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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GANA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA 

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7202 Kabul Tarihi: 14/1/2020

MADDE 1 – (1) 1 Mart 2016 tarihinde Akra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-
kümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma-
sına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/01/2020
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ZAMBİYA CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE 

KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7203 Kabul Tarihi: 14/1/2020

MADDE 1 – (1) 28 Temmuz 2018 tarihinde Lusaka’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/01/2020

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

17 Ocak 2020
CUMA

Sayı : 31011



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİLDİŞİ SAHİLİ CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA 

ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7204 Kabul Tarihi: 14/1/2020

MADDE 1 – (1) 29 Şubat 2016 tarihinde Abidjan’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Proto-

kol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/01/2020

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇAD CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 7205 Kabul Tarihi: 14/1/2020

MADDE 1 – (1) 26 Aralık 2017 tarihinde Encemine’de imzalanan “Türkiye Cumhu-

riyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/01/2020

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE 

VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7206 Kabul Tarihi: 14/1/2020

MADDE 1 – (1) 3 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu’da imzalanan “Türkiye Cumhu-

riyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16/01/2020
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
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16 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/35

16 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı: 2043

16 Ocak 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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İçişleri Bakanlığından:

AVUKATLARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT DÜZENLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı avukatlara hususi damgalı pasaport verilme-

sine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun

14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Başvuru sahibi: Hususi damgalı pasaport talebinde bulunan avukatı,

c) Genel Müdürlük: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kanun: 5682 sayılı Pasaport Kanununu,

d) Pasaport: Pasaport Kanununda geçen hususi damgalı pasaportu,

e) Talep formu: Şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen ve avukatların kayıtlı ol-

dukları Baro tarafından düzenlenen formu veya Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen

elektronik formu,

ifade eder.

Pasaport düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4 – (1) Başvuru sahibi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde

tanımlanan suçlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına

giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine

Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Barolar, düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve

mühür örneklerini bulundukları yer İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Türkiye Barolar

Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Genel Mü-

dürlüğe bildirilir.

(3) Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin on

beş yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek

talep formu düzenlenir. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen

süre esas alınır. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde

asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınır.

(4) Başvuru sahibi pasaport talep formu ve diğer belgeler ile birlikte ilgili pasaport bi-

rimine başvurur.

(5) Barolarda veya Türkiye Barolar Birliğinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından

imzalanmamış talep formları işleme alınmaz.

(6) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak; belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi,

iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
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Sorumluluk
MADDE 5 – (1) Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi ha-

linde doğabilecek sorumluluk başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere aittir.
(2) Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik Kanunda belirtilen şartlardan her-

hangi birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlüdür.
(3) Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik Kanunda belirtilen şartlardan her-

hangi birinin kaybedildiğinin baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit
edilmesi halinde, bu durum derhal pasaport birimine bildirilir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin gideril-

mesinde Bakanlık yetkilidir.
Diğer hususlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 5682 sayılı Kanun, 19/3/1969

tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuattaki diğer hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi
Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“pp) Bakanlık kotası: Envanter sonuçlarına göre ayrılan ve avına izin verilen kanatlı
ve memeli türlerden oluşan, Bakanın belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında kullandırılan
kotayı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(16) Bakanlık kotasının tespit ve tahsisi ile kullanımına dair hususlar Bakan tarafından

belirlenir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/4/2016 29684

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/5/2017 30070
2- 24/9/2017 30190
3- 15/5/2018 30422
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
GEMİ VE SU ARAÇLARINDA GAZDAN

ARINDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında

bulunan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemlerine başlamadan
önce ve devamında yapılacak işlemler ile can, mal ve çevre güvenliği bakımından tesise ya-
naşma, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapıla-
bilmesi için ölçüm yapan ve yaptıranların sorumluluklarının belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk deniz yetki alanlarında veya iç sularında bulunan

inşa, tadilat, bakım, onarım ve söküm işlemlerinde, tehlikeli mahallere emniyetli giriş ve bu
mahallerde soğuk veya sıcak çalışma yapılabilmesi için gaz ölçümü yapılacak Türk ve yabancı
bayraklı tüm gemi ve su araçlarını kapsar.

(2) Askeri tesisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı tesislerdeki askeri amaçlı ge-
mi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi ve su araçları bu Yönetmeliğin
kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı

Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile
10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş-
kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aerosol: Gaz içerisinde dağılmış ve gazla sarılmış 10 mikrometreden daha küçük

çaplı sıvı veya katı parçacıklarından oluşan çok fazlı sistemi,
b) Artık gaz: Kapalı veya tehlikeli mahalde kalan her türlü tehlikeli, parlayıcı, patlayıcı,

zehirleyici veya boğucu gazı,
c) Asal gaz: Kararlı yapıda olup, diğer elementlerle kimyasal tepkime vermeyen gaz-

ları,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) GAS: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlü-

ğünün web tabanlı Gazdan Arındırma Yönetim ve Bilgi Sistemini,
e) Gaz: Genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmi olmayıp basınç ve sıcaklık değer-

lerine bağlı olarak içinde bulunduğu tank, konteyner ve benzeri kapalı mahalleri belirsiz olarak
dolduracak şekilde yayılabilen, şekil değişikliğine direnç göstermeyen ve basınç ve/veya sı-
caklık değişikliklerinin etkisiyle genleşen, sıkışan, sıvı veyahut katı hale getirilebilen maddeyi,

f) Gazdan arındırma belgesi: Gaz ölçümü sonucunda, söz konusu mahallerin belirtilen
sürelerde emniyetli giriş, soğuk veya sıcak çalışma yapılması amacıyla patlama, yangın ve ça-
lışan sağlığı açısından güvenli veya güvensiz olduğunu gösteren ve gaz ölçüm uzmanı tarafın-
dan düzenlenen belgeyi,

g) Gazdan arındırma uzmanı: Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden gazdan arındırma uzman-
lığı sertifikası almış olan kişiyi,
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ğ) Gaz ölçümü: Kapalı veya tehlikeli mahallerdeki gaz konsantrasyonunun bu amaç
için imal edilmiş ve kullanma talimatına uygun kalibrasyonu yapılmış ölçme cihazları kulla-
nılarak ölçülmesi ve ölçme zamanında söz konusu mahallerin boğucu, zehirleyici, patlayıcı
ve/veya parlayıcı gazlardan sıcak/soğuk işlem, emniyetli giriş ve benzeri işlemler yönünden
güvenli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış, yürürlükteki uygulama usul ve
kaidelerine uygun olarak yapılan ölçüm işlemini,

h) Gaz ölçüm uzmanı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olup yetki
belgesi alan kişiyi,

ı) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka
aletle seyredebilen her tekneyi,

i) Görevli: Gemi kaptanı, gaz ölçüm uzmanı, tamir bakımdan sorumlu enspektör ve
tesis yetkilisini,

j) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yük-
lere İlişkin Uluslararası Kodunu,

k) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlü-
ğünü,

l) İnertleme: Ortamdaki oksijen oranının gaz veya sıvı buharlarının yanmasını engelle-
yecek şekilde 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Denizde
Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinde belirtilen değerin altına düşürülmesi amacıyla ortama
inert gaz ekleme yoluyla ortamın yanıcı ya da reaktif durumdan güvenli duruma geçirilmesi
işlemini,

m) İnert gaz: Yanmayı desteklemeyecek oranda oksijen içeren gaz türünü,
n) Kapalı mahal: Tanklar, boru devreleri, ambarlar ve benzeri kapalı mahalleri,
o) LEL: En düşük patlama sınırını,
ö) Liman Başkanlığı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,
p) PEL: Müsaade edilebilir maruz kalma sınırını,
r) Sıcak Çalışma: Kıvılcım, alev veya ısınma oluşturan her türlü ekipmanın kullanıldığı

ve ortam sıcaklığını yükselten işlemlerin yapıldığı çalışmayı,
s) Soğuk Çalışma: Parlama, patlama ve yangın tehlikesi meydana getirebilecek kıvılcım,

alev veya ısınma oluşturan hiçbir ekipmanın kullanılmadığı ve ortam sıcaklığını yükselten iş-
lemlerin yapılmadığı çalışmayı,

ş) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kul-
lanılan her türlü araç ve yapıyı,

t) Tehlikeli mahal: Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli
Yüklere İlişkin Uluslararası Kodda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı,
zehirleyici veya boğucu maddelerin depolandığı, taşındığı tanklar ve sürekli kapalı mahaller
ile bu gibi yerlerin bitişiğinde bulunan bölmeleri ve boru devrelerini,

u) Tesis: Gemi geri dönüşüm yerini veya 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte tanımlanmış
tesisleri,

ü) Tesis Yetkilisi: Tesis sahibini veya sahibinin yetkili kıldığı kişiyi,
v) VOC: Uçucu organik bileşenleri,
y) Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık ta-
rafından yetkilendirilen klas kuruluşunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Gazdan arındırma işleminin yapılabileceği bölgeler
MADDE 5 – (1) Kargo, slop, artık veya yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tank-

larında veya bölmelerinde, IMDG Kodda belirtilen; katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı,
patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri taşıyan gemi ve su araçlarından tesise yanaşacak-
lara veya demir sahasında sıcak veya soğuk işlem yapacak olanlara gazdan arındırma işlemi
31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğine uygun
olarak, liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme alanı belirlenmiş ise
bu alanda, belirlenmemiş ise tehlikeli madde taşıyan gemiler için belirlenmiş olan demirleme
alanlarında ve 1/10/2007 tarihli ve 26660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tatvan Liman
Yönetmeliğine uygun olarak belirlenen demirleme alanlarında yapılır.

(2) Gemi ve su araçlarının birinci fıkrada belirtilenler dışındaki tehlikeli mahallerinde
gazdan arındırma işlemi can, mal ve çevre emniyeti ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm
tedbirler alınarak tesiste yapılabilir.

(3) Sökümü yapılacak gemi ve su aracında gazdan arındırma işlemi, liman başkanlığının
müsaadesi ile gemi, su aracı ve söküm bölgesinde güvenlik tedbirleri alındıktan sonra yapıla-
bilir. Bu durumda gemi ve su aracının tesise yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhangi
bir işleme başlanmadan önce söz konusu tesis tarafından her türlü can, mal ve çevre ile iş
sağlığı ve güvenliğinin söz konusu tesis tarafından alınarak gerekli gaz ölçümlerinin yaptırıla-
cağına dair tesis yetkilisince imzalanmış taahhütname liman başkanlığına verilir.

(4) Gemi ve su araçlarının batma tehlikesi veya çok ciddi hasar ile acil olarak tesise
girmesini gerektiren durumlarda liman başkanlığının müsaadesi ile demirleme alanlarında ya-
pılacak gazdan arındırma işlemleri muaf tutulabilir. Ancak bu gibi durumlarda gemilerin te-
sislere yanaşmasından önce ve yanaştıktan sonra herhangi bir işleme başlanmadan önce söz
konusu tesisler ve gemi kaptanınca her türlü can, mal, çevre ile iş sağlığı ve güvenliğinin söz
konusu tesisler ve gemi kaptanınca alınarak gerekli gaz ölçümlerinin yaptırılacağına dair gemi
kaptanı ve tesis yetkilisince imzalanmış taahhütname liman başkanlığına verilir.

Gemi ve su araçlarının tesise yanaşma koşulları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, IMDG Kodda belirtilen; katı,

sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeleri kargo, slop,
artık veya gemi bünyesinde yer alıp kargodaki yükü soğutma amacıyla depolanan gaz tankla-
rında veya bölmelerinde taşıyan gemi ve su araçları gazdan arındırma işlemleri tamamlanmadan
ve ölçüm raporunda tesise girmesinin uygun olduğu belirtilmeden tesise yanaşamaz.

(2) Kargo hacimleri veya gemi ve su aracı bünyesindeki diğer hacimlerinde inertleme
yapılmış gemi ve su araçları inertlenmiş halde tesise giremez.

Gazdan arındırma yapılması gereken mahaller ve düzenlenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Gazdan arındırma işlemi, bu Yönetmelik kapsamındaki gemi ve su

araçlarının tehlikeli mahallerinde bu Yönetmeliğin 4 üncü bölümünde düzenlenen usul ve esas-
lara göre yapılır. Bu Yönetmelikte tanımlanmış bütün kapalı mahaller, gaz ölçümleri yapılarak
emniyetli olduğu belirlenmedikçe güvenli giriş, sıcak veya soğuk işlem için tehlikeli mahal
olarak kabul edilir.

(2) İdarenin GAS programı oluşturulana kadar yapılan ölçümler neticesinde gaz ölçüm
uzmanı tarafından Ek-1’de yer alan gazdan arındırma belgesi dört nüsha düzenlenerek imza-
lanır. Düzenlenen gazdan arındırma belgesine ek olarak, yapılacak işleme göre Ek-2’de yer
alan sıcak çalışmaya uygunluk belgesi veya Ek-3’te yer alan soğuk çalışma veya emniyetli
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giriş için uygunluk belgesi düzenlenir. İdare tarafından GAS programı kurulumundan sonra
sistem üzerinden gazdan arındırma belgesi düzenleme usul ve esasları İdare tarafından belir-
lenir.

(3) Düzenlenen gazdan arındırma belgesi ve eklerinin bir nüshası işlem yapılan bölge-
deki liman başkanlığına, bir nüshası gemi ve su aracının yetkilisine, bir nüshası işlem yapılacak
tesise verilir. Bir nüshası da gaz ölçüm uzmanında kalır.

(4) Yetki belgesi olmayıp sadece seminer katılım belgesi olan kişiler tarafından gaz öl-
çüm işlemleri gerçekleştirilemez ve gazdan arındırma belgesi düzenlenemez.

Gemi ve su araçlarında kapalı veya tehlikeli mahalle girecek personelin yeterliliği
MADDE 8 – (1) Gemi ve su aracında kapalı veya tehlikeli mahallere girecek personel,

parlayıcı, patlayıcı, zehirleyici veya boğucu maddeler hakkında tesis yetkilisi veya gemi kaptanı
sorumluluğunda gaz ölçüm uzmanı tarafından bilgilendirilir.

(2) Kapalı veya tehlikeli mahallere girecek personelin, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hak-
kında Yönetmeliğe uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı zorunludur. Personelin aynı za-
manda, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Du-
rumlar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, yangın ve yangın söndürme teçhizatı
konusunda eğitim görmüş ve bu konuda belge almış olması gereklidir. İdare veya liman baş-
kanlığının bu belgeleri istemesi durumunda tesiste yapılan işlemlerde tesis yetkilisi veya diğer
yerlerde ilgili personel tarafından ibraz zorunluluğu vardır.

Tehlikeli mahallere giriş müsaadesi
MADDE 9 – (1) Gazdan arındırma belgesi düzenlenmeden ve mahallerin iş sağlığı ve

güvenliği kurallarına uygun olduğu teyit edilmeden tehlikeli mahallere girilemez. Gazdan arın-
dırma belgesi düzenlendikten sonra; tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm maksadıyla
bulunan gemi ve su araçlarındaki tehlikeli mahallere emniyetli giriş müsaadesini tesis yetkilisi
verir. Demir sahasındaki gemiler için söz konusu durumda emniyetli giriş müsaadesini gazdan
arındırma belgesine istinaden gemi kaptanı verir.

Gemi ve su araçlarının tehlikeli mahallerinde sıcak veya soğuk çalışma
MADDE 10 – (1) Tehlikeli mahallerine emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma ya-

pılacak gemi ve su araçlarının söz konusu iş ve işlemlerden önce gaz ölçüm uzmanı tarafından
gaz ölçümleri yapılır. Ölçüm sonuçlarına göre gazdan arındırma belgesi düzenlenmesine mü-
teakip gazdan arındırma belgesinde belirtilen emniyet kategorisini gösteren etiket, sıcak veya
soğuk çalışma yapılacak olan tehlikeli mahallin giriş kısımlarına asılır.

(2) Sıcak veya soğuk çalışma yapılacak tehlikeli mahallin giriş kısımlarına asılacak eti-
ket, çalışan personelin anlayacağı dilde hazırlanır.

(3) Gaz ölçüm işlemleri öncesinde ve sırasında; İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uygun yangınla mücadele donanımlarının kullanıma hazır bulundu-
rulduğunun, aydınlatma donanımları ile yeterli aydınlatmanın sağlandığının, can ve mal em-
niyeti ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alındığının ve ortama ve Kişisel Ko-
ruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe uygun kişisel koruyucu
donanımların personelde teçhiz edildiğinin sorumluluğu tesis yetkilisinde, gemi demirde ise
gemi kaptanındadır.

(4) Ortam atmosferinin değişkenlik gösterdiği durumlarda yeterli havalandırma kesin-
tisiz olarak sağlanmalıdır. Bu durum gaz ölçüm uzmanının yapacağı ilk ve periyodik ölçüm-
lerde tesis yetkilisi ile koordineli olarak kontrol edilmelidir.

Gazdan arındırma belgesi geçerlilik süreleri
MADDE 11 – (1) Kapalı veya tehlikeli mahallerde sıcak veya soğuk çalışmaya başla-

madan önce veya ara verildiği takdirde çalışmaya yeniden başlamadan önce gaz ölçümleri tek-
rar yapılır.
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(2) Tesise yanaşmak için gazdan arındırma belgesi alan gemi ve su araçlarında belgenin
geçerlilik süresi 24 saati geçemez.

Gaz ölçüm uzmanlarının çalışma esasları
MADDE 12 – (1) Gazdan arındırma işlemi yapması gereken her tesis; en az bir gaz öl-

çüm uzmanı istihdam eder veya serbest çalışan en az bir gaz ölçüm uzmanı ile sözleşme yaparak
hizmet alır.

(2) Gaz ölçüm uzmanları bu Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçeve-
sinde gaz ölçüm ve belgelendirmelerine yönelik görev yaparlar.

(3) Gaz ölçüm uzmanı, diğer görevliler ile koordineli olarak çalışır.
Ölçüm cihazlarının özellikleri, genel bakım ve kalibrasyonu
MADDE 13 – (1) Kullanılan bütün ölçüm cihazları, yapılacak ölçüm işi için uygun

üretilmiş, kalibre edilmiş ve onaylanmış tipte olmalıdır.
(2) Gaz ölçüm uzmanları, kullandıkları cihazların üreticisi veya yetkili temsilcisinden

cihazın kullanımı, kalibrasyonu ve teknik özellikleri konusunda eğitim alırlar. Aldıkları eğitim,
eğitim katılım belgesi ile belgelendirilir. Bu belge, gaz ölçüm uzmanı tarafından saklanır.

(3) Cihazın üreticisi, yetkili servisi veya ilgili konuda akredite edilmiş kurum veya ku-
ruluşlar tarafından; kullanıcı kılavuzunda belirtilmiş ise bu periyotlarda, belirtilmediği hallerde
yılda en az bir kez cihazın genel bakım ve kalibrasyonu yapılarak belgelendirilir. Düzenlenen
bu belgeler istenildiğinde İdareye sunulmak üzere gaz ölçüm uzmanı tarafından 5 yıl süreyle
saklanır.

Gaz ölçüm uzmanının donanımları
MADDE 14 – (1) Gaz ölçüm uzmanı, yapılacak işlemi ve potansiyel tehlikeleri göz

önüne alarak, kendi can güvenliğini ve sağlıklı ölçüm yapabilme koşullarını sağlayacak aşağıda
nitelikleri yer alan cihaz veya cihazları bulundurmalıdır:

a) Patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçme cihazı.
b) Oksijen konsantrasyonu ölçme cihazı.
c) Karbonmonoksit (CO) ve hidrojensülfür (H2S) gibi bilinen veya potansiyel tehlike

oluşturabilecek zehirleyici gazları ölçme cihazı ve gerekli donanımı.
ç) VOC için ölçüm cihazı.
(2) Ölçüm yapılan mahalde birinci fıkrada belirtilen cihazlarla ölçülemeyen gaz veya

buharlar olması durumunda söz konusu gazlar uygun cihazlarla ölçülerek bulunan değerler,
Ek-1’de yer alan belgedeki “Diğer” kısmına işlenecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki, Görev ve Sorumluluk

İdarenin yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) İdare, gaz ölçüm uzmanlığı semineri düzenleme taleplerinin uygun

olup olmadığına karar verir, düzenlenen seminerlere gözlemci sıfatıyla personel göndererek
seminerin uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetler.

(2) İdare, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olanlara gaz ölçüm uzmanlığı yetki
belgesi düzenler veya gerektiği durumlarda düzenlemiş olduğu yetki belgelerini iptal eder.

(3) İdare, gaz ölçüm uzmanlarının kayıtlarını tutar ve gerektiğinde gazdan arındırma
belgesinin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu araştırır.

Liman başkanlıklarının yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Liman Başkanlığı;
a) Gaz ölçüm uzmanı tarafından düzenlenen gazdan arındırma belgelerinin bu Yönet-

melikte belirtilen şekilde düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünü yapmakla,
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b) Gaz ölçüm uzmanı tarafından gazdan arındırma belgelerinin usulüne uygun şekilde
düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde gerekli yaptırımları uygulamakla ve bu durumu İda-
reye en geç 5 iş günü içerisinde bildirmekle,

c) Tesis yetkilisinin görevlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde gerekli
idari yaptırımları uygulamakla ve bu durumu İdareye en geç 5 iş günü içerisinde bildirmekle,

ç) Demir sahasında bekleyen gemi ve su araçlarının tesise yanaşmaları taleplerinde dü-
zenlenmiş gazdan arındırma belgelerinin düzenlenme tarihlerinin 24 saati aşmadığının kontro-
lünü yapmakla,

d) Bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen koşullar çerçevesinde tesise
yanaşma müsaadesini vermek ya da vermemekle,

e) İhbar, şikâyet veya şüphe duyulan durumların hasıl olması halinde gaz ölçüm işlem-
leri ile ilgili program dışı denetim yapmakla ve gerek görmesi halinde bu kapsamda yeni bir
gazdan arındırma belgesi istemekle,

yetkili ve sorumludur.
Görevlilerin yetki ve sorumluluk dağılımı
MADDE 17 – (1) Tesiste inşa, tadilat, bakım, onarım veya söküm işlemi maksadıyla

bulunan gemi ve su araçlarının kapalı veya tehlikeli mahallerindeki gazdan arındırma işlemle-
rinde belge düzenleme aşamasına kadar yetkili ve sorumlu kişi tesis yetkilisidir. Demir saha-
sındaki gemiler için söz konusu durumda yetkili ve sorumlu kişi gemi kaptanıdır.

(2) Diğer aşamalardaki sorumlular yapılacak olan işin veya işlemin durumuna göre;
gemi kaptanı, tesis yetkilisi, tamir veya bakımdan sorumlu enspektördür. Ancak bu durum; te-
sisteki gemiler için tesis yetkilisinin, demir sahasındaki gemiler için ise gemi kaptanının asli
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Görevliler, gazdan arındırma işlemlerinin her aşamasında, gaz ölçüm uzmanıyla koordi-
neli çalışarak can, mal ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

(4) İş güvenliği alanında diğer mevzuat tarafından belirlenen görev ve sorumluluklar
saklıdır.

Gaz ölçüm uzmanının yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Gaz ölçüm uzmanı;
a) Gazdan arındırma belgesi düzenlemeden önce gerekli ölçümleri yapmakla,
b) Gemi ve su araçlarında bulunan kapalı veya tehlikeli mahallerde; can, mal ve çevre

ile iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla, ölçüm cihazları kullanarak bu mahallerin
emniyetli giriş, sıcak veya soğuk çalışma için uygun olup olmadığını belirlemekle,

c) Diğer görevliler ile koordineli bir şekilde çalışarak belirlenen kapalı veya tehlikeli
mahalde gaz ölçümünü yapmak ve yapılan ölçümle ilgili gerekli uyarıları yazılı olarak görev-
lilere bildirmekle,

ç) Gazdan arındırma belgesinde belirtilen tehlikeli veya kapalı mahallin emniyet kate-
gorisine ait uyarı etiketlerini söz konusu mahal girişine asmak veya tesis yetkilisince asıldığını
tespit etmekle,

d) Bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak gazdan arındırma belgesi ile sıcak çalışmaya
uygunluk belgesi veya soğuk çalışma veya emniyetli giriş için uygunluk belgesini formatına
uygun olarak düzenlemekle,

e) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını ölçümün yapılmasını müteakip gemi ve-
ya su aracının ya da tesisin idari sahasında bulunduğu liman başkanlığına sunmakla,

f) Kullandığı ölçüm cihazlarının üreticisi, yetkili temsilcisi veya ilgili konuda akredite
edilmiş kurum veya kuruluşlara genel bakım ve kalibrasyonunu veya doğrulama testini yap-
tırmak ve kayıtlarını tutmakla,
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g) Kullandığı ölçüm cihazlarının günlük bakım tutumlarını ve doğrulama testlerini yap-
makla,

ğ) Düzenlemiş olduğu belgelerin bir nüshasını en az 5 yıl muhafaza etmek ve talep edil-
diğinde İdare veya liman başkanlığına ibraz etmekle,

h) İdare veya liman başkanlığı tarafından gaz ölçüm uzmanlığı sertifikasının kendisin-
den yazılı olarak istenmesi halinde söz konusu belgeyi İdareye veya liman başkanlığına ilet-
mekle,

yetkili ve sorumludur.
Tesisin yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 – (1) Tesis;
a) Gaz ölçüm uzmanı istihdam etmekle veya serbest çalışan en az bir gaz ölçüm uzmanı

ile sözleşme yapmakla,
b) Bu Yönetmelik çerçevesinde tesiste yapılması gerekli gazdan arındırma işlemlerini

ve gaz ölçümlerini yaptırmakla,
c) Kapalı veya tehlikeli mahallere giriş izni vermek ve bu mahallerde emniyetli giriş,

soğuk veya sıcak çalışma öncesinde ve sırasında can, mal ve çevre ile iş sağlığı ve güvenliği
ile alakalı tüm tedbirleri almak ve aldırmakla,

ç) Kapalı veya tehlikeli mahallerde çalışacak personele gerekli eğitimleri aldırmakla,
d) Gaz ölçüm uzmanı istihdam eden tesislerde, gaz ölçümleri için gerekli tüm cihaz ve

ekipmanı temin etmek ve bakım tutumlarının yapılmasını sağlamakla,
yetkili ve sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gazdan Arındırma Belgesinin Düzenleneceği Durumlar,

Uyulması Gereken Kurallar

Gazdan arındırma belgesinin düzenleneceği durumlar
MADDE 20 – (1) İnşa, tadilat, bakım onarım veya söküm amacıyla tesiste veya demir

sahasında bulunan gemi ve su aracındaki katı, sıvı, gaz, aerosol haldeki parlayıcı, patlayıcı,
boğucu ve zehirleyici maddelerin depolandığı ve taşındığı tanklar, ambarlar, dip, üst veya asma
tanklar, makine dairesi yakıt ve yağ tankları, pompa dairesi ve diğer tüm kapalı yerlerde yapılan
temizleme ve havalandırma işlemlerinin öncesinde, sırasında ve sonrasında; emniyetli giriş,
sıcak veya soğuk çalışma yapmak için aşağıda belirtilen durumlarda gazdan arındırma belgesi
düzenlenir:

a) Zehirleyici veya boğucu maddeler bulunan veya daha önce bu maddelerin bulunduğu
kapalı veya tehlikeli mahallerde ve gerek duyulduğunda komşu bölmelerde işlem yapıldığında.

b) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı özelliği bulunan veya daha önce bu maddelerin bu-
lunduğu kapalı veya tehlikeli mahallerde ve bu mahaller ile komşu bölmelerdeki her türlü ça-
lışmada.

c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen kapalı veya tehlikeli mahallerle irtibatlı boru
devresi, kangal, tulumba, bağlantı elemanı gibi yan unsurlarda yapılacak sıcak işlemlerde.

ç) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin ve basınçlı sistemlerin bulunduğu sintine,
makine dairesi gibi bölmelerde yapılacak sıcak işlemlerde.

d) Normal çalışma şartlarında basınç altında bulunan veya yanıcı, boğucu ya da zehir-
leyici özellikte maddeler içeren sistemlere ait bağlantı elemanları, boru devreleri, kangallar,
tulumbalar üzerinde, yakınında ve komşu bölmelerde yapılacak sıcak işlemlerde.

e) Drain, kondenser devreleri gibi içi boş yapısal elemanlarda yapılacak sıcak işlem-
lerde.
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f) Tanklar, boru devreleri, yük depoları, dümen dairesi, tamamıyla kapalı ambar kapak-
ları, kapalı korkuluklar, babalar ve benzeri kapalı mahallerde yapılacak işlemlerde.

Gazdan arındırma belgesinin düzenlenmesinde uyulması gereken kurallar
MADDE 21 – (1) Aşağıda belirtilen işlemler kapalı veya tehlikeli mahallerde yapılırken

gerekirse gaz ölçüm uzmanı, işlemlerin yapıldığı mahalde gözlem ve değerlendirmeler için ne-
zaret edebilir:

a) Zehirleyici veya boğucu gaz konsantrasyonunun tehlikeli oranda artması sonucunu
doğurabilecek işlemler yapılırken.

b) Perçin veya kaynak yerlerinden sızıntı olabilecek veya koruyucu maddelerle kap-
lanmış yerlerde sıcak işlem yapılırken.

c) Yanıcı ve zehirleyici gaz içeren astar boya, epoksi boya veya yüzey boyası kullanı-
lırken.

ç) Bir bölmedeki slaç, çamur ve tortu tabakasının temizlenmesi gibi tehlikeli, yanıcı
veya zehirleyici gazın açığa çıkmasına neden olan işlemler yapılırken.

d) Parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirleyici maddeleri taşıyan gemi ve su aracının ba-
kımı veya onarımı yapılırken.

e) Gemi ve su araçlarının söküm işlemleri sırasında, parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve ze-
hirleyici maddelerin depolandığı mahallerde ve bu mahallere komşu mahallerde sıcak veya so-
ğuk işlem yapılırken.

(2) Tesiste veya demirleme sahasında bulunan gemi ve su araçlarının kapalı veya teh-
likeli mahallerinde gerçekleştirilen işlemlerin devam etmesi durumunda ölçümler gaz ölçüm
uzmanının belirleyeceği periyotlarda sürekli yapılarak bulunan değerler gazdan arındırma bel-
gesinde yer alan periyodik ölçüm tablosuna işlenir ve ölçüm süreleri ile işlemin özelliğine göre
alınması gereken tedbirler gazdan arındırma belgesinde belirtilir.

Kapalı veya tehlikeli bölmelerin sınıflandırılması
MADDE 22 – (1) Kapalı veya tehlikeli bölmeler aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
a) I. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan yaşamına ve sağlığına acil tehlike oluşturan atmosfer

şartlarının mevcut olduğu veya olabileceği yerlerdir. Bu şartlar;
1) LEL’i % 10 veya daha fazla oranında olan patlayıcı gazın bulunması.
2) Oksijen konsantrasyonunun % 16’dan az veya % 22’den daha fazla olması.
b) II. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike teşkil etmeyen, ancak tehlikeli

hale gelmesi beklenen atmosfer şartlarına ve ortamına haiz bölmelerdir. Bu şartlar;
1) Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı maddelerin mevcudiyeti.
2) LEL’in % 1’i ile % 10’u arasındaki konsantrasyonlarda gazların bulunduğu ortam

şartlarının mevcudiyeti.
3) PEL’e eşit veya üstündeki oranlarda zehirleyici veya boğucu gaz seviyelerinin mev-

cudiyeti.
c) III. Sınıf Kapalı Bölmeler: İnsan sağlığına acil tehlike oluşturmayacak oranda tehli-

keli olan veya tehlikeli olması muhtemel ortam ve şartlara sahip yerlerdir. Bu yerlerde LEL’in
% 1’inden daha az patlayıcı gaz konsantrasyonu, dış atmosfer şartlarına yakın oksijen kon-
santrasyonu ve PEL’in altında zehirli gaz oranları olmalı ve bu oranlar istikrarlı, emin bir şe-
kilde muhafaza edilebilmelidir.

ç) IV. Sınıf Kapalı Bölmeler: Yukarıdaki bentlerde açıklananlardan daha az potansiyel
tehlike oluşturan ve % 20 - 21 oranında oksijen konsantrasyonu içeren mahallerdir.

(2) PEL’i belirlemek için 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönet-
melik hükümlerine uygun olarak malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) veya bu formun
diğer ülkelerdeki muadili olan formlarda verilen üretici referans değerleri kullanılır.
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Emniyet kategorileri
MADDE 23 – (1) Gaz ölçüm işlemleri yapıldığında, karışıklığa engel olmak ve yanlış

anlaşılmalara sebebiyet vermemek maksadıyla; gaz ölçümünün yapıldığı tehlikeli veya kapalı
mahallin emniyet kategorisi aşağıda belirtilen standart etiketleme veya kategori ifadeleri kul-
lanılarak belge üzerinde gösterilir:

a) Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durum-
larda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (1) yazılır:

1) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek zehirleyici madde veya gaz-
lardan kaynaklanan zehirlenme tehlikesi ve oksijen yetersizliği nedeniyle boğulma tehlikesi
olduğunda.

2) Kapalı veya tehlikeli mahalde mevcut veya oluşabilecek yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı
madde veya oksijen konsantrasyonundan kaynaklanan yangın veya patlama tehlikesi olduğunda.

3) Sıcak işlem yapılması sonucunda kapalı veya tehlikeli mahalde yanıcı, patlayıcı veya
reaktif artık maddelerin, gazların olması veya oksijen konsantrasyonunun yükselmesi nedeniyle
yangın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda.

4) Sıcak işlem yapılırken, gereken tedbirlerin alınmaması halinde, yan mahallerde yan-
gın, patlama veya zehirlenme tehlikesi mevcut olduğunda.

b) Kişisel Koruyucu Donanımı Olmayan Personel için Emniyetsiz-Sıcak İşlem için
Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne
(2) yazılır:

1) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek zehirli mad-
deler veya gazlar insan sağlığına acil tehlike teşkil eden orandan az olup, kullanılacak kişisel
koruyucu donanım ile emniyetli kullanım ve koruma sınırları içinde olduğunda.

2) Kapalı veya tehlikeli mahalde olması muhtemel veya açığa çıkabilecek patlayıcı gaz
oranları LEL’in % 10’undan az olduğunda ve bu oranın altında kontrol altında tutulabildiğinde.

3) Kapalı veya tehlikeli mahalde sıcak işlem yapılması sonucunda bu mahalde veya
gerektiği gibi koruma altına alınmayan yan bölmelerde yangın ve patlama tehlikesi veya aşırı
zehirleyici gaz oranları ortaya çıkması söz konusu olduğunda.

4) Oksijen konsantrasyonu % 20’den az, % 10’dan fazla olduğunda.
c) Personel için Emniyetsiz-Dışardan Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki

durumlarda gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (3) yazılır:
1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar

gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahalde patlama tehlikesi olmayan bir
gaz karışımı oluşturmak amacıyla yeterli konsantrasyonda asal bir gaz kullanıldığında.

2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki oksijen konsantrasyonunun, yanma ve yaşam için
gerekli olan seviyeden düşük olduğunda.

3) Kapalı veya tehlikeli mahalli tecrit etmek için gerekli önlemlerin alındığı ve artık
gazın kapalı veya tehlikeli mahalden boşaltılana kadar tecrit önlemleri sürdürüldüğünde.

ç) Bastırma veya Örtme Yöntemi ile Emniyet Altına Alınmış, Dışardan Sıcak İşlem
için Emniyetli-Personel için Emniyetsiz Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda gazdan arındırma
belgesinin kategori bölümüne (4) yazılır:

1) Dümen yelpazesi, tamamıyla kapalı ambar kapakları, kapalı korkuluklar, babalar
gibi yük ve malzeme taşınmayan kapalı veya tehlikeli mahal tamamen parlayıcı ve patlayıcı
olmayan bir sıvı ile doldurulduğunda.

2) Kapalı veya tehlikeli mahaldeki sıvı seviyesini ölçme olanağı olduğu ve bu mahal
içindeki tüm hava ve gaz boşlukları ortadan kaldırıldığında.

3) Hangi maddeyle kontrol altına alındığı belge üzerine yazılmak suretiyle patlayıcı
gaz içeren kapalı veya tehlikeli mahallerin inertlenmesi maksadıyla basınçlı bir inert gaz ile
kontrol altına alındığında.
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4) Kapalı veya tehlikeli mahallere komşu bölmeler gerekli tedbirlerle korunduğunda.
d) Personel için Emniyetli-Sıcak İşlem için Emniyetli Kategorisi: Aşağıdaki durumlarda

gazdan arındırma belgesinin kategori bölümüne (5) yazılır:
1) Kapalı veya tehlikeli mahalde tehlike teşkil edebilecek oranda zehirleyici veya bo-

ğucu maddeler ve gazlar olmadığında veya mevcut şartlar altında açığa çıkma riski bulunma-
dığında, oksijen konsantrasyonunun uygun ve yeterli olduğunda ve uygun bir havalandırma
ile bu şartların PEL’in altında muhafaza edilebildiğinde.

2) Yanıcı maddeler veya gazlar temizlendiğinde, tekrar açığa çıkma olasılığı bulunma-
dığında ve havalandırma ile kontrol edilebildiğinde.

3) Kapalı veya tehlikeli mahalli çevreleyen komşu bölmeler gerektiği şekilde korun-
duğunda.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gaz Ölçüm Uzmanı Semineri ve Belgelendirmesi

Gaz ölçüm uzmanı semineri ve belgelendirilmesi
MADDE 24 – (1) Gemi Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri

Odası, Deniz Ticaret Odaları, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, yetkilendirilmiş klas kuruluşları,
üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden gemi inşa
mühendisliği, kimya mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte veya denizcilik fakülteleri
gaz ölçüm uzmanlığı konusunda seminer vermek üzere İdareden uygunluk talep eder.

(2) Seminer için uygunluk taleplerinde seminer tarihi ve yeri, seminer programı ve eği-
tici personelin yeterlilikleri hakkında bilgileri seminer planlama tarihinden en az 2 ay öncesinde
uygunluk almak için İdareye sunulması gerekmektedir. Seminer programı 25 inci maddede be-
lirtilen konu başlıklarını ve örnek uygulamayı kapsamalıdır. İdareden uygunluk alındıktan son-
ra; düzenlenecek seminerlerde asgari 10, azami 30 katılımcı kaydı yapılır. Katılımcı sayısında
bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen personel de dikkate alınır.

(3) Seminer programı uygun bulunan kuruluşlar, yapılan seminer çalışmasından sonra
programın en az %80’ine katılan katılımcılara seminer katılım sertifikası düzenler. Seminer
katılım sertifikasında seminer izninin tarih ve sayısı, seminer tarih aralığı, semineri düzenleyen
kuruluş, sertifikanın düzenlendiği tarih, katılımcının adı soyadı, kimlik numarası ve katılımcı
sertifikasını onaylayan kişinin unvan ve imzası yer alır. İdare tarafından gönderilen gözlemci
personel bu hususları kontrol eder.

(4) Seminere aşağıda belirtilen yeterlikteki kişiler katılabilir:
a) Üniversitelerin lisans düzeyinde öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden

mezun ve en az 2 yıl tersane veya gemide çalışmış veya en az 1 yıl bakım, onarım veya gemi
söküm tesisinde çalışmış olan kimya mühendisleri, kimyagerler, makine mühendisleri.

b) Gemi Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
c) Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasına kayıt şartlarını taşıyan mühendisler.
(5) Semineri düzenleyen kuruluşlar, İdarece görevlendirilmesi halinde ve Bakanlıkta

görevli olup bu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıyan 3 personele seminere ücretsiz
katılım hakkı verir ve devam şartını yerine getirmesi halinde katılımcı sertifikası düzenler.

Seminer içeriği ve seminer verecek eğitimcilerin yeterlilikleri
MADDE 25 – (1) Gaz ölçüm uzmanlığı semineri en az aşağıdaki konu başlıkları hak-

kında uzmanlık düzeyinde bilgi içerir:
a) İlgili mevzuat ve uygulama genel bilgileri.
b) Gemiyle ilgili tanımlar.
c) Gaz çeşitleri, yanma ve patlama ile ilgili genel bilgiler.
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ç) Örnek alma, gaz ölçüm cihazlarının tanıtımı, gaz ölçümü ve sertifikalandırma.
d) Kapalı yerlerin sınıflandırılması ve kapalı yerlerde çalışma şartları.
e) Kapalı alanlara giriş ve çalışma izinleri ile tehlikeler.
f) Tankların yıkanması ve inertleme.
g) Denizde güvenlik, can kurtarma araçlarının bakımı ve kullanılması.
ğ) Yangın güvenliği.
h) İlk yardım.
ı) Temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları.
i) Kapalı ortamlar, acil durumlar, parlayıcı veya patlayıcı gaz ve kimyasallarla alakalı

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve uygulamaları.
j) Uygulama örnekleri.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen konu başlıkları hakkında seminer verecek

kişilerin, üniversitelerin kimya, gemi inşa ve denizcilik ile ilgili fakültelerinden en az lisans
düzeyinde belgeleri ile eğitim vereceği konularla ilgili faaliyet alanında iş tecrübesi hakkındaki
belgeler bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi kapsamında seminer düzenleme yetki talebi dos-
yasına eklenir.

Gaz ölçüm uzmanı sınavı müracaat, genel şartları, sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 26 – (1) Sınav ücreti ve sınavla ilgili diğer bilgiler, sınav tarihinden en az 30

gün önce İdarenin internet sitesinden (www.tkygm.gov.tr) ilan edilir.
(2) Sınavlar İdare tarafından, belirlenen tarihlerde yapılır.
(3) Gaz ölçüm uzmanı semineri katılım sertifikasına sahip kişiler sınav gününden en

az 15 gün önce İdareye ulaşmış olacak şekilde aşağıdaki belgelerle şahsen, kargo veya iadeli
taahhütlü posta ile sınav müracaatlarını yaparlar:

a) Şekli, İdarenin internet sitesinden yayımlanan başvuru formu.
b) Sınav tarihinden önceki 1 yıl içinde seminere katıldığını belirtir gaz ölçüm uzmanlığı

semineri katılım sertifikasının kopyası.
c) Mezuniyet belgesinin kopyası.
ç) İlk defa gaz ölçüm uzmanı olarak yetkilendirilecek kimya mühendisleri, kimyagerler,

makine mühendisleri için iş tecrübesini gösterir ilgili firmadan alınmış yazı veya çalışma sü-
resini gösteren resmî belge.

d) e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden sınav ücretinin yatırıldığına
dair makbuz.

(4) Sınava katılımı uygun görülen adayların isim listesi sınav tarihinden en az 5 gün
önce İdarenin internet sitesinden ilan edilir.

(5) Adaylar, ilan edilen sınav günü başlama saatinden en az 30 dakika önce sınav ye-
rinde resmî kimlik belgeleri ile hazır bulunmak zorundadırlar.

(6) Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.
(7) Sınav, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki konuları

içerir.
(8) Sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılır, sınav sonucunda yüz üzerinden en az

yetmiş puan alan kişiler başarılı sayılır.
(9) Sınav sonucunda başarılı olan adayların listesi sınav tarihinden itibaren 15 gün içe-

risinde İdarenin internet sitesinden ilan edilir.
(10) Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasını müteakip 10 iş günü

içinde İdareye yazılı olarak yapılır. İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan ko-
misyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(11) Sınava katılmayanların ve sınavlarında başarısız olan adayların, sonraki 2 sınav
başvurusunda önceki başvuruda sunduğu seminer katılım sertifikası geçerli kabul edilir. Bu sı-
navlarda da başarılı olamayanların tekrar gaz ölçüm uzmanı seminerine katılımı gereklidir.
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Gaz ölçüm uzmanlarının yetkilendirilmesi
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen sınavda başarılı olan

adayların yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden ya-
tırıldığına dair makbuzu şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla İdareye iletilmesini
müteakip gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi düzenlenir.

(2) Gaz ölçüm uzmanı yetki belgesinin geçerlilik süresi belge düzenleme tarihinden iti-
baren 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde en az 100 adet gazdan arındırma belgesi dü-
zenleyen gaz ölçüm uzmanlarına, bu hususu belgelendirmek kaydıyla sınavsız şekilde yeniden
beş yıllık yetki belgesi düzenlenir. Bu şekilde yapılacak başvurular belge geçerlilik süresinin
bitiminden itibaren en geç 1 yıl içinde yapılmak zorundadır. Bu şartları tamamlamadığı halde
belgesini yenilemek isteyen gaz ölçüm uzmanlarının yeniden sınava girmesi mecburidir.

(3) Geçerli yetki belgesi bulunan veya belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 1
yıl içerisinde gaz ölçüm uzmanı sınavına başvuran gaz ölçüm uzmanlarının seminer katılım
belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin
yatırıldığına dair makbuzun sunulması gerekir.

(4) Sınavda başarılı olan gaz ölçüm uzmanları ile bu maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen şekilde gazdan arındırma belgelerini sunarak yetkisinin yenilenmesini isteyen gaz ölçüm
uzmanlarına, yetki belgesi ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden
yatırıldığına dair makbuz ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müra-
caatları sonucu, İdare tarafından yeniden beş yıllık yetki belgesi düzenlenir.

(5) Düzenlenen yetki belgeleri gaz ölçüm uzmanının başvuru dokümanındaki adresine
gönderilir veya şahsen gaz ölçüm uzmanı tarafından teslim alınabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari para cezaları ve yaptırımlar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine

aykırı şekilde hareket ettiği liman başkanlığı tarafından tespit edilen gaz ölçüm uzmanının gaz
ölçüm uzmanı yetki belgesi, İdare tarafından iptal edilir. Bu bent uyarınca yetki belgesi iptal
edilen kişiler tekrar gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alamazlar ve gaz ölçüm uzmanı seminer-
lerinde seminer veremezler.

(2) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının;
a) (b), (c) ve (ç) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman

başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 10.000,00TL idari para cezası liman
başkanlığınca uygulanır.

b) (d), (e) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman
başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 5.000,00TL idari para cezası liman
başkanlığınca uygulanır.

c) (g), (ğ) ve (h) bentlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen gaz ölçüm uzmanı liman
başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır ve kendisine 3.000,00TL idari para cezası liman
başkanlığınca uygulanır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında uyarılan gaz ölçüm uzmanının, uyarılma
tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümlerinden birine
aykırı hareket ettiğinin tekrar tespit edilmesi halinde kendisine liman başkanlığı tarafından
yapmış olduğu aykırılıktan dolayı 20.000,00TL idari para cezası uygulanır ve gaz ölçüm uz-
manlığı yetki belgesi İdare tarafından 1 yıl süreyle askıya alınır. Bu süre içerisinde herhangi
bir sebeple gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurusu alınmaz. Askıya alma süresinin bitiminden
itibaren, askıya alınan belgesini varsa geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanabilir.
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(4) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aykırı şekilde hareket ettiği liman başkanlığı
tarafından tespit edilen tesise idari sahasında bulunduğu liman başkanlığı tarafından işlemiş
olduğu kusurdan dolayı 5.000,00TL idari para cezası uygulanır. Aykırılığın aynı yıl içerisinde
tekrarlanması halinde liman başkanlığınca verilen idari para cezası, her bir tekrarı halinde bir
önceki idari para cezasının iki katı olarak uygulanır.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu
suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(6) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idari
para cezası uygulanır. Ancak, bir eylem ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde, kabahatlere
öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.

(7) Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(8) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler

Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.
İstisna
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında

katılım sertifikası alan personelden gaz ölçüm uzmanı sınavı ücreti ve gaz ölçüm uzmanı yetki
belgesi ücreti alınmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik ile 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemle-
rinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut gazdan arındırma uzmanı eğitim başarı belgeleri ve sertifikaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş gaz-

dan arındırma uzmanı sertifikaları bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl süre ile
geçerlidir. Bu sertifikalara sahip kişiler bu Yönetmelik ile gaz ölçüm uzmanı için tanımlanan
yetki ve sorumluluklara haizdir. Bu kişilerin bu süre içerisinde yeni gaz ölçüm uzmanı yetki
belgesi alabilmeleri için başvuru tarihinden geriye dönük 5 yıl içinde düzenlediği en az 100
adet gazdan arındırma belgesinin kopyalarını ve mevcut gazdan arındırma uzmanı sertifikalarını
sunmaları veya gaz ölçüm uzmanı sınavına başvurmaları ve girdikleri sınavda başarılı olmaları
gerekmektedir. Sınava başvuruda seminer katılım belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.
Sınava giriş için başvuru formu ve sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuzun sunulması ge-
rekir. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde başvuruda bulunmayan mevcut
gazdan arındırma uzmanlarının, sonrasında yaptıkları başvurularda ilk kez gaz ölçüm uzmanı
sınavına başvurulmuş gibi işlem yapılır.

(2) Bu madde kapsamında gaz ölçüm uzmanı yetki belgesi alacak kişilere yetki belgesi
ücretinin e-Devlet Kapısı üzerinde e-denizcilik ödeme sisteminden yatırıldığına dair makbuz
ile İdareye şahsen, kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaatları sonucu, İdare tara-
fından yeniden 5 yıllık yetki belgesi düzenlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce alınmış ve gazdan arındırma uzmanı ser-
tifikasına dönüştürülmemiş eğitim başarı belgeleri geçersizdir.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ticaret sicili müdürlükleri ile bu müdürlüklere

bağlı şubeler ve temsilciliklerin kuruluşu, bunların teşkilat yapısı ve yönetimi ile müdürlük
personelinin göreve alınmalarına ve ticaret sicili işlemlerinde odalar arasındaki işbirliğinin sağ-
lanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun

24 üncü maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesi ile
19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret
Sicili Yönetmeliğinin 5 inci, 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Diğer personel: Tescile yetkili personel de dâhil olmak üzere müdürlükte istihdam

edilen müdür ve müdür yardımcısı dışındaki personeli,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğünü,
d) İş çevresi: Tescil işlemlerinin yürütülmesinde yetkili olunan coğrafi alanı,
e) İşlem hacmi: Müdürlükte son takvim yılı içinde gerçekleştirilen toplam tescil sayı-

sını,
f) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
g) Müdür: Ticaret sicili müdürünü,
ğ) Müdürlük: Ticaret sicili müdürlüğünü,
h) Müdür yardımcısı: Ticaret sicili müdür yardımcısını,
ı) Oda: Ticaret ve sanayi odasını veya ticaret odasını,
i) Personel: Müdür, müdür yardımcısı ve diğer personeli,
j) Sicil: Ticaret sicilini,
k) Şube: Müdürlüğe bağlı olarak tüm ticaret sicili işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
l) Temsilcilik: Tescil başvuru belgelerini almak, ticaret şirketleri ve ticari işletmeler ile

şubelerinin kuruluşuna dair tescil işlemleri ile Bakanlıkça belirlenen diğer tescil işlemlerini
yapmak, sicil kayıtlarına ilişkin belgeleri düzenlemek, bilgi ve belge talebini içeren dilekçeleri
kabul etmek üzere müdürlüğe bağlı olarak kurulan birimi,

m) Tescil yetkilisi: Müdür ve müdür yardımcısı dışında tescil işlemlerini yapmaya yet-
kili diğer personeli,

n) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
o) Yönetim kurulu: Müdürlüğün kurulu bulunduğu odanın yönetim kurulunu,
ö) Yönetmelik: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliğini,
ifade eder.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  17 Ocak 2020 – Sayı : 31011



İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlük ve Bağlı Birimleri

Müdürlük teşkilatı
MADDE 4 – (1) Müdürlük teşkilatı; müdürlük ile varsa şube ve temsilcilikten oluşur.
Müdürlüğün kuruluşu
MADDE 5 – (1) Müdürlük, ilgili odanın teklifi üzerine veya resen Bakanlık tarafından

kurulur.
(2) Müdürlük kuruluşu için ilgili oda tarafından Bakanlığa teklifte bulunulması halinde

teklif yazısının ekinde aşağıdaki belgelere yer verilir:
a) Müdürlük kuruluşuna ilişkin oda meclisi kararı.
b) Müdürlüğün kurulması hususunda oda tarafından TOBB’dan alınan görüş yazısı.
c) Tevsik edici belgeler ile birlikte; odanın üye sayısına, gelir durumuna, donanım ve

bilgi işlem altyapısı ile odanın bulunduğu yerin diğer müdürlüklere olan uzaklığına, sicil iş-
lemlerinin yürütüleceği yerin son üç yıla ait yıllık işlem hacmine ilişkin bilgiler ile müdürlüğe
ayrılan bağımsız çalışma yerine ilişkin açıklayıcı bilgileri içeren ve oda yönetim kurulunca ka-
rara bağlanan rapor.

(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde ilave belge ve açıklama istenebilir.
(4) Bakanlık, teklif yazısının ekinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden ve gerek gör-

düğünde denetim elemanı veya Genel Müdürlük personeli aracılığıyla mahallinde yapacağı in-
celeme sonucuna göre müdürlük kurulmasına ilişkin kararını, teklif tarihinden itibaren doksan
gün içinde verir ve bu kararı ilgili odaya ve TOBB’a bildirir.

(5) Bakanlıkça müdürlüğün kurulmasına karar verilmesi halinde bu kararda sicilin iş
çevresi ve müdürlük teşkilatının oluşturulmasına ilişkin asgari şartlar belirtilir.

(6) Müdürlüğün kuruluş kararından itibaren bir yıl içinde müdürlük teşkilatı için gerekli
olan şartların yerine getirilmediğinin Bakanlıkça tespit edilmesi halinde kuruluş kararı iptal
edilir.

(7) İş çevresine dâhil olan sicil evrakının devir ve teslimi hususunda 8 inci maddenin
dördüncü ve beşinci fıkraları kıyasen uygulanır.

Şube kuruluşu
MADDE 6 – (1) Şube, bünyesinde müdürlük bulunan oda yönetim kurulunun teklifi

üzerine Bakanlık tarafından kurulur.
(2) Kuruluş teklifi yazılı olarak Bakanlığa yapılır. Teklif yazısının ekinde aşağıdaki bel-

gelere yer verilir:
a) Şube kuruluşuna ilişkin yönetim kurulu kararı.
b) Şubenin kurulması hususunda oda tarafından TOBB’dan alınan görüş yazısı.
c) Müdür yardımcısı ile ihtiyaç halinde diğer personelin görevlendirilmesine ilişkin yö-

netim kurulu kararları.
ç) Şubenin başka bir oda, deniz ticaret odası veya sanayi odasının hizmet binasında ku-

rulacak olması durumunda, bu oda ile müdürlüğün kurulu olduğu oda arasında imzalanacak
protokol.

d) Tevsik edici belgeler ile birlikte odanın gelir durumuna, donanım ve bilgi işlem alt-
yapısına ve şubenin kurulacağı yerin işlem hacmine ilişkin bilgileri içeren ve yönetim kurulunca
karara bağlanan rapor.

(3) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde ilave belge ve açıklama istenebilir.
(4) Bakanlık, teklif yazısının ekinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden ve gerek gör-

düğünde denetim elemanı veya Genel Müdürlük personeli aracılığıyla mahallinde yapacağı in-
celeme sonucuna göre şube kuruluşuna ilişkin kararını, teklif tarihinden itibaren altmış gün
içinde verir ve bu kararı ilgili odalara ve TOBB’a bildirir.
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(5) Sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile bünyesinde müdürlük bulunmayan odalar,
yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, kendi hizmet binalarında şube kurulması için o yerde
sicil işlemlerini yürüten müdürlüğün kurulu bulunduğu odaya öneride bulunabilir. Önerinin
uygun görülmesi halinde bu madde hükümleri uygulanır.

Temsilcilik kurulması
MADDE 7 – (1) Temsilcilik, bünyesinde müdürlük bulunan oda yönetim kurulunun

teklifi üzerine Bakanlık onayıyla kurulur. Teklif yazısının ekinde yer verilen yönetim kurulu
kararında; hizmetin verileceği yer, bu yerin donanım ve bilgi işlem altyapısı, hizmete başlanı-
lacağı tarih, birimin bünyesinde hangi hizmetlerin verileceği, verilecek hizmetler çerçevesinde
görevlendirilecek personel ve gerekli görülen diğer hususlar açıkça belirtilir. Bakanlık, teklife
ilişkin kararını, teklif tarihinden itibaren otuz gün içinde vererek odaya ve TOBB’a bildirir.

Müdürlüğün kapatılması
MADDE 8 – (1) Müdürlüğün kapatılmasına, bünyesinde kurulu bulunduğu odanın ta-

lebi üzerine veya teşkilatının yetersiz hale geldiğinin ya da iş hacminin düşük olduğunun tespiti
üzerine resen Bakanlıkça karar verilebilir.

(2) Oda, gerekçeli meclis kararı ve müdürlüğün kapatılmasına ilişkin TOBB’dan aldığı
görüş yazısı ile birlikte Bakanlığa başvurur. Bakanlık başvuru üzerine gerekli inceleme ve araş-
tırmayı yaparak kararını altmış gün içinde verir.

(3) Bakanlıkça, müdürlük teşkilatının yetersiz hale geldiğinin tespiti durumunda eksik-
liklerin giderilmesi için odaya bir yıla kadar süre verilir. Bu süre, gerekli hallerde Bakanlık ta-
rafından bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilememesi
halinde TOBB’un da görüşü alınarak Bakanlıkça müdürlüğün kapatılmasına karar verilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca müdürlüğün kapatılmasına ilişkin Ba-
kanlık kararında, sicilin hangi müdürlük tarafından tutulacağı da belirtilir. Bu karar, ilgili oda-
lara ve TOBB’a bildirilir. Sicil evrakının devir ve teslimi, kararın ilgili odalara bildiriminden
itibaren kırk beş gün içinde, odaların yönetim kurullarınca yetkilendirilecek personeli tarafından
imzalanan bir tutanakla yapılır. Tutanak ekinde; ilgili sicil dosyaları, bu dosyaların ait olduğu
şirket, ticari işletme ve şubelerin bilgilerini gösterir dizi pusulası ve ilgili diğer bilgi ve belgeler
yer alır. Devir ve teslim işleminin tamamlandığı hususu, sicili tutmakla görevlendirilen mü-
dürlük tarafından yazılı olarak aynı gün Bakanlığa bildirilir.

(5) Devir ve teslim işleminin tamamlandığı tarihten itibaren sicil işlemlerine ilişkin
başvurular, sicili tutmakla görevlendirilen müdürlüğe yapılır. Bu tarihten önce sicil işlemlerinin
yürütüldüğü müdürlüğe yapılan başvuruların, devir ve teslim tarihine kadar, aynı müdürlük ta-
rafından sonuçlandırılması esastır. Ancak bu tarihe kadar sonuçlandırılamayan başvurular, ek-
leriyle birlikte, dördüncü fıkrada belirtilen usul çerçevesinde sicili tutmakla görevlendirilen
müdürlüğe devir ve teslim edilir.

(6) Bu madde uyarınca kapatılan müdürlük, kapatılma kararının üzerinden dört yıl geç-
medikçe yeniden kurulamaz.

Şubenin kapatılması
MADDE 9 – (1) Şube, bağlı bulunduğu müdürlüğün bünyesinde kurulu olduğu oda

yönetim kurulunun teklifi veya teşkilatının yetersiz hale geldiğinin tespiti üzerine resen Ba-
kanlıkça kapatılabilir.

(2) Şubenin kapatılmasını isteyen oda, gerekçeli yönetim kurulu kararı ve şubenin ka-
patılmasına ilişkin TOBB’dan aldığı görüş yazısı ile birlikte Bakanlığa başvurur. Başvuru yazısı
ekinde, şubenin kapatılmasına ilişkin müdürlük görüşüne de yer verilir. Bakanlık başvuru üze-
rine kararını otuz gün içinde verir.

(3) Bakanlıkça, şube teşkilatının yetersiz hale geldiğinin tespiti durumunda eksikliklerin
giderilmesi için odaya altı aya kadar süre verilir. Bu süre, gerekli hallerde Bakanlık tarafından
altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilememesi halinde
TOBB’un da görüşü alınarak Bakanlıkça şubenin kapatılmasına karar verilir.
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(4) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca şubenin kapatılmasına ilişkin Bakanlık
kararı, ilgili odalara ve TOBB’a bildirilir.

Temsilciliğin kapatılması
MADDE 10 – (1) Temsilcilik, bağlı bulunduğu müdürlüğün bünyesinde kurulu olduğu

oda yönetim kurulunun teklifi üzerine Bakanlık onayıyla kapatılabilir. Bu kararda, kapatılma
gerekçesi ile kapatılma tarihi açıkça belirtilir. Bakanlık, teklife ilişkin kararını, teklif tarihinden
itibaren otuz gün içinde vererek odaya ve TOBB’a bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müdürlüğün Yönetimi ve Organizasyonu

Müdürlük
MADDE 11 – (1) Müdürlük; sayı ve nitelik yönünden yeterli personel, gerekli donanım

ve bilgi işlem altyapısı ile sicil işlemlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için arşiv güvenliği ve
çalışma yeri bütünlüğü sağlanan bir alandan oluşur.

(2) Müdürlükte; müdür ile birlikte müdür yardımcısı ve diğer personel istihdam edile-
bilir. Müdürlükte istihdam edilmesi gereken asgari müdür yardımcısı ve tescil yetkilisi sayısı
EK-1’deki tabloya göre belirlenir.

(3) Mevzuatla müdürlüklere verilen iş ve işlemlerin, zamanında ve eksiksiz bir şekilde
yürütülmesinin sağlanması amacıyla, EK-1’deki tabloda öngörülen personel dışında, müdür-
lükte yeterli sayıda diğer personel de istihdam edilir.

(4) Bu maddede öngörülen personel istihdamına yönelik hususların yerine getirilme-
sinden kendi görev alanları itibarıyla, yönetim kurulu ve oda genel sekreteri ile müdür sorum-
ludur.

Şube
MADDE 12 – (1) Şube; sayı ve nitelik yönünden yeterli personel, gerekli donanım ve

bilgi işlem altyapısı ile sicil işlemlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için ayrılan yerden oluşur.
(2) Şubede, müdürün de görüşü alınarak yönetim kurulu kararıyla en az bir müdür yar-

dımcısı ve ihtiyaç halinde diğer personel görevlendirilir. Müdür yardımcısına ilişkin görevlen-
dirme, yazılı olarak Bakanlığa derhal bildirilir.

Temsilcilik
MADDE 13 – (1) Temsilcilik; yürütülecek sicil işlemlerinin türüne göre sayı ve nitelik

yönünden yeterli personel, gerekli donanım ve bilgi işlem altyapısı ile hizmetin gereği gibi yü-
rütülebilmesi için ayrılan yerden oluşur.

Yönetim
MADDE 14 – (1) Müdürlük, müdür tarafından yönetilir.
(2) Şube, müdür yardımcısı tarafından yönetilir. Müdür, şube faaliyetlerinin mevzuata

uygun bir şekilde yürütülmesinden müdür yardımcısı ile birlikte sorumludur.
(3) Birden fazla müdür yardımcısı bulunan şubelerde, yönetim yetkisinin hangi müdür

yardımcısına ait olacağı, müdürün önerisi üzerine yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Bu karar,
Bakanlığa yazılı olarak derhal bildirilir.

(4) Başka bir odanın hizmet binasında faaliyet gösteren şubenin personeli, o odanın dü-
zen ve işleyişine ilişkin kural ve talimatlara uymak zorundadır.

(5) Temsilcilikteki işlemler, müdürün de görüşü alınarak yönetim kurulunca görevlen-
dirilen personel tarafından yürütülür.

Vekâlet
MADDE 15 – (1) Müdürün herhangi bir nedenle görevi başında bulunamaması veya

müdürlük kadrosunun boşalması halinde Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ilgili hükümleri uy-
gulanır.
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(2) Şubeyi yönetmekle görevli müdür yardımcısı kadrosunun herhangi bir nedenle bo-
şalması veya müdür yardımcısının geçici olarak görevi başında bulunamaması hallerinde, sı-
rasıyla şubede görevli diğer müdür yardımcılarından veya tescil yetkililerinden kıdemce en
yüksek olanı şubeye vekâlet eder. Şubede görevli başka müdür yardımcısı veya tescil yetkili-
sinin olmaması halinde ise şubeye vekâlet etmek üzere müdürlükte görevli müdür yardımcıları
veya tescil yetkilileri arasından bir personel oda yönetim kurulunca görevlendirilir. Müdür yar-
dımcısı kadrosunun boşalması nedeniyle yapılacak vekâleten görevlendirme derhal Bakanlığa
bildirilir. Bu fıkra kapsamında yürütülen vekâlet görevinin süresi altı ayı geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Atanması ve Görevden Alınması

Atanma usulü
MADDE 16 – (1) Müdür ve müdür yardımcısı, yönetim kurulunun teklifi üzerine Ba-

kanlıkça atanır. Ancak, yönetim kurulunca teklif edilmemesi ve Bakanlığın uyarısına rağmen
otuz gün içinde teklifte bulunulmaması halinde atama, Bakanlık tarafından resen yapılır.

(2) Tescil yetkilisi ile tescil işlemlerinin yürütülmesinde görev alacak diğer personel,
oda personel alımında uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde odaca yapılan yazılı ve/veya
sözlü sınav sonucuna göre yönetim kurulu tarafından atanır.

(3) Tescil yetkilisi olarak atanan personele ilişkin bilgi ve belgeler EK-2’deki forma
uygun olarak Bakanlığa derhal bildirilir.

Müdür, müdür yardımcısı ve tescil yetkilisinde aranacak nitelikler
MADDE 17 – (1) Müdürlükte; müdür, müdür yardımcısı ve tescil yetkilisi olarak görev

yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
c) Müdür ve müdür yardımcıları için kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrü-

besine sahip olmak veya en az iki yıl başvuruda bulunulan müdürlükte fiilen çalışmış olmak,
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 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, gü-
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunma-
mak,

f) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak,
g) Kısıtlanmış olmamak,
ğ) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülteleri ile bunlara denkliği

yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bi-
tirmiş olmak,

gerekir.
Müdür ve müdür yardımcılığı için Bakanlığa teklifte bulunulması
MADDE 18 – (1) Müdür veya müdür yardımcısı olarak atanmak üzere her bir boş

kadro unvanı için asgari iki aday Bakanlığa teklif edilir.
(2) Birinci fıkra uyarınca teklif edilen adaylara ilişkin bilgi ve belgeler, EK-3’teki form

ile birlikte Bakanlığa bildirilir.
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Müdür ve müdür yardımcılığına Bakanlıkça atama yapılması
MADDE 19 – (1) Müdür ve müdür yardımcısı olarak atanmak üzere teklif edilen aday-

lar, Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavın sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe
yürütülür. Sözlü sınav komisyonu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyon üyeleri, Genel
Müdürlükte görev yapan personel arasından Bakan onayı ile belirlenir.

(2) Sözlü sınavda adayın;
a) Ticaret hukukuna ilişkin bilgi düzeyi,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti,
c) Kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yeteneği ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
sınav komisyonunca değerlendirilir.
(3) Komisyon üyeleri tarafından, sınava katılan adaylara 100 üzerinden puan verilir ve

bu puanların aritmetik ortalaması alınır. Adayların başarılı sayılabilmeleri için aritmetik puan
ortalamalarının en az 70 olması gerekir. Her bir boş kadro için en yüksek puanı alan aday ba-
şarılı olmuş sayılır ve değerlendirme sonucu tutanağa bağlanır.

(4) Bakanlıkça müdür veya müdür yardımcısı olarak atanan kişi göreve başlatılmak
üzere odaya bildirilir.

Müdür ve müdür yardımcısının Bakanlıkça resen atanması
MADDE 20 – (1) Müdür veya müdür yardımcılığı kadrosunun herhangi bir sebeple

boşalmış olmasına ve/veya bu boşalma nedeniyle vekâlet görevinin Yönetmeliğin 7 nci mad-
desinin ikinci fıkrası kapsamında altı aydan fazla devam etmesine rağmen boş kadrolar için
yönetim kurulunca bu Tebliğ hükümlerine göre teklifte bulunulmaması halinde Bakanlık, bu
kadrolara atama yapmak üzere teklifte bulunulması hususunda ilgili odayı yazılı olarak uyarır.
Bu uyarı yazısında, boş olan müdür veya müdür yardımcılığı kadroları için tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içinde Bakanlığa teklifte bulunulması, aksi takdirde Kanunun 25 inci mad-
desinin birinci fıkrası gereğince Bakanlıkça resen atama yapılacağı belirtilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında verilen otuz günlük süre içinde müdür veya müdür yar-
dımcılığı için oda tarafından teklifte bulunulmaması halinde, müdür veya müdür yardımcılığına
Bakanlıkça resen atama yapılır ve bu durum odaya bildirilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca müdür veya müdür yardımcılığına oda personeli dışından atama
yapılması halinde, atamanın odaya bildirim tarihinden itibaren 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 73 üncü maddesi çerçe-
vesinde söz konusu müdür veya müdür yardımcısı oda tarafından derhal göreve başlatılır.

Görevden alma
MADDE 21 – (1) Müdür ve müdür yardımcısı, yönetim kurulunun teklifi üzerine veya

Bakanlığın uyarısına rağmen teklif edilmemesi halinde Bakanlık tarafından resen görevden
alınabilir.

(2) Yönetim kurulunun görevden almaya ilişkin teklifinin haklı gerekçelere dayandırı-
larak yazılı şekilde yapılması gerekir. Bakanlık; görevden alma teklifinin uygun olup olmadı-
ğına ilişkin kararını, teklifte ve ekinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden veya gerektiğinde
Bakanlık personeli tarafından mahallinde yapılacak inceleme sonucuna göre en geç altmış gün
içerisinde verir ve kararı odaya bildirir.

(3) Müdür veya müdür yardımcısının görevden alınmasını gerektiren haklı gerekçelerin
bulunmasına rağmen yönetim kurulunca görevden almaya ilişkin teklif sunulmaması halinde
Bakanlık, otuz gün içinde görevden alma teklifinin sunulması hususunda odayı yazılı olarak
uyarır. Verilen süre içinde görevden almaya dair teklifte bulunulmaması halinde müdür veya
müdür yardımcısı Bakanlık tarafından resen görevden alınır ve bu karar odaya bildirilir.
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(4) Tescil yetkilisi, haklı gerekçelerle yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir. Bu
karar ile varsa karara dayanak teşkil eden belgeler Bakanlığa derhal gönderilir. Ayrıca, sicil iş-
lemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini teminen gerekli görüldüğü hallerde, Bakanlık
da tescil yetkilisinin görevden alınmasını odadan talep edebilir.

(5) Diğer personel, odanın tabi olduğu esaslar çerçevesinde görevden alınabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Müdür, müdür yardımcısı ve tescil yetkilisinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 22 – (1) Müdür, sicili yönetmekle ve sicil işlemlerinin mevzuata uygun bir

şekilde, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almakla yüküm-
lüdür. Müdür yardımcısı, bu görevler ile müdürlüğün idari işlerinin yerine getirilmesinde mü-
düre yardımcı olur.

(2) Tescil işlemleri; müdür, müdür yardımcısı ve tescil yetkilisi tarafından yapılır.
(3) Müdür, müdür yardımcısı, tescil yetkilisi ve diğer personelin görev ve yetkileri ile

bunların devrine ilişkin hususlar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanan ve yö-
netim kurulu kararı ile yürürlüğe konulan çalışma yönergesi ile belirlenir. Çalışma yönergesinde
yapılacak değişikliklerde de Bakanlığın uygun görüşü alınır.

Ücret tespiti
MADDE 23 – (1) Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirlenecek ta-

ban ve tavan ücretler dahilinde oda tarafından personele yapılacak ödemelerde aşağıdaki hu-
suslar göz önünde bulundurulur:

a) Unvanları itibarıyla, aynı müdürlükte çalışan müdürün ücreti müdür yardımcısının
ücretinden, müdür yardımcısının ücreti tescil yetkilisinin ücretinden, tescil yetkilisinin ücreti
diğer personelin ücretinden az olamaz.

b) Müdürlükte geçen hizmet süresine istinaden yapılacak fark ödemesi hariç olmak
üzere, aynı müdürlükte ve aynı unvanda görev yapan personele farklı ücret ödenemez.

Eğitim
MADDE 24 – (1) Bakanlık; hizmette etkinliği ve verimliliği sağlamak, uygulama bir-

liğini temin etmek ve personelin mesleki bilgi ve tecrübesini artırmak amacıyla, yılda en az
bir defa olmak üzere TOBB ve odalarla işbirliği içinde toplantılar düzenler.

(2) Odalar; mesleki bilgi ve tecrübenin artırılması amacıyla müdür ve müdür yardım-
cıları ve tescil yetkililerinin, Bakanlıkça uygun görülen müdürlüklerde ve sürelerde eğitim al-
malarını sağlar.

Sicil işlemlerinde odalar arası işbirliği
MADDE 25 – (1) Bakanlık, sicil işlemlerinde odalar arasındaki işbirliğini sağlamak

amacıyla her türlü tedbiri alır.
(2) Odalar, birden fazla müdürlüğü ilgilendiren merkez nakli, birleşme, bölünme, şube

kuruluşu ve kapanışı, unvan ve sermaye ile yetkili değişikliği gibi merkez ve şubeye ilişkin
tescil işlemlerinde doğru ve hızlı bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması hususunda işbirliği
yapar.

(3) Odalar, 24 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre mesleki bilgi ve tecrübenin artırıl-
ması amacıyla yapılan eğitimlerde işbirliği içinde hareket eder. Bu kapsamda, EK-1’deki tab-
loda yer alan (D) grubundaki müdürlüklerde göreve yeni başlayan müdür yardımcısı ve tescil
yetkilisinin; müdürün önerisi ve genel sekreterin uygun görüşüyle, göreve başladığı tarihten
itibaren en geç altı ay içinde, Bakanlıkça belirlenen müdürlüklerde on beş işgününden az ol-
mamak üzere eğitim almaları sağlanır. Söz konusu eğitimin zamanı ve süresi, ilgili müdürlükler
tarafından planlanır.
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(4) Bünyesinde müdürlük bulunan ve aynı coğrafi bölge içinde olan odalar tarafından
her yıl en az bir defa dönüşümlü olarak, sicil işlemlerindeki bilgi ve tecrübelerin paylaşılması
ve 24 üncü madde kapsamında düzenlenen toplantılarda öne çıkan konuların görüşülmesi ama-
cıyla toplantılar düzenlenir. Her toplantıda, bir sonraki toplantının hangi odada yapılacağı ka-
rarlaştırılır. İlgili oda, toplantıdan en az on beş gün önce toplantıya ilişkin Genel Müdürlüğe
ve TOBB’a bilgi verir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlığa bildirim
MADDE 26 – (1) Müdür, müdür yardımcısı ve diğer personele ilişkin dolu ve boş kad-

rolar ile Bakanlıkça talep edilecek diğer bilgiler, yönetim kurulu tarafından her yıl Ocak ayının
sonuna kadar Bakanlığa bildirilir.

Müdürlüklerin kurulması
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, EK-4’teki listede belirtilen

ticaret sicili müdürlükleri kurulmuştur.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce temsilcilik ve

benzeri adlar altında müdürlüklere bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerin şube veya temsil-
cilik olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren
bir yıl içerisinde, 6 ncı ve 7 nci maddeler çerçevesinde başvuru yapılması gerekmektedir. Bir
yıllık süre içinde başvuru yapılmaması halinde söz konusu birimlerin faaliyetlerine Bakanlıkça
son verilir.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)” Listesinde

yer alan “DO1014”, “DO1015” ve “DO1016” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 11/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE 
ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2020/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Def-
terlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlen-
mesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinotuz Türk Lirası”
ibareleri “ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binikiyüzellibeş Türk
Lirası” ibareleri “binüçyüzkırkbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 30/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.’NİN ÖDEME VE 

MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMİ İŞLETİCİLİĞİ 
FAALİYETLERİNE İLAVE OLARAK YÜRÜTEBİLECEĞİ 

DİĞER FAALİYETLERE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 10826/20425 Karar Tarihi: 9 Ocak 2020

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) “Teminat yönetimi hizmeti”
vermesinin Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına
ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Ka-
rar ile Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493
sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yö-
netmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 399 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 403 

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

 
 406 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Aydın PTT Başmüdürlüğünden: 
1) Aydın PTT Başmüdürlüğü mülkiyetinde bulunan Aydın ili, Efeler ilçesi, Cumhuriyet 

mah. 1999 Sok. No:4 adresinde kayıtlı tapunun 443 ada, 78 parselinde kayıtlı, 10 adet bağımsız 
bölümden oluşan ve bağımsız bölümlerin toplam alanı 1.270,00-m² olan taşınmaz kapalı zarf-açık 
arttırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer: Fatih mah. Çevre Bulvarı No:42 Efeler / AYDIN adresinde 
olup, Telefon No: 0 256 214 88 08 Faks No: 0 256 212 24 81, Elektronik posta adresi : 
ozcan.kandemir@ptt.gov.tr dir. 

3) İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 
Teknoloji Müdürlüğü’nde (Fatih mah. Çevre Bulvarı No:42 Efeler/AYDIN) çalışma saatleri 
içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer 
hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. 

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 13/02/2020 Perşembe günü Saat 
10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen miktarda Geçici Teminat 
(Teminatın nakit olması durumunda tahsilat makbuzu, ya da Banka Teminat Mektubu) ihale 
dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi 
olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 
veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu 
gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 
sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 
belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan 
kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname 
ile birlikte en geç 13/02/2020 Perşembe günü Saat 10:00’a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı 
ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla 
gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, 
mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5) Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler 
ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) gündür. 
7) Taşınmazın satışı ile ilgili ihale 13/02/2020 Perşembe günü ve saat 10:00’da Aydın 

PTT Başmüdürlüğü (Fatih mah. Çevre Bulvarı No:42 Efeler/AYDIN) Binası Toplantı Salonunda 
yapılacaktır. 

8)Taşınmazın muhammen bedeli 1.600.000,00-TL (BirMilyonAltıYüzBin Türk Lirası) 
olup, geçici teminat miktarı 48.000,00-TL (KırkSekizBin Türk Lirası)dir. 

9) İdaremiz bu ihaleyle ilgili olarak ihale kanunlarına tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 306/1-1 
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305 ADET MADEN SAHASI İKİNCİ DEFA İHALE EDİLEREK 
ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: İhale İlanı 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 305 adet maden sahası 
Maden Kanununun 30.ncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. 
kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması 
durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen 
sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden 
ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden 
ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 nci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 
09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda 
İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılan ancak müracaat olmayan sahalar: 
a) Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. Kapsamında 2 nci defa ihalesi yapılmış 

olacağından 28.02.2020-30.03.2020 tarih aralığında http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

b) 28.02.2020-30.03.2020 tarih aralığında ilan edilen sahalara müracaat olmaması 
halinde 31.03.2020 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir. 

c) 28.02.2020-30.03.2020 tarih aralığında ilan edilen sahaya müracaat edilmek istenmesi 
durumunda 28.02.2020-30.03.2020 tarihleri arasında ekinde güncel işletme ruhsat taban bedeli 
tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz bulunan bir dilekçenin MAPEG 
gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, 
erişim numarası ve müracaatçının adının/unvanının bulunması zorunludur. Aksi takdirde 
talep geçersiz sayılacak ve yatırılan İşletme Ruhsat Taban Bedeli iade edilmeyecektir. 

d) Sahaya bir veya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın 
ihalesi http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve 
esaslar dahilinde 02.04.2020 tarihinde yapılacaktır. 

e) Dilekçe ile müracaat ettikleri sahalar için; Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 6. 
Maddesinde belirtilen evraklar ile ihale teminatının bulunduğu kapalı zarfı sahanın ihalesinin 
yapılacağı 02.04.2020 tarihinde 14:00-14:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan teslim edeceklerdir. Posta veya 
diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıda belirtilen evrakları ihale 
komisyonuna teslim edilmeyen veya müracaat evrakları İhale Komisyonca uygun bulunmaması 
nedeniyle ihalesi yapılamayan sahalar Yeniden İhale Programına alınacaktır. 

f) Bu ilanın 3. Maddesinin (e) maddesi kapsamında ihalesi yapılan ancak müracaatçıların 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar da Yeniden İhale 
Programına alınacaktır. 

http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
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4- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 
kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 
Adı Soyadı, Vergi No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

5- İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir. 
a-) Taban ihale bedelinden ve 
b-) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz. 
6- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak 
sonuçlandırılacaktır. 

c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 413/1-1 

—— • —— 
DE24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

6 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2020/24416 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1- İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 Kalem Malzeme Temini 
2- İhalenin yapılacağı yer  :TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-
ANKARA / TÜRKİYE 

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

4- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
06/02/2020 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 250,-TL bedelle temin edilebilir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 438/1-1 
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İSTİHSALİ DONDURULMUŞ BOĞA SPERMASI SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün damızlık boğa kadrosunda bulunan 8 baş 

Simmental (Genomik) boğaya ait 240.000 doz, 2 baş Esmer (Genomik) boğaya ait 40.000 doz ve 
8 baş Siyah Beyaz Alaca (Yerli) boğaya ait 210.000 doz olmak üzere toplam 18 baş boğaya ait 
490.000 doz dondurulmuş boğa spermasının 1 (Bir) yıl süreyle satışıdır. 

2- İhale 04/02/2020 Salı günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez 
Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya 
verilen fiyatlar uygun görülmediği taktirde ihale, 11/02/2020 tarihinde aynı yer ve saatte aynı 
şartlarda tekrar yapılacaktır. 

İhale, açık artırma usulü ile partiler halinde yapılacaktır. 
3- a) Geçici teminat muhammen tutarın % 5’i, kat’i teminat ise ihale tutarının % 10’u 

nisbetindedir. 
b) Dondurulmuş boğa spermasına ait ayrıntılı satış cetveli www.tigem.gov.tr adresinde 

görülebilir. 
4- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 04/02/2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir. 
5-İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No:62 

Bakanlıklar/ANKARA), ilgili İşletme Müdürlükleri ve www.tigem.gov.tr adresinden temin 
edilebilir. 

6-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İLAN OLUNUR. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 
Karanfil Sok. No:62 
Bakanlıklar/ANKARA 
Tel:  0 312  417 84 70-80 
Fax: 0 312 425 59 55 443/1-1 

—— • —— 
447.500 KG ORGANOMİNERAL GÜBRE SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 447.500 kg Organomineral 

Gübre satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 28.01.2020 Salı günü saat 14.30’a kadar 

TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
A D R E S : 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No:62         Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 437/1-1 
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52 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLEREK 
ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: İhale İlanı 
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 52 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu 
maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 
13:30-14:00 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda 
İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını 
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 
Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa 
Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması 
durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 
olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması 
durumunda saha aramalara acık hale gelir. 

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak 
sonuçlandırılacaktır. 

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 
talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 
hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 414/1-1 

http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
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IV. GRUP MADEN SAHALARI UÇ ÜRÜN (FELDİSPAT VE KUVARS) ÜRETİMİNE 
YÖNELİK TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı 
3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren Aydın-İzmir 

illeri dahilinde bulunan ER:3349751 sayılı (5.732,75 hektar) IV. Grup maden sahası Uç Ürün 
(Feldispat ve Kuvars) üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

ER:3349751 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 
17/01/2020 tarihinden itibaren, ihale tarihi olan 24/02/2020 tarihine kadar http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahanın; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi 
yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak 
sahanın ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahanın başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatı”dır yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için;  ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde 
belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az 
olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a)  Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’ce belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale, 24.02.2020 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans 

Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale 

bedelini şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel 
Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad 
kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık 
süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde 
ruhsat hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha 
konumuna getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi (Bintürklirası) Vakıfbank 
“Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden 
herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet 
sayfasında yayımlanacaktır. 415/1-1 

http://www.mapeg.gov.tr/
http://www.mapeg.gov.tr/
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22 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLEREK  
ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: İhale İlanı  
6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren 22 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu 
maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.  

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 
ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 
adresinde ilan edilecektir.  

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 
paftası,  koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.  

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 
şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 
13:30-14:00 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda 
İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını 
ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, 
Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa 
Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.   
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale 

edilecektir. 
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması 
durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 
olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması 
durumunda saha aramalara acık hale gelir.  

c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 
saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak 
sonuçlandırılacaktır.  

e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 
içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 
kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.  

f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen 
diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini 
yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha 
yeniden ihale programına alınır. 

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 
Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 
kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 
yayınlanacaktır. 385/1-1 

http://www.mapeg.gov.tr/
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3 ADET KÜÇÜK ALAN MADEN SAHASI MÜCAVİRİNDEKİ RUHSAT 
SAHİPLERİ ARASINDA İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: İhale İlanı  

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sahaları arasında küçük 
alan olarak 3 adet küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında Maden 
Kanununun 30 ncu maddesine göre 27/02/2020 tarihinde saat 14:00 de ihale edilecektir. 

1- Küçük alan olarak belirlenen sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat 
dökümleri, alanı, taban ihale bedeli, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan 
mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlük internet sayfasında en 
az on beş gün önceden ilan edilecektir.  

2- Bu sahalar için başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 13.30 – 14.00 
saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale 
Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

3- Küçük alan için yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 
kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

4- İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin % 20’sinden ve taban ihale bedelinden az 
olamaz. 

5- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 
a) Başvuru yapılmayan sahalar ihalelik saha konumuna gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya ruhsat sahiplerinden birinin müracaat etmesi 

halinde ihale kapalı teklife göre sonuçlanacaktır. 
d) İhale edilmek üzere ilan edilen sahaya birden fazla ruhsat sahibi müracaat etmesi 

halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
e) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçının şartnamede belirtilen süre 

içerisinde teklif ettiği İhale bedelini ve işletme ruhsat taban bedelini ilgili yere yatırmak 
zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilecektir. 

f) İhale Bedelini ve İşletme ruhsat taban bedelinin şartnamede belirtilen süre içerisinde 
yatırılmasından sonra bu alan ihaleyi kazanan müracaatçının ruhsatına ilave edilir.  

6- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet 
Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak 
yatırmaları gerekmektedir. 387/1/-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 23. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 
ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları 
gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli 
doktora belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (CD veya USB) taşınabilir belleğe 4 nüsha 
halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ilgili birime bizzat 
başvurmaları gerekmektedir.  

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 
- Nöropsikoendokrin Farmakoloji, Nöron Kimyası, 
Nütrisyonel Nörofarmakoloji ve Nörodejeneratif 
Hastalıklara yönelik ilaç araştırmaları konularında 
deneyimli ve yetkin olmak.  

Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 

- Nörofarmakoloji, Nöron Kimyası, Deneysel 
Epilepsi Modelleri ve Epilepsi Araştırmaları 
konusunda deneyimli ve yetkin olmak, bu alanlarda 
evrensel bilime katkıları olan çalışmaları ile tanınmış 
olmak.  

 
ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı Kadro 
Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Farmakoloji Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

- Nörofarmakoloji ve Deneysel Epilepsi Modelleri 
ve Epilepsi Araştırmaları konusunda deneyimli 
olmak.  

 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 
Profesör 1 - Üroloji Doçenti olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi 1 - Fizik alanında Doktora yapmış olmak  
 

BAŞVURU ADRESİ: 
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir-İSTANBUL  
Tel: 0216 500 44 44 329/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanlığından: 
4708 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT 

BEDELLERİNİN GÜNCELLENMESİ 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında alınan teminat bedelleri, Yapı 

Denetim Uygulama Yönetmeliğin 32 inci maddesinin sekizinci fıkrası gereği, Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından açıklanan 2019 yılı Aralık ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Yıllık 
değişim oranı (%7,36) esas alınarak, 1 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir.  

Buna göre; 
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 32 inci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer 

alan teminat tutarları; 
a) Yapı Denetim kuruluşları için 385.079,10 (Üç Yüz Seksen Beş Bin Yetmiş Dokuz Lira 

On Kuruş), 
b) Laboratuvar kuruluşları için 57.761,86 (Elli Yedi Bin Yedi Yüz Altmış Bir Lira Seksen 

Altı Kuruş),  
olarak belirlenmiştir.  
İlgililere duyurulur. 444/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğünden:  
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DURDURULMASI 

Teşekkülümüze bağlı Gezende HES İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen "2 yıl süreyle 
1 adet 29+1 kişilik Otobüs ile Sosyal Amaçlı, 1 adet 29+1 kişilik Otobüs ile Personel Taşıma ve 
16+1 kişilik Minibüs ile Vardiya Amaçlı Personel Taşıma Hizmet Alımı" (İhale Kayıt No: 
2019/293397) işi ihalesi kapsamında; Çetinkaya Tekstil Konfeksiyon İnşaat, Yayıncılık, 
Organizasyon, Hurdacılık, Tarım, Hayvancılık, Turizm, Tıbbi Malzemeler, Makine, Gıda, Oto 
Kiralama Nakliyat Madencilik Emlakçılık Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi (Ticaret Sicil 
No: Karaisalı-303, Oda Sicil No: 32696) ile Şirket sermayesinin tamamına sahip Fehmi 
ÇETİNKAYA (T.C. Kimlik No: 11227311312)'ya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci 
maddesi hükmü uyarınca 6 (altı) ay süreyle verilen 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlanan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması 
kararı, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2019/2305 E. sayılı dosyasının 12.12.2019 tarihli ara 
kararı ve Bakanlığımızın 13.01.2020 tarih, E.806 sayılı yazısıyla “yürütmenin durdurulmasına” 
karar verilmiştir. 

Duyurulur. 484/1-1 
—— • —— 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

Üniversitemizin 3 Ocak 2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete ile 4 Ocak 2020 tarihli 
ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi ilanlarımız iptal edilmiştir. 

 442/1-1 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
KENTSEL VE EKOLOJİK OMURGA OLARAK MELES ÇAYI ULUSAL KENTSEL 

TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI 
YARIŞMA İLANI 

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI 
“Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi 

Yarışması” ile İzmir’in kentleşme pratiklerine bağlı olarak doğal niteliklerini ve kentsel 
potansiyellerini önemli oranda yitirmiş olan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin gerek ekolojik 
gerekse kentsel servisler anlamında bağlayıcı bir omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli ve 
geleceğe ışık tutabilecek fikirlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Kentlerimizde yaşanan yoğun yapılaşma süreçleri ve bunun bir sonucu olarak kent lekesinin 
neredeyse kontrolsüz yayılması, çeperdeki doğal alanlar ve tarım alanlarını olduğu kadar kent 
makroformunun içerisinde yer alan doğal ve ekolojik değerleri de tehdit etmektedir. İzmir kenti 
söz konusu olduğunda ise Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi, kenti güney kuzey doğrultusunda kat 
eden bir kuşak olma özelliği ile bu doğal ve ekolojik değerlerin başında gelmektedir. Tarihsel 
süreçte İzmir kentinin çeperinde kalan ve güneyden bir erişim güzergahı olarak izlediğimiz Meles 
Çayı, hızlı kentleşme süreçleri ve buna bağlı olarak kentin güney yönünde saçaklanması ile kent 
içi bir su yoluna dönüşmüş ve ciddi müdahaleler sonucunda bozulmaya maruz kalmıştır. Meles Çayı 
günümüzde çok büyük oranda geçirimsiz bir açık kanal boyunca ilerleyen ve altından Büyük 
Kanal Projesi hattının da geçtiği bir deşarj deresine dönüşmüş durumdadır. Özetle Meles Çayı ve 
Yeşildere Vadisi ekolojik anlamda kentleşmenin olumsuz etkilerine maruz kalmış ve bu bağlamda 
doğal bir çok özelliği ya yitirmiş ya da yitirmek üzeredir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilmiş olan, geniş bir ekosistem içinde hem 
kırsal hem de kentsel ortamlarda biyolojik çeşitliliği sağlayan ve yöneten, doğal, yarı doğal ve 
kentsel alanlar arasında bağlantıyı stratejik olarak planlayan Yeşil Altyapı Stratejisi, kent 
merkezinin çepere doğru yeniden doğallaştırılmasını sağlayacak olan makro ölçekli bir yaklaşım 
önermektedir. Bu yaklaşım kentsel büyümeyi kontrol etme, doğal kaynakları koruma, ekonomik 
gelişme, kentsel yenileme gibi çok yönlü planlama, tasarım ve yönetim konularını içermektedir. 
Bu anlamda, yoğun kentsel alanlardan kentsel çepere doğru bir ekolojik koridor ve bu koridorun 
kentsel bağlantılarının önemli bir entegrasyon aracı olarak değerlendirilmesi bu stratejinin ve 
dolayısıyla bu yarışmanın en önemli hedefidir. 

İzmir kenti metropol alanını körfez boyunca kavrayan, bir kısmı uygulanmış diğer 
kısımları da etaplar halinde uygulanacak olan “İzmirdeniz” isimli bir kıyı projesine sahiptir. Bu 
vizyon projesi kentin vitrinini oluşturmakta ve körfez hattı boyunca kentin kamusal açık alan 
niteliğine ilişkin önemli açılımlar getirmektedir. Bu noktada “Kentsel ve Ekolojik Omurga 
Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”, “İzmir deniz” projesinden 
farklı olarak kentsel ekoloji, yeni kentsel yerleşimler, kentsel bellek ve kentsel adalet 
tartışmaları bağlamında geleceğe ilişkin yeni yaşam alanları, kentsel kamusal mekanlar, doğa ve 
insan ilişkisine dair açılımlar ve kentsel bütünleşme senaryoları ile yaratacağı etkiler açısından 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bütünleşme ekolojik, toplumsal, ekonomik ve mekansal 
bütünleşme olarak ele alınabilecektir; zira Meles Çayı İzmir kentinin ana gelişim yönü olan kuzey 
güney doğrultusu boyunca devam etmekte ve tarih içinde bu kentleşme öyküsünün tüm 
aşamalarına, anılarına ve pratiklerine değme ve bu konularda bir söz üretme mecrası olma 
özelliğine sahiptir. 

“Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi 
Yarışması” kapsamında dört ana eksenden söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi Meles Çayı 
ve Yeşildere Vadisi’nin kentsel çevre ve kent ekolojisi bağlamında ekolojik restorasyonu, 
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rehabilitasyonuna ve dirençliliğine ilişkin farklı ölçeklerde ilkesel yaklaşımların geliştirilmesidir. 
Bir diğer eksen ise günümüz kentleşme pratiklerinin iklim krizi gerçeği düşünüldüğünde 
yarattığı olumsuzlukların Meles Çayı boyunca planlarda tanımlanmış ve yarışma alanı sınırları 
dahilinde geleceğe ilişkin senaryolar olarak ele alınması ve kentsel gelişme senaryolarına ilişkin 
farklı ölçeklerde fiziksel yaklaşımların geliştirilmesidir. Üçüncü eksen ise kentsel bellek kavramı 
etrafında şekillenen ve bir su yolu olarak Meles Çayı, Meles Deltası ve Şehitler Korusu gibi gerek 
ekolojik gerekse Kervan Köprüsü ile Vezirsuyu ve Kızılçullu Su kemerleri gibi işlevsel 
bileşenlerinin kent yaşantısına farklı ölçeklerde geliştirilecek senaryolarla yeniden 
kazandırılmasıdır. Dördüncü eksen ise sağlıksız kentsel gelişme nedeniyle farklı anlamlarda 
dezavantajlı duruma itilmiş kent parçalarının gelecek kentsel yaşam senaryoları bağlamında 
sosyal, ekonomik ve mekansal bütünleşmesine dair farklı ölçeklerde ilkesel yaklaşımların kentsel 
adalet kavramı etrafında geliştirilmesi olarak özetlenebilir. 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi çok katmanlı, çok 
boyutlu ve karmaşıklığı ile zorluklar barındırsa da; yaratıcı, yenilikçi ve öncü çözümlere olanak 
verebilecek potansiyeller barındırmaktadır. 

 
YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; 
serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır. 

 
YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE YERİ 
Yarışmanın adı “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım 

Fikir Projesi Yarışması”dır. 
Yarışmanın konusu İzmir kentinin tarihi belleğinde yer etmiş Meles Çayı olarak bilinen 

su yolu ve yakın çevresinin kentin geleceğine ilişkin yüklenebileceği anlamlar, gelecek 
vizyonları, kent yaşamına entegrasyonu bağlamında mekânsal bütünleşme senaryoları ve yakın 
çevresindeki odak alanlara ilişkin çözüm önerilerine dair fikirlerin geliştirilmesidir. 

Yaklaşık 400 hektar büyüklüğündeki yarışma alanının ana omurgasını oluşturan Meles 
Çayı ve Yeşildere Vadisi, kentsel gelişmenin olumsuz etkileriyle ekolojik varlıklarını önemli 
oranda yitirmiş olmakla birlikte; güneyde Adnan Menderes Havalimanı’ndan başlayan, en kuzeyde 
ise Alsancak Limanı’ndan İzmir Körfezi’ne bağlanan yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda bir 
koridor oluşturmaktadır. Bu koridor her ne kadar kentsel dokular tarafından yer yer kesintiye uğrasa 
da, topografik anlamda bir vadi ve ona eşlik eden bir su yolu sürekliliğine sahip olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Sırasıyla Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Konak olmak üzere dört ilçeyi kat eden 
yarışma alanı, güzergahı boyunca birbirinden oldukça farklılaşan karakterdeki kentsel bölgeleri 
bünyesinde barındırmaktadır. Yarışma alanı etkileşim alanlarıyla birlikte merkezine Meles Çayı’nı 
alan, kentsel yapıya ilişkin tarihsel, ekolojik ve ulaşıma dair potansiyeller anlamında önemli 
noktalarda açılımlar sağlayarak yer yer daralan yer yer genişleyen, saçaklanan bir çalışma alanını 
tarif etmektedir. 

 
YARIŞMA ALANI VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
Yarışmaya konu olan alan, izlediği güzergah boyunca insan eli değmemiş doğal yapıdan, 

kentsel dokular tarafından sıkıştırılıp daraltılmış suni bir kesite; farklı ulaşım modları ile 
parçalanmış bir kentsel altyapı bağlantısından, geniş ve derin bir beton kanal yapısına kadar 
oldukça farklılaşan kısımları bünyesinde barındırmaktadır. Alsancak bölgesinde liman ve onunla 
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ilişkili sanayi yapılarının, buna bağlı ticaret yollarının oluşması, Kadifekale ve Yeşildere 
bölgesinde plansız yapılaşma ile gecekondu alanlarının oluşması, Karabağlar ve Gaziemir 
bölgelerinde ise sanayi ve ticaret alanlarının ulaşım aksı üzerinden yayılması ile kentsel 
gelişiminin kuzeyden güneye saçaklanmasının izleri okunabilmektedir.1 

Kentin tarih içerisinde kuzeyden güneye büyüyen bu lekenin aksi yönünde ilerleyen 
yarışma alanının ana omurgasını oluşturan Meles Çayı, kentsel gelişmenin olumsuz etkileriyle 
ekolojik yapı niteliklerini önemli oranda yitirmiş olmakla birlikte, güneyde Adnan Menderes 
Havalimanı’ndan başlayarak Alsancak Limanı’ndan İzmir Körfezi’ne bağlanan ve kenti güney 
kuzey ekseninde kat eden bir koridoru tanımlamaktadır. Bu kapsamda, merkezine Meles Çayı’nı 
alan yarışma alanı içerisinde ve komşuluğunda, Odak Alan ve Etkileşim Alanı olmak üzere iki 
farklı tanımlama getirilmiştir. Tanımlanan bu alanlar arasında Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su 
Kemerleri, Kadifekale gibi kentin tarihine; Tarihi Un Fabrikası (Meslek Fabrikası), Sümerbank 
Basma Sanayi Yerleşkesi, Havagazı Fabrikası gibi endüstriyel geçmişine; Meles Deltası ve 
Şehitler Korusu gibi ekolojik değerlerine; Alsancak Limanı, Yeni Fuar Alanı ve Serbest Bölge gibi 
gelecek planları kapsamında ekonomik potansiyeline; Kültürpark gibi sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerine ve Ege Mahallesi, Ballıkuyu ve Gaziemir kentsel dönüşüm alanları gibi 
gelecekteki kentleşme pratiklerine önemli referanslar veren alanlar bulunmaktadır. 

Yarışma Odak ve Etkileşim Alanları 
Yarışma alanı ve çevresi büyüklüğüyle (400 hektar) doğru orantılı, karakter olarak 

birbirinden oldukça farklılaşan kentsel ve doğal bağlamlara sahiptir. Bunun yanı sıra Meles Çayı 
ile ilişkilenme biçimlerinde de ortak yanlar olduğu kadar, birbirinden farklılaşan özellikler 
izlenebilmektedir. 

Yarışma alanı içerisinde yer alan bazı kısımlar, sundukları kentsel ve ekolojik 
potansiyeller bağlamında Odak Alan olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar bütüncül bir senaryo 
kapsamında ele alındıklarında kentsel ve ekolojik anlamda büyük etki yaratma potansiyeline sahip 
olup, öncelikli olarak çözüm üretilecek alanlardır. 

Etkileşim Alanı olarak tarif edilen alanlar, yarışma alanı komşuluğunda yer alan ve 
yarışma bağlamında tarif edilecek bütüncül senaryo kurgusuna tutarlı bir yaklaşım paralelinde 
entegre edilebilecek ve yarışma alanı içerisinde geliştirilecek öneriler için de belirleyici olabilecek 
alanlardır. Etkileşim alanları içerisinde yer alan Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı ve Karabağlar 
Buca Riskli Alanları ise doğrudan yarışma alanı içinde olmasalar da yarışmacı tarafından 
geliştirilecek bütüncül senaryoya dahil edilmesi beklenen alanlardır. 

Yarışma alanı kapsamında odak alanlar ve etkileşim alanlarına ilişkin daha ayrıntılı 
bilgiler şartname eklerinde verilmiş olmakla birlikte, alanların temel özellikleri ve yarışmacılar 
tarafından nasıl ele alınmalarının beklendiği aşağıda maddeler halinde özetlenmektedir: 

 Adnan Menderes Havalimanı 
2019 yılı itibari ile 14.2 milyon yolcu sayısı ve 30 milyon yolcu kapasitesi2 ile 

Türkiye’nin 5. büyük havalimanı olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Meles Çayı’nın 
başlangıç noktasında yer alan konumuyla kente açılan en önemli kapılardan biridir. 

Havalimanı bağlantısının gerek ulaşım gerekse kentsel süreklilik anlamında yaratıcı ve 
yenilikçi yaklaşımlara olanak sunabileceğinden hareketle, havayolu, raylı sistem ve karayolu 
ulaşımının buluştuğu bu kısım bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 
1 Kent merkezinin tarihi gelişimi ile detaylı bilgi “Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı 

Revizyonu (KKAİPR) Raporu’nda yer almaktadır. 
2 “İzmir Adnan Menderes Airport.” İzmir Adnan Menderes Airport. Accessed January 2, 2020. 
http://www.adnanmenderesairport.com/tr-TR/ticari-hava-yollari/page/istatistikler. 

http://www.adnanmenderesairport.com/tr-TR/ticari-hava-yollari/page/istatistikler
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 Sarnıç Transfer Merkezi 
Sarnıç transfer merkezi, İZBAN güney hattı ve otobüs peronları ile Sarnıç Sanayi Bölgesi 

ve Gaziemir ilçe merkezinin kente bağlandığı önemli bir düğüm noktasıdır. Bu noktadan aynı 
zamanda Sarnıç ve Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş Alanına da ulaşım sağlanabilmektedir. 
İzmir Ana Ulaşım Planı kapsamında planlanan yeni hafif raylı sistemler ve bisiklet yolları kentin 
güney çeperine ulaşım alternatiflerinin güçleneceği bir nokta olacaktır. 

Sarnıç Transfer Merkezi farklı ulaşım modlarının kesişme noktası olması ve Meles 
Çayı’na bir başlangıç noktası oluşturması potansiyeli ile etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Gaziemir Beyazevler Mahallesi ve Çevre Yolu Bağlantısı (1 Numaralı Odak) 
Sarnıç Transfer Merkezinden başlayarak Beyazevler odak alanı ile İzmir Aydın Çevre 

Yolu kavşağı ile sonlanan bu kısım Meles Çayı’nın genelinin aksine, su yatağının ve çevresinin 
doğal niteliklerini önemli ölçüde koruduğu kısımdır. Bu bölgede çayın batısında; bir kısmının şahıs 
ve kamu mülkiyetlerinin içinde bulunduğu, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış 
olan alanın bulunması ve devamında derenin doğusunda İzmir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanlığının bulunması, bu alanlarda yapılaşma yoğunluğunun sınırlanmasına ve 
bölgede derenin doğal yapısının korunmasına olanak sağlamıştır. 

Alanın içinden geçen dere kesitinin doğal yapısını koruyor olması, ormanlık alan 
bağlantısı, kentin ana ulaşım arterine olan komşuluk durumu ve fuar alanına olan yakınlığından 
dolayı bu alan bir odak alan olarak ele alınacaktır. 

 Fuar İzmir 
Ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarının düzenlendiği Fuar İzmir; çevre yolu 

güzergahında yer alması ve havalimanına olan yakınlığı ile kolay erişilebilir bir özelliğe sahiptir. 
Fuar İzmir’in doğusunda, Beyazevler Mahallesi ile arasında kalan ve halihazırda otopark olarak 
kullanılan bölgenin gelecekte Otel ve Kongre Merkezi olarak planlanması öngörülmektedir. 

Fuar İzmir, ulusal ve uluslararası bir odak noktası olması, Meles Çayı ile programatik ve 
fiziksel bağlantılar kurma potansiyeli taşımasından ötürü etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 
 Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı 
Kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş olan Aktepe ve Emrez Mahallelerinin bir 

kısmını kapsayan bu alan, 
121 Ha. büyüklüğü ile İzmir’in en büyük kentsel dönüşüm projesi alanıdır. Nitelikli kentsel 

yaşam alanları oluşturulması amacıyla alan 2015 yılında ulusal çapta proje yarışmasına açılmıştır. 
Yarışma sonucu elde edilen uygulama projesi bölgede yaşayan vatandaşlara tanıtılarak uzlaşma 
görüşmelerine başlanmıştır. 

Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanı, gelecekte barındıracağı nüfus 
yoğunluğu ve düzenlenen yeni kamusal alanlarının Meles koridoru ile kurabileceği fiziksel 
bağlantılar nedeniyle etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Karabağlar ve Buca İlçeleri Riskli Alanları 
Beyazevler Mahallesinden başlayarak Kızılçullu Su Kemerleri’ne kadar devam eden 

Gaziemir ve Karabağlar hattında neredeyse kesintisiz bir kentsel doku arasında ilerleyen Meles 
Çayı, yine bu doku dolayısıyla oldukça daralmış bir dere koridoruna/kesite sıkıştırılmış 
durumdadır. Yarışma alanının bu kısmında Meles Çayı geçirimsiz beton kanal içinde, kıyı ve suya 
dayalı özellikleri açısından oldukça niteliksiz bir profilde ilerlemektedir. Bu alanın güney 
bölümünde, çayın batısında konut dışı kentsel çalışma alanları, doğusunda ise konut alanları yer 
almaktadır. Ayrıca, bu alan içerisinde, İZBAN raylı sistem toplu taşıma güzergahı ile otobüs toplu 
taşıma güzergahının entegrasyonunun sağlandığı Gaziemir Transfer Merkezi bulunmaktadır. 
Paşaköprü Mezarlığının kuzey bölümünde Karabağlar İlçesi, Osman Aksümer, Aşık Veysel ve 
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Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bu alan Bakanlar 
Kurulu’nca 06.06.2013 tarihinde “Riskli Alan” ilan edilmiştir. 

Bu bağlamda riskli alanlar yarışma kapsamında etkileşim alanı olarak ele alınacak, bu 
bölgelerin mevcut imar planlarını tümüyle yeniden ele alacak şekilde, gelecek kentleşme 
senaryolarına ilişkin öngörüler yarışmacılar tarafından geliştirilecektir. 

 Kızılçullu (Paradiso) Su Kemerleri (2 Numaralı Odak) 
Buca İlçesi’nde yerleşim alanları ile Meles Çayı arasında geçmişte zeytinliklerin,üzüm 

bağlarının ve büyük bahçelerin bulunduğu bölge (günümüzdeki Şirinyer parkı ile Meles Çayı 
arasında kalan ve Şirinyer İstasyonunun da yer aldığı bölge) Paradiso adıyla anılmaktadır. 1912 
yılında Paradiso’nun güney kısmında Meles Çayı kıyısında Amerikan Koleji’nin kurulmasıyla bu 
bölgede ve istasyon çevresinde konut alanları gelişmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 
bölgenin adı Kızılçullu olarak değişmiş ve kolej Köy Enstitüsüne dönüştürülmüştür. Köy 
Enstitülerinin kapatılmasıyla 1950’lerde NATO tesisleri olarak işlevlendirilmiştir. 1960’lı 
yıllarda konut gelişmeleri ile yoğunlaşan bölgenin Kızılçullu olan adı aynı yıllarda Şirinyer olarak 
değiştirilmiştir. 

Tarihi belgelerde Smyrna kentine su sağlayan çok sayıda su yolu ve bu su yolları üzerinde 
çok sayıda su yapısı/su kemeri olduğu belirtilmektedir. Bu su yollarından biri de Paradiso 
yakınlarında bulunan kaynaklardan çıkan suyu kente ileten Kızılçullu/Osmanağa Su Yolu’dur. 
Şirinyer’den başlayan ve kente erişen Osmanağa Su Yolu’nun, Meles Çayı’nı güneydoğu-
kuzeybatı yönünde geçtiği bölgede birbirine çok yakın iki su kemeri (Kızılçullu/Şirinyer Su 
Kemerleri) bulunmaktadır. Yan yana konumlanan iki görkemli su kemeri, antik dönem dahil çok 
sık rastlanmayan bir uygulama örneği olmaları sebebiyle çok özel bir örnek oluşturmaktadırlar. 

Yarışma alanının bu kısmı sahip olduğu kent belleği, kültür ve ekolojik değerleri 
bakımından bir odak alan olarak ele alınacaktır. 

 Şehitler Korusu, Mustafa Kemal Atatürk Köprülü Kavşağı ve Hz. İlyas Manastırı 
(3 Numaralı Odak) 

Konak Tüneli’nin güneybatısı ile Yeşildere Çevre Yolunun batısında kalan alan Şehitler 
Korusu olarak bilinmektedir. Bu bölge önemli ölçüde doğal karakterini korumakla birlikte 
bölgenin arazi örtüsünde yer yer yapılaşma izleri ve niteliğini yitirmiş/bakımsız stabilize yollar da 
bulunmaktadır. Alandaki doğal yapı bileşenlerinden makiliklerin kompozisyonuna bakıldığında 
önemli ölçüde menengiç türünün baskın olduğu görülmektedir. Alandaki menengiç topluluğu gerek 
sayıca yoğunluğu, gerekse yaşça yetişkin bireylerden oluşması bakımından alana hassasiyet ve 
önem kazandırmaktadır; çünkü doğada bu sayıda, yaş ve formda topluluk oluşturan menengiç 
türünü bir arada görmek oldukça nadirdir. Önemli oranda doğal niteliğini koruyan maki ve kaya 
habitatlarını içeren Şehitler Korusu, hemen karşısında yer alan askeri bölge içindeki yamaçların 
da yeşil dokusunu koruması nedeniyle İzmir şehir merkezindeki en önemli doğal yaşam 
alanlarından biri olma niteliği taşımaktadır. Alan aynı zamanda tarihi ve kültürel açıdan oldukça 
önemli değer taşıyan Paradiso Su Kemerleri ile ilişkili vadi sisteminde yer almaktadır. 

Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı’nın Yeşildere Çevre Yolu ile bağlantısını sağlayan 
Konak Tüneli ve Mustafa Kemal Atatürk Kavşağı, kentin kuzey-güney ulaşımını sağlayan 
Yeşildere Çevre Yolu’na ve kentin doğusuna kolayca erişimini sağlayan Buca yönündeki 
Homeros Bulvarı’na bağlanmakta ve bu alan kent içi ulaşımda önemli bir konum niteliği 
taşımaktadır. 

Ayrıca bu alanın çevre yolunun doğusunda kalan kısmında askeri alanın sınırında, Hz. 
İlyas (Pft. Elias) Manastırı yer almaktadır. 1846 yılına tarihlenen manastır, İzmir Bölgesinde yer 
alan Rum Ortodoks kiliselerinin ayakta kalan son örneklerindendir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının sorumluluğunda olan manastırın restorasyonuna ilişkin çalışmalar sürmektedir. 
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Alanda Meles Çayı ıslah edilmiş olmakla birlikte; vadi ve mekân sürekliliği 
bakımından değerlendirildiğinde ulaşım altyapısının olumsuz etkilerine maruz kaldığı 
gözlenmektedir. Yarışma alanının bu kısmı yukarıda tarif edilen değer ve potansiyellerinden ötürü 
Şehitler Korusu, Mustafa Kemal Atatürk Kavşağı ve Hz. İlyas Manastırı ile birlikte odak alan 
olarak ele alınacaktır. 

 Çaldıran Mahallesi 
Mustafa Kemal Paşa Kavşağının kuzeydoğusunda Meles Çayı’nın doğusunda kalan 

engebeli bir araziye sahip ıslah parsellerinin bulunduğu bir bölgedir. Meles bu kesimde geniş bir 
kesitte ilerlemektedir. Mahallenin batısından İZBAN hattı geçmekte, güneyinde ise Homeros 
Bulvarı yer almaktadır. İZBAN Hattı ve Çaldıran Mahallesi arasında belirgin bir kot farkı 
bulunmakta olup; alanın kuzey yamacında yer alan Atatürk Maskı, Yeşildere Çevre Yolu’nun bu 
kesiminden net olarak görünmektedir. Alanda zaman zaman kısmi toprak kaymaları, kaya düşmeleri 
yaşanmakta olup, binaların yapı kalitesinin de düşük olduğu gözlenmektedir. Mevcut imar 
planında alanın bir kısmı “Ağaçlandırılacak Alan” olarak, bir kısmı ise “Özel Projesine göre 
düzenlenecektir” şeklinde tariflenmiştir. 

Bu özelliği ve kentin ulaşım bağlantılarının kesişiminde yer alması sebebiyle etkileşim alanı 
olarak ele alınacaktır. 

 Kadifekale Jeolojik Sakıncalı Alanı (4 Numaralı Odak) 
Smyrna’dan (Bayraklı-Tepekule) sonra kentin yeniden kurulduğu ve tarihte Pagos (Kadife 

Dağı) olarak bilinen bölge günümüzde Kadifekale olarak anılmaktadır. Kadifekale’nin 
güneyindeki plansız gelişen gecekondu alanı yapılan jeolojik etütler sonucunda heyelan riski 
taşıması nedeniyle afete maruz bölge olarak ilan edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi alanın 
tamamında kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını yürütmüş, ardından bu bölgede kısmen 
ağaçlandırma çalışması yapmıştır. 

Alanın güneyinde Yeşildere Çevre Yolu üzerinde Osmanlı döneminde yapılmış olan 
Vezirsuyu Su Kemeri’nin bir kısmı bulunmaktadır. Kadifekale Jeolojik Sakıncalı Alanı, 
Kadifekale’nin algısını güçlendiren önemli bir açık alan olmasından dolayı odak alan olarak ele 
alınacaktır. 

 Yeşildere Eski Tabakhane Bölgesi (5 Numaralı Odak) 
Meles Çayı Vezirsuyu Kemeri’nin bulunduğu bu kesimde yaklaşık 250 metrelik mesafede 

kapalı bir beton kesit içerisinde ilerlemektedir. Çayın doğusunda ve güneyinde düzensiz yapı 
dokusu, batısında ise şu anda boşaltılmış olan eski tabakhane bölgesi bulunmaktadır. 

Bu alanda günümüzde Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarları, bayram boyunca 
kesim alanları, yıl boyunca da muhtelif zamanlarda bit pazarları kurulmaktadır. Mevcut imar 
planında “Turizm Amaçlı Toplu İşyeri Küçük Sanayi Sitesi” ve “Park” kullanım kararı bulunan bu 
alan içinde çok sayıda şahıs mülkiyeti de yer almaktadır. 

Yeşildere Eski Tabakhane Bölgesi yoğun kentsel doku içerisinde önemli bir boşluk 
oluşturması, kentsel bütünleşme ve gelişme senaryoları sunmaya olanak vermesi ve Meles Çayı ile 
olan güçlü mekânsal ilişkisi nedeniyle odak alan olarak ele alınacaktır. 

 Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı 
Bu alan kente göçle gelen nüfusun plansız olarak yer seçtiği gecekondu alanlarındandır. 

Kentsel yaşam kalitesinin sağlanması amacıyla bu alan Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan 
edilmiştir. Ballıkuyu kentsel dönüşüm alanı gelecek kentleşme senaryolarına ilişkin fikirlerin 
geliştirilmesi beklenen bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Kervan Köprüsü, Aziziye Parkı ve Yenişehir Pazaryeri (6 Numaralı Odak) 
Meles Çayı’nın beton kesitte ilerlediği bu odakta, çayın Gaziler Caddesi ile kesiştiği 

noktada yer alan, antik bir ticaret yolu ve geçmişte İzmir’in giriş kapısı olarak nitelendirilen Kervan 
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Köprüsü, kent belleğinde önemli bir yere sahip olmasına karşın, günümüzde fark edilmesi oldukça 
güçtür. 

Kervan Köprüsü ve Gaziler Caddesi’nin güneyinden devam eden Meles Çayı’nın batısında 
ise Aziziye Mülkiyeliler Parkı bulunmaktadır. Bu park, Meles Çayı boyunca düzenlenmiş ve kent 
sakinleri tarafından aktif olarak kullanılan tek yeşil alan olma özelliği taşımaktadır. Aziziye 
Parkının karşısında ise yaya bağlantısı Gaziler Caddesi paralelinde viyadük altından sağlanan 
Yenişehir Kapalı Pazaryeri bulunmaktadır. 

Bu alan gerek imar planında ön görülmüş olan yeşil alan kurgusu, gerekse Meles Çayı 
ile bütünleşmiş Kervan 

Köprüsü gibi kentin tarihinde önemli bir değere sahip olması nedeniyle bir odak alan 
olarak ele alınacaktır. 

 Basmane Garı 
Anadolu’nun ilk demiryolu hatları olan İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba demiryolu 

hatlarının ve 1858’de açılan Alsancak Garı’nın ardından Basmane Garı kentin ikinci tren garı 
olarak 1876 yılında hizmete girmiştir. Günümüzde kent merkezi dışındaki ilçelere ve çevre illere 
demiryolu ulaşımı Basmane Gar’ından sağlanmakta olup aynı alanda metro istasyonu da 
bulunmaktadır. Garın bulunduğu Basmane (9 Eylül) Meydanı, Kültürpark, metro istasyonu, 
Fevzipaşa Bulvarı, Gazi Bulvarı, Gaziler Caddesi, Mürselpaşa Bulvarı Prof. Dr. Refik Saydam 
Bulvarı bağlantıları ve İzmir Otogarı servislerinin kalkış noktası olması nedeniyle kent merkezinin 
en işlek yaya ve araç trafiğine sahip meydanlarından bir tanesidir. Şehir içi ve şehirlerarası 
ulaşımın kesişim noktası olması ve kent belleğinde önemli bir yere sahip olması sebebiyle bir 
etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Kültürpark 
Kültürpark, Türkiye’nin ilk uluslararası fuar alanı olarak yapılan İzmir Fuarı’nın kente 

kazandırmış olduğu 420 bin metrekarelik büyük bir kent parkı olarak hizmet vermektedir. 
Büyük İzmir Yangını ile yeniden planlanan Alsancak bölgesinde uluslararası pek çok ülkenin 
katılımcı olarak yer aldığı “Arsıulusal İzmir Fuarı” olarak 1 Eylül 1936’da açılmıştır. Fuar alanı 
olarak kullanımda olduğu süre boyunca günümüze kadar çeşitli sergi ve hol alanları eklenmiştir. 
Ancak sonrasında Gaziemir’de Yeni Fuar alanının açılması ile profesyonel fuar fonksiyonundan 
çıkarak Kültürpark olarak anılmaya başlanmıştır. Halen İzmir Kitap Fuarı gibi genel katılıma açık 
organizasyonlara ve İzmir Enternasyonal Fuarı olarak uluslararası ziyaretçilere ev sahipliği 
yapmaktadır. Sosyal etkinliklerin yanı sıra, kent merkezinde rekreatif faaliyetler için uygun 
alanları ve nadir ağaç türlerinin yer aldığı florası ile yılın her zamanında ilgi çeken bir bölge olan 
Kültürpark etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Hilal Transfer Merkezi (7 Numaralı Odak) 
Mürselpaşa Bulvarı - Yeşildere Çevre Yolu bağlantısının doğusunda yer almaktadır. 

İZBAN ve Metro güzergahının kesişiminde transfer merkezi işlevi üstlenmektedir. Söz konusu 
alan kent içi konumuyla potansiyele sahip olsa da raylı sistemler ve sınırları çok katı tarif edilmiş 
kapalı alanlar tarafından parçalanmakta, bu durum Meles Çayı’nın algılanmasını ve erişimini 
büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Hilal Aktarma İstasyonu alanı bir toplu taşıma düğüm noktası 
olması ve Meles Çayı ile bütünleşebilme olanağı sunması nedeniyle bir odak alan olarak ele 
alınacaktır. 

 Ege Mahallesi 
Meles Çayı Ege Mahallesi boyuna geniş ve derin bir beton kanalda ilerlemekte ve mahalle 

ile mekansal bir ilişki kurmamaktadır. Ege Mahallesi, İzmir’in liman arkası bölgesinde demiryolu 
ve Meles Çayı ile fiziksel olarak sınırlandırılmış ve az katlı yoğun konut dokusuna sahip bir 
alanıdır. Bu alan, 70’li yılların başında Osman Kibar dönemi sosyal konutları ile ilk dönüşüm 
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müdahalesine uğramış, ancak sonrasında göç sebebi ile bu konutların çevresinde daha yoğun ve 
kaçak yapılaşma oluşmuştur. Kentin cazibe merkezine çok yakın bir konumda sağlıksız yaşam 
koşulları barındırmasından dolayı Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilmiştir. Alan sınırları 
içerisinde proje çalışmaları tamamlanarak uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır. Bu nedenlerle Ege 
Mahallesi Meles Çayı ile kurulabileceği mekansal ilişkiler bağlamında etkileşim alanı olarak ele 
alınacaktır. 

 Sümerbank (8 Numaralı Odak) 
Yarışma alanının bu kısmında Meles Çayı beton bir kesitte ilerlemekte, batı kısmı 

Sümerbank Basma Sanayi Fabrikası, doğu kısmı Mürselpaşa Bulvarı ile sınırlanmaktadır. Çayın 
bu kısmı batık dere olarak çalışmaktadır. Sümerbank Basma Sanayi Fabrikası’nın ilk nüvesi 
1940 yılında, Erken Cumhuriyet Dön emi’nin Sanayi Planı Programı kapsamında, Şehitler 
Caddesi, Meles Çayı ve 1525 sokakların sınırladığı alanda atılmış, izleyen yıllarda farklı üretim 
bölümleri ve sosyal donatıların eklenmesiyle büyük bir endüstri yerleşkesi halini almıştır. 

Sümerbank Fabrikası’nda 2000’li yılların başında üretime son verilmiştir. Fabrika alanı 
içinde yetiştirilmiş, çam ağaçlarının, okaliptüs ağaçlarının oluşturduğu ağaç toplulukları 
bulunmaktadır. Fabrika alanı günümüzde terk edilmiş ve bakımsız durumdadır. Bu alanın 
endüstriyel miras niteliği taşıması ve Meles ile etkileşimli, nitelikli kamusal alan 
oluşturulabilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle odak alan olarak ele 
alınacaktır. 

 Arap Deresi Kolu, Halkapınar Su Fabrikası 
Arap Deresi, Meles Çayı sisteminin Halkapınar yönündeki koludur. Gaziler Caddesi’nin 

kuzeyinde Gıda Çarşısı’nın doğusunda tarihte Diana Hamamları olarak bilinen bölgede 1895 
yılında kent merkezine su dağıtımı yapılabilmesi amacıyla Halkapınar Su Fabrikası inşa edilmiştir. 
Günümüzde İZSU Genel Müdürlüğü’nce kullanımına devam edilmektedir. Diana Hamamlarının 
eski gravürlerinde görülen şadırvan yapısı da günümüze kadar ulaşmıştır. Su Fabrikası ve 
şadırvan yapısı geçmişte bu alanda yer alan Halkapınar Gölü kenarında inşa edilmiştir. 
Halkapınar Su Fabrikası İzmir kentinin suyla olan ilişkisinde hem tarihsel hem de güncel anlamları 
ve yeni açılımlar sunma potansiyellerinden ötürü bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Halkapınar Aktarma Merkezi 
Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nun batısında bulunan Halkapınar Aktarma Merkezi farklı 

toplu taşıma türlerinin (otobüs, tramvay, metro, İZBAN) kesiştiği önemli bir noktadır. Gelecekte 
bu noktadan hızlı tren bağlantısının da sağlanması planlanmış olup buna yönelik Ulaşım 
Entegrasyon Merkezi (UEM) proje çalışmaları tamamlanmıştır. Kentin ulaşımında önemli bir 
kesişim noktası olma özelliğinden dolayı bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Meles Deltası (9 Numaralı Odak) 
Meles Deltası, İzmir kentinde yer alan 4 deltadan (Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz 

ve Meles) biridir. Kent merkezinde İzmir Limanının doğusunda iki parçadan oluşan sazlık tatlı su 
habitatı, bu habitatın körfeze yaklaştığı yerde deniz etkisiyle oluşan deniz börülcesi türlerinin 
hakim olduğu tuzlu su habitatları ve körfezin nispeten sığ kalmış yerlerindeki denizel 
habitatlardan oluşmaktadır. Bu habitatların hemen yanında beton kanalda akan ve körfeze 
ulaşan Meles Çayı, akarsu ekosistemi bakımından önemli ölçüde niteliklerini yitirmiştir. Bununla 
birlikte günümüzde hala karabatak, dere düdükçünü, sakarmeke, mahmuzlu kızkuşu, gümüş martı, 
karabaş martı, Akdeniz martısı, yalıçapkını, gri balıkçıl, sarı, dağ ve ak kuyruksallayan gibi su 
kuşlarına yaşam alanı olmaya devam etmektedir. 

Bu alan; Meles Çayı’nın deltası olma özelliğinin yanı sıra, batısında büyük bir ticari 
limanın etki alanında yer alan, doğusunda ulaşım altyapısı tarafından kesintiye uğratılmış 
olmasına karşın konumu itibari ile bütün İzmir kentine hitap edebilecek bir vitrin niteliği 
taşımasından dolayı odak alan olarak ele alınacaktır. 
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 Alsancak Limanı 
İzmir Limanı 1876 yılında İzmir Liman ve Rıhtım Şirketi tarafından Gümrük Depoları-

Pasaport İskelesi arasında inşa edilmiştir. Liman fonksiyonu daha sonra 1954 yılında Punta 
Bölgesinde inşa edilen Alsancak Limanı’na taşınmıştır. Alsancak Limanı halen önemli bir 
ihracat limanı özelliği taşımaktadır. Bu alan, limanın konteyner sahasının Meles Deltası 
yönünde büyümesini öngören imar planı kararlarının Meles Deltası üzerinde ekolojik anlamda 
oluşturacağı olumsuz etkiler göz önünde tutularak bir etkileşim alanı olarak ele alınacaktır. 

 Bayraklı Kıyı Bağlantısı, Salhane İZBAN İstasyonu 
“İzmirdeniz Kıyı Düzenleme Projesi” kapsamında, ard alan ve Salhane İZBAN İstasyonu 

ile kıyı arasındaki yaya ve bisiklet bağlantısını sağlamak üzere bir üst geçit yapılması 
planlanmıştır. Üst geçidin kıyıya bağlandığı nokta bir buluşma alanı olarak kıyı projesiyle 
bütünleşecektir. Yaya ve bisiklet erişimi açısından bu bölge bir etkileşim alanı olarak ele 
alınacaktır. 

 
YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER 
Yarışmacılardan beklenenlerin başında bütüncül bir senaryo kapsamında Meles Çayı ve 

Yeşildere Vadisi’nin alan bütünü içindeki sürekliliğini kentsel ve ekolojik bir omurga olarak çok 
katmanlı, çok boyutlu ve çok yönlü kamusal alan yaratma ilkesiyle, mevcut yeşil altyapıyı 
destekleyerek ve zenginleştirerek sunmaları gelmektedir. Bunun yanı sıra öncelikli beklentiler 
önem sırası olmaksızın aşağıda sıralanmaktadır. Bu beklentilere ilişkin fikirlerin yarışma 
şartnamesinde tanımlanmış alanları dikkate alarak geliştirilmesi hedeflenmelidir. 

● Kavramsal olarak bütüncül ve programatik bir senaryonun geliştirilmesi, 
● Bu senaryonun zamansal, ilişkisel ve etkileşimsel olması, 
● Geliştirilecek olan kavramsal senaryonun; 
 ○ kentsel çevre ve kent ekolojisi, 
 ○ kentsel gelişme, 
 ○ kentsel bellek 
 ○ kentsel adalet, 
olmak üzere 4 ana ekseni dikkate alması, 
● Meles Çayı’nın halihazırda parçalanmış yapısından, bağlayıcı ve çok yönlü 

işlevselliği olan, sosyo-ekolojik bir omurga özelliğine kavuşması yönünde fikirler geliştirilmesi, 
● Yarışma alanı ve etkileşim alanlarındaki parçalanmış habitatlar ve su yolu arasında 

ekolojik ilişkilerin yeniden kurulmasına, hasar görmüş ekolojik yapının onarılmasına ve 
korunmasına yönelik fikirler geliştirilmesi, 

● İzmir Körfezi boyunca oluşmuş olan kamusal mekân örüntüsünün yeşil altyapı 
stratejisi kapsamında Meles Çayı ve kentin ard alanları ile bütünleştirilmesi, 

● Ekolojik, tarihsel ve kentsel özellikleri ile öne çıkan odak ve etkileşim alanlarının çok 
boyutlu işlevsellik kazanmasına ilişkin fikirler geliştirilmesi, 

● Yarışmacılar tarafından geliştirilecek erişim senaryoları kapsamında İZBAN banliyö 
hattı, Konak Tünelleri gibi değiştirilemeyecek ulaşım altyapı yatırımlarını/planlarını (UPİ 2030) 
da dikkate alarak Meles Çayı ile bağlantılı farklı erişim olanaklarının geliştirilmesi, 

● Kentsel adalet ilkeleri doğrultusunda, kentsel imkanlardan faydalanma konusunda 
dezavantajlı mahallelere ilişkin çözüm yaklaşımlarının geliştirilmesi, 

● Yarışmacılardan bir dönüştürücü etki yaratması beklenen odak alanlarına ilişkin 
kavramsal senaryoları ile tutarlı ve gereken ölçeklerde kentsel yaşama dair çözümler barındıran 
tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi, 
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● Odak alanlarını destekleyici nitelikteki etkileşim alanlarında ise; dönüştürücü etkinin 
kentsel alanlara daha etkin nüfuz etmesine ilişkin yaklaşımların geliştirilmesi, 

● Yarışma sınırı içinde kalan yapılaşmış alanlar için mevcut imar planlarını yeniden 
yorumlayan yaklaşımların geliştirilmesi, 

● Farklı ölçek ve kapsamdaki fikirler geliştirilirken üst ölçekli tema ve stratejilerin (UPİ 
2030, İzmirdeniz, Yeşil Altyapı stratejisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Rapor, vb.) 
dikkate alınması beklenmektedir. 

 
İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Adres: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü 
Kat: 6, Oda No:623, 35250, Konak / İzmir 
 
Telefon: 
+90 (232) 293 4511 (Aylin GÖKNUR) 
+90 (232) 293 9040 (Duygu ARAL) 
+90 (232) 293 4502 (Ebru KANDİLCİ KÖRAN) 
+90 (232) 293 1235 (Tutku AYTÜRK) 
+90 (232) 293 3161 (Can TUNÇOK) 
+90 (232) 293 1743 (Efe ÖNER) 
+90 (232) 293 4227 (Bayram Barış YURDAKUL) 
 
E- posta : melesyarisma@izmir.bel.tr 
İnternet Sitesi : melesyarisma.izmir.bel.tr 
 
IBAN Vakıflar Bankası İzmir Şubesi 
00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı 
IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40 
 
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. 
Yarışma ekibinde en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı yer alacaktır. 

Yarışmacıların danışman olarak ekiplerinde Biyolog, Jeoloji Mühendisi, Hidroloji uzmanı 
bulundurmaları jüri tarafından önerilmektedir. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) 
bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare’yle 
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi 
gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri İdare’ye karşı müşterek ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar; 
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi 

olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak, 
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f) Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma 
raportörlüğüne 13.05.2020 günü saat 17.00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı 
yerine getirmesi yeterlidir), 

g) Yarışmayı açan İdare’de, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, 
yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

ğ) Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 
olmamak, 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

Yarışmaya katılmak isteyenler 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt 
yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal 
Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile İdare’ye ait banka hesabına 
yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla 
gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir. 

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış 
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 
odalarına bildirilir. 

 
JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER 
Asli Jüri Üyeleri 
 

1 Devrim ÇİMEN Dr. Mimar, Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı) 
2 Ferdi AKARSU Biyolog, Sürdürülebilirlik Uzmanı 
3 Deniz ASLAN Doç. Dr. Mimar 
4 Sunay ERDEM Peyzaj Mimarı 
5 Hayriye EŞBAH TUNÇAY Prof. Dr. Peyzaj Mimarı, Çevre Tasarımcısı 
6 Arda İNCEOĞLU Prof. Dr. Mimar 
7 Koray VELİBEYOĞLU Doç. Dr. Şehir Plancısı 

 
Yedek Jüri Üyeleri 
 

1 Emine MALKOÇ TRUE Doç. Dr. Peyzaj Mimarı 
2 Hakan Tüzün ŞENGÜN Dr. Mimar 
3 Azime TEZER Prof. Dr. Şehir Plancısı 
4 Necati UYAR Şehir Plancısı 

 
Danışman Jüri Üyeleri 
 

1 Eser ATAK Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
2 Alper BABA Prof. Dr. Jeoloji Mühendisi 
3 Onur DEMİRCİ İZSU Genel Müdür Yardımcısı 
4 Zeliha DEMİREL Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanı 
5 Deniz GÜNER Prof. Dr. Mimar 
6 Serdar ŞENOL Doç. Dr. Biyolog 
7 Hasan TOPAL Mimar 
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Raportörler 
 

1 Duygu ARAL Y. Mimar 
2 Aylin GÖKNUR Mimar 
3 Ebru KANDİLCİ KÖRAN Y. Mimar 

 
Raportör Yardımcıları 
 

1 Tutku AYTÜRK Y. Mimar 
2 Efe ÖNER Y. Mimar 
3 Can TUNÇOK Mimar 
4 Bayram Barış YURDAKUL Şehir Plancısı 

 
*Jürı̇ üyelerı̇ ve raportörler listesi, jüri başkanı ayrı olmak üzere, soyadı harf sırasına göre 

düzenlenmiştir. 
 
YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
*Yarışmacılara verilecek bilgi, belgeler ve şartnamenin tamamı “melesyarisma.izmir.bel.tr” 

adresinden dijital olarak indirilecektir. 
 
YER GÖRME 
Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Yer görme için 

İdare tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde proje alanına erişim sağlanacaktır. İsteyen 
katılımcıların bu tarihlerden en az iki gün öncesine kadar yarışma raportörlüğüne, şartnamede 
belirtilen e-posta adresine katılımcının iletişim bilgilerini içeren rezervasyon talebi yollayarak 
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

 
YARIŞMA TAKVİ Mİ 
 

Yarışmanın İlanı : 17.01.2020 
Son Soru Sorma Tarihi : 14.02.2020 
Soruların Yanıtlarının İlanı : 20.02.2020 
Yer Görme Tarihleri : 06.02.2020 - 06.03.2020 - 14.04.2020 
Son Şartname Alma Tarihi : 13.05.2020 – 17:00 
Projenin Elden Teslimi veya Kargoya 
Verilme Tarihi ve Saati 

: 13.05.2020 – 17:00 

Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı İçin Son 
Gün ve Saat 

: 15.05.2020 – 17:00 

Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 30.05.2020 
Sonuçların İlanı : 08.06.2020 
Kolokyum ve Ödül Töreni : Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte 

duyurulacaktır. 
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PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 
Teslim edilecek projeler yarışma şartnamesinde tanımlanan özelliklere göre 

düzenlenecektir. 
 
● Projeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler 

Şube Müdürlüğü, Kat: 6, Oda No:623, 35250, Konak / İZMİR adresine teslim edilecektir. 
● Proje ve ekleri yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarışma 

raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi posta veya kargo ile adrese teslim 
olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası 
(proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarışma 
raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarışma takviminde “Proje Teslim Tarihi” olarak 
belirtilen 13.05.2020 tarihinde saat 17:00’a kadar gönderilecektir. 

● En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarışma iletişim adresine ulaşmayan 
katılımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir. 

 
YARIŞMA SONUÇLARININ İLANI 
 
Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait 

internet sitesinde yayınlanacaktır. 
 
Ödüller Ve Ödeme Şeklı̇ 
 
1. Ödül : 150.000TL 
2. Ödül : 125.000TL 
3. Ödül : 100.000TL 
1. Mansiyon : 60.000TL 
2. Mansiyon : 60.000TL 
3. Mansiyon : 60.000TL 
4. Mansiyon : 60.000TL 
5. Mansiyon : 60.000TL 
 
Ayrıca satın alma için jüri emrine 75.000TL bütçe ayrılmıştır. 
TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve 

jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke 
edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti 
yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka 
hesabına yapılacaktır. 

 388/1-1 
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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Güney Marmara Kalkınma Ajansından: 
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI 

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, 
Çanakkale) kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Balıkesir’dedir. 
Ajansımıza “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve 
“Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde 
(Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye 
gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, 
değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim 
becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki 
ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma 
ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 3 (üç) Uzman Personel ile iç denetim 
faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim 
standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 
değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere 1 
(bir) iç denetçi alımı yapılacaktır. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını 
Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, 
Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır. (İç denetçi Ajansın merkez çalışma ofisinin bulunduğu 
Balıkesir ilinde görevlendirilecektir.) 

 
Tablo 1:Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri 

SINAVA BAŞVURU YERİ sinavbasvuru.sanayi.gov.tr 
SINAV BAŞVURU TARİHİ 07/02/2020 – 21/02/2020 
SINAV ŞEKLİ SÖZLÜ SINAV 
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 28/02/2020 

SINAV YERİ 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. 
No:28/1 Karesi/BALIKESİR 

 
Alınacak uzman personelin bölümleri; 
 Şehir ve Bölge Plânlama, Harita Mühendisliği 
 Mühendislik  
 İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler 

 
Tablo 2: Uzman Personel İçin Alınması Planlanan Bölümler 

Bölüm 
İstihdam Edilecek 

Uzman Sayısı 
Mülakata Çağrılacak 
Aday Sayısı (Azami) 

Şehir ve Bölge Planlama Harita 
Mühendisliği 

1 5 

Mühendislik 1 5 
İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler 

1 5 
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Alınacak İç Denetçinin bölümleri; 
 Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, 

çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge 
planlama,  
 

Tablo 3: İç Denetçi İçin Alınması Planlanan Bölümler 
 

Bölüm İstihdam Edilecek 
İç Denetçi Sayısı 

Mülakata Çağrılacak 
Aday Sayısı (Azami) 

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu 
yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, 
çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, 
matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve 
bölge planlama 

1 5 

1. UZMAN PERSONEL VE İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 
resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 
hükümlü bulunmamak 

4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
5. Akıl hastalığı veya sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum 

olmamak. 
6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (son başvuru tarihi itibariyle en az 1 
yıl ertelenmiş olmalıdır.)  

 
2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

2.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı İle Başvuracak Adaylar İçin: 
a) Üniversitelerin mühendislik, şehir ve bölge plânlama, harita mühendisliği, iktisat, 

işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler dallarından veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 70 puan 
C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini 
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması,1 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 

                                                           
1 YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli 
başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir. 
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c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından; 22-28-29 Temmuz 2018 ve 14-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan 
Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle ilgili 
puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak. 

 
Tablo 4: Alınacak Bölümler ve Asgari KPSS Puanı Tablosu 

ALAN 
KPSS 

PUAN TÜRÜ TABAN PUANI 
Mühendislik  KPSS P3 80 
Şehir ve Bölge Plânlama KPSS P3 80 
Harita Mühendisliği KPSS P3 80 
İktisat KPSS P14 80 
İşletme KPSS P24 80 
Maliye KPSS P19 80 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi KPSS P29 80 
Uluslararası İlişkiler KPSS P34 80 

 
2.2 Uzman Personel Başvurusu İçin Şartlar ve Tercih Sebepleri 
Her aday “iş talep formunda” hangi alan için başvuruda bulunduğunu belirtmelidir. Her 

aday sadece bir pozisyon için başvurabilir, birden fazla pozisyona başvuran adayların başvurusu 
geçersiz sayılacaktır.  

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve 
varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde 
değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

 
Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri 
a) Şartname ve ihale dosyası hazırlama, satınalma, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası 

süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek. 
b) Ulusal/Bölgesel kalkınma programları, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel 

kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve 
uygulamaları, hibe veya mali destek program yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu 
belgelendirebilmek. 

c) Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, fizibilite çalışmaları 
alanlarından bir veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelemek, yatırım 
koşul ve olasılıklarını değerlendirme, detaylı pazar ve sektör analizleri hazırlama, yatırım 
tanıtımı, yatırım mevzuatı konusunda deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirebilmek. 

d) Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) projeleri ve yönetmeliği hakkında bilgi sahibi 
olmak ve bunu belgelendirebilmek. 

e) Mali tablo analizi, mali denetim, kredi takip süreci, uluslararası fonlar, risk 
sermayesi, ithalat aşamaları ve gümrük işlemleri konularında tecrübe sahibi olmak ve bunu 
belgelendirebilmek. 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının izin ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri, 
kamulaştırma, imar mevzuatı konularında deneyim/bilgi sahibi olmak. 

g) Harita okuma ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konusunda deneyim/bilgi sahibi 
olmak. 

h) Alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış olmak. 
i) İkinci bir yabancı dil biliyor olmak ve bu durumu belgelemek. 
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3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
3.1 İç Denetçi İçin Başvuruda Bulunacak Adaylar İçin; 
a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, 

istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge 
planlama bölümleri ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul 
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den en az 60 
puan (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası 
geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini 
sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olması,2 

Denklik tablosuna ÖSYM’ nin aşağıdaki linkinden ulaşılabilir: 
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf 
c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve 

kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından 
birine sahip olma, 

 
3.2. İç Denetçide Aranacak Özel Şartlar ve Tercih Sebepleri 
Tüm adaylar başvuruda bulunacakları alanla ilgili olarak aranan şartları sağladıklarını ve 

varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadır. Belgelenmeyen tercih sebepleri hiçbir şekilde 
değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

İç Denetçi İçin Tercih Sebepleri 
a) Muhasebe, mali analiz ve finansal raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak. 
 
3.3. Kriter Seti  
 
(Mülakata girecek adaylar bu kriter setine göre değerlendirilerek belirlenecektir.) 

 
Tablo 5: İç Denetçi Adaylarının Puanlama Kriterleri 

İç Denetçi Puanlama Kriterleri Puanlamadaki Ağırlığı (%) 
Deneyim Yılı (Belgelenmek kaydıyla) 3 40 
YDS/KPDS Puanı 40 
Yüksek Lisans 4 
Doktora 6 
2. Yabancı Dil Bilgisi 4 5 
Tercih Sebepleri 5 5 

 
 

                                                           
2 YDS ile denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli 
başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir. 
3 5 yıl üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. 5 yıl üzerindeki ilave her bir 5 yıl için 10 puan 
verilecektir. 
4 İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirlenen asgari YDS/KPDS veya eşdeğerliliği 
bulunan sınav puanları dikkate alınır. 
5 Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı 
belgelendirmek gerekir. Birden fazla tercih sebebine sahip olmak adayın toplam puanlamasındaki 
ağırlığını değiştirmez. 
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4. BAŞVURU 
Başvurular, 7 Şubat 2020 tarihinden başlayarak 21 Şubat 2020 tarihi saat 23.59'a kadar  

sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Güney Marmara Kalkınma Ajansı Sınav 
Başvuru bağlantısından yapılacaktır. 

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle 
elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih 
nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili 
bölümlerine eklemeleri zorunludur. 

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun 
olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu 
şekildedir:  
 

 Belge Uzman 
Personel 

İç 
Denetçi 

1 Özgeçmiş ve Fotoğraf ✓ ✓ 
2 Diploma ya da Mezuniyet Belgesi ✓ ✓ 
3 2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi ✓ - 

4 

Uzman personel, Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi adayları için 
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da 
buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi 

✓ ✓ 

5 Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler  ✓ ✓ 
6 Son 1 Ay İçinde Alınmış Adli Sicil Kaydı ✓ ✓ 

7 Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 
1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler ✓ ✓ 

8 
İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim 
elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu 
gösterir belge 

- ✓ 

9 İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya 
uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası - ✓ 

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi 
kabul ve beyan etmiş sayılır. 

Sınav başvurularına ilişkin itirazlar yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların 
ilanından itibaren 5 gün içinde Ajansa yapılabilir. Bu itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından 
itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir 
hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne 
kadar uzatılabilir. 

 
5. SINAV 
5.1 Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi 
Uzman Personel için başvuruda bulunan adaylar, alınacak her bir uzman personel için 

belirlenen bölüm/bölümler bazında KPSS puanına göre ayrı ayrı sıralanacak ve puan sıralaması 
listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) 
katı aday çağırılarak sözlü sınava davet edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki 
aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. 
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İç Denetçi için başvuruda bulunan adaylar, Tablo 5 te yer alan puanlama kriter setine 
göre değerlendirilerek belirlenecektir ve pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağırılarak sözlü 
sınava davet edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da 
yarışma sınavına davet edilecektir. 

Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha 
sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya 
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. 
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme 
yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri 
feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunacaktır.  

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

5.2 Sınava Giriş Yeri ve Tarihi 
Ajansa yapılan başvurular değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılmaya hak 

kazanan adayların isimleri 28/02/2020 tarihinden itibaren www.gmka.gov.tr  
www.balikesir.gov.tr  www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların 
isimlerinin ilan edilmesinden sonra yukarıda zikredilen internet sayfalarından duyurulacaktır.  

Sözlü sınav, belirlenecek olan tarihte Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında 
(Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:28/1 Karesi/BALIKESİR) yapılacaktır. Sözlü 
sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi 
gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır 
bulunacaklardır. 

5.3  Yarışma Sınavının Yapılışı 
Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki 

uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili 
kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, 
görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere 
sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları 
tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister. 

5.4 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı 
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. 

Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan 
edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama 
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma 
sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış 
hak teşkil etmez. 

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar 
arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan 
durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu 
pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre 
istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır. 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş 
kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp 
başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda 
ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 
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5.5 Sınav Sonucunun Duyurulması ve Göreve Başlatılma 
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal 

ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet 
sitesinde (www.gmka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile 
birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi 
için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün 
içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir 
makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde 
bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat 
edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep 
nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. 

Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan 
adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri 
hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. 

5.6 Personelin İstihdamı ve Deneme Süresi 
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, 

Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz 
konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği 
yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır. 

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen 
görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, 
personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere 
sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. 

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, 
Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. 
Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır. 

 
ÖNEMLİ UYARILAR: 
1- Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı KHK’nın ek 11. 

maddesi uyarınca, uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak 
intibak yapılacak olan) Başbakanlık uzmanından fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenecektir. 

İç denetçi içinse ücret; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak 
yapılacak olan) Bakanlık bağlı kuruluşu statüsündeki Genel Müdürlük İç Denetçisinden fazla 
olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 

2- Ajans’ın, personel ile imzalayacağı belirsiz süreli iş sözleşmesinde ajansta en az 3 (üç) 
yıl çalışma koşulu bulunmakta olup, 3 (üç) yıldan önce iş akdini feshetmek isteyen personel için 
kademeli olarak belirlenen cezai şart uygulanacaktır. (İş akdinin imzalanmasından itibaren ilk yıl 
içinde iş akdini fesheden personel için 3 (üç) maaş, ikinci yıl içinde iş akdini fesheden personel 
için 2 (iki) maaş, üçüncü yıl iş akdini fesheden personel için 1 (bir) maaş tutarında cezai şart 
personelden tahsil edilecektir.) 160/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 

 
 494/1-1 

  



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 464/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 465/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 463/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 462/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 462/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 460/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 457/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 457/4/1-1 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 454/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 451/2/1-1 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 450/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 446/10/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 445/1-1 
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TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

 
 393/1/1-1 



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

 
 393/2/1-1 



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

 
 393/3/1-1 



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 

 
 393/4/1-1 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

 
 393/5/1-1 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 

 
 393/6/1-1 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 

 
 393/7/1-1 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

 
 393/8/1-1 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 

 
 393/9/1-1 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 

 
 393/10/1-1 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249 

 

 
 393/11/1-1 

  



Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2020 – Sayı : 31011 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7202 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların

Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

7203 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

7204 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel
Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7205 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

7206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 56)

ATAMA KARARI
–– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür

Yardımcısı İbrahim TAŞKESTİ’nin Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2020/35)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER
–– Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar

Sayısı: 2043)
–– Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
–– Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu

Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Sayı: 2020/1)

–– İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi
İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/85, K: 2019/88 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/11/2019 Tarihli ve E: 2019/95, K: 2019/89 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/12/2019 Tarihli ve 2017/26141 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 28/06/2019 Tarihli ve E: 2018/3, K: 2019/4

Sayılı 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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