans görüntüleme alanlarında
uzmanlığının olması ve yayınlarının bulunması gerekmektedir.
(m) Adayların moleküler ekoloji, filogenetik ve moleküler taksonomi, çevresel niş
modellemesi konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 36)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106)
–– Kahramanmaraş İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1108)
–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilmesi Planlanan Anamur Kadılar DM-Evciler DM Arası Enerji Nakil Hattının
Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1109)
–– Dağsu (Rize Diyanet Eğitim Tesisi) Ayrımı-Isırlık İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1110)
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar (Karar Sayısı: 1111)
ATAMA KARARLARI
–– İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Nurullah ÖZTÜRK ve
Volkan BEKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/114)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/115)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığında Açık Bulunan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Karaman İl Kültür ve
Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/116)
–– Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/117)
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Açık Bulunan Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına, Milli Eğitim
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal TIRNAKÇI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/118)
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1107)
–– Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları
Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi
Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
–– Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında
Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

1

2
3

4
6
9

11
11
12
12
12

13
15

30
31
33
33
49

TEBLİĞ
–– 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/27)

60

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 8579 Sayılı Kararı

61

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2014/19506 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2015/5365 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2019 Tarihli ve 2015/4821 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2019 Tarihli ve 2015/12128 Başvuru Numaralı Kararı
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

62
73
84
92

101
104
120
143

