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YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER 

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Dö-

ner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyi-
şine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin eğitim, öğretim, araş-
tırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunca İş-

letmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletmenin faaliyet alanları şunlardır:
a)  Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda

bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, seminer,
konferans ve sempozyumlar, kurslar ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek, bilimsel
sonuçların uygulanmasını sağlamak.

b) Danışmanlık, proje hazırlama, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, model
deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım, onarım, eks-
pertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak.

c) İnsan ve hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında klinik, poliklinik, laboratuvar ve diğer
hizmet birimlerinde muayene, tahlil, tetkik, tedavi, ameliyat, girişimsel işlemler ve bakım hiz-
metleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hizmetleri ile ilgili açılmış olan yataklı ve ya-
taksız tedavi kurum ve birimlerini işletmek.

ç) İhtisas laboratuvarları, araştırma merkezleri, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimle-
rinde yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım onarım ve üretim ile ilgili iş ve hizmetleri yapmak.

d) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uy-
gunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre raporlar düzenlemek ve belgelendirme
yapmak.
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e) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri kapsamında, bitkisel ve hayvansal üretimde bulun-
mak.

f) Sportif alanlarda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik
danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve ge-
liştirmeye yönelik hizmetler vermek.

g) Pedagojik formasyon, yabancı dil ve yabancılara Türkçe öğretimi konusunda hizmet
vermek.

ğ) Turizm alanında eğitim, kurs, danışmanlık, sertifika programları düzenlemek ve bu
amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.

h) İşletme birimlerinin faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı, grafik, yayın ve basım,
ses ve görüntü kaydı işlerini yapmak.

ı) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, elde edi-
len ürünleri pazarlamak, satmak, satış yerleri açmak ve işletmek.

Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en

üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 100.000 (Yüzbin) TL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA

SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/7)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı

bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli
ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düze-
yinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda

ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin
desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 27/7/2020

tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının
Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ayni katkı: Başvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleştirilmesi için hibeye

esas mal alım tutarı dışında tamamı yatırımcı tarafından karşılanan/karşılanacak miktarı,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama sistemi alımları için yapılan başvuruyu,
d) Başvuru sahibi: Başvuru yapan gerçek ve tüzel kişileri,
e) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
f) Hibeye esas mal alım tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan ve hibe söz-

leşmesinde üst sınırı belirlenen hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,
g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden ya-

rarlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
h) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine

Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen, değerlendiren ve hibe sözleşmesinin ak-
dinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları ve tüm uygulamaları bu Tebliğ hükümleri
doğrultusunda takip ve kontrol eden, ödeme icmal veya listelerini hazırlayan ve onaylayan il
müdürlüğü tarafından belirlenen birimi,

ı) Mal alımları: Bireysel sulama sistemi alımlarını,
i) Program: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin

Desteklenmesini,
j) Referans fiyat: Uygulama yılı itibarıyla Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel

sulama sistemleri için belirlenen ve Bakanlık internet sitesinde liste halinde yayımlanan fiyatı
veya bu listede yer almayan bireysel sulama sistemleri için il müdürlükleri tarafından belirlenen
fiyatı,
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k) Referans fiyat farkı: Başvuruda yer alan hibeye esas mal alım tutarını oluşturan her
bir kalemin, o kalem için tespit edilen referans fiyatlardan yüksek olan kısımlarının toplamını,

l) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe
oluşturulacak komisyonu,

m) Tedarikçi: Bu Tebliğ kapsamında yatırımcı tarafından yapılacak satın alımlara mal
sağlayan, yatırımcı ile uygulama sözleşmesi imzalayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

n) Toplam mal alım tutarı: Bu Tebliğ kapsamında, hibeye esas mal alım tutarı ile tamamı
yatırımcı tarafından karşılanan ayni katkı ve referans fiyat farkı tutarlarının toplamını,

o) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesinde; uygulama
esas ve usullerine ilişkin detayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, yatırımcı, tedarikçi ve
Programın yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Ge-
nel Müdürlük tarafından hazırlanan güncel rehberi,

ö) Uygulama sözleşmesi: Bu Tebliğ kapsamında yapılan mal alımlarında yatırımcı ile
tedarikçi arasında yapılacak akdi,

p) Uygulama yılı: 30/1/2021 - 31/12/2025 tarihleri arasında, Programa ilişkin başvuru
ve uygulamanın yapılacağı her bir yılı,

r) Veri tabanı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı
olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelce veri girişlerinin yapılabildiği internet
ortamında çalışan yazılım sistemini,

s) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında, başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan
başvuru sahiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;
a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar.
b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tek-

liflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.
c) Program kapsamında il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlem-

lerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.
ç) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
d) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, istatistiki çalışma ve gerek-

tiğinde kontrol işlemlerini yapar.
e) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik değerlendirme toplantıları veya

eğitim programlarını hazırlar ve düzenler.
f) Su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için ulusal veya ulus-

lararası kuruluşlar, kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak
örnek projeler geliştirebilir.

İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü;
a) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve

teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve il bazında sekretarya ve koordinas-
yonunu sağlar.

b) Başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğde,
güncel Uygulama Rehberinde ve hibe sözleşmesinde, belirtilen usul ve esaslara göre gerçek-
leştirilmesinin sağlanmasından, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onay-
lanmasından ve birer suretinin muhafazasından sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Mü-
dürlükçe istenen bu belgeleri gönderir.
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c) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistiki açıdan
yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve
zamanında veri tabanına girerler.

İl proje yürütme birimi
MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi;
a) Başvuru sahiplerine, başvuruların hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda ge-

rekli bilgilendirmeyi yapar.
b) Bu Tebliğ ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre başvuruları incele-

yerek değerlendirir, hibe sözleşmelerini düzenler, uygulamaları takip eder, izler, ödeme taleplerini
inceleyerek uygun olanları il müdürlüğünün onayından sonra Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi ve

Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler
Yatırım konuları ve uygulama illeri
MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki yedi adet yatırım konusunu kapsar:
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.
Yatırımların tamamlanma süresi
MADDE 9 – (1) Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü

arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında altmış gün, (d), (e) ve (f) bentlerinde be-
lirtilen yatırım konularında ise doksan gün içerisinde, alımı yapılan malzemelerin tarlada mon-
tajının tamamlanmış olması gerekir. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından başvuru dosya-
sında yer alan projeye uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama
sisteminin tespit işlemleri, yatırımcının ödeme talebi tarihi itibarıyla en geç kırk beş gün içe-
risinde il proje yürütme birimince tutanağa bağlanır.

Başvuru sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı

olmak şartıyla, başvuru sahibi 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında
başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket,
limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal
üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler
ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az üç yıl ve üzeri süreyle, (d),
(e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az beş yıl ve üzeri süreyle kiralama ya-
parak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi
kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin
yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama
yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onay-
lanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek
zorundadır.

(3) Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c)
ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında son üç yılda, (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen
yatırım konularında ise son on yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer
için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde
parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.
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(4) Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının
%50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına
ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler.

(5) Mal alımlarının, başvuru dosyasında yer alan projeye uygun olarak yapılması, uygu-
lamaların bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara
göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(6) Başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren
25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ta-
rım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi
Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) kapsamında modern
basınçlı sulama sistemi yatırımı kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye ko-
nu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce
kredi desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile
başvuru yapılabilir.

(7) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe
sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulanacak Hibe Desteği Tutarı, Oranı ve Hibe Desteği Verilecek

Mal Alımı Gider Esasları

Hibe desteği tutarı ve oranı
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde

belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe
başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında
tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı
olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı
yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu
miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.  

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir.
Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
Hibe desteği verilecek uygun mal alımı giderlerine ilişkin şartlar
MADDE 12 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularına ilişkin

bireysel sulama sistemlerinin alım giderleri aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hibe desteği
kapsamında değerlendirilir:

a) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, teda-
rikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır ve hibeye esas mal alım bedelleri
hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

b) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım
faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Mal
alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalan-
dırılması durumunda sadece mal alım bedeli hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılara, aşağıda yer alan bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme
ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılır:

a) Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama, damla sulama ve yüzey altı damla sulama
sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş
paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar,
damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya
ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tu-
tanaklarının düzenlenmesi.
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b) Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde
çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(3) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü
olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(4) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılır
ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme
miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(5) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler, şartname
şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

(6) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı
için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde ka-
mu kaynakları kullanılamaz.

(7) Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri
hibe desteği kapsamındadır.

Hibe desteğine uygun olmayan mal alım giderleri
MADDE 13 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:
a) Her türlü borç ödemeleri,
b) Faizler,
c) Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler,
ç) Kur farkı giderleri,
d) Makine ve ekipman kira bedelleri,
e) Nakliye giderleri,
f) Bankacılık giderleri,
g) Denetim giderleri,
ğ) KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,
h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,
ı) Eğitim giderleri,
i) Üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel

sulama sisteminin alım giderleri,
j) Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının

tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler,
k) Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin ede-

ceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri,
l) Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri.
(2) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası,

yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından su-
lama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe başvu-
rularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı
birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz,
aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi siste-
mini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışındadır. Hibe baş-
vurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda,
güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %60’ını aşamaz, aşması durumunda artan
kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yatırım konuları
kapsamında yer alan makinelere ilişkin olarak; başvurusuna ait teknik projelendirme esasları
ve arazi büyüklüğü güncel Uygulama Rehberinde belirlenen kriterlere uygun olmayan ve/veya
yatırıma konu arazinin mülkiyetine sahip olmayan yatırımcılar, bu yatırım konusuna başvuru
yapamaz. Ancak, bu fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu arazilerinde on yıl ve üzeri
kiralama veya tahsis yapılması halinde başvuru yapılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru şekli, yeri ve zamanı
MADDE 14 – (1) Başvuru dosyası, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bireysel

sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan
başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvuruya esas projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hüküm-
lerine göre yetkili ziraat mühendislerince hazırlanmış olmalıdır.

(3) Başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır:
a) Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis

Belgesi,
b) Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi.
(4) 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Yeraltı Suları Tüzüğünde yer alan komşu hakkı başlığı kapsamında Yeraltı Suyu Kullanma
Belgesi alınmış olan kuyular hariç, kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu
kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez. Ancak kiralanan arazi içinde arazi
sahibi adına Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi olan kuyu mevcut ise kabul edilir. Satın alınan ara-
zilerde bulunan kuyular için yapılacak başvurularda, arazinin yeni sahibi adına Yeraltı Suyu
Kullanma Belgesi alınması gerekir.

(5) Sulama birlikleri veya sulama kooperatifleri tarafından işletilen toplu basınçlı sula-
ma sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, sulama
birliği veya sulama kooperatifinden su kullanım izin belgesi alınması şartıyla aynı hidrant için
birden fazla başvuru yapılabilir. Ancak, tahsis edilen debilerin toplamı, her bir hidrant için
toplu basınçlı sulama sisteminin projesinde belirtilen debinin üzerinde olması durumunda bu
belgeler uygun görülmez.

(6) Su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgelerinin güncel Uygulama Reh-
berinde belirtilen şartlarda temin edilmesi gerekir.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden baş-
layarak otuz gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak altmış
gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya ha-
linde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır. Ayrıca, güncel Uygulama
Rehberinde formatı ve içeriği belirlenen ve başvuru sahibi tarafından imzalanan dosya teslim
alma/dosya iade belgesi başvuru esnasında iki nüsha olarak dosya ile birlikte verilir. Başvuru-
ların geçerli olabilmesi için, başvuruya ait bilgiler veri tabanına girilir ve veri tabanından baş-
vuru numarası alınır. Başvuru son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk
iş günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Başvuruya ilişkin işlemler güncel Uygulama
Rehberinde belirtildiği şekilde yapılır.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacaklar, başvuru konusunda il

proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.
(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşı-

lacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi, başvurunun kabul edilmesi konusunda
bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, başvuru sahiplerine başvuru dosyası hazırlama so-
rumluluğu yoktur.

(4) Başvuru sahipleri, güncel Uygulama Rehberi ve içinde yer alan başvuru formları
ile bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin
edebilirler.
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(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek çalıştay, bilgilendirme toplantıları veya in-
ternet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılabilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi
MADDE 16 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tara-

fından yapılır. Gerektiğinde bu birime konu ile ilgili ilave personel il müdürlüğünce görevlen-
dirilebilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin 10 uncu mad-
dede belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler. Teslim alma belgesinde yer
alan belgelerin var olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez. Başvuru
evraklarının içeriklerinin uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar
bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuru ekinde yer alan ve formatı

güncel Uygulama Rehberinde bulunan sulama projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi ve
incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama sisteminin su kay-
nağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır. Gerektiğinde
bu birime konu ile ilgili teknik personel il müdürlüğü bünyesinden veya diğer kamu kurumla-
rından görevlendirilebilir.

(2) Başvuru evraklarının teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelenmesinde uygunluk
kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru reddedilir.

Değerlendirme nihai kararı
MADDE 18 – (1) Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Genel Mü-

dürlük tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır, değer-
lendirme nihai kararı söz konusu ödenek esas alınarak verilir. İllere tahsis edilecek ödenek tu-
tarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları
çerçevesinde belirlenir.

(2) Başvuruların, idari yönden incelenmesinde ve teknik inceleme ve değerlendirilme-
sinde uygun görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarını geçme-
mesi durumunda uygun görülen başvurular için asil başvuru sahibi listesi hazırlanır. Uygun
görülen başvurulara ait hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması du-
rumunda ise, güncel Uygulama Rehberinde formatı ve içeriği verilen Başvuru Değerlendirme
Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır. Yapılan puanlama sonuçlarına göre asil ve
yedek başvuru sahibi listeleri hazırlanır. Hazırlanan bu listeler il müdürlüğünün onayı ile ke-
sinleşir.

(3) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
MADDE 19 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en

fazla otuz günde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme
kriterlerine ve ödenek durumuna göre; asil, reddedilen ve yeterli ödenek tahsis edilememesi
durumunda yedek başvuru sahipleri listeleri hazırlanarak onaya sunulur, onay süresi beş günü
geçemez. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular, başvuru sahiplerine on gün
içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri on gün sü-
resince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanır, bu başvuru sahiple-
rine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki başvuru sahiplerinden değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasının
son gününden itibaren on günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahip-
lerinin yerine, varsa yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda başvuru sahibi belir-
lenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında beş gün süresince yayımlanır,
bu başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
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ALTINCI BÖLÜM
Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi
MADDE 20 – (1) Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçla-

rının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanmasının son gününden
itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe söz-
leşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü
mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile başvuru
sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından bu
Tebliğ çerçevesinde hazırlanan güncel Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen başvuru sahipleri, yedek liste değerlendirme sonuçlarının
yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zo-
rundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip
eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Başvuru sahibinin başvuruda belirlediği hibeye esas mal alım tutarının, sözleşmede
yer alacak referans fiyat farkı tutarı ve hibeye esas mal alım tutarı miktarları, başvuru süresinin
bitiminden sonra Bakanlık ve/veya Genel Müdürlük resmî internet sitesinde yayımlanan refe-
rans fiyat listeleri yardımıyla belirlenir. Sözleşmede yer alacak hibeye esas mal alım tutarı üst
limitleri ifade eder ve bu tutarın tespitinde kullanılan fiyatlar referans fiyatın üzerinde olamaz.
Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sisteminin hibe söz-
leşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ile yatırımcı arasında iki adet olarak akdedilir. Ta-
raflarca imzalanmış hibe sözleşmesinin bir adedi il müdürlüğünde, bir adedi de yatırımcı tara-
fından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden
yararlandırılmazlar.

(6) Gerçek kişilerin başvurularında başvuru sahibinin, hibe sözleşmesini imzalamadan
önce veya sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarının talep etmesi
durumunda başvuruda aranan koşulları sağlaması şartıyla hibe başvurusu veya hibe sözleşmesi
tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

Bireysel sulama sistemi alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 21 – (1) Yatırımcı bu Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi

koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesheder.
Mal alım usul ve esasları
MADDE 22 – (1) Yatırımcılar, yatırımın uygulamasında yapacakları her türlü mal alı-

mını, başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.
(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın başvuruya ait proje unsurları değiştirile-

mez. Ancak, başvuruya ait proje unsurlarında teknik bir gerekçe ile değişiklik yapılması ge-
rektiği takdirde mal alım süresi içinde yatırımcı durumu gösterir belgeler ve dilekçe ile il mü-
dürlüğüne başvurur. İl proje yürütme birimi on gün içerisinde değişiklik talebini inceler, deği-
şikliğin uygun görülmesi halinde, hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas mal alım tutarı ile
bu tutara ilişkin sözleşme ekindeki malzeme miktarını aşmaması ve puanlamayı etkilememesi
kaydıyla yatırımcı ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi ek metni düzenlenerek değişiklik
yapılabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama sistemi
için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura kalemlerinin
veya bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üze-
rinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama sisteminin hibeye esas yatırım tutarı referans
fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura ka-
lemlerinin veya bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.
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(4) Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama sisteminin, başvuru yaptığı parselde monta-
jının tamamlanmasından sonra alıma ait faturayı kestirir ve güncel Uygulama Rehberinde ör-
neği yer alan Mal Teslim Tutanağını düzenletir.

Hibe desteği ödeme talebi
MADDE 23 – (1) Yatırımcılar, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme

taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümle-
rine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel Uygulama Rehberinde yer alan Ödeme Talep
Formu ekinde istenilen belgeler ile birlikte mal alım süresini takiben on gün içerisinde, son
gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il mü-
dürlüğüne teslim eder.

(2) Mal alım faturasının tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden
9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde olmak zorundadır. Fatura tari-
hinin bu süreyi aşması ve/veya ödeme talebinin süresi içinde yapılmaması durumunda il mü-
dürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Hibe sözleşmesinde belirtilen durum ve mücbir sebepler
haricinde hibe sözleşmesine ilişkin süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(3) İl proje yürütme birimi; yatırımcının ödeme talebi tarihinden itibaren kırk beş gün
içerisinde bireysel sulama sisteminin başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit
tutanaklarını düzenler.

(4) Hibe sözleşmesine uygun olarak mal alımı yapan ve tespit işlemleri tamamlanan
yatırımcıların ödeme taleplerine ait veriler il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, veri tabanına
girilir. İl müdürlüğü onaylı olmak üzere, veri tabanından alınan ödemeye esas yatırımcı listesi
iki nüsha, ilçe detayında icmal tablosu ise bir nüsha şeklinde düzenlenir. Düzenlenen ödemeye
esas yatırımcı listesinin bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, bir nüshası da il müdürlüğünde
muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan ödemeye esas yatırımcı listesi,
Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince banka ödeme formatına dönüştürülür.

(5) İl müdürlükleri, ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve öde-
necek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce Hata Düzeltme başlığı altında doğru bilgiler,
uygulama yılı itibarıyla ödemelerin son ayı olan Aralık ayının en geç yedisine kadar Genel
Müdürlüğe tablo halinde gönderilir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde
ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

Hibe desteği ödemeleri
MADDE 24 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.
(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi

numarasına göre yatırımcı adına Bankadaki hesaba gönderilir.
(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
(4) Ödemeyle birlikte, yatırımcılar tarafından; vergi dairelerinden alınacak veya il mü-

dürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair
belge ile tüzel kişiliği haiz yatırımcılar tarafından bunlara ilaveten Sosyal Güvenlik Kurumuna
vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

(5) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(6) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdür-
lüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü
maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
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Programdan sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama

sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden sonra 8 inci maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan yatırım konuları için üç yıl, (d), (e) ve (f) bent-
lerinde yer alan yatırım konularında ise beş yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu amaçla, il
müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol
eder ve tutanağa bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık tarafından de-

netlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje
yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi
durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, des-

tek sağlamak amacı ile Genel Müdürlük tarafından Uygulama Rehberi, genelgeler ve veri tabanı
üzerinden duyurular yayımlanır. Uygulama Rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde
güncellenebilir. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 28 – (1) 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından: 

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA 
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/6/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi, mobil site ve
uygulamada EV SSL veya SSL ile gerçekleştirilmesini sağlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Güven damgası tahsis ettiği hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının sahip ol-
duğu EV SSL veya SSL’nin geçerlilik sürelerini takip etmekle,”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2017 30088

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/8/2020 31212
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 1490/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Denizli İli, Pamukkale İlçesi, 

Hacıkaplanlar (Tapunun Eskimüftü Mahallesi), 275 Ada 16 Parselde Yer Alan 6. Kat 17 

Bağımsız Nolu, 

2. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 

Elmasbahçeler Mahallesi hudutlarında 2190 ada 22 parselde yer alan 16 b.b. nolu konut vasıflı, 

3. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 

Kılıç Mahallesi, Şakşak Mevkiinde Yer Alan 724 Ada 2 Parsel Numaralı, Tapu Kayıtlarında 

“Mesken” Vasfı İle Kayıtlı C2 Blok 4 Bağımsız Bölüm nolu taşınmazların satışı, 

www.winvestate.com internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma 

usulüyle gerçekleştirilecektir. 

4. İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com 

internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden vereceklerdir. 

5. İstekliler, bu işe ait şartnameyi, www.winvestate.com internet adresinden E-Şartname 

olarak temin edebilirler. 

6. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 

taşınmazın E-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde yapmakta 

serbesttir. 1554/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Aksaray İli, Merkez İlçesi, 

Tacin Mahallesi, 4536 Ada 1 Parsel 1.254,00 m2 Arsanın Satışı www.winvestate.com internet 
adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecektir. 

2. İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com 
internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden vereceklerdir. 

3. İstekliler, bu işe ait şartnameyi, www.winvestate.com internet adresinden E-Şartname 
olarak temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 
taşınmazın E-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde yapmakta 
serbesttir. 

 1496/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Tepecik 

Mahallesi, 221 Ada 6 Parselde Kain, Binanın 3. Katında Yer Alan, 233980/6108848 Arsa Paylı, 
25 Bağımsız Bölüm Nolu Taşınmazın satışı www.winvestate.com internet adresindeki E-Teklif 
Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecektir. 

2. İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com 
internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden vereceklerdir 

3. İstekliler, bu işe ait şartnameyi, www.winvestate.com internet adresinden E-Şartname 
olarak temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 
taşınmazın E-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde yapmakta 
serbesttir. 

 1497/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Düzce İli, Merkez İlçesi, 

Cedidiye Mahallesinde Bulunan 4 Adet Dükkan 150 Ada 19 Parselde Kain Kargir 4 (Dört) 
Dükkan ve Arsası ve Kargir Hamam ve Pasaj’’ Vasıflı Taşınmaz Bölüm Satışı, www.winvestate.com 
internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden, elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecektir. 

2. İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com 
internet adresindeki E-Teklif Sistemi üzerinden vereceklerdir. 

3. İstekliler, bu işe ait şartnameyi, www.winvestate.com internet adresinden E-Şartname 
olarak temin edebilirler. 

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, 
taşınmazın E-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde yapmakta 
serbesttir. 

 1498/1-1 
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YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.300.000 Kg. yaş çay nakliye hizmet alım işi %20 

artar- azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 3 g 
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir.  

Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünden Halaslar Mah. Kendirli/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları 

teklif mektuplarını en geç 12.03.2021 günü saat 14.00’e kadar Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğü 
(Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - İhale yükleme ve nakliye işinin tamamını teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

Teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

9 - İhale Kendirli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1369/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi : 22.03.2021-14:00 
İKN : 2021/90326 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 13.500.000 Kg. Yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merkez/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 22/03/2021 günü saat 14:00’e kadar 
Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden evrak kayıt bürosuna 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İhale Alternatif teklifler kapalıdır. 
6 - İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile Kısmı teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
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8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale ÇAYKUR Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1370/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-  Müdürlüğümüz tarafından 16.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım 

işi % 20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’ uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2-  Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir.  

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 - A/2 
08200 Arhavi / ARTVİN 

3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09 Mart 2021 günü saat 14:00’ e kadar Arhavi Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16 - A/2 08200 Arhavi / ARTVİN 
adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 
mektupları aynı gün saat 14:05’ te açılacaktır. 

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’ la yapılacak 
müracaatlar kabul edilmez. 

5-  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6-  İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife 

açıktır. 
7-  Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’ sı oranında kesin teminat alınır. 
9-  İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10-  Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 1489/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-  Müdürlüğümüz tarafından toplam 23.300.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım işi %20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2-  Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir.  

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RİZE 
3-  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.03.2021 Cuma günü saat 14.00'e kadar Çaykur 
Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 
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4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5-  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmı teklife 

açıktır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8-  Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9-  İhale ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1488/1-1 

—— • —— 
2021 YILI YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 
Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığının 12/02/2021 tarih ve 

85532 sayılı yazılarına ek, Yönetim Kurulumuzun 09.02.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararlarıyla 
uygun görülmüş olan, Müdürlüğümüzün 2021 yılı toplam 14.000.000 Kg. yaş çay nakliye ve 
yükleme hizmet alım işi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9’uncu maddesi 3 (g) kapsamı gereği, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

ÇAYKUR Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğü Veliköy Köyü/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.03.2021 Salı günü saat 14.00’e kadar Veliköy Çay 
Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - İhale yükleme ve nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife açıktır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

9 - İhale 16.03.2021 Salı günü Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1457/1-1 
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1. HAMUR BASKI KAĞITLARI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı I. Hamur Baskı Kağıtlar Teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

CİNSİ EBADI MİKTARI 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME TARİHİ 

1. Hamur 75gr/m² Baskı Kağıdı 305 mm. 145.000 Kg. Teknik Şartname 4.03.2021 
1. Hamur 60gr/m² Baskı Kağıdı 420 mm. 30.000 Kg. Teknik Şartname 4.03.2021 
1. Hamur 60gr/m² Baskı Kağıdı 480 mm. 20.000 Kg. Teknik Şartname 4.03.2021 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 
bedelini 130,00TL. (Kısmi 60gr./m² kağıt için katılan 100,00 TL.) Ofis veznelerinden birine veya 
İşletmenin banka hesaplarından birisine yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 04/03/2021 günü, saat 14.00’ a kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 
Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 
yaptırılacaktır. 

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-İstekliler ihale konusu I. Hamur Baskı Kağıtların tamamı için teklifte bulunacakları 
gibi, 75gr/m² Baskı Kağıt için ayrı, 60gr/m² Baskı Kağıtları için ayrı kısmi teklifler de kabul 
edilecektir. En uygun fiyat 75gr/m² Baskı Kağıt için ayrı, 60gr/m² Baskı Kağıtları için ayrı teklif 
fiyatı esas alınacak olup, devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar 
üzerinden olacaktır. Bobin Kağıtlarda Bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans 
kabul edilecektir. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

 1549/1-1 
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40 ADET 6 KANALLI REAL TİME PCR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "40 adet 6 kanallı Real 

Time PCR Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 04.03.2021 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

 1565/1-1 
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MUHTELİF HURDA MALZEME VE MUHTELİF ARAÇ PARÇALARI SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan: 
Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan Hurda Müdürlüklerimiz sahası 

ile farklı İl/İlçe, farklı Kurum/Kuruluşların depo/sahalarında bulunan aşağıda müfredatı kayıtlı 
muhtelif hurda malzemeler Kurum/Kuruluşların depo/sahalarından teslim-tesellüm edilmek üzere 
kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif araç parçaları, ayıklanması ekonomik olmayan malzeme, teressubat nitelikli 
malzeme, akü, sintine atık yağ, bitkisel atık yağ, madeni yağ, alüminyum, paslanmaz hurdası, 
sondaj borusu, muh. sökümü ekonomik olmayan demir çelik malzeme hurdası, muh. elektrik 
motoru, muh. elektrik-elektronik, kesici/ayırıcı, trafo ve trafo ekipmanları, yakıt tankı, varil, tüp, 
kağıt, izolatör, karkas vasfında dış lastik, yatak ve tekstil, ahşap, muh. PVC ve plastik, inşaat 
demiri hurdası, muh. tezgah ve alet hurdası, demir çelik talaşı ve pik, alüminyum talaşı, demir 
çelik cürufu, iş makinası, jeneratör, kompresör sistemi, boru, reaktör ve santrifüj, elektrik panosu 
ve kontrol mekanizması, motosiklet ve bisiklet, tekne, muh. demir çelik, diğer lastik hurdaları, 
tesis, konveyör bant lastiği vb. muhtelif malzeme hurdaları. 

 
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALENİN YAPILACAĞI YER 

03 MART 2021 ÇARŞAMBA 14:00 MERKEZ/ANKARA 
04 MART 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
09 MART 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
11 MART 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
16 MART 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
18 MART 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
23 MART 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 
25 MART 2021 PERŞEMBE 14:00 MERKEZ/ANKARA 
30 MART 2021 SALI 14:00 MERKEZ/ANKARA 

 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden ve https://www.mkek.gov.tr/ 
tr/page.aspx ?id=55 internet sayfamızdan temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 
VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ: 0312 384 03 07 / 175-161-163-162 
ALİAĞA HUR. MD. : 0232 625 11 20 / 128-129-130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 0318 224 28 98 
SEYMEN HUR. MD. : 0262 341 37 97 / 124-126 

 1555/1-1 
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ELEVATÖR ZİNCİRİ VE MAPA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Elevatör Zinciri ve Mapa Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No: 2021/100833 

1-İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA 

b) telefon ve faks numarası : Tel:0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) elektronik posta adresi  - 

2-İhale konusu malın  

a) niteliği, türü ve miktarı : 4 kalemde 500 bağ Elevatör Zinciri 

  4 kalemde 512 adet Mapa  

b) teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ 

ANKARA adresine tek partide teslim edilecektir.  

c) teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (Altmış) takvim 

günü. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) tarihi ve saati : 09.03.2021 tarihi, saat 14.00 

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5-İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 

100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6-Teklifler, 09.03.2021 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1568/1-1 
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PANAROMİK-DİJİTAL SEFALOMETRİK DİŞ RÖNTGENİ CİHAZI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğünden:  

1 adet Panaromik-Dijital Sefalometrik Diş Röntgeni Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü 
ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2021/92611 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 
  Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1493 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı :  1 adet Panaromik-Dijital Sefalometrik Diş Röntgeni 

Cihazı alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri]  : ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi (Klinik Bilimleri) Bölümü 
  İncivez / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü 

Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu İncivez/ 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15/03/2021 - Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. 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, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 
sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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4.1.5.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip (Ek 
ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) ve Kanuna göre yapılacak 
ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına 
ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. (Ek cümle:13.06.2019-
30800 R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler 
dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

8 - Teklifler 15/03/2021 Pazartesi günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 1434/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1575/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1575/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1576/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1577/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1578/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1579/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1580/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1581/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1581/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1582/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1583/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1584/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1614/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1615/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1611/1/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1611/2/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1574/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/2/1-1 

  



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 25 Şubat 2021 – Sayı : 31406 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/8/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/9/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/11/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/12/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/13/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1586/14/1-1 

  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 25 Şubat 2021 – Sayı : 31406 

 

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1591/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1599/1-1 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesi’ nin ilgili maddelerine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz 
Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi 
içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 25.02.2021 
Son Başvuru Tarihi : 11.03.2021 

Fakülte/ 

Meslek 

Yüksek Okulu 

Bölüm/ Program 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 
Özel Şartlar 

Başvuru Yeri/ 

İletişim Adresi 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

(Türkçe) Bölümü 

Profesör 

Doktor 
1 

Yüksek lisans ve doktorasını Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış 

olmak. Grupla Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Programları konusunda 

çalışmaları olmak. 

İKÜ 

Ataköy Yerleşkesi 

E-5 Karayolu üzeri 34158, 

Bakırköy/İstanbul 

0212 498 41 41 

GENEL ŞARTLAR 
- Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması, 
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, 
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması, 
- Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Belirtilen Koşulları Sağlaması, 

- Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan 
T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi 
doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük 
tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör 
Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede 
“En az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

GENEL İSTENEN BELGELER (Tüm başvurular için) 
- Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı 

dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, başvurdukları kadro, Fakülte ve Bölüm bilgilerini, 
yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, 
ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim 
bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait 
bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir. 

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
- Askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak belge, 
- Resmi Kuruma Hitaben Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Sicil Kaydı Bulunmadığını Gösterir  

e-Devletten Alınacak Belge, 
- Onaylı Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin fotokopileri, 



25 Şubat 2021 – Sayı : 31406 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

- İngilizce Dilinden En Az 80 Puan Alındığını Gösterir YÖK Tarafından Kabul Edilen 
Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul 

Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan Bölümler için) 
Profesör Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

adet basılı dosya ve 6 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak 
hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde 
Rektörlüğe teslim etmesi gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin İstenen Belgeler: 
- YÖK Formatında hazırlanacak özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 

adet basılı dosya ve 4 adet elektronik dosya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak 
hazırlayarak İKÜ Ataköy Yerleşkesi E-5 Karayolu üzeri 34158, Bakırköy/İstanbul adresinde ilgili 
Fakülte Dekanlığına teslim etmesi gerekmektedir. 

 1504/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/23 Esas, 1982/150 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1494/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Nazilli İcra Müdürlüğünün 2004/769 Esas (Yeni Esas: 2020/1623) sayılı dosyasının imha 

edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 1495/1-1 
—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

23.02.2021 tarihli ve 31404 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz Akademik kadro ilanımızda, İşletme (İngilizce) Araştırma Görevlisi İlanı aşağıdaki 
şekilde tekzip edilmiştir.  

İlan olunur. 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 
Anabilim Dalı 
Kadro Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Nitelik Başvuru Değerlendirme ve Sınav 
Takvimi 

ALES/YDS 
Eşdeğeri 

Puanı 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
(İngilizce) 
Araştırma 
Görevlisi 

2 

Başvuracak adayların; 
İşletme, Ekonomi, 
Finans ya da Turizm 
ve Otel İşletmeciliği 
lisans bölümlerinden 
birinden mezun olmak. 
İşletme Anabilim 
Dalında tezli Yüksek 
lisans yapıyor olmak. 

İlan Tarihi: 23.02.2021 
Son Başvuru Tarihi:09.03.2021 
Ön Değerlendirme Tarihi:15.03.2021 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi:19.03.2021 
Sınav Saati: 26 Ağustos Yerleşkesi 
Hukuk Binası 125 No’lu sınıf Saat: 10:00 
Sonuç Açıklama Tarihi:26.03.2021 

ALES 70 
YDS 50 

 1573/1-1 
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ BİLİŞİM PERSONELİ İHTİYACININ 

KARŞILANMASI MAKSADIYLA (4) SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİN 

EDİLECEKTİR. 

Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında 

Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) 

çerçevesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde 

Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" 

hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla (4) sözleşmeli bilişim 

personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacaktır.  

1- BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ: 

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığının www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde “Kamu Personeli 

Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır. 

 b. Adayların “İlan Metninin” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması 

gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, 

ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur. 

 c. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet 

kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan 

başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-

Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet 

bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.  

 d. Başvurular, 25 Şubat 2021 günü başlayıp, 11 Mart 2021 günü saat 16:00’da sona 

erecektir. 

 e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve 

sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular 

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. 

2- ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: 

 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

 b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel 

şartlara sahip olmak,  
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 c. Müracaat tarihinin son günü olan 11 Mart 2021 tarihi itibariyle (internetten yapılan 

başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre 

kazai rüşt kararı almış olmak, 

 ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini 

devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

 f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından 

emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, 

 g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek 

sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak, 

 ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, 

yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

 h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak, 

 ı. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

 i. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru ilan 

metninde belirtilen özel şartları sağlamak.  

3- İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

 a. İletişim Bilgileri: 

 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  

 JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı 

 Beytepe/Çankaya/ANKARA 

 TEL: (0312) 464 4836  

 b. Resmi İnternet Adresleri: 

 (1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr 

 (2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr 

 1503/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik” uyarınca aşağıdaki Kadir Has Üniversitesi Bölümlerinde görevlendirilmek üzere 1 
adet “Araştırma Görevlisi” alınacaktır. 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölümü 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

ALES/ 
YDS Eş Değeri 

Puanı 
Aranan Nitelikler İlan Takvimi 

Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

Araştırma 
Görevlisi 

1 
ALES: 75 en az 
  YDS: 70 en az 

1. Endüstriyel Tasarım 
alanında lisans derecesine 
sahip olmak. 
2. Üniversitelerin Tasarım 
alanlarından birinde tezli 
Yüksek Lisans tamamlamış 
olmak ve Doktora yapıyor 
olmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi:  

25.2.2021 
Son Başvuru Tarihi:  

11.3.2021 
Ön Değerlendirme 

Tarihi:  
12.3.2021 

Giriş Sınav Tarihi:  
15.3.2021 

Sonuç Açıklama 
Tarihi:  

18.3.2021 

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir: 
1. Özgeçmiş (YÖK formatlı), 
2. 1 adet fotoğraf 
3. Kimlik Belgesi 
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans 

belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

5. Öğrenci Belgesi 
6. ALES belgesi (en az 75 puan) 
7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 

70 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
Başvuru Yeri: 
• Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ 

linkinden kabul edilecektir. 
Notlar: 
1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 

kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla 
belirlenir. 

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın 
https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır. 

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan 
adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 1355/1-1 
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Van İli İpekyolu Belediye Başkanlığından:  
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyet 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9-11 26 

Üniversitelerin Fen 
Edebiyat Fakültesi, 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi , İktisadi 

İdari Bilimler 
Fakültesi, Siyasal 
Bilimler Fakültesi 

bölümlerinden 
mezun olmak. 
En az B sınıfı 
sürücü belgesi 
sahibi olmak. 

Erkek P3 
En az 

60 
puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 4 

Üniversitelerin Fen 
Edebiyat Fakültesi, 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi , İktisadi 

İdari Bilimler 
Fakültesi, Siyasal 
Bilimler Fakültesi 

bölümlerinden 
mezun olmak. 

Kadın P3 
En az 

60 
puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
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b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2020KPSSP3 puan türünde Kamu Personeli Seçme 
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen 
asgari KPSS puanını almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

c) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye 
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına 
başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve 
Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) Tabloda 1 nolu sıra numarası ile belirtilen zabıta memuru kadroları için, 13/10/1983 

tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru esnasında; 
a) Adaylar, www.ipekyolu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak 

imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı, 
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
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g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilecektir.) 
i) Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 22.03.2021 – 26.03.2021 tarihleri arasında saat 

16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Hafiziye mah. Kazım Karabekir Cad. 
Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

c) Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Hafiziye 
mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu Belediyesi Merkez Binası 5. Kat İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak bulundurulacak Kurum İşyeri hekimi 
koordinatörlüğünde yapılacaktır. 

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesine müteakip Belediyemizin resmi internet sayfasından 
(http://www.ipekyolu.bel.tr) ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 
düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi 
internet sayfasından ( http://www.ipekyolu.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından İpekyolu Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır. 
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6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 19.04.2021 – 23.04.2021 tarihleri arasında saat 09:00 da başlamak üzere, 
Başkanlığımıza bağlı Berivan Kültür Merkezi adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav 
aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı 
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava 
çağıracaktır. 

Sınav Konuları : 
a) Sözlü sınav; 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat, 
konularını kapsar. 
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak 
sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını 
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya 
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 
 1468/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

(Karar Sayısı: 3582)

YÖNETMELİK

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7)

–– Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/102, K: 2021/1 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/31971 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2018/6143 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 24/2/2021 tarihli ve 31405 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası

Andlaşma, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararları

ile Yönetmelik yayımlanmıştır.

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
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