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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GENEL AYDINLATMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ay-

dınlatma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” iba-

resi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“31/12/2022” ibaresi “31/12/2023” şeklinde, “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-

mulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-

liğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(7) Birinci fıkrada hüküm altına alınan süre uzatım işlemi süresinin mücbir sebep hal-

lerinde ertelenmesine ve/veya ek süre verilmesine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA
UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/5)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı

taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üni-
versitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan
yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise
ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim,  hay-
vancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli
kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimli-
liğini arttırmak; kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak
sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin
Desteklenmesine İlişkin Karar ile 13/1/2023 tarihli ve 6691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin
Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar doğrultusunda 2023
yılında tüm illerde kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım,  hay-
vancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve
meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı,
laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan
mezun olanların mahallinde uygulayacağı hayvansal ürünlerin, bitkisel ürünlerin, su ürünleri-
nin, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasına yönelik projelere hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Destek-
lenmesine İlişkin Karar ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman
Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ayni katkı: Hibeye esas tutar dışında kalan ve başvuru sahibi tarafından karşılanacağı

taahhüt edilen puanlamaya esas tutarı,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Başvuru sahibi: Bu Tebliğ kapsamındaki proje konularında hibe desteği başvurusu

yapan gerçek kişiyi,
d) Bütçe belirleme komisyonu: Bakanlığın destekleme politikalarına göre bu Tebliğde

yer alan esaslar doğrultusunda proje bütçelerini belirleyen, illerin bütçe katsayılarını hesapla-
yarak bütçenin bu katsayı oranında il bazında dağılımını yapan ve Genel Müdürlük tarafından;
aralarında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulunduğu en az beş kişiden oluş-
turulan komisyonu,
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e) Coğrafi işaretli ürün: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kö-
kenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş tarımsal ürünü,

f) Değerlendirme kriterleri: Başvuru sahibinin hak sahibi olabilmesi için yapılan puan-
lamaya esas olan ve Ek-2’de yer alan kriterleri,

g) Engelli birey: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle fiziksel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini %40 ve üstü oranında kaybetmesi nedeni ile toplumsal yaşama
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabi-
litasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

ğ) Fiyat Tespit Komisyonu: Hayvansal üretime yönelik projeler için il müdürlüğünce
oluşturulan canlı hayvan alımlarında güncel fiyatları belirleyen komisyonu,

h) Geleneksel ürün: Geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan,
geleneksel hammaddeden geleneksel üretim veya işleme yöntemiyle üretilmiş olan tarımsal
ürünü,

ı) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
i) Güncel uygulama rehberi: Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek,

bu Tebliğ hükümlerine destekleyici bilgiler sağlamak, uygulama usul ve esaslarına ilişkin de-
tayları belirlemek amacıyla, başvuru sahibi, hak sahibi ve Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Pro-
jesinin yürütülmesinden sorumlu Bakanlık merkez ve taşra personelinin kullanımı için Genel
Müdürlük tarafından her yıl hazırlanacak olan güncel rehberi,

j) Hak sahibi: Değerlendirme neticesinde proje uygulamaya hak kazanarak hibe söz-
leşmesi imzalamış olan gerçek kişiyi,

k) Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile il müdürü arasında imzalanarak mühürlenen ve hi-
beden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

l) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,
m) İl müdürü: İl tarım ve orman müdürünü,
n) İzleme süresi: Hak sahibine hibe ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren üç yıllık sü-

reyi,
o) Karar: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin

Desteklenmesine İlişkin Karar ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada
Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı,

ö) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüm illerde
nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

p) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir
belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye
hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak il-
gili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç
doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleyi,

r) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine en-
gel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel, kuraklık gibi doğal afetler, kanuni grev,
salgın hastalık, savaş, ayaklanma, seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmesine ola-
nak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olamayan, dış etkiler sonucu mey-
dana gelen kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai durum veya ola-
yı,

s) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek
kişilerin uygulayacakları yatırım projelerini,
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ş) Proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il müdürü ve/veya
il müdür yardımcısı, proje konusuna göre belirlenen il müdürlüğünde görevli ilgili şube mü-
dürleri, ihtiyaç duyulması halinde ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve diğer kamu kurumu
temsilcilerinden oluşturulacak en az beş kişilik komisyonu,

t) Proje kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından proje kapsamında resmi kontrol yetkisi
verilen proje yürütme biriminde görevli personeli, 

u) Proje yürütme birimi: İl düzeyinde uygulanacak olan Kırsal Kalkınmada Uzman
Eller Projelerinin il müdürlüğü adına yürütülmesinden ve projelerin izlenmesinden sorumlu
olan, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü ve proje kontrol görevlilerinden oluşan en
az üç kişilik birimi,

ü) Resmî kontrol: Karar, bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberi kapsamındaki faaliyet-
lerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, proje kontrol görevlilerinin,
verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim ve gerekirse muayene,
karantina, numune alma, analiz ve benzeri kontrolleri,

v) Sistem: Bakanlık tarafından yönetilen, uzman eller projeleri ve başvuru sahipleriyle
ilgili bilgileri içeren Uzman Eller Bilgi Sistemini,

y) Taahhütname: Projeden yararlanmak üzere başvuru yapan kişilerin sözleşme imza-
lama aşamasında il müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren
Ek-1’de yer alan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları, Proje Süresi 

ve Proje Uygulama Alanı 

Genel Müdürlük
MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Genel Müdürlük yürütür. Genel

Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Uzman Eller Projesi ile ilgili olarak gerekli mevzuat çalışmalarını yapar, mevzuatı

hazırlar ve yayımlanmasını sağlar.
b) Uzman Eller Projesinin tanıtımını yapar, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini ve

sistemin yönetimini sağlar.
c) Uzman Eller Projesinin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yü-

rütülmesine destek verir.
ç) Uzman Eller Projesi ile ilgili olarak yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazır-

lanmasını, bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesini ve kabulü için gerekli çalış-
maların yapılmasını sağlar.

d) Uzman Eller Projesinin yürütülmesinde görevli personele yönelik olarak proje ile
ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile eğitim programlarının hazırlanmasını ve
düzenlenmesini sağlar.

e) Bütçe belirleme komisyonu; başvuru sayısı, illerin tarımsal potansiyeli ve Uzman
Eller Projesinin yıllık bütçesi göz önünde bulundurularak ve illerin bütçe katsayıları doğrultu-
sunda il bazında desteklenecek hak sahibi sayısı ve hibe miktarını belirler.

f) İllerin bütçe katsayıları; tarım alanları, hayvan varlıkları, Bakanlık kayıt sisteminde
yer alan işletme sayıları ve ilin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Prog-
ramı ile Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı dikkate alınarak bütçe belirleme
komisyonu tarafından hesaplanır.
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g) Proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen geçerli başvuru listesini hak
sahibi sayısı ve hibe miktarı doğrultusunda onaylar ve hak sahiplerine ilan edilmek üzere nihai
asıl ve yedek listeleri il müdürlüğüne bildirir.

ğ) Uzman Eller Projelerinin izleme ve kontrolünü yapar veya yaptırır.
h) Bu Tebliğe bağlı olarak güncel uygulama rehberini hazırlar ve yayımlar. 
İl müdürlüğü
MADDE 6- (1) İl müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Uzman Eller Projesinin tanıtımını yapar ve başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini

sağlar.
b) İl müdürlüğü bünyesinde proje yürütme birimini oluşturur.
c) Proje uygulamalarının; bu Tebliğ, güncel uygulama rehberi ve hibe sözleşmesinde

yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek belgelerin
kontrolünü, onaylanmasını ve muhafazasını sağlar.

ç) Uzman Eller Projesinden faydalanacak başvuru sahiplerine, uygulanan projelerin içeriği
ve hükümlerine göre gerektiğinde bilgilendirme toplantıları yapar ve yazılı dokümanların
hazırlanmasını sağlar.

d) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülme-
sini sağlar ve proje kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu
yapar.

e) Hayvansal üretime yönelik projelerde, hibe sözleşmeleri imzalanmadan önce canlı
hayvan alımları için fiyat tespit komisyonunun kurulmasını ve fiyatların belirlenmesini sağlar.

f) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
Proje değerlendirme komisyonu
MADDE 7- (1) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekli valilik

tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve üyelere duyurulur.
(2) Proje değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Başvuruların, bu Tebliğe ve güncel uygulama rehberine uygun olarak il düzeyinde

değerlendirilmesinden sorumludur.
b) Proje kapsamında alınan başvuruları inceler, uygun olmayan başvuruları reddeder,

sistem tarafından Ek-2’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda yapılan puanlamayı
esas alarak sonuç tablolarını hazırlar ve proje teklif listesini Genel Müdürlüğe gönderir. 

Proje yürütme birimi
MADDE 8- (1) Proje yürütme biriminin görevleri şunlardır:
a) İl düzeyinde Uzman Eller Projesinin tanıtımı, hibe desteği verilen projelerin uygu-

lanması ve tamamlanan projelerin izleme süresi boyunca izlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yü-
rütür.

b) Genel Müdürlükçe onaylanan asıl ve yedek listelere göre il düzeyinde projelerin uy-
gulanmasını sağlar.

c) Projeleri hibe ödeme tarihinden (gün/ay/yıl) itibaren, yılda en az iki defa olmak üzere,
izleme süresi boyunca izler; mahallinde kontrol edilmesini sağlar; projenin uygulanmasına ay-
kırı bir durumun tespiti halinde gerekli iş ve işlemleri yürütür.

ç) Bakanlıkça oluşturulan sistemi takip ederek kendisine verilen yetki dâhilinde iş ve
işlemleri yapar.

(2) Proje yürütme biriminde görevli olan proje kontrol görevlileri, proje değerlendirme
komisyonunda yer alamaz.
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Proje süresi
MADDE 9- (1) Uzman Eller Projesi başvuruları güncel uygulama rehberinin yayım-

lanması ile başlar ve yedek listede olup da hibe sözleşmesi imzalayanlar da dahil olmak üzere
Projenin uygulandığı yılın Kasım ayının son günü biter. 

(2) Hak sahiplerinin hibe projesi kapsamında uygulayacakları projelerin tamamlanma
süreleri hibe sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren altmış gündür. Bu süre ek süreler dahil
projenin uygulandığı yılın Kasım ayının son gününü geçemez.

(3) Projenin altmış gün içerisinde tamamlanmaması halinde, hak sahibi süre bitiminden
yedi gün önce gerekçeleriyle birlikte il müdürlüğüne başvurur. Proje yürütme biriminin uygun
görmesi halinde projenin tamamlanma süresinin uzatılma talebi Genel Müdürlüğe bildirilir.
Genel Müdürlüğün de uygun görmesi halinde projenin tamamlanması için hak sahibine en
fazla altmış gün ek süre verilir.

Proje uygulama alanı
MADDE 10- (1) Proje; kırsal alan ve kırsal mahalle statüsündeki yerleşim yerlerinde

uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Konuları, Başvuru Yapacak Kişilerde Aranan Şartlar, Desteklemeden 

Yararlanamayacak Olanlar, Başvuru Süresi, Başvuruların Alınması, Başvuru 
Yeri ve Şekli, Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler, Başvuruların 

Değerlendirilmesi ile Başvurunun Reddedilme Nedenleri

Proje konuları
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında, güncel uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hü-

kümleri uyarınca aşağıda belirtilen ana proje konuları desteklenecektir:
a) Hayvansal üretime yönelik projeler.
b) Bitkisel üretime yönelik projeler.
c) Su ürünleri üretimine yönelik projeler (maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aş-

maması koşuluyla).
ç) Coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimine yönelik projeler.
d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, pa-

ketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler.
(2) Birinci fıkrada destekleneceği belirtilen ana proje konularına bağlı alt proje konuları

güncel uygulama rehberinde belirtilir.
Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ kapsamında;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren fakülte

ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve
sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okul-
lardan mezun olanlar,

c) Uygulama, kontrol ve izleme süresince projenin uygulanacağı kırsal alanda/kırsal
mahallede yaşayacağını ve projeyi sürdüreceğini taahhüt edenler,

ç) Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olanlar,
d) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmamış olanlar,
e) Bakanlığın aynı proje konusundaki diğer hibe desteklerinden daha önce yararlanma-

mış olanlar,
f) Proje konusu farklı olsa dahi daha önce Uzman Eller veya Genç Çiftçi Projesinden

yararlanmamış olanlar,
başvuru yapabilirler.
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(2) Başvuru sahipleri arasında aynı hanede ikamet eden kişiler olması durumunda farklı
konularda olsa dahi en yüksek puanı alan tek bir proje listeye alınır.

(3) Başvuru yapacak kişilerin sigortalılık konusunda aşağıdaki hususlara uymaları ge-
rekmektedir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi kapsamında olanlar başvuru yapabilirler.

b) Hibe desteği almaya hak kazananların hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt
bentleri kapsamında olup uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı olanların ha-
ricindekiler bu haklarından feragat etmelidir. 

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki köy ve ma-
halle muhtarlarının başvuru yaparak proje uygulamaya hak kazandıkları takdirde hibe sözleş-
mesi imzalama aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir.

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile birinci
fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendi kapsamında olanların hibe sözleşmesi imzalanması
aşamasında bu haklarından feragat etmeleri gerekir. 

d) Hibe desteği almaya hak kazananlar uygulayacakları proje konusu dışında kalan ko-
nularda izleme süresinin ikinci yılının sonuna kadar vergi mükellefi olmayacaklarını veya başka
bir yerde sigortalı çalışmayacaklarını taahhüt etmek zorundadır. Ancak, projenin gerçekleşti-
rildiği kırsal alanda/kırsal mahallede olmak şartıyla izleme süresinin ikinci yılının bitiminden
itibaren bu kişiler proje konusu dışında kalan konularda vergi mükellefi olabilirler veya başka
bir yerde sigortalı çalışabilirler.

e) Sosyal güvencesi olmayanlar hibe desteği almaya hak kazandıktan sonra uygulaya-
cakları proje konusu ile aynı konuda olması koşuluyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalı olabi-
lirler.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar
MADDE 13- (1) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim

veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım,
hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim
veren lise ve dengi okullardan mezun olmayan kişiler bu Tebliğ kapsamındaki desteklemeden
yararlanamazlar.

(2) Hak sahipleri, bu Tebliğ kapsamında verilen hibe desteklemesinden sadece bir kez
yararlanabilir.

(3) 11 inci maddede belirtilen proje konu başlıklarının altında yer alan konularda Ba-
kanlığın aynı konudaki diğer hibe programlarından yararlanan kişiler bu Tebliğ ile düzenlenen
desteklemeden yararlanamazlar.

Başvuru süresi, başvuruların alınması, başvuru yeri ve şekli
MADDE 14- (1) Başvuruların başlama, bitiş tarihleri ve şekli, bu Tebliğe bağlı olarak

hazırlanarak yayınlanacak olan güncel uygulama rehberinde belirlenir ve ilanen duyurulur.
(2) Başvurular https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden yapılır.
(3) Başvuru sahibi tarafından son başvuru tarihine kadar proje içeriğinde her türlü de-

ğişiklik yapılabilir. Son başvuru tarihinde projenin nihai hali kaydedilir.
(4) Başvuruların bitiş tarihinde başvuru kesinleşmiş kabul edilir ve herhangi bir deği-

şikliğe müsaade edilmez.
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Başvuruda istenecek bilgi ve belgeler 
MADDE 15- (1) Başvuru aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler başvuru sahibi tara-

fından sisteme girilir/yüklenir ve doğruluğu kabul edilerek onaylanır:
a) Başvuru formu.
b) Adli sicil kaydı.
c) Diploma/mezun belgesi veya onaylı örneği.
ç) Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi verildiğine dair belge.
d) Varsa şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair

belge.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 16- (1) Uzman Eller Projesi kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi

aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Bu Tebliğde belirtilen konularda uygulanacak projelerin sayısı, oranı ve yıllık bütçesi

Genel Müdürlükçe belirlenir.
b) Sistem üzerinden Ek-2’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda puanla-

ması yapılmış olan projeler, proje değerlendirme komisyonu tarafından güncel uygulama reh-
berinde belirlenen süre ve usul çerçevesinde incelenir, uygun olmayan başvurular reddedilir
ve proje teklif listeleri Genel Müdürlüğe gönderilir.

c) Proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen listeler Genel Müdürlüğün
onayı ile kesinleşir. Genel Müdürlük tarafından onaylanan nihai asıl ve yedek listeler, detayları
güncel uygulama rehberinde belirtildiği şekilde ilan edilir.

ç) Genel Müdürlüğün bir başvuruyu reddetme kararı kesindir.
Başvurunun reddedilme nedenleri
MADDE 17- (1) Proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu

alınan proje başvurularının reddedilme kararı, proje değerlendirme komisyonunun tüm proje-
lerle ilgili onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelerden en az birine dayandırılması
zorunludur:

a) Başvuru sahibinin bu Tebliğde belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olmadığının
anlaşılması.

b) Başvuru konusunun bu Tebliğde belirtilen proje konuları arasında olmaması.
c) Başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı/sahte olduğunun anlaşılma-

sı.
ç) Başvurunun bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre

hazırlanmaması.
d) Başvuru sahibinin, kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni

kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli
iflas suçu işlemiş olması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa
vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar ol-
ması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan ve/veya uyuşturucu, kaçak-
çılık, kasten adam öldürme, organize suçlardan veya örgüt suçlarından dolayı kesinleşmiş mah-
kumiyet kararı bulunması, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsa-
mına giren ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 nci, 103 üncü ve 104
üncü maddelerinde düzenlenen suçlardan adli sicil kaydının bulunması.

e) Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle proje konusu ve/veya proje uygulama yerinin
uyumsuz olması.

f) Daha önce Bakanlığın diğer hibe desteklerinden yararlanmış olanların aynı proje ko-
nusunda tekrar başvuruda bulunması.
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g) Üretime ve yetiştiriciliğe yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvu-
ruda bulunulması.

ğ) Eşlerden birinin daha önce Uzman Eller Projesinden faydalanmış olması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hibe Sözleşmesinin İmzalanma Şartları ve Usulü, Hibe Desteği Miktarı, 
Ödeme Talebi, Ödemeler, Hibe Sözleşmesinin Feshi, Kontrol ve İzleme, 

Geri Ödeme ve Yaptırımlar ile Uzman Eller Projesinden 
Sağlanan Malların Mülkiyeti

Hibe sözleşmesinin imzalanma şartları ve usulü
MADDE 18- (1) Hibe sözleşmesinin imzalanması aşamasında başvuru sahibinde ara-

nan özellikler şunlardır:
a) Başvuru sahibinin hibe sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla askerlik görevine

devam eden kişi olmaması.
b) Köy ve mahalle muhtarları dahil, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında olup uygulayacakları proje konusu
ile aynı konuda sigortalı olanların haricindekiler ile aynı fıkranın (a) ve (c) bentleri ile (b) ben-
dinin üçüncü alt bendi kapsamında olanların bu haklarından feragat etmeleri; uygulayacakları
proje konusu dışında kalan konularda projenin gerçekleştirildiği kırsal alanda/kırsal mahallede
olmak şartıyla izleme süresinin ikinci yılının sonuna kadar sigortalı çalışan veya vergi mükellefi
olmayacaklarını taahhüt etmeleri.

c) Kırsal alanda/kırsal mahallede ikamet ediyor olması.
ç) Uygulayacağı proje konusuyla ilgili, güncel uygulama rehberinde belirtilen koşulları

sağlıyor olması.
(2) Mücbir sebepler dışında hibe sözleşmesinin imzalanması aşağıdaki esaslar çerçe-

vesinde gerçekleştirilir:
a) Hibe sözleşmesi başvuru sahipleri ile il müdürü arasında imzalanır.
b) Hibe sözleşmesi aşamasında istenecek belgeler güncel uygulama rehberinde belirti-

lecektir. 
c) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından tüm taraflara önceden

duyurulur.
ç) Başvuru sahibi tarafından hibe sözleşmesi imzalama aşamasında teslim edilen bel-

geler il müdürlüklerince uygun bulunursa hibe sözleşmesi imzalanır.
d) Hibe sözleşmesi aşamasında; başvuru sırasında sistem üzerinden girişi yapılan bilgi

ve belgeler ile hibe sözleşmesi imzalama aşamasında teslim edilen diğer belgelerin eksiksiz/im-
zalı/paraflı olması gerekir.

e) Kabul edilen projelerde bu Tebliğde yer alan hibe başvurusunun reddedilme neden-
lerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde
söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

f) Hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahibinin veya hibe sözleşmesi imzaladığı
halde projesini tamamlayamayan hak sahibinin yerine, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olan ye-
dek listenin en üst sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

g) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki nüsha olarak düzenlenir.
Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir nüshası ve ekleri il müdürlüğünde, bir
nüshası da proje sahibince muhafaza edilir.

(3) Kesin başvurudan sonra, projenin ana konusunda değişiklik yapılamaz. Alt proje
konusunda yapılacak değişikliklerde; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce proje yürütme biri-
mi, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra ise Genel Müdürlük görüşü esas alınacaktır.
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Hibe desteği miktarı
MADDE 19- (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip hibe sözleşmesi imza-

layarak belirlenen şartları yerine getiren hak sahiplerine 250.000 Türk Lirasına kadar hibe öde-
mesi yapılır. Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilenlerin; %45’i üniversitelerin tarım,
hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişiler, %30’u
yüksekokulların tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden
mezun kişiler, %25’i ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı,
laboratuvar hizmetleri ile gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan
mezun kişiler olacak şekilde orantısal dağılım yapılacaktır. Bu dağılıma göre uygun başvuru
olmaması durumunda Genel Müdürlükçe düzenleme yapılabilir.

(2) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
(3) Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanan proje yatırımının ta-

mamlanması şarttır.
Ödeme talebi
MADDE 20- (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Hak sahipleri, bu Tebliğde belirtilen proje süresi içerisinde projelerini gerçekleştirirler

ve ödeme talebine ilişkin başvurularını il müdürlüğüne yaparlar.
b) Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri hak sahiplerinden alır, ödemeye

ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde yerinde tespit
eder ve tutanağa bağlar.

c) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Mü-
dürlüğe gönderir.

ç) Genel Müdürlük, icmalleri inceleyerek uygun olanlar için ödeme yapılmasını sağ-
lar.

(2) Ödeme icmallerinin kontrolü, onayı ve ödeme işleminden sonra, il müdürlüğü, proje
sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit ederse bu durumu Genel Müdürlüğe bil-
dirir. 

(3) Su ürünleri üretimine yönelik projelerin hibe ödemesinin yapılması için, 29/6/2004
tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ge-
reği, tesisin onaylı projesindeki yatırımların tamamlanması ve üretime başlamasından sonra
tesis adına düzenlenmesi gereken su ürünleri yetiştiricilik belgesinin hak sahibi tarafından il
müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.

Ödemeler
MADDE 21- (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak hibe ödemeleri için gerekli kaynak Kır-

sal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından karşılanır ve ödemeler Banka ara-
cılığı ile yapılır. Yapılacak nakdi ödemenin %0,2’si oranında Bankaya ayrıca hizmet komisyonu
ödenir.

(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.
Hibe sözleşmesinin feshi 
MADDE 22- (1) Hak sahiplerinin bu Tebliğde belirtilen proje süresi içerisinde proje-

lerini gerçekleştirememeleri durumunda hibe sözleşmesi il müdürlüğünce feshedilir. Hibe söz-
leşmesi feshedilen hak sahibinin yerine Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş olan yedek lis-
tenin en üst sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

(2) İzleme süresi devam ederken herhangi bir nedenle proje uygulamaktan vazgeçen
hak sahiplerinin hibe sözleşmesi feshedilir. Ödenen hibe miktarı ile ilgili olarak 23 üncü mad-
dede yer alan hükümler uygulanır.
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Kontrol ve izleme
MADDE 23- (1) Resmî kontroller, izleme süresi boyunca, yılda en az iki defa olmak

üzere uygun sıklıkta, tarafsız, şeffaf ve meslekî gizlilik ilkeleri doğrultusunda mevzuata uy-
gunluk ve risk esasına göre önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilir. Bu kontroller izleme
ve denetim gibi uygulamaları da kapsar.

(2) Kontroller, Bakanlıkça resmi kontrol yetkisi verilen personel tarafından gerçekleş-
tirilir.

(3) Proje kontrol görevlileri proje uygulamalarını ilgili mevzuat, 18/3/2010 tarihli ve
5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

(4) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulması halinde
Genel Müdürlükçe de yapılır.

(5) Hak sahibi, proje kontrol görevlileri tarafından proje uygulamalarının kontrolü ve
izlenmesi sırasında istenen her türlü bilgi ve belgeyi sunmak ve denetim sırasında proje kontrol
görevlilerine her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

Geri ödeme ve yaptırımlar
MADDE 24- (1) Hibe ödemesinden haksız yere yararlandığı tespit edilen, kendi iste-

ğiyle proje uygulamaktan vazgeçen veya yapılan kontroller neticesinde bu Tebliğ ve hibe söz-
leşmesi hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenen hak sahiplerine yapılan ödeme, 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî
faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, hibe ödemesinden
haksız yere yararlandığı tespit edilen hak sahipleri beş yıl süreyle 5488 sayılı Kanunun 23 üncü
maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. 

(3) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen
gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Uzman Eller Projesinden sağlanan malların mülkiyeti
MADDE 25- (1) Hak sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki

alımları izleme süresi boyunca kiralayamaz, devredemez, satamaz ve projenin amacını değiş-
tiremez.

(2) Başvuru sahibinin hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi halinde mi-
rasçıları herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

(3) Hak sahibinin hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra vefat etmesi halinde otuz gün
içerisinde yasal mirasçıları arasında başvuru şartlarını taşıyan kişinin talep etmesi ve diğer mi-
rasçıların kabul etmesi durumunda hibe sözleşmesinin tadil edilerek proje değerlendirme ko-
misyonu tarafından ilgili yasal mirasçıya devredilmesinin ardından uygulamalara devam edilir.
Kanuni mirasçılar arasında başvuru şartlarını taşıyan birinin bulunmaması veya anlaşmazlık
durumlarında Genel Müdürlüğün görüşü esastır.

(4) Hibe ödemesinden sonra vefat eden hak sahibi için devir, geri ödeme ve ceza hü-
kümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Proje Gider Esasları, Gider Kalemleri ve Karşılanmayacak Giderler

Proje gider esasları
MADDE 26- (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Hak sahibi ile il müdürü arasında imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve uygulama

süresi içerisindeki alımlar olması,
b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,
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c) Bu Tebliğ ve bağlı mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırıl-
mış olması,

gerekir.
(2) Hak sahipleri, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları canlı hayvan, ma-

kine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde
belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(3) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde satın alma belgelerini inceler.
Gider kalemleri
MADDE 27- (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve uygulama süresi içerisinde bu Tebliğ

ve güncel uygulama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve proje içeri-
ğinde yer alan canlı hayvan, makine, ekipman, malzeme alımları hibe desteği kapsamında de-
ğerlendirilir.

(2) Hayvansal üretime yönelik proje uygulayacak olan hak sahipleri canlı hayvan alım-
larını, fatura veya müstahsil makbuzu ile gerçekleştirirler.

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Genel Müdürlük ta-
rafından hazırlanan güncel uygulama rehberinde belirtilir.

Karşılanmayacak giderler
MADDE 28- (1) Uzman Eller Projesi kapsamında; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce

yapılmış olan hiçbir harcama karşılanmaz.
(2) Bu Tebliğde ve güncel uygulama rehberinde belirtilen hükümlere uygun olarak ger-

çekleştirilmeyen, belgelendirilemeyen alım ve giderler için hibe desteği ödenmez.
(3) Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama

ve giderler, kira giderleri, kur farkı giderleri, inşaat giderleri, arazi, arsa ve bina alım bedelleri,
binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri, ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri,
bankacılık giderleri, denetim giderleri, KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak vergiler,
ikinci el/kullanılmış makine ekipman alım, proje yönetim ve danışmanlık giderleri, makine tamir
ve parça alım giderleri hibe desteği verilecek giderler kapsamında değerlendirilmeyecektir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve ekle-

rinde açıklanır. Güncel uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellene-
bilir. Bu Tebliğde ve güncel uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hü-
kümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 30- (1) 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61) yürürlükten kaldırılmıştır.

2022 yılında hibe desteğinden faydalanmış olanlar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada

Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61) kapsamında
hibe desteğinden faydalanmış olanlar hakkında 30 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ
hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İzmir 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1980 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2032 

—— • —— 
Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2052 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALEYE DAVET 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi 

(KABEV) 

(Kredi No: IBRD-9015 ve CTF-TF0782) 

Alanya Adliye Binası ve Gazipaşa Devlet Hastanesi Binalarında Enerji Performans 

Sözleşmesi Yapılarak Enerji Verimliliği Önlemlerinin Uygulanması İşi 

(EEPB/WB/MOEU/REN-EPC-WORKS-P02R) 

1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Kamu Binalarında Enerji 

Verimliliği Projesi” (KABEV) kapsamında kamu binalarında enerji verimliliği tadilatlarında kullanılmak üzere 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) ve Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kredi anlaşması ile 

finansman temin etmiştir. Söz konusu finansman tutarının bir bölümü Alanya Adliye Binası ve Gazipaşa Devlet 

Hastanesi Binalarında Enerji Performans Sözleşmesi Yapılarak enerji Verimliliği Önlemlerinin Uygulanması İşi 

(EEPB/WB/MOEU/REN-EPC- WORKS-P02R) kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğü, Alanya Adliye Binası ve Gazipaşa Devlet Hastanesi Binalarında Enerji 

Performans Sözleşmesi Yapılarak Enerji Verimliliği Önlemlerinin Uygulanması İşi dâhilinde 

aşağıdaki listede verilen binalarda enerji verimliliği onarımının uygulaması (inşaat) işi için 

isteklileri, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale 

yöntemiyle kapalı zarf ile tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

Bina Listesi Kapalı İnşaat Alanı Süresi Yeri 

Gazipaşa Devlet Hastanesi 19.843 m
2
 240 Gün ANTALYA 

Alanya Adliye Binası 13.361 m
2
 240 Gün ANTALYA 

TOPLAM 33.204 m2   

3. İhale, Kasım 2020 versiyon tarihli “Dünya Bankası IPF Borçluları için Satın Alma 

Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım İşleri, Danışmanlık 

Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri ” (Satınalma Düzenlemeleri) ile 15 Ekim 2006’da 

yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya Bankası’nın “IBRD 

İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk ve Sahteciliği 

Önleme ve Mücadele Kılavuzu” (Kılavuz) hükümlerinde belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) 
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yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde 

tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır. 

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen 

iletişim kanallarından mesai saatleri içinde daha fazla bilgi alabilir ve ihaleye ilişkin yeterlilik 

şartlarına aşağıdaki internet bağlantısından ulaşılabilirler. 

https://www.kabev.org/ihale-ilanlari/ 

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri elektronik ortamda Türkçe olarak hazırlanan ihale 

dokümanlarını, aşağıdaki adrese ve geri ödemesiz 750,00.-TL (YediYüzElli TürkLirası) ödeyerek 

temin edebilirler. İhale doküman bedelinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 

Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesinde bulunan TR 08 0000 1001 

0000 0350 1540 24 numaralı hesabına, açıklamada projenin adı ve ihalenin referans numarası 

olacak şekilde yatırılması gerekmektedir. Bu işlemin dekontu ile aşağıda belirtilen adreslere 

yapılacak yazılı başvuruları sonrasında İhale Dokümanları cd içerisinde iletilecektir. 

6. Tekliflerin en geç veya 08 Mayıs 2023 günü saat 15:00’e kadar aşağıda verilen adrese 

teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen 

Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır ve açılmadan iade edilecektir. Teklifler Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün aşağıda verilen adresinde Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak 

isteyebilecek başka tarafların huzurunda 08 Mayıs 2023 tarihinde saat 15:10’da açılacaktır. 

7. Teklifin Türk Lirası cinsi olması halinde; 1.000.000,00 Türk Lirası (BirMilyonTürkLirası), Teklifin 

Amerikan Doları cinsi olması halinde; 60.000,00 Amerikan Doları (AltmışBinAmerikan Doları) tutarında 

koşulsuz ve limit içi Genel Müdürlük teyitli Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Geçici teminat 

mektupları 05.10.2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

8. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa tabi değildir. 

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir: 

Esra TURAN TOMBAK 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) 

Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı 

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 52 Çankaya / Ankara  

Telefon: + 90 312 480 07 50 

Faks: +90 312 480 90 40 

E-Posta: ihale.dky@csb.gov.tr 

    1849/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
İstanbul İli Sarıyer Belediye Başkanlığından: 
Adresi : Sarıyer Belediye Başkanlığı Pınar Mah. Günyüzü Cad. No:2 

Sarıyer / İstanbul 
Telefon/Faks  : 444 1 722 / 0 212 3384037 
1- İhalenin Konusu   : Arsa Satış İhalesi 
2- İhalenin Yapılacağı yer  : Sarıyer Belediyesi Meclis Salonu 
3- İhalenin Tarihi ve saati : 09.03.2023 Perşembe günü aşağıdaki tabloda belirtilen 

saatlerde yapılacaktır. 

Sarıyer 
İlçesi 

Mahallesi 

Ada / 
Parsel 

 
Niteliği 

Tapu Alanı 
(m²) 

İmar Durumu 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
(%3) 

İhale gün ve 
saati 

Uskumruköy  1450/11  Arsa 
2.942,94 

m²  

Ağaçlandırılacak 
Alan, Düşük 

Yoğunluklu Konut 

60.330.270-
TL+KDV  

1.809.909-
TL  

09.03.2023/ 
11.30  

Zekeriyaköy  1412/21  Arsa 
7.867,78 

m² 
Günübirlik Alan 

114.082.810-
TL+KDV 

3.422.485-
TL  

09.03.2023/ 
12.00  

Uskumruköy 1453/2 Arsa 
3.500,00 

m² 
Düşük 

Yoğunluklu Konut 
82.250.000-

TL+KDV 
2.467.500-

TL 
09.03.2023/ 

12.30 

4- Mülkiyeti Sarıyer Belediyesi Başkanlığına ait olan yukarıdaki tabloda belirtilen ihale 
gün ve saati, tapu bilgileri, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 3 adet 
ARSA vasıflı taşınmazlar, Sarıyer Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararına 
istinaden  ve Sarıyer Belediye Encümeninin 02.02.2023 tarih 96-97-98 sayılı kararları 
doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde, şartname esasları 
dâhilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır. 

5- İhaleler; Sarıyer Belediyesi Meclis Salonunda 09.03.2023 Perşembe günü Belediye 
Encümeni huzurunda yukarıdaki tabloda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır. 

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını içeren 
dosyalarını en geç ihale tarihi olan 09.03.2023 Perşembe günü saat 10.00’na kadar Sarıyer 
Belediye Başkanlığı -Yazı İşleri Müdürlüğüne belge karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 
Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
gönderebilirler. 

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri aynen uygulanır. 

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. 
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9- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir. 
İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir: 
9.1. Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi, 
9.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2023 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

9.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, 
noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan 
fotokopisi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son  durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.( Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca 
veya Türkiye  Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) 

9.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye 
katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi 

9.5. Sarıyer Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü 
tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi. 

9.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair Makbuz 
/ Teminat Mektubu 

9.7. İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi, 
9.8. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
9.9. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması 

halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen 
faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel 
Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter takdikli imza sirküleri ve yetki 
belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

9.10. 2886 sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf. 
9.11. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
10- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım 

satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir. 
11- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilen meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak şekilde) yazılacaktır. 
12- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 
13- İhale Şartnameleri, 5.000-TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Emlak ve 

İstimlak Biriminden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. 
İLAN OLUNUR. 
 1794/1-1 
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GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ YAPIMI, KURULUMU 
VE 15 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kırklareli İli Lüleburgaz Belediye Başkanlığından: 
İŞİN ADI: İdari şartname, genel teknik şartname, teknik şartname ve sözleşme taslağında 

bildirilen “Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Çatısı, Lüleburgaz Belediyesi Şantiye Binası 
Çatısı, Lüleburgaz Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi Arazisi Güneş Enerji Santralleri Tesisleri 
Yapımı, Kurulumu ve 15 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi” , 

İHALENİN ŞEKLİ: Güneş Enerji Santrali Tesislerinin yapımı, kurulumu, idare nam ve 
hesabına 15 yıl süre ile işletilmesi işi, 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) bendine göre 
ihaleye çıkılmıştır. İdare, tesiste üretilen elektrik miktarı üzerinden, Tredaş ile mahsuplaşma 
yapacak, mahsuplaşılan tutarın belirli bir yüzdesi idareye ayrılacak olup, kalan tutar 15 yıl süre ile 
yükleniciye iş bedeli olarak ödenecektir. İhale, İdareye ayrılacak pay %11’den az olmamak üzere 
arttırma yapılarak başlatılacak olup, arttırımı yapılacak en yüksek orandan ihale 
sonuçlandırılacaktır. Artırımlar en az %1’lik dilimler şeklinde olacaktır. 

İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI 
Madde 3- İhale 07/03/2023 Salı Günü saat 14:00 Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası 

içerisindeki Erol Özgür Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyasını (dış zarf ) 06.03.2023 Pazartesi 

günü saat 17:30’a kadar Lüleburgaz Belediyesi Halk Masasına teslim edeceklerdir. Bu tarih ve 
saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir. 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
Madde 4- 
4.1. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için), 
b) Kanuni ikametgâhı olması (Gerçek kişiler için) 
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik 

posta adresi, 
d) İhale dokümanı satın aldığına dair makbuz veya dekont 
e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi (2023 yılına ait); 
• Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge (2023 yılına ait), 
• Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
(2023 yılına ait), 

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin 4.1. e’deki esaslara göre temin edecekleri belge (2023 yılına ait), 

f) Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gerekir. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
her birinin 4.1. e’deki esaslara göre temin edecekleri belge (2023 yılına ait), 
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g) İmza sirkülerinin verilmesi; 
• Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
• Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) 

• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin gerçek ve tüzel kişi fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

• İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak, kişilerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğunca 
veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) 

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya dekont veya 
süresiz teminat mektubu veya Devlet Tahvili, hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilecektir. 

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı 
olmadığına dair yazılı beyan, 

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

k) İhale ilan tarihi itibariyle; 
• Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına dair belge, 
• Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olmadığına dair belge, 
• Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 
• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

biri Vergi Dairesi’ne borcu olmadığına dair belge ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim 
borcu olmadığına dair belgeleri temin edecektir. 

l) İstekliye ait Ticari Banka hesabında İhale Dosyasının (dış zarf ) teslim edildiği tarih 
itibariyle 25.000.000,00.- TL nakit bulundurduğunu gösterir onaylı banka evrakı ile banka teyit yazısı 

m) İstekli firmanın en az 3 yıldır ticari faaliyette olduğunu gösterir onaylı belge, 
n) İstekli veya ortaklarından herhangi birinin yurt içi veya yurt dışında, özel sektör veya 

kamu kurumuna yapmış olduğu kurulu gücü en az 1 MW güneş enerjisinden elektrik üretimi 
sağlayan bir tesis kurmuş olduğunu gösterir onaylı, imzalı referans yazısı, 

o) İstekli firma bünyesinde enerji verimlilik danışmanı istihdam edildiğine dair onaylı belge, 
p) En az 3 (üç) yıllık iş tecrübesi bulunan Türkiye’deki üniversitelerin Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden ya 
da denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı üniversitenin belirtilen bölümlerinin 
birisinden mezun olan, 2MW üretim yapan en az 1 tesiste çalışmış en az 1 (bir) personel ve en az 
5 yıllık iş tecrübesi bulunan Türkiye’deki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden ya da 
denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı üniversitenin inşaat mühendisliği bölümünden 
mezun olan en az 1 (bir) personel bulundurması gerekir. 
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Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
r) Şekli ve içeriği ihale dosyasında verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif 

mektubu verilecektir. 
s) İsteklilerin İhaleye Katılabilmek İçin Teklif Dosyalarını Teslim Edeceği, Yer, Tarih ve Saat: 
İstekliler teklif dosyalarını (dış zarf), 06.03.2023 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar 

Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/Kırklareli adresinde bulunan Lüleburgaz 
Belediyesi Halk Masası’nda yetkili personele elden veya posta ile teslim edilecektir. Postadaki 
gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz. 

t) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur. 
MUHAMMEN BEDEL (TAHMİN EDİLEN BEDEL) 
İşin Muhammen bedeli KDV hariç 50.065.044,68.- TL’ dir. 
(YAZI İLE YALNIZ ELLİMİLYONALTMIŞBEŞBİNKIRKDÖRTLİRAALMIŞSEKİZKURUŞ) 
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 
1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 
a) Tedavüldeki Türk parası, 
b) Kesin ve süresiz Teminat Mektubu 
c) Devlet Tahvili, hazine kefaletine haiz tahviller 
TEMİNATLARIN TESLİM YERİ; 
TL olarak nakit yatırılacak teminatların, istekliler tarafından Lüleburgaz Belediyesi Halk 

Bankası Lüleburgaz Şubesindeki TR24 0001 2009 5530 0007 0000 19 IBAN NOlu hesabına 
yatırılması zorunludur. Teminatın yatırıldığına dair makbuz, dekont veya ilgili banka tarafından 
düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektupları ihale Dosyası ile birlikte kapalı dış zarf içerisinde 
teslim edilecektir. 

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 
Geçici teminat miktarı, işin tahmin edilen muhammen bedelinin %3 oranı olup 1.501.951,34.- 

TL’dir. (BİRMİLYONBEŞYÜZBİRBİNDOKUZYÜZELLİBİRLİRAOTUZDÖRTKURUŞ) 
KESİN TEMİNAT MİKTARI: 
Kesin teminat miktarı işin tahmin edilen muhammen bedelinin % 6 oranı olup 

3.003.902,68.- TL. ’ dir. (ÜÇMİLYONÜÇBİNDOKUZYÜZİKİLİRAALTMIŞSEKİZKURUŞ.) 
ŞARTNAMENİN EKLERİ 
GES kurulumu işine ait sözleşme taslağı, örnek teklif mektubu, genel teknik şartname, 

teknik şartname, idari şartname, vaziyet planı, uygulama projeleri bu şartnamenin ekleridir. 
İHALE DOKÜMANLARININ BEDELİ VE TEMİN EDİLECEĞİ YER: 
İhale dokümanı (İdari şartname, sözleşme taslağı, örnek teklif mektubu, genel teknik 

şartname, teknik şartname, vaziyet planı, uygulama projelerinden oluşmaktadır.) 2.500,00 TL 
(İkiBinBeşYüzTürkLirası) şartname bedeli makbuzu karşılığında Lüleburgaz Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetimi Biriminden temin edilecektir. 

 1423/1-1 
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OPERATÖRLÜ ARACA MONTELİ KUYU ÖLÇÜLERİ İŞ MAKİNASI KİRALAMA 
HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünden: 
Operatörlü Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı Usul ve 

Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/169544 
1- İdarenin  
a)  Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Çukurambar Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c)  Elektronik posta adresi  :  
ç)  İhale dokümanının görülebileceği  
  internet adresi : 
2- İhale Konusu Hizmetin  
a)  Niteliği, türü ve miktarı : 4 Adet Operatörlü Araca Monteli Kuyu Ölçüleri İş 

Makinası Kiralama Hizmet Alımı 
b) Yapılacağı yer : Türkiye Geneli 
c)  Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim 

gündür. 
3- İhalenin  
a)  Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 06.03.2023 – 10.30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

beyannamesi.  
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
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4.4.1. İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işler öngörülmemiştir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 20 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 
alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
 1975/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Müdürlüğümüz tarafından 3.400.000 Kg. yaş çay yükleme ve 17.800.000  Kg. 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 200.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü, Sabuncular Mahallesi / ÇAYELİ / RİZE 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15 Mart 2023  Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 
Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü, Sabuncular Mahallesi / ÇAYELİ / RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

4. İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
5. Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek 

zorundadır. 
6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8. İhale Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9. 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.  

 1949/1-1 

 



22 Şubat 2023 – Sayı : 32112 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Dârülaceze Başkanlığından: 
Aşağıda adı, nitelikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü Arttırma ile Satış İhalesine 
çıkarılmıştır. 

SN TAŞINMAZ BİLGİLERİ 
MUHAMMEN 

BEDEL 
(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT  

(TL) 

1. 

1/2 hissesi Darülaceze Başkanlığına, 1/2 hissesi TSK Mehmetçik Vakfına ait 
111306162 taşınmaz nolu, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Tuğlacıbaşı mahallesi, 
Mehmet Şeyda sokak, 1 kapı sayılı, tapuda 421 ada, 19 parselde kayıtlı, 
1488,96 m² sahalı, 17 Katlı Çatı Arası Olan Betonarme Apartman Ve Arsası 
niteliğinde bulunan taşınmazın, 15792/510000 arsa payına tekabül eden 4.kat 
9 nolu dairenin tam hissesi Fiili Durumu: Kirada 

9.500.000,00 285.000,00 

İHALE BİLGİLERİ 
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü Arttırma” 

İlanın Şekli ve Adedi 
I. İhalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıklarla yayımlanmak suretiyle 
2 defa – Tirajı göz önüne alınarak günlük gazetelerde 1 defa 
II. Resmi Gazete’de 1 defa. 

Darülaceze İdare Meclis 
Karar tarih ve sayısı 

09.02.2023 tarih ve 2022/3 sayılı 

İhalenin 
Yapılacağı 

Tarih 14 Mart 2023 - Salı 
Saat 14:00 
Yer Dârülaceze Başkanlığı - Çok Amaçlı Salon 

Yukarıda açık adresi yazılı taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 45 nci maddesi hükümlerine 
göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile Dârülaceze Başkanlığı Çok Amaçlı Salonunda 14.03.2023 
tarihinde, Salı günü, saat 14.00'da satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda 
istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. 
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

ŞAHISLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
1. T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti 
2. Tebligat için, Muhtarlık veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli İkametgah belgesi. 
3. Geçici Teminat Makbuzu (Dârülacezeden) 
ŞİRKETLERDEN İSTENİLEN BELGELER 
1. Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi 
2. Noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküsü veya Vekâletname 
3. Geçici Teminat Makbuzu (Darülacezeden) 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 
ADRES :Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL 
E-POSTA :emlak@darulaceze.gov.tr 
TEL/FAX :0 212 220 10 20 /138 F: 0 212 210 44 30 - 0 212 221 03 03 
İLAN OLUNUR 
 2012/1-1 
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16 KALEM YEDEK MALZEME (DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM ONARIM 
VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2023/175008 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71679/71309 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı  

ve miktarı : 16 Kalem Yedek Malzeme (DE33000 Tipi Lokomotiflerin 
Bakım Onarım ve Revizyonlarında Kullanılmak Üzere) 

3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlük Binası Zemin Kat 1015  
  No.lu İhale Toplantı Salonu / Hacı Bayram Mahallesi  

 Hipodrom Caddesi No:3 C Gar Altındağ-
ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
15.03.2023 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.  

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 

 2036/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ERTELEME İLANI 
Üniversitemiz bünyesine Sözleşmeli Personel alımı amacıyla 01.02.2023 tarihli ve 32091 

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilanımızın başvuru süresi, Bölgemizde yaşanan deprem afeti 
sebebiyle 27.02.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 2044/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2026/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2028/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı BOTAŞ Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ 

KALDIRILMASI HAKKINDA İLAN 

 
 2066/1-1 
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İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 

nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.  

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 

Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile 

Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 

(altı) adet dijital ortamda hazırlanmış dosyayı’yı Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 

iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK 

formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve 

yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, 

özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet dijital ortamda hazırlanmış dosya’yı Doçentlerin, 

Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne; Doktor Öğretim Üyelerinin, ilgili Dekanlık veya 

Müdürlüklere iletmeleri gerekmektedir. 

İngilizce Eğitim veren bölümler için başvuru evraklarına ek olarak Yabancı Dil 

yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL) İngilizce sınavından veya eşdeğerliği 

YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 puan alınması) sunulması gerekmektedir 

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını 

sağlamaları gerekmektedir. (https://www.okan.edu.tr/sayfa/yonergeler/) 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya 

posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir. 

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL 

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 22.02.2023 – 08.03.2023 
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FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROG./ 

ANABİLİM DALI 

UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

MÜHENDİSLİK VE DOĞ̆A 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

İnşaat 

Mühendisliği 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri 
alanında doktora yapmış olmak. En az 

üç yıl üniversitelerde eğitim tecrübesine 

sahip olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

İlk ve Acil 
Yardım 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Hemşirelik Lisans, Doğum ve Kadın 
Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek 

lisans mezunu olup, Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olmak. En az 5 yıl klinik 

deneyimi olup, en az 5 yıl İlk ve Acil 

Yardım Programında ders vermiş 
olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

İlk ve Acil 
Yardım 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 

1 

Hemşirelik Lisans, Hastane ve Sağlık 

Kuruluşlarında Yönetim alanında 
yüksek lisans mezunu olup, Sağlık 

Yönetimi alanında doktora yapmış 

olmak. En az 5 yıl klinik deneyimi olup, 
en az 5 yıl İlk ve Acil Yardım 

Programında ders vermiş olmak. İlk 

Yardım Eğitici Eğitmeni Yetki Belgesi ve 
İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine 

sahip olmak. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Tıbbi 

Labaratuvar 
Teknikleri 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Biyoloji lisans, Moleküler Biyoloji yüksek 

lisans mezunu olup, Kanser Genetiği 
Doktora Programında doktora yapmış 

olmak. Temel Moleküler Biyoloji 

Yöntemleri, Sitogenetik, Strip Assay 
Ters Hibrdizasyon, Flow sitometri, 

Uygulamalı Moleküler Hematoloji ve 

Kanser Araştırmaları konusunda 
belgelendirmek koşuluyla eğitim almış 

olmak. Klinik ve Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programında en az 5 yıl ders 
vermiş olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

PROF. 

DR. 
1 

Neonatoloji alanında Doçent veya 

Profesör olmak 

 1981/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 22.02.2023 
Son Başvuru Tarihi : 08.03.2023 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda bel irtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir) 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması) 

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301 
Fax : (232) 2792626 

FAKÜLTE 
/ ENSTİTÜ 

ANABİLİM 
DALI / BÖLÜM 

UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Güzel Sanatlar 
ve Tasarım 
Fakültesi 

Mimarlık Prof. 1 

 Mimarlık alanında lisans ve yüksek lisans 
derecelerine sahip olmak. Doçentliğini 
Kentsel Coğrafya alanında almış olmak. 
Küreselleşme ve Yapılı Çevre, Kent- Bölge 
Oluşumu ve Kentsel Coğrafya alanlarında 
ulusal ve uluslararası yayınlara ve 
araştırmalara sahip olmak. 

 2027/1-1 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültesine 
tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doçentlik belgesini (profesör ve 
doçent kadroları için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar 
akademikkadro@ku.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.  

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.  
Doçent kadrosu için:  
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,  
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son 

Başvuru 
Tarihi 

Fen 
Fakültesi Matematik Profesör 1 

Matematik alanında doçentlik unvanı almış olmak. Özdeğer 
optimizasyonu, özdeğer pertürbasyon teorisi, doğrusal olmayan 
cebirsel özdeğer problemleri ve sayısal doğrusal cebir konularında 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası araştırma 
projesi yürütmüş, doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş olmak. 
Uluslararası üst düzey hakemli dergilerde yayınlar yapmış, lisans ve 
yüksek lisans seviyesinde ders vermiş olmak. 

9 Mart 
2023 

Fen 
Fakültesi Kimya Doçent 1 

Kimya anabilim dalında lisans ve doktora derecelerine, doktora 
sonrası araştırma tecrübesine sahip, bor bazlı süperiletken, seramik, 
biyomedikal, yakıt ve refrakter malzemelerin geliştirilmesinde, kimya-
fizik-malzeme bilimini kapsayıcı şekilde yeni nesil, ileri termoelektrik 
malzemelerin, katalist, pil, hidrojen depolama malzemelerinin 
geliştirilmesinde uzman, lisans ve yüksek lisans seviyesinde kimya ve 
malzeme bilimi dersi vermiş, yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş, 
uluslararası üst düzey hakemli dergilerde yayınlar yapmış olmak. 

9 Mart 
2023 

Fen 
Fakültesi Kimya Doçent 1 

Kimya anabilim dalında lisans, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji 
üzerine doktora derecesine, doktora sonrası araştırma tecrübesine 
sahip, organik sentez sahasında, özellikle floresan, foto-uyarıya yanıt 
veren ve kemilüminesan moleküllerin sentezi, nanoparçacık sentezi, 
mantıksal kapı dizaynı; hassas ve seçici fotodinamik terapi, kanser ve 
antimikrobiyal uygulamaları konularında uzman olmak. Uluslararası 
üst düzey hakemli dergilerde yayın yapmış olmak. Lisans ve yüksek 
lisans seviyesinde dersler vermiş olmak. Yüksek lisans ve doktora 
tezi yönetmiş olmak. Ulusal araştırma projeleri yönetmiş olmak. 

9 Mart 
2023 

Fen 
Fakültesi Fizik Doçent 1 

Fizik anabilim dalında lisans ve doktora derecelerine ve doktora 
sonrası araştırma tecrübesine sahip olmak. Ulusal/uluslararası 
araştırma fonu almış olmak. Yüksek lisans tezi yönetmiş olmak. 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınları olmak. Genel görelilik ve 
kompakt nesnelerin fiziği konularında uzmanlığa sahip olmak. 
Alternatif yerçekimi teorileri, sayısal görelilik, kuantum yerçekimi ve 
kara delik buharlaşması gibi konularda çalışmalar yapmış olmak. 

9 Mart 
2023 

 2011/1-1 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 
göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar’ın Ek 2'inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak 
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

NİTELİK 

KODU 

POZİSYON 

UNVANI 
CİNSİYETİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ADET ARANILAN NİTELİKLER 

B01 
BÜRO 

PERSONELİ 
ERKEK 

ORTAÖĞRETİM

(Lise ve Dengi) 
KPSS P94 8 

1- Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) 

yaşından gün almamış olmak. 

3- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak.  

4- Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 

T01 
TEKNİKER 

(Bilgisayar) 

KADIN/ 

ERKEK 
ÖN LİSANS KPSS P93 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının; Bilgisayar 

Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar 

Operatörlüğü, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim 

Güvenliği ve Teknolojisi, Web Tasarımı ve 

Kodlama Önlisans programlarının birinden 

mezun olmak. 

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını 

doldurmamış olmak. 

3-2022 KPSS (P93) puan türünden en az 60 

(atmış) puan almış olmak.  

4- Erkek adaylar için; Askerliğini yapmış veya 

muaf olmak. 

T02 

TEKNİKER 

(Elektrik - 

Elektronik) 

ERKEK ÖN LİSANS KPSS P93 1 

1- Yükseköğretim Kurumlarının; Elektronik, 

Elektrik - Elektronik, Endüstriyel Elektronik, 

Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik 

Teknolojisi, Elektrik - Elektronik Teknikerliği 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını 

doldurmamış olmak. 

3- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 60 

(atmış) puan almış olmak. 

4- Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
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D01 
DESTEK 

PERSONELİ 
(Şoför) 

ERKEK 
ORTAÖĞRETİM
(Lise ve Dengi) 

KPSS P94 1 

1- Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 
2- E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları 
Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 
29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni 
tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını 
doldurmamış olmak.  
4- Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
5- SRC-2 belgesine sahip olmak. 
6- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 
(elli) puan almış olmak. 
7-Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde 
iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel bir durumu olmamak. 

D02 
DESTEK 

PERSONELİ 
(Basit Bakım) 

ERKEK 
ORTAÖĞRETİM
(Lise ve Dengi) 

KPSS P94 1 

1- Endüstri Meslek Liseleri, Teknik Liseler ve 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Metal 
İşleri veya Metal Teknolojisi Bölümü'nden 
mezun olmak. 
2- Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) 
yaşını doldurmamış olmak.  
4- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 
(elli) puan almış olmak. 
5- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde 
iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel bir durumu olmamak. 

D03 
DESTEK 

PERSONELİ 
(Aşçı) 

KADIN/ 
ERKEK 

ORTAÖĞRETİM
(Lise ve Dengi) 

KPSS P94 2 

1- Ortaöğretim Kurumlarını; Yiyecek Içecek 
Hizmetleri Bölümü, Mutfak veya Aşçılık Dalı 
Mezunu olmak veya Ortaöğretim Kurumlarının 
herhangi bir alanından mezun olup M.E.B. 
Onaylı 3308 sayılı Kanuna göre Aşçılık Dalında 
Ustalık Belgesine Sahip Olmak. 
2- Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak 
görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (Otuzbeş) 
yaşını doldurmamış olmak. 
4- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde 
iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel bir durumu olmamak. 
5- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 
(elli) puan almış olmak.  
6- Erkek adaylar için; Askerliğini yapmış veya 
muaf  olmak. 
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D04 
DESTEK 

PERSONELİ 
(Aşçı) 

ERKEK 
ORTAÖĞRETİM
(Lise ve Dengi) 

KPSS P94 1 

1- Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. 
2- Kasaplık alanında sertifikaya sahip olmak. 
3- Her türlü mutfak iş ve işlemlerinde mutfak 
görevlisi olarak çalışmasına engel olabilecek 
hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. 
4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (Otuzbeş) 
yaşını doldurmamış olmak.  
5- Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
6- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde 
iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde 
çalışmaya engel bir durumu olmamak. 
7- 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 
(elli) puan almış olmak. 

I-BAŞVURU ŞARTLARI 
A)  GENEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
4- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
5- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Başvuru esnasında ilan şartlarına göre 

2022 KPSS P93 Puanı veya 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır. 
6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B 

maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde 
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, 
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında 
istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 

7- Türk Ceza Kanunu'nun 53. 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 mahkum olmamak. 

8- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

11- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 
Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacak; Araştırma sonucunun 
olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

12- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

14- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 
kadroya başvuru yapamayacaktır. 

15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 6 gereği "İşe alınması 
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe 
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
B) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 
Başvuru Yeri / Adresi : 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. 

Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya 
Başvuru Tarihleri : 
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte 
ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir. 

Olumsuz Durumlar; 
1- Süresi içinde yapılmayan başvurular,  
2- Eksik belge ile yapılan başvurular, 
3- Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları, 
4- Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 
Müracaat İçin İstenen Belgeler : 
1- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 
2- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) (fotoğraflı ve 

imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır.)  
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama 

kodu net ve okunur olmalıdır.) 
4- Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)  
5- Fotoğraf (1 Adet) 
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul 

edilecektir.) 
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalıdır.) 
8- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi 
9- Destek Personeli (Şoför) ilanı için SRC-2 Belgesi 
10- Destek Personeli (Aşçı) ilanı için istenilen Sertifika veya Ustalık Belgesi 
C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 
a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.dpu.edu.tr internet adresinde 
yayımlanacaktır. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı 
eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük 
olan adaya öncelik tanınacaktır. 

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 
edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri 
ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 
edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 
yasal işlem yapılacaktır. 

 1971/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan

Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 125)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı

İllerdeki Tarımsal Üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar
Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6816)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz
veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6817)

–– Zonguldak İlinde “Filyos Vadisi İçme Suyu ve Altyapı Hizmet Birliği”nin
Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6818)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6819, 6820,
6821, 6822, 6823, 6824)

YÖNETMELİKLER
–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6825)
–– Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 6826)
–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller

Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/36485 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/12/2022 Tarihli ve 2019/19826 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/18367 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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