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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Pe-
riyodik Kontrol Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörlerin periyodik kontrollerine ve bu
kontrollerde görev alacak olan A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerine
ilişkin usul ve esaslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi mua-
yene kuruluşunun, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin, ilgili idarenin ve bina
sorumlusunun yükümlülüklerini belirlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; asansörlerin periyodik kontrollerini ve bu kontrolleri

yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu
ile ilgili idarenin, asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin ve bina sorumlusunun yü-
kümlülüklerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanunu kapsamında korunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında 1/1/1950 tarihinden
önce monte edilen ve tarihsel dokusu bulunan asansörleri kapsamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun

15 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağ-
şişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna ve 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fık-
rasının (d) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“o) İş günü: Resmî tatil ve hafta sonu günleri dışında kalan, ilgili mevzuat ile belirlen-

miş olan çalışma gününü,

ö) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol: 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında ilk kez piyasaya arz edilen bir

asansöre yönelik tescil öncesinde gerçekleştirilen periyodik kontrolü,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Yetkilendirme ve yetki süresi uzatımı

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte yer alan şartları sağlayan A tipi muayene kuruluşu

Bakanlığa başvuru yapar ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilir.

(2) Yetkilendirme veya yetki süresini uzatma talebinde bulunan A tipi muayene kuru-

luşu, Bakanlık internet sitesinde ilan edilen ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine öder.

Bu Yönetmelikte yer alan şartları sağladığı belirlenen A tipi muayene kuruluşu tarafından Ba-

kanlık Döner Sermaye İşletmesine ödeme yapılması halinde yetkilendirme işlemi ya da yetki

süresini uzatma işlemi sonuçlandırılır. 

(3) Yetkilendirme işlemi, yetki süresi verilerek tamamlanır.

(4) Yetkilendirme bilgisi ve süresi, Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(5) Yetki, TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesinin geçerlilik süresi boyun-

ca devam eder, akreditasyon süresi sona eren ve akreditasyonu yenilenmeyen A tipi muayene

kuruluşunun yetkisi iptal edilir.

(6) A tipi muayene kuruluşunun asansörler için TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre

akreditasyonu, elektrik ve hidrolik tahrikli asansörlerin periyodik kontrolünü kapsar. Akredi-

tasyon kapsamı yalnızca elektrik tahrikli veya hidrolik tahrikli asansörler olarak belirlenmiş

olan A tipi muayene kuruluşu, Bakanlık tarafından yetkilendirilmez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Yetkilendirme ve yetki süresi uzatımı başvurusu

MADDE 6- (1) Yetkilendirme veya yetki süresini uzatma başvuru işlemleri, A tipi mua-

yene kuruluşunun Bakanlık internet sitesinde ilan edilen başvuru ücretinin  Bakanlık Döner

Sermaye İşletmesine ödenmesiyle sonuçlandırılır. 

(2) Yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvuru, A tipi muayene kuruluşu

tarafından e-Devlet veya Bakanlık internet sitesinden yapılır. Ancak A tipi muayene kuruluşu

olarak TÜRKAK’a akredite olan kamu kurum ve kuruluşu, ilgili idareye veya ilgili meslek

odasına fiziki şekilde veya KEP yoluyla başvuru yapar.

(3) Yetkilendirme başvurusunda aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulur:

a) MERSİS numarası. 

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti veya kuruluş kanunu veya kuruluşuna dair

resmî karar.
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c) Unvan ve adres.

ç) Temsil ve ilzama yetkili kişinin orijinal imza beyannamesi.

d) İnternet sitesi adresi, yetkili kişinin e-posta adresi ve KEP adresi.

e) Akreditasyon numarası.

f) Asansör periyodik kontrol faaliyetlerini kapsayan ve alt limit değeri en az 1.500.000

TL tutarında olan mesleki sorumluluk sigortası poliçesi.

g) Muayene personelinin adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, mesleği, tecrübe süresi,

tam zamanlı veya dış kaynaklı olma durumu ve yetkisini tanımlayan personel listesi, muayene

mühendisi başarı belgesi.

ğ) Tam zamanlı olarak istihdam edilen muayene personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu

onaylı sigorta kayıtları.

h) Vergi kimlik numarası.

ı) İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Veri Tabanından Bakanlık vasıtasıyla alınan bilgilerin

üçüncü taraflara aktarılmayacağına dair taahhütname.

i) Bakanlık veri tabanına uyumun sağlanacağına dair taahhütname.

(4) Yetki süresini uzatma başvurusu, mevcut yetkinin sona ereceği tarihten en az üç iş-

günü öncesinden yapılır ve söz konusu yetki süresinin belirlenmesinde esas alınan akreditasyon

sertifikası Bakanlığa sunulur.

(5) A tipi muayene kuruluşu olarak TÜRKAK’a akredite olan kamu kurum ve kurulu-

şunun, ilgili idarenin veya ilgili meslek odasının yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına

dair başvurusunda MERSİS numarası aranmaz.

(6) Yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair başvuru; eksik evrak, hatalı evrak

veya yanlış bilgi bulunması hâlinde kabul edilmez ve reddedilir. İlk başvuru kayıt tarihi itiba-

rıyla otuz gün içerisinde yapılacak olan yeni başvurudan ayrıca başvuru ücreti alınmaz. Bu sü-

renin aşılması durumunda yapılacak olan yeni başvuru için birinci fıkrada belirtilen başvuru

ücreti, A tipi muayene kuruluşu tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ödenir.

(7) Başvurunun Bakanlık tarafından kabul edilmesi durumunda, başvuru kabul tarihi

itibarıyla otuz gün içerisinde yetkilendirme ve yetki süresinin uzatılmasına dair  Bakanlık Döner

Sermaye İşletmesine ödeme yapılmaması hâlinde başvurunun yeniden yapılması gerekir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş; dördüncü fıkrasında yer alan “protokol duyurusu,” ibaresinden sonra gelmek üzere

“protokol,” ibaresi eklenmiş; beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Akreditasyon ve mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin aşağıda belirtilen husus-

lardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda A tipi muayene kuruluşunun yetkisi Bakanlık

tarafından iptal edilir:

a) Akreditasyonun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi.

b) Mesleki sorumluluk sigortasının yenilenmemesi, kesintiye uğratılması veya amacına

uygun olmaması.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
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“(2) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tes-

cil öncesi ilk periyodik kontrolü tescil başvurusundan önce, asansör yaptırıcısının müracaatı

üzerine en geç on beş gün içerisinde ilgili A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Tescil

öncesi ilk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör

yaptırıcısındadır. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında asansörü piyasaya arz eden

ve tescil öncesi ilk periyodik kontrole nezaret eden, asansör monte eden veya onun yetkili ser-

visi, söz konusu periyodik kontrolün yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin bir suretini başvuru

aşamasında ilgili A tipi muayene kuruluşuna iletir:

a) AB uygunluk beyanı.

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi.

c) Onaylı asansör avan ve/veya uygulama projesi.

ç) Yük için kalibrasyon doğrulama raporu.

(3) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek olan periyodik kontrol tarihinin belirlenmesinde

içinde bulunulan takvim yılında gerçekleştirilen periyodik kontrol tarihi esas alınır. Bina so-

rumlusunun talebi olması halinde bu tarih erkene alınabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında yer

alan “mesleki ve mali sorumluluk sigortasının” ibareleri “mesleki sorumluluk sigortasının”

şeklinde değiştirilmiş; beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cüm-

le eklenmiş; aynı maddenin onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve on yedinci fıkraları ile

on beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“Protokolde bu Yönetmeliğe aykırı bir hüküm yer alamaz.”

“(10) Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna

karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında gerçekleş-

tirilir. Bu aşamada kullanılacak olan yük, aşağıdaki şartlara uygun olacak şekilde asansör monte

eden tarafından temin edilir:

a) Üç yılda bir defa olmak üzere kalibrasyon laboratuvarından izlenebilirliği olan doğ-

rulama raporunun veya belgesinin alınması.

b) Seri numarası ile birlikte model veya tip bilgilerini silinmeyecek şekilde içermesi.

c) Fiziksel özelliklerini kaybetmeyen, kütlesinde değişiklik olmayan malzemeden oluş-

ması ve kolay taşınabilirliği için ergonomik olması.

(11) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun

yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin

teknik bakım ve onarım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile

iş birliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Garantisi

dolan, garanti uygulamaları dışında kalan veya garanti kapsamında bulunmayan asansörün

takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi

veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu

iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi

nezaret eder. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, tescil öncesi ilk periyodik kontrole,

yıllık periyodik kontrole ve takip kontrolüne nezaret eden teknik bakım ve onarım personeli-

nin;
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a) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı hareket etmemesini,

b) İşveren bilgilerini de içeren tanıtıcı kimlik belgesini üzerinde taşımasını,

c) Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılık kaydının ilgili A tipi muayene kurulu-

şuna sunulmasını,

sağlar.

(12) Periyodik kontrole nezaret etme yükümlülüğü bulunan asansör monte edenin veya

onun yetkili servisinin ilgili mevzuat kriterlerini sağlamadığının tespiti halinde veya bina so-

rumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi imzalan-

mamış olduğunun belirlenmesi durumunda, denetim için asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık

il müdürlüğüne gerekli bildirim A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. Bina sorumlusu

ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisine ait TSE Hizmet

Yeterlilik Belgesinin bulunmaması, bu belgenin geçerlilik süresinin dolması veya bu belgenin

askıya alınması durumunda A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrol yapılmaz. 

(13) Bir sonraki yıllık periyodik kontrole kadar muayene mühendisinin mesleki hata-

sından kaynaklanan veya yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip

kontrolü esnasında muayene mühendisinin yanlış uygulamalarından ötürü asansörde oluşabi-

lecek hasarların tazmini A tipi muayene kuruluşunun mesleki sorumluluk sigortasından karşı-

lanır. Hasarların tazmininin bu sigorta tarafından karşılanamaması durumunda her türlü so-

rumluluk A tipi muayene kuruluşuna aittir.”

“(17) Yıllık periyodik kontrol veya takip kontrolü A tipi muayene kuruluşu tarafından

bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde belirlenen tarihte resen yapılır. Ancak bina

sorumlusunun başvurusu olması halinde söz konusu kontroller birinci cümlede belirtilen ta-

rihten önce de yapılabilir. Bu durumda başvuru, A tipi muayene kuruluşu tarafından hazırlanan

başvuru formu üzerinden yazılı beyan olarak elden veya A tipi muayene kuruluşunun kendi

internet sitesinden elektronik olarak alınır. Başvuru asgari olarak başvuruyu yapanın unvanını

veya adını ve soyadını, başvuru tarihini, başvurunun kapsamını ve başvuru konusu asansöre

ait adres bilgisini içerir. Başvuruya ilişkin kayıtlar, bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar

A tipi muayene kuruluşu tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunu-

lur.”

“Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, bir önceki takvim yılı içerisinde aylık

bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren listeyi her yıl Ocak ayı

sonuna kadar fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak ilgili idareye iletir.”

“(18) Bakanlık mücbir sebep olarak kabul edilebilecek salgın, deprem, su baskını ve

benzeri doğal afet gibi durumlarda; bu Yönetmelikte belirtilen periyodik kontrol ve/veya takip

kontrol süresini geçici olarak erteleyebilir veya uzatabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “takip

eden yılın Ocak ayı başı itibarıyla arttırılmak üzere” ibaresi yürülükten kaldırılmış ve aynı fık-

rada yer alan “sayfasından” ibaresi “sitesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve

onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kul-

lanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörde tespit edilen uygunsuzlukların

en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih

itibarıyla en fazla üç işgünü içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır.

Takip kontrolü neticesinde kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzluk-

ların giderilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektri-

ğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde

ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uygun tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir ve birer

nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.”

“(8) Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz

yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu sürenin bittiği tarih itibarıyla

en fazla üç işgünü içerisinde, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip

kontrolü neticesinde sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmesine neden olan uygunsuzlukların gide-

rilmediği belirlenen asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez ve ilgili

idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmet-

ten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından EK-2’deki formata uy-

gun tutanak, üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina so-

rumlusuna iletilir.

(9) İlgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi

yoluyla hizmetten men edilen asansörün güvenli hale getirilmesine yönelik düzeltme işleminin

başlatılabilmesi için bina sorumlusu tarafından ilgili idareye ve işlem sonrası gerekli takip

kontrolü için A tipi muayene kuruluşuna başvurulur. İlgili idare bu zaman zarfında asansörün

kullandırılmayacağına dair bina sorumlusundan yazılı taahhüt alır ve söz konusu düzeltme iş-

lemi için gerekli izin süreci EK-3’teki formata uygun mühür bozma tutanağı ile başlatılır. Söz

konusu mühür bozma tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene ku-

ruluşu ile bina sorumlusuna iletilir. Mühür bozma tutanağı düzenlenir ve bu tutanakta öngörülen

düzeltme süresi kırk beş işgününden fazla olamaz. Mühür bozma tutanağında belirtilen süre

içerisinde asansörün düzeltme işleminin tamamlanabilmesine ilişkin yükümlülükler, bina so-

rumlusu ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında yapılacak sözleşme ile be-

lirlenir. Bu süre zarfında taraflar arasındaki mali sorumluluklar hariç asansörün güvenli hale

getirilebilmesine ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf sorumlu

tutulur ve Bakanlık tarafından idari para cezası uygulanır. Mühür bozma tutanağında belirtilen

sürenin sonunda düzeltme işlemi yapılmayan asansörün yeniden mühürlenmesine ve gerektiği

durumlarda tekrar mühür bozma tutanağının düzenlenmesine ilişkin yetki ilgili idaresindedir.

Mühür bozma tutanağı ile birlikte gerekli düzeltme işlemi yapılarak var olan uygunsuzlukların

giderildiği bildirilen asansöre yeniden periyodik kontrol yapılır.

(10) Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir

sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Periyodik kontrol ra-

poru onay tarihinden itibaren altmış gün içerisinde bina sorumlusunun müracaatı durumunda

mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansöre birinci takip kontrolü ücretsiz yapılır.”
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“(11) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörün takip kontrolü neticesinde kusurlu

duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde

hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmediği ikinci takip kontrolünde tespit edilen asansör,

ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde

yer alan “yetkilendireceği Daire Başkanı” ibaresi “görevlendireceği yönetici” olarak değişti-

rilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi

muayene kuruluşu, ilgili idare ile protokol yapar. Protokol, imza beyannamesi Bakanlığa su-

nulan ve A tipi muayene kuruluşu adına yasal olarak temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler

veya kamu kurumu statüsündeki kuruluşlarda ise resmî olarak yetki devri yapılan kişi/kişiler

tarafından imzalanır. İlgili idare adına protokol;

a) Belediye için belediye başkanı veya belediye başkanının görevlendireceği yönetici

tarafından,

b) İl özel idaresi için vali veya valinin görevlendireceği yönetici tarafından,

c) İlçe özel idaresi için kaymakam veya kaymakamın görevlendireceği yönetici tara-

fından,

imzalanır.”

“(5) Protokolün asgari olarak içerdiği hususlar aşağıdadır:

a) İmzacıların adı, soyadı ve unvanı.

b) İmza tarihi.

c) Yürürlük tarihi ve geçerlilik süresi.

ç) Tarafların iletişim bilgileri ve KEP adresleri.

d) Belirlenen ilgili idare payı oranı ve ödeme periyodu.

e) Periyodik kontrol ücretine ilişkin bilgiler.

f) Fesih şartları.

g) Mühürleme için bildiriminin yapılacağı yerin adresi ve iletişim bilgisi.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve onuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) A tipi muayene kuruluşu yetki süresi içerisinde en az biri teknik yönetici olmak

üzere asgari altı muayene personelini tam zamanlı olarak istihdam eder. Tam zamanlı olarak

istihdam edilen muayene personeli, bir başka A tipi muayene kuruluşunca veya farklı bir işveren

tarafından eşzamanlı olarak istihdam edilemez veya herhangi bir iş kolunda işveren olarak faa-

liyet gösteremez. Birinci cümlede belirtilen personel yeter sayısının A tipi muayene kuruluşu

tarafından sürekliliğinin sağlanması zorunludur. A tipi muayene kuruluşu; iş sözleşmesi fes-

hedilen personelin yerine, işten çıkış tarihi itibarıyla yirmi işgünü içerisinde yeni personeli tam

zamanlı olarak istihdam etmek zorundadır. Muayene personelinin sigortalı işe giriş bildirge-

sinde yer alan meslek adının ve kodunun, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen mesleklere

uygun olması A tipi muayene kuruluşu tarafından sağlanır.
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(3) Teknik yöneticinin makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik

ve haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde

yükseköğrenimini tamamlamış olması, tam zamanlı olarak istihdam edilmesi ve aşağıdaki

şartlardan en az birini sağlaması gerekir:

a) Asansör ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene tecrübesinin bulunması. 

b) Asansör ile ilgili en az beş yıllık sektör tecrübesinin bulunması.

c) Asansör ile ilgili mevzuat uygulamalarına yönelik en az beş yıllık kamu tecrübesinin

bulunması.”

“(10) A tipi muayene kuruluşu; genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, yönetim

kurulu üyeleri başta olmak üzere ticari temsilcisini ve ticari vekilini teknik yönetici veya mua-

yene mühendisi olarak görevlendiremez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış; aynı maddenin on ikinci fıkrasında yer alan “gereklilikleri” ibaresi “ölçü ve kriterleri”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Muayene mühendisi, bir tam gün içerisinde en fazla altı asansörün

yıllık periyodik kontrolünü veya bir tam gün içerisinde en fazla on iki asansörün takip kontro-

lünü yapar.

(2) Muayene mühendisi, birinci fıkrada belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üze-

rinden bir tam gün içerisinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki

katı sayıda asansörün takip kontrolünü yapar.

(3) Muayene mühendisi, aynı mahallede olmak üzere bir tam gün içerisinde en fazla

üç asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya ilave olarak en fazla iki asan-

sörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi, farklı mahallelerde olmak üzere

bir tam gün içerisinde en fazla iki asansörün tescil öncesi ilk periyodik kontrolünü ve bu sayıya

ilave olarak en fazla iki asansörün yıllık periyodik kontrolünü yapar. Muayene mühendisi bi-

rinci ve ikinci cümlelerde belirtilen yıllık periyodik kontrol sayısı üzerinden bir tam gün içe-

risinde tamamlayamadığı yıllık periyodik kontrol sayısının en fazla iki katı sayıda asansörün

takip kontrolünü yapar.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde yer

alan “web servislerine” ibaresi “veri tabanına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) Rapor; EK-7’de yer alan içeriğe uygun olacak şekilde yıllık periyodik

kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrol tarihinde muayene mühendisi ta-

rafından elektronik ortamda çevrimiçi (online) olarak oluşturulur, onaylanır ve aynı tarihte tek-

nik yönetici imzasına sunulur.

(2) Rapor; yıllık periyodik kontrol, tescil öncesi ilk periyodik kontrol veya takip kontrol

tarihini takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici tarafından imzalanır.

(3) Rapor, tek bir asansör için düzenlenir. 
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(4) Güvensiz veya kusurlu olarak tanımlanan asansöre ait rapor, teknik yönetici tara-

fından imzalandığı tarihi takip eden ilk işgününde bina sorumlusuna ve asansör monte edene

veya onun yetkili servisine A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(5) Hafif kusurlu veya kusursuz olarak tanımlanan asansöre ait rapor, teknik yönetici

tarafından imzalandığı tarihten itibaren en geç üç işgünü içerisinde bina sorumlusuna ve asansör

monte edene veya onun yetkili servisine A tipi muayene kuruluşunca iletilir.

(6) Bina sorumlusunun atanmadığı veya atanamadığı durumlarda rapor, bütün kat ma-

liklerine veya kat malikinin/maliklerinin bağlı bulunduğu muhtarlığa A tipi muayene kurulu-

şunca iletilir.

(7) Rapor; A tipi muayene kuruluşu tarafından adi posta, e-posta, elden teslim veya kısa

mesaj ile bilgilendirmek suretiyle kendi internet sitesinden ilgili taraflara erişim sağlanarak

iletilir. İletime dair bütün bilgiler, Bakanlığa ispatlanmak üzere dokümante edilir ve en az bir

yıl saklanır.

(8) Rapor muayene mühendisi tarafından onaylanır ve teknik yöneticiye sunulur.

(9) Rapor, teknik yönetici tarafından 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza

Kanununa uygun olacak şekilde imzalanır.

(10) Rapor, bir sonraki takvim yılında gerçekleştirilecek olan periyodik kontrol tarihine

kadar saklanır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Asansör kimlik etiketi

MADDE 21- (1) Periyodik kontrole ilk kez tabi tutulacak olan her asansör için bir de-

faya mahsus asansör kimlik etiketi, periyodik kontrol aşamasından önce A tipi muayene kuru-

luşunca EK-9’a uygun olacak şekilde oluşturulur ve dördüncü fıkrada belirtilen yerlere iliştirilir.  

(2) Etiketin boyutunun 85x50 mm ve zemininin gri renkli olması sağlanır. Etiketin üze-

rinde yer alan asansör kimlik numarası ve 32 haneli tanımlamayı oluşturan rakamlar ve harfler;

Arial yazı tipinde, 28 karakter boyutunda ve gri zemin üzerine siyah renkli olarak yazılır.

(3) Asansör kimlik numarası için İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılan Ulusal Adres

Veri Tabanında binalara/yapılara verilen bina numarası, A tipi muayene kuruluşunca esas alınır.

Binada/yapıda birden fazla asansör bulunması durumunda, her bir asansöre bina/yapı içindeki

toplam asansör sayısına göre verilen sıra numarası, bina numarasına ilave edilerek asansör

kimlik numarası oluşturulur. 

(4) Etiketin biri asansör kabininin içerisinde kumanda butonu hizasında kabin tabanın-

dan en az 160 cm yüksekliğe kolayca sökülemeyecek şekilde iliştirilir. İkinci etiket ise o asan-

söre ait olan kumanda panosunun iki yan kenarından herhangi birine veya makina dairesiz

asansörde kumanda panosuna ait olan kapağın iç tarafına 90x60 mm boyutlarında olacak şe-

kilde bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi bulunan asansör monte eden veya onun yetkili ser-

visi tarafından kalıcı olarak monte edilen metal plaka üzerine iliştirilir.

(5) Asansör kimlik numarasının oluşumunda kullanılacak olan bina numarasına Bakan-

lık aracılığıyla erişim sağlanır. 
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(6) 32 haneli tanımlama Bakanlık tarafından oluşturulur ve A tipi muayene kuruluşuna

sağlanır.

(7) Bina/yapı numarası alınamayan zorunlu durumlarda etiket üzerinde sadece 32 haneli

tanımlama ve karekod yer alır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “uygun”

ibaresi “kusursuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) İlgili idare payının alınıp alınmayacağı ve ilgili idare payı alınacaksa miktarı pro-

tokolde açıkça belirtilir. İlgili idare; protokol aşamasında veya protokol süresi boyunca, ilgili

idare payının dışında A tipi muayene kuruluşundan ayrıca ayni veya nakdi taleplerde bulunamaz

ve A tipi muayene kuruluşu söz konusu talepleri karşılamaz. İlgili idare payı, periyodik kontrol

hizmetine binaen düzenlenen fatura tarihinden sonra protokolde belirtilen periyotta ilgili idareye

aktarılır.

(5) Periyodik kontrol ücretinin tespitinde ve tahsil edilmesinde periyodik kontrolün ger-

çekleştirildiği takvim yılı içerisinde geçerli olan ve Bakanlık tarafından ilan edilen taban ve

tavan fiyat aralığı esas alınır.

(6) Periyodik kontrol sonucunda A tipi muayene kuruluşu tarafından düzenlenen fatu-

rada asansörün adresi ve asansör kimlik numarası yer alır. Birden fazla asansör periyodik kont-

rol hizmeti için tek fatura düzenlenmesi durumunda, farklı her asansör periyodik kontrol hiz-

meti için birinci cümlede belirtilen bilgilerin söz konusu faturada ayrıca yer alması sağlanır.

Bu fatura, 213 sayılı Kanuna uygun olacak şekilde düzenlenir.

(7) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları dışında kalan tüm resmî Dev-

let okullarındaki asansörlerin tescil öncesi ilk periyodik kontrolleri hariç olmak üzere, yıllık

periyodik ve takip kontrollerinden ücret talep edilemez.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, birinci veya ikinci

fıkralarda belirtilen süreler dolmadan bina sorumlusunun takip kontrolüne ilişkin başvuruda

bulunması halinde en fazla on işgünü içerisinde takip kontrolü yapılır. Başvurunun alınması

ve başvuru kayıtlarının muhafaza edilmesine ilişkin olarak 9 uncu maddenin on yedinci fıkra-

sında belirtilen gereklilikler yerine getirilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) 1/1/1950 tarihinden önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanıl-

makta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesinin iyi mühendislik uygulamalarına göre be-

lirlenmesinde 2863 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge

Kurulunun kararı esas alınır.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Takip kontrolü neticesinde; periyodik kontrolde asansöre iliştirilen kırmızı veya

sarı renkli bilgi etiketi durumunda herhangi bir değişiklik olmayan asansöre ait olan adres,
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kimlik numarası ve kontrol tarihi bilgileri, bu asansörün ana besleme sisteminden elektriğinin

kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilmesini sağlamak üzere, söz konusu takip

kontrolü raporu onay tarihini izleyen beş işgünü içerisinde fiziki şekilde veya KEP yoluyla res-

mî olarak ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca iletilir. Tescil öncesi ilk periyodik kontrole

yönelik yürütülen işlemler birinci cümlede belirtilen bildirimin dışında tutulur.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve Bakanlık veri tabanı ile entegre edile-

ceği bir veri tabanı, A tipi muayene kuruluşu tarafından oluşturulur ve protokol süresi boyunca

ilgili idareye de açık tutulur. Protokolün herhangi bir nedenle sona ermesi ve ilgili idare tara-

fından talep edilmesi halinde; protokolün tarafı A tipi muayene kuruluşu, periyodik kontrolünü

gerçekleştirdiği asansörlere ilişkin asansör kimlik numarasını, asansör kimlik numarası ile eş-

leşen 32 haneli tanımlamayı, periyodik kontrol tarihini ve adres bilgisini talep tarihini takip

eden en fazla beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak

sağlamakla yükümlüdür. Buna ilaveten bir önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen peri-

yodik kontroller baz alınarak, protokolün sonlanma tarihine kadar periyodik kontrolü gerçek-

leştirilen ve gerçekleştirilemeyen asansörlere ilişkin kimlik ve adres bilgileri de ikinci cümlede

belirtilen zaman içerisinde protokolü sona eren A tipi muayene kuruluşu tarafından ilgili idareye

iletilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- (1) Periyodik kontrole nezaret eden veya nezaret etmekle yükümlü olan

asansör monte eden veya onun yetkili servisinin ilgili mevzuatında belirtilen şartları sağlama-

dığının tespit edilmesi durumunda; denetim için kontrol tarihini takip eden on işgünü içerisinde

asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne A tipi muayene kuruluşunca fiziki şekilde

veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir.

(2) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sis-

teminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi

muayene kuruluşunca kontrol tarihini izleyen beş işgünü içerisinde ilgili idareye fiziki şekilde

veya KEP yoluyla resmî olarak bildirilir.

(3) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamadığı

tespit edilen bina sorumlusuna ilişkin bilgi, gerekli idari tedbir için kontrol tarihini izleyen on

işgünü içerisinde asansörün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne fiziki şekilde veya KEP

yoluyla resmî olarak iletilir.

(4) A tipi muayene kuruluşu merkez adresi ile ilgili değişikliği on beş işgünü içerisinde

Bakanlığa bildirir.

(5) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörün tescil

öncesi ilk periyodik kontrolünde; söz konusu asansörün uygunluk değerlendirme yönteminin

asansör monte eden tarafından yanlış seçildiğinin A tipi muayene kuruluşunca tespit edilmesi

durumunda, kontrolü takip eden on işgünü içerisinde piyasa gözetimi ve denetimi için asansö-

rün bulunduğu ildeki Bakanlık il müdürlüğüne bu asansöre ait olan uygunluk belgesi ve AB

uygunluk beyanı ile asansör monte edene ilişkin bilgiler fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî

olarak iletilir.”
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MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bir defaya mahsus tescil öncesi ilk periyodik kontrolde gerçekleştirilecek olan

muayene ve deneyler, ilgili uyumlaştırılmış standardında veya buna karşılık gelen uyumlaştı-

rılmış Türk standardında öngörülen yükte ve beyan hızında A tipi muayene kuruluşunca ger-

çekleştirilir. Ancak Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında söz konusu asansörün son

kontrolü, birim doğrulama veya son muayene gibi uygunluk değerlendirme yöntemlerinden

biriyle onaylanmış kuruluş tarafından yapılmış ise tescil öncesi ilk periyodik kontrol yüksüz

ve düşük hızda yapılır. Birinci cümlede belirtilen yükte ve beyan hızında muayene ve deneyleri

tamamlanmayan asansörün takip kontrolü veya bir sonraki takvim yılına ait olan periyodik

kontrolü, tescil öncesi ilk periyodik kontrol gerekliliklerine göre sonuçlandırılır. Kontrol kap-

samında gerçekleştirilen muayene ve deneyler neticesinde o asansörde yer alan asansör gü-

venlik aksamının, makinanın, kılavuz rayın, kabinin, halatın, bağlantı elemanlarının kontrol

sonrasında hasar görüp görmediği A tipi muayene kuruluşu adına hareket eden muayene mü-

hendisi tarafından değerlendirilir ve raporun açıklama bölümüne gerekli bilgi yazılır.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belir-

lenen bina sorumlusuna, asansör monte edene veya onun yetkili servisine Bakanlık tarafından

1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna

veya kat maliklerine 11 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen mavi renkli bilgi etiketine

esas olan uygunsuzlukların giderilmesini sağlamadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen

idari para cezası uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen A tipi muayene kuruluşuna Bakanlık

tarafından 1705 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre idari para cezası uygu-

lanır ve/veya 7 nci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen durumların

oluşması halinde A tipi muayene kuruluşunun Bakanlık tarafından yetkisi askıya alınır veya

iptal edilir.

(3) Bakanlık tarafından yetkisi iptal edilen A tipi muayene kuruluşunun yapmış olduğu

protokol ilgili idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Kişisel verilerin korunması

EK MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyet-

lerinde 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzua-

tında yer alan usul ve esaslara uygun hareket edilir.

Atıflar

EK MADDE 2- (1) Diğer mevzuatta muayene elemanına yapılan atıflar, bu Yönetme-

likte belirtilen muayene mühendisine yapılmış sayılır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
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“Mesleki sorumluluk sigortası

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut yetkisi devam eden A tipi muayene kuruluşları için

bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ve değeri en az 1.000.000 TL tutarında olan mesleki

ve mali sorumluluk sigorta poliçeleri 1/1/2024 tarihine kadar geçerli sayılır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“KEP adresi

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu

en geç 1/1/2023 tarihine kadar KEP adresini alır ve Bakanlığa bildirir.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Yük ile ilgili şartlar

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 9 uncu maddenin onuncu fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde be-

lirtilen gereklilikler 1/7/2023 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik imza

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 20 nci maddenin dokuzuncu fıkrası hükmü 1/7/2023 tarihine

kadar aranmaz.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Bilgi etiketi

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin EK-8’inde yapılan değişikliklere uygun bilgi

etiketinin kullanımı şartı 1/1/2023 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kontrol listesi ve rapor

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin EK-5, EK-6 ve EK-7’sinde yapılan değişik-

likler 1/1/2023 tarihine kadar uygulanmaz.

Uygunsuzluk tanımı

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğin EK-5/A, EK-5/B, EK-6/A ve EK-6/B’sinde

yer alan 4.2 numaralı satırlarında yapılan değişiklikler 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde,

35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “Bilim,” ibareleri yürürlükten kaldırılmış; 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 15 inci

maddesinin dördüncü, beşinci, yedinci fıkralarında, 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer

alan “muayene elemanı” ibareleri “muayene mühendisi” olarak; 19 uncu maddesinin ikinci

fıkrasında yer alan “muayene elemanına” ibaresi “muayene mühendisine” olarak; 15 inci mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan “muayene elemanını” ibaresi “muayene mühendisini” olarak;

15 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında,

24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “muayene elemanının” ibareleri “muayene

mühendisinin” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan; EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8 ve

EK-9 ekteki şekilde değiştirilmiş; EK-11, EK-12, EK-13 ve EK-14 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin EK-5/A’sının ve EK-6/A’sının 4.2 numaralı satırında

yer alan “Kabin kapısı/kapıları” ibareleri “Kabin kapısı/kapıları**” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin EK-5/B’sinin 3.21.1 numaralı satırında yer alan “hiç-

bir vasıta sağlanmamışsa,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; 4.2 numaralı satırında yer alan “Ka-

bin kapısı/kapıları” ibaresi “Kabin kapısı/kapıları**” şeklinde değiştirilmiş; 5.10.2, 5.10.3 ve

7.3.1 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin EK-6/B’sinin 3.24.1 numaralı satırında yer alan “hiç-

bir vasıta sağlanmamışsa,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; 4.2 numaralı satırında yer alan “Ka-

bin kapısı/kapıları” ibaresi “Kabin kapısı/kapıları**” şeklinde değiştirilmiş; 5.10.2, 5.10.3 ve

6.2.1 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 41- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 42- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan

Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı

teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Dev-

let memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri,

Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 22/1/2021 tarihli ve 31372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım

ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2022/3 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri
MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mi-
marlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık
Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,
genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.
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Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar
MADDE 2- (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve

kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yarar-
lanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çı-
karılan yapılar için, 2022/3 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mi-
marlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiş-
tirilmeksizin 2022/3 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.  

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi ha-
linde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplana-
caktır.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; yataklı sağlık tesislerinde acil servislerin; çağın ge-

rekleri ile günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirilmesi, personel ve hizmet
kıstasları ile fiziki şartların, tıbbi teknoloji ve donanımın asgari standartlarının belirlenmesi,
hastane öncesi acil sağlık hizmetleriyle etkin olarak koordinasyonun sağlanması, yataklı sağlık
tesisinin statüsüne, hizmet verilen bölgenin ihtiyaç ve şartlarına göre seviyelendirilmesi, triyaj
işlemleri, tedavi süreçleri ile konsültasyon, yatış, sevk ve nöbet hizmetlerine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve merkezleri hariç olmak

üzere kamu, özel ve üniversitelere ait tüm yataklı sağlık tesisleri ile buralarda görev yapan per-
soneli kapsar.

(2) Özel sağlık tesisleri ile vakıf üniversitelerine ait hastaneler, 27/3/2002 tarihli ve
24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin acil ünite ve ser-
vislere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Ka-

nununun 3 üncü maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri ile 508 inci maddesine,
10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliğine ve 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış-
tır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Acil servis: Kamu, üniversite ve özel yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan ve

acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastalara sağlık hizmeti sunulan poliklinik ve yataklı servis
işlevi görebilen sağlık tesisi bölümünü,

b) Acil servis hizmetleri: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda
hastaların sakatlık ya da ölümden korunması amacıyla yapılması gereken müdahale veya te-
daviye yönelik acil serviste yapılan tıbbi hizmetleri,

c) Acil sağlık hizmetleri koordinasyon komisyonu (ASKOM): Acil sağlık hizmetleri
ile bu sürece katkı veren özellikli sağlık hizmetleri, yoğun bakım üniteleri, 112 hasta nakilleri
gibi benzeri hizmetlerin, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonunu, iş birliğini
planlamasını ve takibini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan komisyonu,

ç) Acil servis seviyesi: Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan kriterlere göre oluşturulan acil
servisin, müdürlük tarafından belirlenip Genel Müdürlük tarafından onaylanan tescil işlemi
yapılmış seviyesini,

d) Acil servis sorumlu tabibi: Acil servis işleyişinin bir bütün halinde yürütülebilmesi
amacıyla gerekli koordinasyon ile denetim işlemlerini gerçekleştiren tabibi,

e) Acil servis tipi: Karma, erişkin, çocuk, kadın-doğum veya dal acil servisi şeklinde
tescil edilen acil servisleri,
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f) Acil ünitesi: Acil hastalara acil yardım hizmetleri ile kesin tedavisinin yapılacağı
merkeze nakline kadar temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği,
en az bir odadan oluşan acil sağlık birimini,

g) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) İcapçı tabip: Uzman sayısı nöbet tutacak miktardan az olan kurumlarda ev nöbeti

tutan uzman tabibi,
h) Kritik bakım: Hayati tehlike arz eden hastalıkları ya da yaralanmaları olan kişilere

uygulanan yaşamsal tanı ve tedavi girişimleri ile tıbbi bakımı,
ı) Kritik bakım ünitesi: Yaşamsal tanı, tedavi girişimleri ve tıbbi bakımın yapıldığı odayı,
i) Konsültan tabip: Müdavi tabibin hastanın tanı, tedavi ve takibinde görüş istediği uz-

man tabibi,
j) Konsültasyon işlemi: Müdavi tabibin hastanın tanı, tedavi ve takibinde gerekli gör-

düğü branş uzmanlarından yazılı görüş istemi,
k) Müdavi tabip: Acil serviste hastayı ilk muayene eden ya da hastanın bakımını resmî

olarak devir alan ve fiilen acil serviste görev yapan tabibi,
l) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
m) Nöbetçi tabip: Nöbetini hastanede fiilen tutan tabibi,
n) Sağlık personeli: Tabip, hemşire, ambulans ve acil bakım teknikeri, acil tıp teknis-

yeni, ebe, anestezi, ortopedi teknisyen ve teknikeri unvan ve branşındaki personeli,
o) SBYS: Sağlık Bilgi Yönetim Sistemini,
ö) Tescil komisyonu: Müdürlük bünyesinde acil servislerin seviyelerini belirlemek üze-

re oluşturulan komisyonu,
p) Triyaj: Acil servislere başvuran hastaların, görevli sağlık personeli tarafından hasta-

lıkları ile ilgili şikâyetleri ile belirtilerinin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti gözetilerek,
tıbbi önceliklerinin ve yönlendirilecekleri tedavi birimlerinin belirlenmesi işlemini,

r) 112 Komuta Kontrol Merkezi: Valiliklere bağlı ortak çağrı merkezi veya 112 il
ambulans servisi baştabipliğine bağlı komuta kontrol merkezini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Acil Servislerin Hizmet Seviyesi ve Tipinin
Belirlenmesi, Fiziki ve Tıbbi Donanım Şartları

Acil servis hizmet seviyesi ve tipinin belirlenmesi
MADDE 5- (1) İl veya sağlık tesisi özelinde mevcut olan acil sağlık hizmet ihtiyacı ile

sağlık tesisi tarafından sunulabilecek acil sağlık hizmeti arasında mümkün olan en yüksek dü-
zeyde eşleşme ve koordinasyonun sağlanması ve etkin hizmet verilebilmesi amacıyla müdürlük
tarafından bu Tebliğ hükümlerine göre, bu Tebliğ kapsamındaki tüm sağlık tesislerinde bulunan
acil servislerin hizmet seviyesi belirlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük, bil-
dirilen acil seviyesini aynen veya değiştirerek onaylar. Hizmet seviyesinde Genel Müdürlük
tarafından değişiklik yapılması halinde durum müdürlüğe bildirilir ve nihai acil seviyesi belir-
lenmiş olur.

(2) Sağlık tesislerinin acil servis hizmeti sunulan veya sunulması planlanan yerleşke,
blok, ana bina, ek bina, semt polikliniği ve benzeri tüm hizmet birimleri için ayrı ayrı, hizmet
seviyesi ve acil tipi belirlenerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu işlem esnasında hizmet birimine
ait açık adres ile varsa adres kodu bilgisi ve çekirdek kaynak yönetim sistemi kurum kodu gibi
sayısal mahal bilgiler belirtilir.

(3) Sağlık tesislerinde kurulacak acil servis tipleri aşağıda belirtilmiştir:

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952



a) Üniversite hastaneleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitim kliniği olan şehir has-
taneleri ve A-I genel rol grubu kamu hastanelerinde erişkin ve çocuk hastalara ayrı ayrı hizmet
verecek şekilde erişkin ve çocuk acil servisler kurulabilir, fiziki imkânların elverişli olması ha-
linde bunların ayaktan hasta girişleri de ayrılır. Bu hastanelerde acil durumdaki kadın-doğum
vakalarına müdahale etmek için kadın-doğum acil servisleri de kurulabilir. Aynı hastane bina-
sında erişkin, çocuk ve kadın-doğum acil servislerinin ayrı ayrı kurulması halinde her biri için
ayrı ayrı tescil işlemi gerçekleştirilir fakat bu acil servisler için bu Tebliğ hükümlerinde öngö-
rülmüş olan fizik mekan kıstasları ayrı ayrı kurulmuş olsalar dahi tüm acil servislerin toplamı
fizik mekanı üzerinden değerlendirilir, hizmet kıstasları ise acil servis tip ve seviyesine göre
ayrı ayrı belirlenir.

b) A-I genel rol grubu dışındaki kamu hastaneleri acil servislerinde de esas olarak tüm
yaş ve branş hastalarına hizmet verecek şekilde tek bir karma acil servis olarak kurulur ve tescil
edilir. Fiziki mekanı uygun olan ve hizmet gereği açısından ihtiyaç duyulan hastanelerde ayrı
ayrı erişkin ve çocuk acil servis kurulabilir. Bu durumda tescil işlemleri ve hasta girişleri için
(a) bendi hükümleri uygulanır.

c) Özel sağlık tesislerinde kurulan acil servisler seviyelerine göre tescil edilir. Özel has-
taneler karma acil servis veya bu fıkranın diğer bentlerindeki hükümlere uygun olarak erişkin
ve çocuk ve/veya kadın-doğum acil servisleri de kurabilirler. Özel hastaneler için Genel Mü-
dürlük bu Tebliğ hükümlerine aykırı olmamak şartıyla asgari seviye düzenlemesi yapabilir.

ç) Dal rol grubundaki hastanelerin acil servis tipi, dal acil servisidir. Dal hastanesi birden
çok branş içeriyor ve ihtiyaç var ise her branş için ayrı ayrı dal acil servisleri kurulup tescil
edilebilir, bu durumda her branş acil servisi için ayrı ayrı hizmet seviyesi belirlenir fakat bu
Tebliğdeki fiziki mekana dair kıstaslar tüm branşlardaki acil servislerin toplamı üzerinden de-
ğerlendirilir.

(4) Acil servisler üçüncü fıkrada sayılan tipler haricinde farklı isimlerle tescil edile-
mezler.

(5) Hastane rol grubu değiştirilen sağlık tesislerindeki veya hizmet seviyesi ve tipi de-
ğiştirilen acil servisler ile yeni açılan veya hizmete giren acil servisler için hizmet seviye tespiti
ve tip belirlemesi değişiklik veya hizmet başlangıcını takip eden ay içerisinde gerçekleştirilir.

Acil servis seviye tespit ve tescil işlemleri
MADDE 6- (1) Acil servisler, bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü,

fiziki şartları, gereken tıbbi cihaz, donanım ve asgari ilaç standardı, personel sayısı, yatak sayısı
gibi ölçütler dikkate alınarak I., II. ve III. seviye olarak seviyelendirilir. Müdürlük tarafından
görevlendirilen tescil komisyonu, Ek-5’te yer alan Acil Servis Seviye Tespit ve Denetim For-
muna göre inceleme yapar. Tescil komisyonu tarafından düzenlenen rapor Ek-1, Ek-2, Ek-3
ve Ek-4 formlarında yer alan standartlara istinaden valilik onayı alınarak acil servis seviyesi
tescil edilir. Tescil edilen kurumlar Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) Tescil komisyonu seviyelendirme işlemleri esnasında, Genel Müdürlük tarafından
belirlenmiş nihai hizmet seviyesi ve tip listesinde yer almayan acil servis tespit eder ise veya
belirlenmiş hizmet seviyesi ve tip için değişiklik yapılması gerektiğini değerlendirir ise kendisi
seviye tespit işlemini tesis eder fakat hazırladığı raporda durumu belirtir. Bu durumda müdürlük
yeniden değerlendirme yaparak nihai kararın verilmesi için Genel Müdürlüğe iletir.

(3) Müdürlük tarafından tip ve hizmet seviyesi belirleme işlemi yapılan ve acil servis
hizmeti sunulan tesiste; ana bina, blok, ek bina, semt polikliniği gibi her birim ve yerleşke için
ayrı ayrı tescil işlemi gerçekleştirilir.

(4) Acil servislerin seviye tespiti, bu Tebliğde yer alan standartlara göre yerinde ince-
leme yapılarak müdürlük tarafından oluşturulacak tescil komisyonları ile yapılır. Bu amaçla
müdürlükler tarafından basılı formlar oluşturabileceği gibi Genel Müdürlük tarafından SBYS
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üzerinden veri akışı ve takibi yapılabilecek şekilde elektronik formlar da oluşturulabilir. Tescil
işlemleri bahse konu forma istinaden valilik onayı alınarak gerçekleştirilir ve en geç valilik
onayını takip eden ay içerisinde (elektronik form kullanılması halinde elektronik ortamda iş-
lenerek) Genel Müdürlüğe iletilir.

(5) Tescil komisyonu; biri başkan olan en az 5 üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde
altıncı fıkrada belirtilen nitelikte kişiler arasından üye sayısı arttırılabilir. Komisyon başkanı
sağlık tesisinin türüne göre müdürlükteki başkan veya başkan yardımcıları arasından görev-
lendirilir.

(6) Komisyon üyesi olarak;
a) Sağlık tesisinin türüne göre müdürlükteki ilgili hizmet başkanlığında görevli olan-

lar,
b) İl ambulans servisinde görev yapan tabipler,
c) Acil servis sorumlusu tabipler,
ç) Acil servis sorumlusu hemşireler,
d) Mimar, mühendis gibi teknik unvanı haiz kişiler,
e) Eczane veya depo görevlileri,
görevlendirilebilir.
(7) Dal hastanelerinin acil servis tescillerinde ilgili klinik branştan bir uzman tabibin,

çocuk acil servis tescillerinde ise mümkünse çocuk acil tıp yan dal uzmanı yoksa acil serviste
görev yapmakta olan bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tabibin komisyon üyesi olarak
görev alması sağlanır.

(8) Sağlık tesisi sayısı fazla olan illerde birden çok komisyon kurulabilir ve oy çokluğu
ile karar alır. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın taraf olduğu karar geçerlidir.

(9) Seviye tescil işlemi yapılan acil servislerin sonradan seviyesinin yükseltilmesi veya
yeniden değerlendirilmesine ilişkin talepler, baştabip tarafından müdürlüğe resmî yazı ile ya-
pılır. Başvurular, yazının müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde sonuçlandı-
rılır.

(10) Hizmet seviyesine uygun şekilde tescil edilmiş olan acil servislerin tekrar tescil
edilmesi zorunluluğu yoktur bununla beraber yapılan yıllık denetimlerde bu Tebliğdeki tescil
seviye kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen acil servisler bu Tebliğ hükümlerine göre ye-
niden değerlendirilir.

(11) Yeni açılan acil servisler için 5 inci madde gereğince yapılması gereken işlemler
acil servis hizmet başlangıcını takip eden 1 ay içerisinde gerçekleştirilerek Genel Müdürlüğe
bildirilir. Tescil işlemi ise en geç Genel Müdürlük onayını takip eden ay içerisinde tamamlanır.
Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından hizmet seviyesi ya da tip değişikliği yapılan acil
servislerle ilgili işlem ve tesciller için de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Acil servis fiziki yapısına dair şartlar
MADDE 7- (1) Acil servisteki fiziki yapılar ve güvenlik hizmetlerine ilişkin aşağıdaki

şartlar bulunur:
a) Sağlık tesisi çevresindeki cadde ve sokaklara acil servisi gösteren işaret ve yönlen-

dirme levhaları konulur.
b) Sağlık tesisi yerleşkesinde, acil servis girişine yönlendirme yapılması amacıyla uygun

yerlere, beyaz zemin üzerine kırmızı hilal “ters C harfi şeklinde” ve altında koyu mavi harflerle
"ACİL" ibaresinin ve yön işaretinin yer aldığı tabela veya levhalar bulunur. Lüzumu hâlinde
bu levhalara ek olarak uluslararası kabul gören yabancı bir dilde de yönlendirme tabelaları ek-
lenebilir.

c) Acil servislerin bulunduğu bina veya bloklarda, bina cephesinde ışıklandırmalı ve
en az 20 metreden okunabilecek büyüklükte, lüzumu halinde erişkin, çocuk, kadın doğum ve
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benzeri ayrımları içerecek şekilde kırmızı renkle yazılı “ACİL SERVİS” ibareli tabela bulunur,
tabela yerine ışıklı pano ve benzeri sistemler de kullanılabilir. Acil servisin bulunduğu bina
veya blok çatısında uygun büyüklükte ve ışıklandırmalı “ACİL SERVİS” yazı veya tabela bu-
lundurulabilir.

ç) Acil servis ayaktan ve ambulans hasta girişlerine yakın konumda, acil ulaşımını ak-
satmayacak şekilde, ambulans, engelli ve resmî araçlar ile hasta ve yakınları için yeterli otopark
alanı oluşturulur. Bu alanlarda yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli
ile gerekli güvenlik önlemleri alınır.

d) Acil servisler, hastanenin ana girişinden ayrı, ana yola yakın ve araç trafiği bakımın-
dan kolay ulaşılabilecek şekilde giriş katında oluşturulur, kot farkı ve benzeri nedenlerle giriş
katında oluşturulamayan acil servisler ambulans ile ulaşılabilir olan katta kurulur. Acil servis
girişlerinde veya acil servis içerisinde sedye ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun şekilde
düzenlemeler yapılır. Bu kapsamda bina giriş veya içerisinde kullanılacak rampalar en fazla
%8 eğimli olarak kurulurlar. Engelliler için ilgili mevzuatta öngörülen düzenlemeler gerçek-
leştirilir.

e) Hastanenin dışından idare, poliklinik ve benzeri girişlerinden farklı olacak şekilde
direkt olarak acil servise ulaşılması sağlanır. Acil serviste birbirinden ayrı olarak ayaktan hasta
girişi ile ambulans girişi bulunur. Varsa KBRN dekontaminasyon ünitesi ve benzeri birim
girişleri de ayrı ayrı düzenlenir. Bu giriş alanlarında araç veya ambulans trafiği için kolay
manevra yapılmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılır. Ambulans girişinden kırmızı
veya sarı alana hastaların direkt geçişini sağlayacak düzenlemeler yapılır.

f) Azami ölçüde araç parkından acil servis girişine kadar olan mesafede, hastaların
olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için gerekli önlemler alınır. Bunun mümkün olma-
dığı durumlarda acil servis önünde hasta nakline engel olmayacak şekilde ve tercihen girişin
önündeki yolun kenarından başlamak üzere fakat her hâlükârda girişin önünü ve yanlarını en
az 2 metre nispetinde olumsuz her türlü hava koşullarından koruyacak sundurma bulunur. Acil
servis girişlerinde tekerlekli sandalye ve sedyelerin muhafazası için uygun bir alan ayrılır. Hasta
yoğunluğuna göre yeterli sayı ve nitelikte tekerlekli sandalye ve sedye bulundurulur.

g) Acil servisler görüntüleme, laboratuvar, morg, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi
gibi ihtiyaç duyulan tüm hizmet birimlerine uygun bağlantısı olan bir konumda kurulur veya
bu birimlere uygun bir bağlantı tesis edilir.

ğ) Acil servislerde ihtiyaç ve başvuru yoğunluğuna göre yeterli sayı ve nitelikte kayıt,
tıbbi sekreter, karşılama, yönlendirme, taşıma, danışma personeli görevlendirilir ve görevli
personel için uygun mekanlar oluşturulur.

h) Fiziki şartları uygun olan ve gerekli olduğu değerlendirilen acil servislerde, işleyişi
aksatmayacak şekilde acil servis yakınında konumlandırılmış, 24 saat hizmet verebilen kafe-
terya bulunur.

ı) Hasta ve yakınlarının beklemeleri için gün ışığı alan, sıcak ve soğuktan korunaklı,
havalandırması yeterli, ergonomik oturma düzeninin olduğu, bilgilendirme ekranlarının bu-
lunduğu alanlar oluşturulur. Tescil işlemi gerçekleştirilen her acil servis için ayrı bir bekleme
alanı oluşturulur.

i) Acil servislerde başta hasta bekleme alanları olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alan-
larda, hasta ve yakınları için engellilerin de yararlanacağı şekilde yeterli sayıda, kadın ve erkek
tuvaleti ile lavabosu bulunması sağlanır.

j) Acil servislerde yeterli sayı ve büyüklükte personel soyunma-giyinme oda ve dolap-
ları, tuvalet, lavabo ve tercihen duş içeren dinlenme odaları oluşturulur. Fiziki şartları uygun
olmayan kurumlarda hastane bünyesinde farklı birimlerde yeterli sayı ve büyüklükte soyun-
ma-giyinme odaları oluşturulabilir.
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k) Acil servislerde, acil servis hizmetine dahil olmayan tıbbi veya idari hizmet birim-
lerine tahsis edilen mekanlar bulunmaz. Acil servisteki tüm taşınır ve taşınmazın standartlara
uygun ve kullanıma elverişli durumda bulundurulması gerekir.

l) Acil servis genel temizlik ve enfeksiyon kontrol planları, enfeksiyon kontrol komi-
tesinin görüşü alınarak yapılır. Bu kapsamda temizlik odası, temiz depo/dolap, kirli depo/dolap
gibi destek alanları ve ihtiyaç halinde izolasyon odası oluşturulur, personel için kişisel koruyucu
ekipmanlar bulundurulur, acil servislerdeki tüm alanlarda yeterli ve uygun havalandırma sağ-
lanır.

m) Acil servislerde nöbetçi eczaneleri gösterir ışıklı pano veya levha hastalar tarafından
kolaylıkla görülebilecek bir yere asılır.

n) Nöbetçi personel ile icapçı ve konsültan çalışma listeleri elektronik ortamda ilgililerin
ulaşabileceği şekilde ilan edilir.

o) Nöbetçi personelin icap ve konsültan personel taleplerinde, görüşmelerin kayıt altına
alınmasını ve en az 6 ay süre ile saklanmasını sağlayacak santrale entegre donanım oluşturulur
ve görüşmelerin kayıt altına alındığı ibaresi görüşme öncesi otomatik olarak taraflara bildiri-
lir.

ö) Acil servislerde çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini sağlamak üzere
sağlık tesis yöneticileri tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. Acil ser-
vislerde güvenlik hizmeti, güvenlik personeli ve/veya resmî kolluk kuvveti vasıtasıyla yeterli
sayıda güvenlik kamerası desteğiyle sağlanır. Acil servislerde görev yapan güvenlik persone-
linin görünür olması sağlanır. Güvenlik kameraları, mahremiyeti ihlal edecek şekilde konum-
landırılamaz. Acil servislerde mahremiyet gözetilerek güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör
alan bulunmaması sağlanır. Güvenlik kamerasıyla izleme sistemi ses kaydını da içerir şekilde
yapılır. Kayıtlar en az 6 ay süre ile saklanır, uygun yerlere “sesli ve görüntülü kayıt yapılmak-
tadır” uyarı levhaları asılır. İlgililerin yazılı talebi üzerine şüpheli olaylar için kayıtlar silinme-
den yedeklenme işlemi yapılır.

p) Sağlık personelinin alternatif çıkış yolları konusunda gerekli fiziki düzenlemeler ya-
pılır. Acil servislerde hastanenin diğer hizmet birimlerine açılan geçişleri ve kapıları kontrollü
olacak şekilde düzenlenir. Bu kapsamda kontrollü kapı ve benzeri uygulamaların acil durum-
lardaki sağlık hizmet sunumunu engellememesi amacıyla gerekli önlemler alınır.

r) Acil servis girişinde veya yakın konumda, acil servis asayişinde görevlendirilmiş em-
niyet veya güvenlik personelinin kullanması amacıyla uygun bir oda ile hastaların kıymetli eş-
yalarının muhafaza edileceği bir emanet odası veya kilitli dolap teşkil edilir. Kişilerin emanete
alınması gereken her türlü eşyası tutanak eşliğinde usulüne uygun olarak kayıt altına alınır.

(2) Acil servisteki tıbbi hizmet alanlarına ilişkin aşağıdaki şartlar bulunur:
a) Acil servislerde, hastalar için gerekli muayene, teşhis ve basit tedavi uygulamalarının

gerçekleştirildiği müstakil oda ya da paravan ve benzeri bölünmüş alanlar şeklinde, yeterli sa-
yıda muayene odası/alanı bulunur.

b) Acil servislerde, hastalar için gerekli takip ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirildiği
müstakil oda ya da paravan ve benzeri bölünmüş alanlar şeklinde, yeterli sayıda müşahede
odası/alanı bulunur.

c) Acil servislerde müdahale veya tıbbi işlemlerin yapıldığı müstakil oda ya da paravan
ve benzeri bölünmüş alanlar şeklinde, yeterli sayıda müdahale odası/alanı bulunur.

ç) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirtilen acil servislerde travma hastalarının ilk muayene,
stabilizasyon veya tedavi ile bakımlarının yapıldığı müstakil oda ya da paravan ve benzeri bö-
lünmüş alanlar şeklinde, yeterli sayıda travma müdahale odası veya alanı bulunur.

d) Acil servislerde, kardiyopulmoner resüsitasyon gereken hastaların stabilizasyon, ta-
kip ve tedavilerinin yapıldığı müstakil oda ya da paravan ve benzeri alanlar şeklinde yeterli
sayıda resüsitasyon odası/alanı bulunur.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952



e) İhtiyaca göre acil servis ameliyathaneleri kurulabilir. Acil servislerde ameliyathane
kurulmamış olması halinde sağlık tesislerinde ameliyathanenin en az bir odası acil ameliyathane
olarak belirlenir.

f) III. seviye acil servisler ile Bakanlıkça uygun görülen II. seviye acil servislerde, kritik
bakım ihtiyacı olan hastaların tıbbi tedavi ve takiplerini gerçekleştirmek üzere kritik bakım
üniteleri oluşturulabilir. Kritik bakım ünitelerinin sorumluluğu acil servis uhdesindedir. Bu
ünitelerde takip edilen hastaların stabilizasyon ve müdahalelerini takiben klinik durumlarına
göre ilgili yoğun bakım üniteleri veya yataklı servislerine mümkün olan en kısa sürede nakilleri
sağlanır. Hastane yoğun bakım ünitelerindeki boş yataklar öncelikle acil servis kritik bakım
ünitelerinde takip edilmekte olan hastalar için kullanılır.

g) Acil servislerde, acil servis laboratuvarı kurulabilir. Bu husustaki karar acil servis
ve laboratuvar sorumlularının görüşü alınarak baştabip tarafından verilir. Acil laboratuvarı ku-
rulmamış olması halinde genel laboratuvarlarda acil servis hastaları için talep edilen tahlil ve
tetkikler öncelikli olarak gerçekleştirilir.

ğ) Acil servislerde ihtiyaç halinde muayene alanlarına yakın konumda, kan, idrar ve
benzeri numunelerin alınması ve teslimi amacıyla uygun şekilde düzenlenmiş numune alma
oda veya alanlar oluşturulur.

h) Röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi ve
benzeri tıbbi donanımlı görüntüleme birimleri acil servis içerisinde veya acil servise yakın
alanlarda oluşturulur.

ı) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen acil servislerde muayene alanlarına yakın konumda,
içinde alçı atığı lavabosu ve gerekli diğer donanımı bulunan, alçı, atel ve benzeri işlemlerin
yapıldığı alçı odaları bulunur.

i) Acil servislerde mümkünse ayaktan hasta girişine yakın konumda, acil müdahale ara-
bası ve benzeri donanıma sahip, lavabosu olan pansuman-enjeksiyon odası bulunur. Bu oda-
larda merkezi gaz ve aspirasyon sistemi yoksa oksijen tüpü ve mobil aspiratör cihazı bulun-
malıdır.

j) Acil servislerde hasta veya yakınları ile yapılacak görüşmelerde kullanılması amacıyla
psikodestek odası bulunabilir ve bu birimde lüzumu halinde hasta veya yakınlarının teskin edil-
mesi amacıyla manevi destek personeli dahil ilgili diğer personel arasından görevlendirme ya-
pılabilir.

k) Acil servislerde hastanın kendine zarar vermesini önleyecek şekilde tefriş edilmiş,
oda kapısında hastanın takibine uygun, mahremiyeti bozmayacak şekilde gözlem imkanı bu-
lunan ve gerekli diğer donanıma sahip acil psikiyatri odası bulunabilir.

l) Acil servis içinde veya yakın komşuluğunda, gözaltındaki, tutuklu veya mahkûm has-
taların acil muayene ve basit tedavi ve takip işlemlerinin yapılabileceği, uygun şekilde tedbirleri
sağlanmış tutuklu muayene odası bulunabilir.

m) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen acil servislerde bulaşıcılığı yüksek hastalar için
izolasyon odaları bulundurulur.

n) Bu Tebliğin Ek-1’inde belirlenen acil servislerde KBRN ajanlarına maruz kalanların
arındırma vb. işlemlerinin yapıldığı KBRN dekontaminasyon üniteleri bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Triyaj Uygulaması ve Renk Kodlaması, Muayene ve Refakat Esasları

Triyaj uygulaması ve renk kodlaması
MADDE 8- (1) Triyaj işlemi; acil servis yoğunluğuna bağlı olarak hastaların zarar gör-

mesini engellemek, ihtiyaç duydukları tıbbi bakıma gecikmeksizin ulaşmalarını sağlamak ama-
cıyla bu Tebliğin Ek-4’ünde belirtilen hükümler çerçevesinde uygun sayıda personel ile yapı-
lır.
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(2) Triyaj işlemi Ek-4’te belirtilen tablo kullanılarak yapılabileceği gibi uluslararası ka-
bul görmüş başka triyaj yöntemi ile de yapılabilir. Triyaj yapacak personele hizmet içi eğitim
verilmiş olmalıdır. Triyaj eğitimleri acil servis sorumlu tabibi tarafından verilir veya verdirilir.
Acil servisteki hastalara farklı triyaj sistemi uygulansa dahi veri takibinin doğru şekilde takip
edilebilmesi amacıyla uygulanan sistemin skorlarının, Ek-4’te belirtilen renk kodlamasına en
yakın olacak şekilde belirtilerek SBYS kaydı sağlanır.

(3) Triyaj işlemi yapılması gereken acil servislerde ayaktan hasta girişlerinde, mümkün
olması halinde kayıt ve triyaj işleminin aynı anda yapılması esastır. Kayıt ve triyaj işleminin
aynı anda yapılamaması halinde bu işlemler uygun bir ortamda, yeterli bir alan ayrılarak, önce
triyaj sonra kayıt işlemi şeklinde gerçekleştirilir. Ayaktan başvurduğu halde hayati tehlikesi ol-
duğu değerlendirilen hastalar için kayıt ve triyaj işlemi yapılmaksızın sağlık personeli eşliğinde
uygun görülen alana yönlendirilir. Kayıt işlemleri uygun zamanda gerçekleştirilir.

(4) Hasta yoğunluğu yaşanan veya ihtiyaç duyulan yerlerde hasta bekleme alanındaki
hastaların aciliyet durumlarının değişmesi ihtimaline karşı sağlık personeli tarafından sabit bir
noktadan gözlem yöntemiyle veya dolaşarak triyaj/takip işlemi de yapılabilir. Bu şekilde ya-
pılacak triyaj işlemi, vital bulgu alınmadan, gözlem ve/veya basit şikayet sorgusu ile gerçek-
leştirilir.

(5) 112 acil ambulanslarıyla sağlık tesisine getirilen hastalara ayrıca triyaj uygulaması
yapılmaz. Yapılan değerlendirme neticesinde hasta, ihtiyacına göre kırmızı veya sarı alana alı-
nır. 112 acil ambulansı ile getirilen hastaların triyaj ve diğer SBYS kayıtları, ambulans bekle-
tilmeksizin yataklı sağlık kurumu tarafından yapılır.

(6) 112 vakası karşılayan yoğun acil servislerde ambulans girişleri için ayrı kayıt kabul
ve değerlendirme bankosu oluşturulur. Hemen gözlem altına alınması gereken ayaktan veya
ambulans ile başvuran hastalar ile yanında yakını olmayan veya kimliği olmayan bilinci kapalı
hastaların kayıt işlemleri kayıt bankosundan farklı olarak gözlem alanı gibi yerlerde yapılır.

(7) Acil servise başvuran hastanın kabul edilmesi esastır. Acil servise başvuran hasta
sayısında artış olması ve bu durumun acil servis imkânları ile yönetilemeyecek hale gelmesi
durumunda hastanede görev yapmakta olan personel ile diğer birimlerin imkânlarından yarar-
lanılır. Bu durumda hastane genelinde acil servis yoğunluğunu azaltmak amacıyla acil servis
sorumlu tabibi tarafından öngörülen önlemler baştabip onayıyla uygulanabilir, bu kapsamda
yazılı protokoller oluşturulabilir, ihtiyaç halinde hastane afet ve acil durum planları aktive edi-
lebilir.

Muayene ve refakat esasları
MADDE 9- (1) Kırmızı ve sarı alanda hasta refakatçisi kabulü yapılmaması esastır an-

cak istisnai durumlarda tabip onayı ile refakatçı kabul edilir.
(2) Hasta yakını, hastanın açık onayı halinde anamnez alımı gibi işlemlere refakat ede-

bilir.
(3) Acil servislerde hasta yakınlarına numune örnekleri veya benzeri taşıma işlemi yap-

tırılmaz. Hastaların görüntüleme ve benzeri işlemler için yönlendirme personeli tarafından bilgi
verilmesi sağlanır, yönlendirme işaret ve uyarıları kullanılır. İhtiyacı olan hastaların nakil iş-
lemleri taşıma personeli tarafından gerçekleştirilir. Tabibin lüzum görmesi halinde hastalara
bu işlemleri sırasında bir sağlık personelinin refakat etmesi sağlanır.

(4) Hasta veya öncelikle velisi ya da vasisi, yoksa birinci derece yakınına veya yakın-
larından birine hastanın tıbbi durumu ve yapılacak tıbbi uygulamalar konusunda ilgili tabip
veya personel tarafından mahremiyet gözetilerek bilgilendirme yapılır. Acil servislerde yapılan
her türlü tıbbi işlem sırasında hasta mahremiyetine, tıbbi etik kurallara ve hasta hakları ilkele-
rine riayet edilmesi zorunludur.

(5) İhtiyaç duyulan durumlarda hasta ve yakınları ile yapılacak görüşmelere eşlik etmesi
amacıyla sosyal hizmet uzmanı ve psikolog çağrılır veya görevlendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Acil Servis Nöbet Usul ve Esasları, Hasta Kabul, Yatış ve

Konsültasyon İşlemleri ve Diğer Sağlık Tesislerine Sevk ve Nakil Esasları
Acil servis nöbet usul ve esasları
MADDE 10- (1) Acil servis hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak

aksatılmadan yürütülmesi esastır.
(2) E-II ve E-III rolündeki entegre ilçe Devlet hastanelerinde, aile hekimliği mevzuatına

göre nöbet görevi düzenlenir.
(3) Özel hastanelerde, ilgili mevzuatına göre nöbet görevi düzenlenir.
(4) Kadrosunda 5 ve daha fazla acil tıp uzmanı veya çocuk acil tıp yan dal uzmanı bu-

lunan sağlık tesislerinde acil serviste 24 saat esasına göre bu uzman tabiplerden en az birinin
görev yapması esastır. Acil tıp uzmanı veya çocuk acil tıp yan dal uzman sayısının yeterli
olması halinde aynı anda birden çok uzmana nöbet görevi verilir.

(5) Acil tıp uzmanı veya çocuk acil tıp yan dal uzman sayısı yeterli olmayan hastane-
lerde tüm uzman tabipler, acil servis sorumlu tabibinin teklifi baştabibin onayı ile acil servis
nöbet görevine dahil edilebilirler.

(6) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 ve üzeri
sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak
her bir uzmanlık dalı için branş nöbeti düzenlenir. Branş nöbetleri; iç hastalıkları, genel cerrahi,
kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, ortopedi
ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, göğüs hastalıkları, beyin cerrahi, kulak burun boğaz has-
talıkları, kalp-damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, çocuk cerrahisi, plastik
cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, psikiyatri, dermatoloji, radyoloji, aile hekimliği branşlarından
tabiplere öncelikli olarak nöbet listeleri düzenlenir. Bu branşlarla birlikte, ilave olarak ihtiyaca
göre uzman tabip sayısı yeterli olan diğer branşlara da baştabip kararıyla nöbet düzenlenebi-
lir.

(7) Uzmanlık dalında tabip sayısı müstakil acil nöbeti tutmaya yeterli ise baştabip ta-
rafınca uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilir. Müstakil acil branş nöbeti
tutan tabiplere elektif iş planlarında veya idari başka birimlerde, ilgili nöbet günü için ek bir
görev verilemez.

(8) Uzman tabip sayısının altıncı fıkrada belirtilen sayıdan az olması durumunda her
bir uzmanlık dalı için branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut
klinisyen uzman tabipler arasında dahili branş havuz nöbeti ve cerrahi branş havuz nöbeti dü-
zenlenir. Dahili ve cerrahi branş havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dahili ve cerrahi kli-
nisyen branşların her ikisinde de ayrı ayrı toplam 6 ve üzeri sayıda uzman tabip bulunması ge-
rekir. Dahili ve cerrahi branş havuz nöbeti tutulan hastanelerde, nöbetçi tabiplerin branşları dı-
şında hasta kabulü ve konsültasyon ihtiyaçları için her branşın acil icapçı tabip nöbet listesi
düzenlenir.

(9) Ana daldaki uzman tabip sayısı hastanede branş nöbeti tutmak için yeterli değilse
yan dal uzmanları ilgili ana daldaki nöbet görevine dahil edilebilirler. Yan dal uzman tabiplere
hasta yoğunluğu ve benzeri sebeplerle ihtiyaç duyulması halinde yan dal icap nöbet görevi de
verilebilir. Bu hususlar ile ilgili kararı baştabip verir.

(10) Dal hastanesi bulunan yerlerde ilgili uzmanlık dalındaki acil branş nöbet hizmetleri
bu hastanelerde planlanır, genel hastanelerin bu branşları için hasta yoğunluğu, klinik uzman
tabip sayısı ile dal hastanesine uzaklık ve benzeri kriterler gözetilerek acil servis nöbet hizmeti
düzenlenmeyebilir. Dal hastanelerinde görev yapan uzman tabipler ihtiyaç halinde genel has-
tane nöbetlerine dahil edilebilirler. Bu hususlardaki planlama müdürlük tarafından gerçekleş-
tirilir.
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(11) Dal hastaneleri için; hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği bir veya birden
fazla branşta bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak 24 saat kesintisiz hizmet esasına da-
yalı acil branş nöbeti düzenlenir. Uzman tabip sayısının branş nöbeti için yeterli olmaması hâ-
linde personel durumuna ve iş yoğunluğuna göre acil servis nöbetlerinin ne şekilde yürütüle-
ceğine yine bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak baştabip karar verir.

(12) İl genelinde üniversiteler hariç olmak üzere kamu sağlık tesislerinde görevli olan
uzman tabiplerin, kendi kurumlarındaki görevlerini aksatmayacak şekilde müdürlük tarafından
yapılacak planlamaya göre görev yaptıkları kurumlar haricindeki kamu yataklı sağlık tesisle-
rinde nöbet görevine dâhil edilmeleri mümkündür.

(13) Sağlık tesislerinde branş nöbeti ile yükümlü olan uzman tabiplerden biri gerekti-
ğinde branş nöbetine ilave olarak mesai saatleri dışındaki yoğun bakım ünitesi hizmetlerini de
yürütmek üzere baştabip tarafından görevlendirilebilir.

(14) Kamu ve özel sağlık tesisleri bünyesindeki I. seviye acil servislerde, acil sağlık
hizmetleri en az 1 tabip ve her vardiyada en az 2 sağlık personeli ile yürütülür ve ihtiyaç halinde
ilgili dal uzmanı kuruma davet edilir. II. seviye acil servislerde, acil servis hizmetleri uzman
tabiplerin denetim ve sorumluluğunda tabipler tarafından verilir ve ihtiyaç halinde tüm branş-
lardaki uzman tabipler de dâhil edilecek şekilde en az 2 tabibe acil servis nöbet görevi verilir.
Genel hastanelerde dahili ve cerrahi klinikler için birer uzman tabibe branş nöbet görevi verilir.
Her vardiyada tabipler haricinde en az 4 sağlık personeli görev yapar. III. seviye acil servislerde
ise faaliyet izin belgesinde yazılı olması kaydıyla iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları
ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında acil branş nöbeti tutulması zorunludur.
Uzman tabip sayısının yeterli olması halinde, bu branşlara ilave olarak diğer branşlarda da acil
branş nöbeti tutulabilir. Karma, erişkin, çocuk acil servislerde tabipler haricinde her vardiyada
en az 8 sağlık personeli görev yapar.

(15) I. seviye acil servislerde hastanenin acil servis haricindeki birimleri için nöbet hiz-
metleri, acil servis nöbetçi tabipleri tarafından yürütülebileceği gibi, acil servis hasta başvurusu
fazla olan hastanelerde acil servis haricindeki birimlerin işleyişinin yürütülmesi amacıyla tüm
hastane tabiplerini kapsayacak şekilde ayrı nöbet listesi düzenlenir. II. ve III. seviye acil ser-
vislerde, hastanede acil servis nöbetleri dışında verilen hastane genelindeki diğer nöbet ve ben-
zeri hizmetlere acil servis nöbetçi tabipleri görevlendirilemez.

(16) İcap nöbet esasları aşağıdaki şekildedir:
a) E-II ve E-III entegre hastane rolündeki ilçe Devlet hastanelerinde aile hekimliği mev-

zuatı, özel hastanelerde ise ilgili mevzuat hükümlerine göre icap nöbet görevi düzenlenir.
b) İcap nöbetleri, hasta yoğunluğu bulunmayan veya tabip sayısı hastanede nöbet tut-

maya elverişli olmayan sağlık tesisleri ile klinik branşlar için hizmet gereği gözetilerek baştabip
tarafınca düzenlenir.

c) Gerekli tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan sonra acil servis tabibi tarafından icap nö-
betçisi uzman tabibin sağlık tesisine davet edilip edilmeyeceğine karar verilir. İcap nöbetçisinin
sağlık tesisine daveti acil servise tahsis edilmiş görüşmeleri ilgili mevzuat hükümleri kapsa-
mında kayda alınan bir telefon üzerinden gerçekleştirilir. Davet çağrısı esnasında davete konu
olan hastaların açık isimleri ve/veya dosya numaraları, davet gerekçeleri beyan edilmelidir.
Acil servis davetlerine en kısa zamanda icabet edilmesi gerekir. İcabet edilen davetlerde has-
tanın mevcut klinik durumu ve tıbbi gereksinimlerini açıkça belirten yazılı not konulması zo-
runludur. İcap sürecinin mutlaka takip, yatış, taburculuk şeklinde kesin bir sonuca bağlanması
gereklidir. Bu işlemler SBYS üzerinden geri alınması mümkün olmayacak şekilde yapılır. İcaba
davet, geliş/başlangıç ve sonuçlandırma gibi işlemlere dair süreler kayıt altına alınır.
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ç) İcapçı tabibin müdahil olduğu hastanın acil servisten ilgili birime yatış süresinin ge-
ciktirilmemesi ve acil serviste bekletilmemesi amacıyla acil servis tedavi sürecinde gerekli ol-
mayan tetkik, tedavi, konsültasyon işlemlerinin, hastanın ilgili birime yatırılmasını müteakip
yapılması gereklidir.

d) İcapçı tabibin hastaları acil servis içerisinde değerlendirmesi esas olmakla beraber
stabil hastalarla sınırlı olarak, imkânların elvermediği, acil servisteki fiziki alanların yetersiz
olduğu durumlarda veya istisnai şekilde kadın doğum ve göz hastalıkları gibi özellikli teçhizat
ve mekânlara ihtiyaç duyan durumlarda muayene işlemlerinin acil servis alanı dışında farklı
bir birimde gerçekleştirilmesi mümkündür.

e) İcap nöbeti süreçlerinde yaşanan aksaklık ve tespit edilen sorunlar müdavi tabipler
tarafından sağlık tesisi yönetimine bildirilir ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilir.

Acil servislerde hasta kabul, yatış ve konsültasyon işlemleri
MADDE 11- (1) Sağlık tesisleri kendilerine başvuran veya ambulansla getirilen tüm

acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul etmek, ilk
değerlendirme ve gerekli tıbbi müdahaleyi yapmakla yükümlüdür.

(2) Acil servislere müracaat eden ancak herhangi bir nedenle geçerli kimlik belgesi
veya talep edilen diğer evrakları ibraz edemeyen hastalar için acil durumda olduklarının kabulü
halinde müdahalede bulunulması zorunludur. Müdahale sonrasında bu hastalar için ilgili mev-
zuata göre işlem tesis edilir.

(3) Acil servislerde hasta takibinin 8 saati geçmemesi esastır. Hastaların en geç 8 saat
içerisinde ilgili kliniğe nakli sağlanmalıdır. Bu süre içerisinde kesin tanısı konulamamış veya
birden fazla kliniği ilgilendiren hastalar acil servis sorumlu tabibi tarafından değerlendirilir ve
ihtiyaç duyulduğu öngörülür ise tıbbi durumunun gerektirdiği en uygun uzmanlık dalına ait
klinik veya tabip adına yatışı verilir. 8 saati geçen takiplerde hasta bazında baştabipliğe ve ilgili
kliniklere ulaşacak şekilde SBYS’de uyarı ekranları ve raporlama sistemi oluşturulur. Bu iş-
lemler acil servis sorumlu tabibi tarafından yapılır veya ilgili personel aracılığıyla yaptırılır.
Acil servis sorumlu tabibi tarafından ilgili klinik ya da tabip adına yatırılmak durumunda ka-
lınan hastalar ile ilgili hastane baştabipliği aylık olarak değerlendirme yapar, sorunların tespiti
ve çözümüne yönelik tedbirleri alır.

(4) Yatış işlemi tesis edilen hastalar hastanede uygun yatak olması durumunda en geç
2 saat içerisinde ilgili kliniğe nakil edilir. Bu sürelerin aşılması halinde ilgililer hakkında idari
işlem başlatılır. Acil servis tabibi tarafından yatışı verilen hastanın ayrıca yatırıldığı klinik ta-
rafından yatış reddi yapılamaz, yatış kararı uyarınca yatış verilen klinik/servis/tabip adına direkt
olarak kabul edilirler. Acil servisten bu madde hükmünce yapılan yatışlar için her türlü tıbbi
ve hukuki sorumluluk ilgili klinik/tabip uhdesinde olmak kaydıyla ancak taburculuk işlemi ya-
pılabilir. Bu amaçla acil servis sorumlu tabibine veya acil servis nöbetçi tabibine ilgili klinik
veya diğer tabipler adına hasta yatış yapma yetkisi tanımlanır.

(5) Bir ila dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde yapılan yatışlarda, yatış işlemi ile il-
gili klinik sorumlusu veya tabibe ve mesai saatleri içerisinde baştabip ya da acilden sorumlu
baştabip yardımcısına, mesai saatleri dışında da idari nöbetçi uzman tabibe bilgi verilmesi esas-
tır.

(6) Acil serviste gerek bir ila beşinci fıkradaki hükümler çerçevesinde gerekse ilgili kli-
nisyen tabip tarafından yatışı yapılan tüm hastaların ilgili kliniğe nakli sağlanana kadar poliklinik
ve benzeri elektif hizmet veren başka birimlerden ilgili kliniğe hasta yatışı SBYS tarafından
engellenir. Hastanın ilgili birime naklinin sağlanmasını müteakip acil servis sorumlu veya
nöbetçi tabibi tarafından yatış işlemlerinden sorumlu birime haber verilerek bahse konu blokaj
kaldırılır.
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(7) Acil servisten yapılan hasta yatışlarında ilgili klinikte uygun yatak bulunmaması
hâlinde hasta uygun yatak bulunan diğer servislere yatırılır. Hastanede uygun yatak bulunma-
ması durumunda hastanın yatışı ilgili klinik/tabip üzerine verilerek, hasta uygun servise nakil
olana kadar takipleri acil serviste gerçekleştirilir. Bu durumda gereken takip, tedavi ve bakım
işlemleri ilgili klinik tarafından yapılır. Hastanın takibi hastanın fiilen yatırıldığı klinik perso-
nelince gerçekleştirilebileceği gibi adına yatış yapılan klinik personelince de gerçekleştirilebilir.
Bu hususta ihtilaf oluşması durumunda karar baştabip tarafından verilir. Acil servislerden ilgili
klinik dışında başka bir kliniğe yatış yapılan hastalar için lüzumu halinde en kısa sürede ilgili
klinikte durumu daha stabil olan hastalar ile yer değiştirme işlemi yapılabilir.

(8) Sağlık tesisleri arasında ilgili birimlerin kendi aralarındaki koordinasyonları neti-
cesinde başka bir sağlık tesisinin yoğun bakım veya yataklı klinik ve benzeri birimlerine sevk
edilmiş olan hastalar, herhangi bir gerekçeyle sevki kabul eden tabip tarafından reddedilemez
veya acil servise yönlendirilemezler. Bu şekilde gerçekleştirilen sevkler için gerekli olması ha-
linde il düzeyinde SBYS’ye entegre bir otomasyon sistemi kurgulanır. Bu şekilde kabulü sağ-
lanan hastaların kayıt ve servise yatış işlemleri için acil servis işleyişini aksatmayacak idari
düzenleme yapılır. Bu şekilde sevk yapılmak istenilen hastalar için ilgili birim veya tabip ta-
rafından acil serviste değerlendirmek üzere hasta kabulü yapılamaz.

(9) Acil servis konsültasyon sürecinin, müdavi ve konsültan tabipler tarafından tam bir
iş birliği içerisinde yürütülmesi esastır. Acil servislerde tüm alanlarda konsültasyon davetlerine
mümkün olan en kısa süre içerisinde icabet edilmesi sağlanır.

(10) Acil servisler için icap nöbeti haricinde ihtiyaç duyulan klinik branşlar için tabip
sayısı, hasta yoğunluğu ve benzeri kıstaslar çerçevesinde mümkün olması halinde en az bir ta-
bip sadece acil servis konsültasyon hizmeti sunumu ile görevlendirilebilir. Bu amaçla görev
listesi hazırlanır ve ilgililere tebliğ edilir.

(11) Mesai saatleri dışındaki acil servis konsültasyon hizmetleri öncelikle ilgili branşın
varsa sağlık tesisi içinde bulunan nöbetçi tabibi tarafından yoksa icap nöbetçisi tabip tarafından
sağlanır. Konsültasyon daveti ve konsültan görüşü yazılı olarak gerçekleştirilir. Bu işlem SBYS
üzerinden geri alınması mümkün olmayacak şekilde elektronik imza veya ilgili tabibe ait şif-
reyle yapılır, yazılı olarak gerçekleştirilen konsültasyonlarda mutlaka kaşe ve imza bulunur.
Acil servis konsültasyon davetlerinde, diğer konsültasyonlardan ayrılacak şekilde “acil servis”
ve/veya “kırmızı alan” ibaresi bulunması sağlanır. Konsültasyon davetleri çağrı cihazı, telefon
mesajı gibi yöntemlerle idare tarafından kaydedilip saklanabilecek şekilde gerçekleştirilir ve
davet, geliş/başlangıç ve sonuçlandırma gibi işlemlere dair süreler ile telefon görüşmeleri ilgili
mevzuat hükümleri kapsamında kayıt altına alınır.

(12) Konsültasyon taleplerinde ihtiyaç duyulan tıbbi gereksinimlerin net biçimde açık-
lanması, konsültan tarafından ise hastanın mevcut klinik durumunun net bir şekilde belirtilmesi
ve mutlaka takip, yatış, taburculuk şeklinde kesin bir sonuca bağlanması gereklidir. Konsül-
tasyonlarda tekrarlayan tetkik ve ardışık tedavi önerisinde bulunulamaz. Böylesi durumlarda
hastanın o branş tarafından yatırılması gereklidir.

(13) Hastanın acil servisten ilgili birime yatış süresinin geciktirilmemesi ve acil serviste
bekletilmemesi amacıyla acil servis tedavi sürecinde gerekli olmayan tetkik, tedavi, konsül-
tasyon işlemleri, hastanın ilgili birime yatırılmasını müteakip yatırıldığı klinik tarafından ger-
çekleştirilir. İlgili branş tabibi tarafından girişimsel işlem öngörülmesi halinde hastanın o kli-
niğe yatırılarak ilgili birim tarafından girişimsel işlem yapılması sağlanır.

(14) Konsültasyon süreçlerinde yaşanan aksaklık ve tespit edilen sorunlar müdavi ve
konsültan tabipler tarafından baştabipliğe bildirilir ve Baştabip tarafından gerekli düzenlemeler
gerçekleştirilir.
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Acil servisten diğer sağlık tesislerine sevk ve nakil esasları
MADDE 12- (1) Acil servise başvuran hastaların ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra,

ilgili sağlık tesisinin; uzman tabip, tıbbi donanım, yatak kapasitesi, hastanın tıbbi durumunun
gerektirdiği tetkik, müdahale, bakım ve tedavi kapasitesinin uygun olması hâlinde hastanın
başka bir sağlık tesisine sevk edilmemesi ve gerekli sağlık hizmetinin ilgili sağlık tesisinde ve-
rilmesi esastır.

(2) Hastaların durumu stabil oluncaya kadar sevk edilmemesi esastır. Bununla beraber
hastanın stabilizasyonu ve acil tedavi işlemleri sağlık tesisinde sağlanamıyor ve mutlak surette
sevki gerekiyor ise uygun koşullar sağlanarak sevki gerçekleştirilir. Hastanın sevk edildiği sağ-
lık tesisi, hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve gecikmeksizin tedavisini başlatmak
ile yükümlüdür.

(3) Sevki yapılan hastanın sorumluluğu, tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesi-
sine kabulü sağlanana kadar sevki yapan sağlık tesisindedir. Hastanın sevk edildiği sağlık tesisi,
hastanın kabulü için gerekli tedbirleri almak ve bekletmeksizin tedavisini başlatmak ile yü-
kümlüdür. Acil serviste sevk için bekleyen hastanın sorumluluğu, sevk kararı veren branşın
acil servis nöbeti tutması halinde ilgili nöbetçi tabibe, nöbetçi tabip bulunmayan durumlarda
ise konsültan tabibe aittir. Hastanın başka bir sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili karar ilgili branş-
taki nöbetçi tabip, acil servis sorumlu tabibi, acil tıp uzmanı tarafından alınabilir. Bu hastaların
sevk formu nöbetçi idari uzman tabip veya sevk kararı veren tabip, acil servis sorumlu tabibi,
acil tıp uzmanı tabiplerinden birisi tarafından onaylanır. Sevk kararını veren tabip sevk gerek-
çelerini net bir şekilde belirtmelidir.

(4) Sağlık tesisinin kapasitesini aşan hallerde ilgili kliniğe yatırılmak üzere acil serviste
bekleyen hastalar, aynı il içerisinde ilgili branşta icap/nöbet tutulan ve uygun servis yatağı bu-
lunan kamu sağlık tesislerine, 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla iletişim kurularak,
müdürlük koordinasyonunda sevk edilir.

(5) Hastaların ambulans ile sevk işlemlerinde mevcut otomasyon sistemi üzerinden 112
Komuta Kontrol Merkezi ve acil servis/hastane yönetimi arasında tam ve etkin bir iletişim ku-
rulması zorunludur. Uygunsuz sevklerin önlenmesi amacıyla Genel Müdürlük tarafından uygun
görülen il veya sağlık tesisleri özelinde acil servisten yapılan sevklerin acil servis sorumlusu
ve/veya acil servisten sorumlu baştabip yardımcısı tarafından onaylanması, il dışı sevkler için
ilgili hizmet başkanlığı tarafından müdürlük seviyesinde onay verilmesi gibi uygulamalar plan-
lanabilir.

Uygunsuz sevklerin önlenmesi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi için komisyon
kurulması

MADDE 13- (1) ASKOM başkanlığı, il sağlık müdürü veya görevlendireceği bir baş-
kan tarafından, sekretarya görevi ise il sağlık müdürünce belirlenen başkanlık tarafından yü-
rütülür. ASKOM toplantılarında alınan kararlar, il sağlık müdürü tarafından onaylanınca yü-
rürlüğe girer. Onaylanan kararlar ilgili müdürlüklere ve taşra teşkilatındaki ilgililere iletilir.

(2) ASKOM sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri ve acil sağlık hizmetleri başkanı veya
yardımcıları, sağlık tesisi baştabipleri/mesul müdürleri veya baştabip yardımcıları, acil servis
ve yoğun bakım sorumlu tabipleri, il ambulans servisi baştabibi ve ihtiyaç halinde davet edil-
mesi uygun görülen kişilerin katılımıyla teşekkül ettirilir.

(3) ASKOM, il ve sağlık hizmet bölgeleri genelinde yürütülecek olan acil sağlık hiz-
metlerinin koordinasyonu, hasta sevk akışı, uygunsuz sevklerin tespit ve denetim süreçlerindeki
karar ve iş birliği gerçekleştirmek amacıyla kurulur. Süreçte oluşabilecek aksaklıkların önlen-
mesi amacıyla ilgili tedbirleri alır ve bu amaçla gereken disiplin soruşturmalarını yürütür.
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(4) ASKOM toplantıları, il veya sağlık hizmet bölgeleri genelinde bütün sağlık tesisle-
rinden ve il yönetiminden ilgililerin katılımıyla yapılabileceği gibi hastane rol gruplarına, acil
servis tescil seviyelerine, sağlık tesisi statülerine göre seçilmiş sağlık tesisleri veya inme, rep-
lantasyon ve benzeri hizmet başlığı özelinde yapılabilir. Bu durumda ilgili klinik veya tesis
yöneticilerinin de toplantılara iştiraki sağlanır.

(5) ASKOM toplantı sıklığı müdürlük tarafından belirlenir. Bununla beraber ihtiyaç ha-
linde sekretarya tarafından toplantı çağrısı yapılabilir.

(6) Uygunsuz, gereksiz veya endikasyon dışı sevkler ile usulüne uygun sevk edildiği
halde kabul edilmeyen sevklerin, denetimi, sebeplerinin anlaşılması, çözüme kavuşturulması
ve raporlama yapılması amacıyla ASKOM bünyesinde sevk değerlendirme komisyonları ku-
rulur. Komisyonlar en az 3 üyeden oluşur.

(7) ASKOM bünyesindeki sevk denetim komisyonlarının görevlerini yürütmek üzere,
ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisleri bünyesinde alt komisyonlar oluşturulabilir. Bu ko-
misyonlar tarafından hazırlanan raporlar değerlendirilmek üzere ASKOM’a gönderilir.

Acil servislerin 112 Komuta Kontrol Merkezi ile koordinasyonu
MADDE 14- (1) Tüm sağlık tesisleri, acil servis hizmetlerinin etkin ve koordineli yü-

rütülmesi ve hastaya ait bilgi paylaşımı için ortak kayıt sistemi kurmak zorundadır. Ortak kayıt
sistemi, müdürlüğün ve/veya Bakanlığın denetim ve kontrolünde, mevcut bilgi sistemlerine
entegre olacak şekilde organize edilir.

(2) İleri tetkik ve tedavisi gereken hastaların diğer sağlık tesislerine acil nakil işlemleri
hastanın tıbbi durumuna uygun nihai tedavisinin sağlanabileceği sağlık tesisinin belirlenmesi
dahil 112 Komuta Kontrol Merkezinin yönetim ve koordinasyonunda yürütülür. Nakil edilecek
hastalar ilgili diğer mevzuatta belirtilen ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından belirlenen
elektronik sistemler veya nakil formları doldurularak gerekli işlemler tamamlanır. Sağlık tesisleri
bahse konu elektronik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparlar.
Sevk için bekleyen hastanın tedavi reddi imzalayarak ya da izinsiz terk ederek sağlık kurulu-
şundan ayrılması durumunda acil servis müdavi tabibi veya konsültan tabip tarafından 112
Komuta Kontrol Merkezine bilgi verilir.

(3) Sağlık tesisine ambulansla getirilen vakalar acil servis tabibi tarafından mümkün
olan en kısa sürede teslim alınması ve ilgili ambulansın hastayı devretmesinin ardından hemen
ayrılması sağlanır. 112 ekipleri hastayı teslim etmeden acil servisten ayrılmaz. 112 ekipleri ta-
rafından getirilen hastalara ait kayıt işlemleri sağlık tesisi personeli tarafından gerçekleştirilir.

(4) 11 inci maddenin sekizinci fıkrası kapsamında yataklı klinikler arası sevk veya kon-
sültasyon amacıyla yönlendirilen hastaların ilgili klinik veya tabip tarafından kabul işlemleri
yapılıncaya kadar sorumluluk sevk eden sağlık tesisine ait olup bu hastalar acil servis tabibine
teslim edilemezler. 112 ekipleri nakil amacıyla getirdikleri bu hastaları ilgili servise veya yoğun
bakıma teslim eder.

(5) 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından olağandışı durumlar ile durumu kritik olan
hastalar için ilgili acil servise bilgi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve sorumluluklar
MADDE 15- (1) Acil servis hizmetlerinin bu Tebliğe uygun olarak yürütülmesi ve ko-

ordinasyonunda müdürlükler, baştabipler, acil servisten sorumlu baştabip yardımcıları ile acil
servis sorumlu tabipleri birinci derecede ve müteselsilen sorumludur.
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(2) Müdürlükler bu Tebliğde belirtilen kriterlere göre acil servis işleyişini denetler, so-
nuçları değerlendirir ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri alır, lüzumu
hâlinde denetim sonuçlarını raporlayarak Genel Müdürlüğe bildirir.

(3) Denetimler müdürlük tarafından belirlenecek bir ekip tarafından gerçekleştirilir,
ekip içerisinde sağlık tesisinin türüne göre müdürlükteki ilgili hizmet başkanlığında görev ya-
pan personel de bulunur. İhtiyaç halinde birden çok ekip kurulabilir. Denetim neticesinde mü-
dürlük tarafından acil servis hizmet seviyesi, tipi ve tescil seviyesinde değişiklik yapılmasına
yönelik işlem başlatılabilir. Genel Müdürlük her zaman resen denetim veya inceleme yapabi-
lir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki acil servislerde, bu Tebliğe aykırılık tespit
edilmesi halinde; kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında tabi oldukları ilgili
mevzuata göre disiplin hükümleri uygulanır. Özel sağlık tesisleri bünyesindeki acil servislerde,
bu Tebliğe aykırılık tespit edilmesi halinde, 3359 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi hükümleri
uygulanır.

(5) Sağlık tesisinde baştabip yardımcılarından biri acil servislerden sorumlu baştabip
yardımcısı olarak görevlendirilir.

(6) Bünyesinde acil tıp eğitim kliniği bulunan hastanelerde klinik idari sorumlusu acil
servis sorumlu tabibidir. Sorumlu tabip mevzuatta kendisine verilen görevler ile baştabip tara-
fından verilen görevleri yerine getirir.

(7) Bünyesinde acil tıp eğitim kliniği bulunmayan hastanelerde ilgili mevzuat gereğince
aşağıda belirtilen şekilde baştabip tarafından acil servis sorumlu tabibi görevlendirilir:

a) Acil servislerde varsa acil tıp uzmanı tabibe, yoksa acil serviste yoğun hizmet veren
klinik branş uzman tabipleri arasından bir tabibe, bu şekilde de bir tabip bulunmaması halinde
acil serviste görevli bir tabibe acil servis sorumlu tabipliği görevi verilir.

b) Çocuk acil servislerde ise varsa çocuk acil yan dal uzmanı yoksa çocuk sağlığı ve
hastalıkları uzman tabibine acil servis sorumlusu görevi verilir.

c) Dal hastanelerinde acil servis sorumlu tabibi ilgili branş uzman tabipleri arasından
seçilir.

ç) Mesai dışındaki nöbet hizmeti süresince ihtiyaç duyulması halinde nöbet görevini
yürüten tabiplerden birine görevine ilave olarak sorumlu tabibe vekalet etme yetkisi verilebilir,
bu yetkinin verilmesi halinde durum nöbet listesinde belirtilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16- (1) 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ya-

taklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut acil servislerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımından önce mevcut olan acil servislerin

seviyelendirme ve tescil işlemleri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde ta-
mamlanır. Sağlık tesislerinin acil servisleri, bu maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya
kadar mevcut tescil seviyelerine göre hizmet vermeye devam eder.

Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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KARAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10877 

—— • —— 
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10875 
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10870 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10862 
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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10863 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10876 

—— • —— 
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 10871 
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İstanbul 3. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 10864 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10858 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10866 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10867 

—— • —— 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10868 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10872 

—— • —— 
İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10859 
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10861 

—— • —— 
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10873 

—— • —— 
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10874 
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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10869 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10865 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10860 
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Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10728 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10703 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10704 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10633 

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

 
 10634 

—— • —— 
Gerede Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10851 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MUHTELİF KORUYUCU ELDİVEN ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Koruyucu Eldiven Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 97 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
    : 2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
 Dosya No : 2231223 
 İKN : 2022 / 912227 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : 6 kalem muhtelif koruyucu eldiven temini 
b) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makine 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 
Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarları / 
ZONGULDAK 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip elektrikçi 
eldivenlerinde 90 takvim günü, diğer eldivenler 60 
takvim gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı 
     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 10.10.2022 - 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip 
inceleme sertifikası, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası, Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. AT Tip 
İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş, onaylı kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. 
Bu belgeleri bulunmayan eldivenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sertifikalar, teklif edilen ve 
numunesi verilen malzemelere ait olacaktır. Numune ürün kodu ve teknik özellikleri, sertifikası 
düzenlenmiş malzeme ile aynı olacaktır. 

6.2.  Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 
ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif edenler lehine fiyat 
avantajı uygulaması yapıldıktan sonra toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura 
göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak her bir iş kalemi için kısmi teklif 
verilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 
ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 
zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 10834/1-1 
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MADEN DİREĞİ TAŞIMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu Müesseseleri Maden Direği Taşıma Hizmeti (17.182 m3) 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in          

17. maddesine göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:267090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 96 -0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat 

Caddesi) 68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : emre.sk@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin  

a) Dosya No : 2211821 

b) IKN : 2022/918565 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu 

Müesseselerine Maden Direği Taşıma Hizmeti 

(17.182 m3) 

ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Müesseselerinin 

maden direği stok sahaları 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 
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e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden 
itibaren 30.06.2023 tarihine kadardır. Sözleşme 
süresi, taşınacak olan maden direğinin teslimat 
programına ait olup taşıma süresine ait değildir. 
Taşıma işi 30 Haziran 2023 tarihine kadar 
bitirilecektir. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve saati : 03.10.2022 Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları Taşıma Belgesi (K, L, R vb.) ni teklifleri ile birlikte sunacaklardır 
6.1.1. İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

6.1.2. İstekliler, Karayolları Taşıma Belgelerinde Belirtilen Kapasitelerine Uygun Şekilde 
İhaleye Teklif Vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine Uygun Teklif Vermeyen İsteklilerin Teklifleri 
Geçersiz Sayılacaktır. 

6.2. İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
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8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

8.1. Müesseselerin ihtiyacı olan maden direklerinin taşınması işine Orman İşletmeleri 

bazında teklif verilebilecektir. Her Orman İşletmesi ayrı şekilde değerlendirileceğinden, İstekliler, 

birim fiyat cetvelinde yer alan orman işletmelerinden istediğine teklif vermekte serbesttirler. 

Herhangi bir Orman işletmesinden çıkacak maden direklerine bölecek şekilde kısmi teklif 

verilmeyecektir 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10- Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan 

sadece yerli isteklilere açıktır. Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 10889/1-1 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

ALSZ TRAKSİYONER AKÜMÜLATÖR BATARYASI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
ALSZ Traksiyoner Akümülatör Bataryası Temini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Merkez/Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594783 - 03722531273 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
Merkez/Zonguldak 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 Merkez/Zonguldak 

e) Elektronik Posta Adresi : devrim.utangac@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın 
a) Dosya No : 224303 
b) İKN : 2022/ 914781 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 3 kalem Akümülatör Bataryası 
ç) Teslim Yeri : Yerli istekliler için: Teknik Şartnamede 

belirtilmiştir. 
  Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilecek 

olan sipariş şartlarına bağlı olarak uluslararası 
teslim şekillerinin öngördüğü teslim yeri. 

d) İşe Başlama Tarihi : Yerli yükleniciler için; Sözleşmenin 
imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

  Yabancı yükleniciler için; Sözleşmenin taraflarca 
imzalanmasını müteakip teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi : 150 (Yüzelli) iş günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Salonu 
b) Tarih ve saati : 10.10.2022 Pazartesi günü, saat:15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya İdari 

Şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.1.9. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 
inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 
ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

4.3. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyenlerce sunulacak 
yerli malı belgesi. 

5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
6.1. Akümülatör bataryaları için ATEX teçhizat direktifine göre Avrupa Konseyince 

onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara 
uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren 
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ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX teçhizat 
direktifi Ek-3 AB (94/9/AT için, AT) Tip İncelemesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak 
imal edilecek bataryalar için ise ATEX teçhizat direktifi Ek-9 Modül G: Birim doğrulamasını esas 
alan uygunluk kapsamında teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) içerecek şekilde olacaktır. 
Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.7 maddesine uygun olarak, bataryaların ise 
Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır. 
Birim Doğrulama Modülündeki ekipman tanımında (Madde 4), üretici kodlaması yanında Teknik 
Şartnamede tanımlanan Akümülatör bataryaları tiplerine göre “(6 tonluk EIMCO lokomotifler 
için)’’, “(17 tonluk EIMCO lokomotifler için)’’ ile ‘’(PHS AE-30 lokomotifler için)” ifadesi de 
yer almalıdır. ATEX sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web 
adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı eklenecektir. 
Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının 
geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır. 

6.2. İdari Şartnamenin 7. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin 
değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. 

6.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir 
6.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. Yerli malı 
teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi 
esas alınarak hesaplanacaktır. 

9- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
10- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

12- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 
gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 10895/1-1 
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5 ADET LOKOMOTİFTEKİ EKSİK ETCS EKİPMANLARININ TAMAMLANMASI 

VE SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/918560 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 5 Adet Lokomotifteki Eksik ETCS 

Ekipmanlarının Tamamlanması ve Sistemin 

Devreye Alınması işi (Ayrıntılar TTŞ 436 

Madde 1. de belirtilmiştir.) 

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 

ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, 

Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 

Gar-ANKARA / TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

05/10/2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

10- TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 3-g Yönetmeliği “Madde 12 İhale İlan Süreleri ve 

Kuralları” hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 20 gün yayımlanacaktır. 

 10829/1-1 
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25 ADET DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE ETCS ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARIN 

BAKIMI VE ARIZA ISLAHI HİZMET ALIMI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/918682 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 25 Adet DE 22000 Tipi Lokomotiflerde ETCS 

Araç Üstü Ekipmanların Bakımı ve Arıza Islahı 

Hizmet Alımı işi 

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-

ANKARA / TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

06.10.2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1071 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 

10- TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 3-g Yönetmeliği “Madde 12 İhale İlan Süreleri ve 

Kuralları” hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 20 gün yayımlanacaktır. 

 10830/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait Ankara ili Altındağ İlçesinde bulunan aşağıdaki listede 

belirtilen, taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. Maddesinin 3. fıkrası ve Belediyelerin 
Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin 15'inci 
maddesi (d) bendine göre açık artırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır. 

1. İhale 28.09.2022 Çarşamba günü saat 16:00 ’da Zübeyde Hanım (Ziraat) Mahallesi 657 
Sokak No:14 Altındağ-ANKARA adresindeki Altındağ Belediye Binası Encümen Toplantı 
Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2. Satışı yapılacak taşınmaza ait satış şartnamesi, çalışma saatleri içerisinde Zübeyde 
Hanım (Ziraat) Mahallesi 657 Cadde No:14 Altındağ-ANKARA adresindeki Altındağ Belediye 
Binası 5. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

3. İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 
3.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi 
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması, 
c) Gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 

gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, d) İhaleye ortak olarak girecek şahısların noterden 
onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, 

3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde; 
a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret 

Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 
ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, 

b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin 
vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

3.3. İstekli Tüzel Kişi olması halinde; 
a) Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu 

gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip 
kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

b) İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Şartnamenin 8. maddesinin (8.1) 
fıkrasının (b) bendindeki Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu 
belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini 
gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

3.4. İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; 
a) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde 

halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış 
belgenin ibrazı, 

b) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması 
hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, 
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c) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden 
tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

4. İhaleye girecek olanlar, taşınmazı yerinde görmüş ve satış şartnamesinde belirtilen 
hususları, taşınmaza ait bilgileri ve tapudaki takyidatları aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin 
kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte 
bulunamazlar. 

5. Satış ihalesinden doğacak masraflar, damga vergisi bedeli, ilan bedeli, KDV bedeli , 
her türlü tapu harçları, alım satım vergisi, varsa bina ve arazi vergileri alıcıya aittir. 

6. Satış bedeli, KDV bedeli ve diğer harçlar ihalenin onayını takip eden tebligat tarihinden 
itibaren 15 gün olan yasal süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir. 

7. Geçici Teminat Bedeli en geç ihale günü saat 12:00 ‘e kadar yatırılacaktır. 
8. Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ 
PARSEL 

ALANI m³ 

BRÜT 

İNŞAAT 

ALANI m² 

MUHAMMEN BEDELİ 

TL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ TL 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 
Hacettepe 

(Özbek) 
602 5 

ARSA VE ÜZERİNDEKİ 

YAPI 
345.00 374.48 6.500.000,00 TL+KDV 195.000,00 TL 28.09.2022 16:00 

 10783/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
28.08.2022 tarih ve 31937 sayılı Resmî Gazete’de Stajyerlerin Giyim Eşyası Temini ihale 

edileceği ilan edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında 
hazırlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri 
İle İlgili Yönetmelik’in 27. maddesine göre düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. 
Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

1- İdarenin 
a) Adresi : Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090 

Zonguldak 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
ç) Dosya no : 2231218 
d) İhale kayıt no : 2022/853807 
2- Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı  
a) Gazetenin adı : Resmî Gazete 
b) Gazetenin tarih ve sayısı : 28.08.2022 - 31937 
c) Düzeltilen madde : İdari şartname 3.1.ç maddesi;  
İhale (son teklif verme) tarihi: 27.09.2022 olarak düzeltilmiştir. 
Teknik Şartname 5.1. maddesi; Malzemeler en geç 60 takvim günü içinde teslim 

edilecektir. Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir olarak düzeltilmiştir. 
İlan olunur. 10890/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE  
UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR  

Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama 
modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İli : GAZİANTEP 

İlçesi : ŞAHİNBEY 

Mahallesi : TEKSTİLKENT 

Cadde / Sokak : - 

Pafta : N38C-19D-4A 

Ada No : 2289 

Parsel No : 23 

Yüzölçümü : 2.000,00m² 

Makam Onayı, Tarih ve Sayısı : 
Vakıflar Meclisi’nin 30.05.2022 tarih ve 254/238 sayılı 
kararı. 

Tahmin Edilen (Muhammen) 
Bedel 

: 

12.608.805,44TL(OnİkiMilyonAltıYüzSekizBinSekiz 
YüzBeşTürkLirasıKırkDörtKuruş) 
(Bu bedel Meclis Kararında inşaat süresince (İlk 2 Yıl) 
belirlenen kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin 
toplamıdır.) 

Geçici Teminat : 
378.264,16.TL(ÜçYüzYetmişSekizBinİkiYüzAltmışDört
TürkLirası-OnAltıKuruş) olup, bu bedel muhammen 
bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. 

İşin Adı : 

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Tekstilkent Mah. 2289 
Ada, 23 Parselde kayıtlı 2.000,00m² yüzölçümlü arsa 
vasıflı taşınmazın, 28 Yıl Süreli Yapım veya Onarım 
Karşılığı Kiralama İşi. 

İhale Dökümanlarının 
(Görüleceği / Temin 
Edilebileceği;) Adres 

: 

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İncilipınar 
Mahallesi, Prof. Muammer AKSOY bulvarı, No:8, 
Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:4 (Yatırım Servisi) 
Şehitkamil / GAZİANTEP 

İhale Günü ve Saati : 07/10/2022 Cuma Günü Saat: 10.00 

İrtibat Tlf- Faks : 
0 342 232 44 25 (Dahili:7400)  
e-mail :gaziantep@vgm.gov.tr. –  
İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 
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A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin, Vakıflar Meclisinin 30.05.2022 gün 
ve 254/238 sayılı kararına istinaden; 

1-Sözleşme süresinin 2 yıllık proje ve inşaat süresi dahil toplam 28 (yirmi sekiz) yıl 
olarak belirlenmesi, 

2- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,  
3- Kira bedellerinin; 
- Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresinin ilk 2 yılı için aylık 4.000,00-TL + ihale 

artış oranı kadar sabit kira bedeli alınması, 
- 3. yılın başından itibaren aylık 25.750,00-TL + ihale artışı + Önceki 2 yılın TÜFE artışı 

yapılmasıyla hesap edilecek kira bedelinin alınması, sonraki yılların kira bedellerinin, sözleşme 
süresi sonuna kadar her yıl yıllık TÜFE oranından arttırılarak ( bir önceki yılın kira bedelinin 
TÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %  Oranı esas alınarak) belirlenmesi, 

4- Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 
teminat vb.   yükümlülüklerin konulmaması, 

5- Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili 
kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının 
sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm 
yükümlülüklerin yükleniciye ait olması,   

6- İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, ekspertiz 
raporundaki kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerde değişiklik olması, gelir getirici 
inşaat alanlarında veya verilen fonksiyonda artma/değişiklik olması halinde ihalede oluşan kira 
bedellerinden az olmamak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, 

7- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 
başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

8- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin 
yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması 
gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak 
İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin 
alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza 
vb.)Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak 
İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

Şartlarıyla, ilgili mevzuat kapsamında, "Ticaret” fonksiyonuna uygun olarak kullanılmak 
üzere 28 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması işidir. 

B) İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1- İsteklileri İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış 

zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 
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b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi,  

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin  aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,  

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile  tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye  ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti, 

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

e) Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat 
Mektubu veya geçici ve ek teminat bedelinin Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf 
Katılım Bankası, Gaziantep Şubesindeki TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 İban numaralı 
İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile 
vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına 
dair geçici teminat makbuzu. 

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

g) Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi: Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi 
itibarı ile  geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 
grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' 
veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 
Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 
noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 
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İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50’si değerlendirilir. 

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

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

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

h.4.) Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu 
diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerindeki 
tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur. 

h.5) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası. 
İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 
yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 
yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. 
maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) Vergi borcu olmadığı dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 
alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 
ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 
dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

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

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

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,  
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l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 
uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

m) Terör örgütlerine iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek: 11) 
n) Teklif Mektubu : İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 1 1 -maddesine göre hazırlanmış 

ve  şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı 
zarf. 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 
temin etmekle mükelleftir. 

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

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine 
isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 
geç ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.  

2- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İncilipınar Mahallesi, Prof 
Muammer AKSOY bulvarı, No:8, Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:4 (Yatırım Servisi) 
Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasında ücretsiz olarak görülebilir ve bedeli mukabilinde satın alınabilir. İhale dökümanı satış 
bedeli: 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) olup Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf 
Katılım Bankası, Gaziantep Şubesindeki TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 nolu hesabına işin 
ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek İhale 
dökümanı satın alınacaktır. 

3- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte İncilipınar Mahallesi, Prof Muammer AKSOY 
bulvarı, No:8, Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:4 (Yatırım Servisi) Şehitkamil/GAZİANTEP 
adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale 
Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 
bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır, 

5- Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 
yapılamaz. 

7- Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 
üzerinde  kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir 

8- Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri dâhil tüm giderler 
sözleşme esnasında defaten istekli tarafından İdareye ödenecektir. 

9- İhalenin yapılamaması durumunda yeniden ilan edilmeden, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu'nun 43. maddesine göre ihale pazarlığa bırakılacaktır. 

10- İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta uygun bedeli tespitte serbesttir. 
İLAN OLUNUR 
 10826/1-1 
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50 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR KIRTASİYE MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Munzur Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 50 

kalem muhtelif cins ve miktar kırtasiye malzemesi, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve ihtiyaç 

sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca 

gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dökümanı sair ihale 

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

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

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

3)  Teklifler  21.09.2022  günü,  en  geç  saat  12.00’ye  kadar  Genel  Müdürlüğümüz  II  

No.lu  Satınalma  Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

bendi  gereğince  istisna kapsamındadır. 

6)  İhtiyaç  duyulması  halinde  düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin  www.dmo.gov.tr  

adresinin  ihale  ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan 

firmalara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 10910/1-1 
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4 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden: 
4 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/922933 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1 Aeratör 10 adet 

2 Angıldurva 10 adet 

3 Işıklı Aeratör 10 adet 

4 Mikromotor 10 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 21.09.2022 Çarşamba günü saat 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 
4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 
ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 
isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 
de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 
gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 
ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 
Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 
TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 
malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

4.3.2.2. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
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4.3.3.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 21.09.2022 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 10888/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü İskilip Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğü : AMASYA OBM İhale No : 4993 

İşletme Müdürlüğü : İSKİLİP OİM İhale Tarihi : 28.09.2022 
Yer : https://esatis.ogm.gov.tr İhale Başlangıç Saati : 11:00 

# Satış Yeri 
Cins, Nevi, Boy ve 

Sınıf 

Parti 

No 

İstif 

No 

Boy 

(m) 
Adet Miktar 

Ölçü 

Birim 

m³ / 

Adet 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 BAYAT OİŞ İbreli Dikili Ağaç 14 17  273 157,383 m³ 0,576 800,00 3.777,00 

2 İSKİLİP OİŞ İbreli Dikili Ağaç 20 101  11777 2.026,675 m³ 0,172 1.260,00 76.608,00 

3 KUNDUZLU OİŞ İbreli Dikili Ağaç 21 162  3204 488,169 m³ 0,152 710,00 10.398,00 

4 SARAYCIK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 22 75  28738 4.977,125 m³ 0,173 930,00 138.862,00 

5 AKKAYA OİŞ İbreli Dikili Ağaç 23 218  5116 2.318,743 m³ 0,453 989,00 68.797,00 

6 KUZULUK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 24 21  5422 158,172 m³ 0,029 205,00 973,00 

7 KUZULUK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 25 22  12080 718,590 m³ 0,059 185,00 3.988,00 

8 SARAYCIK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 26 77  9746 1.334,194 m³ 0,137 750,00 30.019,00 

9 BAYAT OİŞ İbreli Dikili Ağaç 27 30/54  1603 492,113 m³ 0,307 1.100,00 16.240,00 

TOPLAM 77959 12.671,164 - - 6.929,00 349.662,00 

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 

https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile ihale 

edilecektir. 

2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3-Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler 

https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

4-İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik 

ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi 

Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 

vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik 

sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları 

veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim 

etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 

5-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek 

isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en 

az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir. 
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6-Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, 

muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 

ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale 

başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir.  

7- İhale başlangıç saatinden başlayarak, 10 dakika süre ile tüm partilere pey 

sürülebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 

olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Zaman bitiminden önceki 

10 saniye içinde pey verilmesi halinde ihale süresine 10 saniyelik bir süre eklenecektir. Bu süreç 

pey verilmeye devam edildikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle devam edecektir. Pey sürme 

süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak 

işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır. 

8-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 

satışlarında mal bedelinin %25’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

10- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

vade süresi uygulanacaktır.  

11- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

12-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

13-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi 

halinde süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 

gecikme zammı alınacaktır. Teminat mektuplarına bağlı alacakların süre uzatımında verilen ek 

süre için, süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 

gecikme zammı peşin olarak alınacaktır. 

14-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi İçin; 

İşletme Müd. Adres  : Meydan Mahallesi Akşemseddin  Caddesi  

İşletme Müd. Telefon  : 0(364) 511 6187 

İşletme Müd. Faks  : 0(364) 511 3936 

İlan Olunur. 10804/1-1 
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İBRELİ VE YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 23.09.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : SAMSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https://esatis.ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi,Nevi,Boy 

ve Sınıf 
İstif No 

Parti 

No 
Boy(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet m3/Ster TL TL 

1 
ADA ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

25 36 

Kayın - 

Sarıçam 

- 

Karaçam 

26316 1.379,142 277,00 11.461,00   

2 
ATAKUM ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

Yapraklı Dikili 

Ağaç 
18 37 Kayın 61500 2.629,125 330,00 26.028,00   

3 
AYVACIK ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

128/124 38 
Kayın - 

Kızılçam 
784 498,057 980,00 14.643,00   

4 
AYVACIK ORMAN 

İŞLETME ŞEFLİĞİ 

Yapraklı Dikili 

Ağaç 
135 39 Kayın 230 314,064 1.170,00 11.024,00   

5 

HEMŞİNLER 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı Dikili 

Ağaç 
134 40 

Gürgen - 

Kayın 
2832 3.362,703 1.330,00 134.172,00   

6 

HEMŞİNLER 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

Yapraklı Dikili 

Ağaç 
135 41 

Gürgen - 

Kayın 
2293 1.557,554 1.330,00 62.146,00   

TOPLAM: 6   93955 9.740,645 5.417,00 259.474,00   

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 6 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 
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4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, teldireği, madendireği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  10  aya  kadar  

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT : Satış İlanlarımız   http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.  

 0(362) 238 1153 

FAX 0(362) 238 3819 

BANKA ŞUBESİ HESAP NOLARI 

Ziraat Bankası : TR500001002095399281755005 

Halk Bankası : TR27000120096620000400027 

Vakıf Bankası-SANAYİ ŞUBESİ  : TR750001500158007302331155 

İ L A N O L U N U R. 10899/1-1 
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YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 20/09/2022 

Saati 11:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri E-SATIŞ 

Sıra 
No Deposu Cinsi Boy 

(m) 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat Adet m3/Ster/K 
1 KOFCAZ OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  820 576.355 1 2.188,00 37.832,00 
2 GÜLBABA OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  1806 1632.722 1 2.283,00 111.825,00 
3 KOFCAZ OİŞ Yapraklı Dikili Ağaç  714 740.785 1 2.351,00 52.248,00 
 TOPLAM   3340 2949.862 3 6.822,00 201.905,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 3 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 
40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Edirne Yolu Üzeri 
Telefon : 0 (288) 214 2945 
Fax No : 0 (288) 214 1375 
 10900/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz belirtilen şartlar 

dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 
“Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır. 

İli Antalya 
İlçesi Muratpaşa 
Mahallesi veya Köyü Kızıltoprak 
Cad.-Sk.-Mevkii Şehit Ercan Caddesi 
Ada 7472 
Parsel 5 
Yüzölçümü 435,00 m2 
Niteliği Arsa 
Hisse Miktarı Tamamı 
Vakfı Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı 
Tahmin Edilen Bedel 5.806.600,00 TL (BeşmilyonsekizyüzaltıbinaltıyüzTürkLirası) 
Geçici Teminat 174.198,00 TL (YüzyetmişdörtbinyüzdoksansekizTürkLirası) 
İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi 

kapsamında kapalı teklif ihalesi)  
İşin Adı “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi, 7472 

Ada 5 Parsel Üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yapılması” işi 
İhale Tarih ve Saati 06.10.2022 (Perşembe) – Saat: 11,00 
İhalenin Yapılacağı Adres Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat 

Toplantı salonu (Sinan mahallesi, Atatürk caddesi, Vakıf 
İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA) 

İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Bedelsiz 
Temin Edilebileceği Adres  

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat. 
Yatırım ve Emlak Servisi (Sinan mahallesi, Atatürk caddesi, 
Vakıf İşhanı, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA)  

İrtibat Tlf. – Faks 0242 244 13 94-95 - 0242 248 96 44 
I- İdarece “Vakıflar Meclisi’nin 22.08.2022 tarih, 394/376 sayılı) kararı” ile belirlenen 

asgari şartlar;  
1.Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan; en az 1. Bodrum Kat 10 bağımsız bölüm 

numaralı dükkan, Zemin Kat 2 bağımsız bölüm numaralı daire, 1. Kat 5 bağımsız bölüm numaralı 
daire, 2. Kat 6 ve 7 bağımsız bölüm numaralı dairelere ilave olarak 1.000,00 (bin) TL nakit 
paranın Vakfına alınması, 

2.İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında Vakıf hissesine 
yansıtılması, 

3.Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 
(Oniki) aydan fazla olmaması,  

4.Mimarlar Odasınca en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, 
avan proje bedelinin yüklenici tarafından proje müellifi ve/veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan 
önce ödenmesi, 
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5.Değerlendirmeye konu Vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan (Şerh. Beyan vb. ) kayıtların kaldırılması – Gerekmesi halinde (İfraz, tevhid, terk, 
ihdas vb. ) işlemlerin yaptırılması – Yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum 
ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması  

- Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması 
gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb. ) tedbirlerin alınması – Yapılacak bütün 
harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine 
getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak 
talebinde bulunulmaması, 

6.634 sayılı Yasa gereğince uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde 
hazırlatılması, 

7. Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,  
8.3194 sayılı Kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması 

halinde, kanunun öngördüğü orana kadar (DOP kesintisi %45) olan kısmının bedelsiz terk 
edilmesi, terk oranının %45’in üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç üzerinden 
hesaplanması (Ekspertizde belirtilen m2 birim değerinden az olmamak üzere) yapılarak 
yükleniciden defaten tahsil edilmesi.  

II- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

III- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

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

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 
yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

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

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

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

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

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

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık 
Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 
Formu (Ek:6), 

l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter onaylı taahhütname 
(Ek:9) 

m) Şartnamenin 11/1. Maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif 
mektubu (EK-7) ve eki pay-puan cetvelini içeren iç zarf. 

IV- Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin 
tüm aşamalarında, nakit para (TL) ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak, teklif edilen 
nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif 
etmek zorundadır. Bağımsız bölüme tekabül etmesine rağmen nakit para teklif eden istekli, bu 
durumda ihale komisyonunca uygun görülecek bağımsız bölümü İdareye bırakmayı kabul eder. 
Aksi halde, teklif geçersiz sayılır. 

V- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (l) 
bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 
aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

VI- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

VII- Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler, şartnamenin 11/2. Maddesine uygun olarak 
hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, 
istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale 
komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

VIII- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten 
sadece bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

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

X- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez. 

XI- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri yükleniciye aittir.  
XII- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR.       
 10815/1-1 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Afyonkarahisar İli Emirdağ Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine 

yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 4 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 
2886 sayılı DİK. nun 35-a  maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 
satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Sıra No Mahalle Kat No İş Yeri No Cinsi Alan m² 

Muhammen m² 

Bedeli  

KDV Hariç 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

İhale 

Başlama 

Saati 

Şartname 

Bedeli-TL 

1 İncili Zemin 1 Ticari 341 35.000,00 358.050,00 ₺ 10:30 100 

2 İncili Zemin 2 Ticari 159 40.000,00 190.800,00 ₺ 10:35 100 

3 İncili Zemin 3 Ticari 159 60.000,00 286.200,00 ₺ 10:40 100 

4 İncili Zemin 6 Ticari 157,5 35.000,00 165.375,00 ₺ 10:45 100 

Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine 
yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 9 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 
2886 sayılı DİK. nun 45.  maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 
satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Sıra No Mahalle Kat No İş Yeri No Cinsi Alan m² 

Muhammen m² 

Bedeli  

KDV Hariç 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

İhale 

Başlama 

Saati 

Şartname 

Bedeli-TL 

5 İncili Zemin 4 Ticari 66 35.000,00 69.300,00 ₺ 10:50 100 

6 İncili Zemin 5 Ticari 64 35.000,00 67.200,00 ₺ 10:55 100 

7 İncili 1. 7 Ticari 79 14.000,00 33.180,00 ₺ 11:00 100 

8 İncili 1. 13 Ticari 66,5 14.000,00 27.930,00 ₺ 11:05 100 

9 İncili 1. 14 Ticari 81,5 14.000,00 34.230,00 ₺ 11:10 100 

10 İncili 2. 15 Ticari 79 14.000,00 33.180,00 ₺ 11:15 100 

11 İncili 2. 16 Ticari 77,5 16.000,00 37.200,00 ₺ 11:20 100 

12 İncili 2. 21 Ticari 66,5 14.000,00 27.930,00 ₺ 11:25 100 

13 İncili 2. 22 Ticari 81,5 14.000,00 34.230,00 ₺ 11:30 100 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İncili Mahallesinde bulunan aşağıda listelenen 9 adet 
arsanın 2886 sayılı DİK. nun 45.maddesi gereğince açık teklif (açık artırma)sözleşme tarihinden 
itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri 
aşağıya çıkarılmıştır. 
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Sıra No Mahalle Ada Parsel No Alan m² 

Muhammen 

m² Bedeli  

KDV Hariç 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

İhale 

Başlama 

Saati 

Şartname 

Bedeli-TL 

14 İncili 1097 5 495.68 2.000,00 29.740,80 11:35 100 

15 İncili 1097 6 370.47 2.000,00 22.228,20 11:40 100 

16 İncili 1097 7 424.04 2.000,00 25.442,40 11:45 100 

17 İncili 1097 8 241.2 2.000,00 14.472,00 11:50 100 

18 İncili 1097 10 566.1 3.000,00 50.949,00 11:55 100 

19 İncili 1097 11 566.1 3.000,00 50.949,00 12:00 100 

20 İncili 1097 12 481.12 3.000,00 43.300,80 12:05 100 

21 İncili 1097 13 483.21 2.000,00 28.992,60 12:10 100 

22 İncili 1097 14 419.97 2.000,00 25.198,20 12:15 100 

Belediyemize ait  2 adet Ticari (T) Taksi Plakası Satışı  Herbiri ayrı ayrı yapılmak sureti 
ile 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden 
itibaren satışı yapılacak olup, Ticari (T) Taksi Plakasının muhammen bedelleri ve geçici teminat 
bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Sıra No Plaka Numarası 
Muhammen Bedeli 

KDV Hariç 

Geçici Teminat 

Bedeli 
İhale Başlama Saati Şartname Bedeli 

23 03 T 4531 50.000,00 TL 1.500,00 TL 12:20 100,00 TL 

24 03 T 4518 50.000,00 TL 1.500,00 TL 12:25 100,00 TL 

Mülkiyeti Belediyemize ait 25) ve 26) İlçemiz Eski Kacerli Mahallesi Hal Civarı Küme 
Evleri Emirdağ Belediyesi Kapalı Pazar Alanında 2 adet Dükkanların 2886 sayılı DİK. nun 45. 
maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) 
yıllığına kiraya verilmesi, 27) İlçemiz Yeni Mahalle 80 ada 176 parsel arsa üzerinde çay ocağı 
yapıp işletilmek üzere kullanılması, 28) Karşıyaka Mh.8076 Sk. No:1 de bulunan Eyad Parkı 
2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile sözleşme 
tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve 
geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Sıra No İşyeri Adı 
Muhammen Bedel 

Yıllık K.D.V hariç 

Geçici Teminat 

Bedeli 

İhale 

Başlama Saati 

Şartname 

Bedeli 

25 46/ 14  Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 13:35 100.00-TL 

26 46/  17 Nolu Dükkan 3.000,00-TL 630,00-TL 13:40 100.00-TL 

27 Yeni Mah. 80 ada 176 parsel arsa 12.000,00-TL 1.080,00-TL 13:45 100,00-TL 

28 Eyad Parkı 7.200,00-TL 648,00-TL 13:50 100,00-TL 

Satış ve Kiralama  İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda  
23/09/2022 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.  

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 
olan 23/09/2022 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı 
İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.  
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İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 
1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair) 
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden) 
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 
4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu 

olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak 

kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü 
7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali 

sunulacaktır.  
 8-)  İdarece verilecek Teklif mektubu (35-a  maddesine göre yapılacak ihalelerde) 
9-) Ticari Taksi Plakası İhalesine Katılacakların; Emirdağ İlçe sınırları içerisinde son 1 

yıldır İkamet Ettiğini Belirtir Nüfus İdarelerinden Alınmış “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres 
Belgesi”nin Aslı 

10-) Ticari Taksi Plakası İhalesine Katılacakların; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4. 
Maddesi “ıı)Bendi ve 34. Maddesi “d) bendinde Tarif  Edilen Suçlardan sabıkalı Olmadığını 
Belirtir Adli Sicil Kaydı Belgesinin Aslı 

11-)Ticari Taksi “T” Plaka Araç Kullanabilmesi için B Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi 
(İhale esnasında kontrol için yanında getirecektir.) 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ) 
1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair) 
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı 

içerisinde alınmış belge. 
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve 

Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)  
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü 
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak 

kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü. 
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz) 
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak 

olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir) 
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir) 
9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali 

sunulacaktır. 
10 -) İdarece verilecek Teklif mektubu (35-a  maddesine göre yapılacak ihalelerde) 
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
İLAN OLUNUR. 
 10955/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Başakşehir Belediye Başkanlığından: 
“Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 ada 6 parsel (1424 ada 4 

parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) 
maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 

1. İdarenin: 
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 

Başakşehir/İSTANBUL 
b. Telefon Numarası: 444 0 669  
2. İşin Adı: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 Ada 6 Parsel (1424 

ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması 
3. İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 Ada 6 Parsel 
4. Muhammen Bedel : 506.000.000,00-TL (BeşyüzaltımilyonTürkLirası) 
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri KDV den muaftır. 
5. Geçici Teminat (%3): 15.180.000,00-TL (OnbeşmilyonyüzseksenbinTürkLirası) 
6. İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 

a. İl/İlçe: İstanbul/Başakşehir 
b. Mahalle: Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi 
c. Ada/Parsel: 1424 Ada 6 Parsel 
d. Yüz Ölçümü: 22.310,37 m² 
e. Belediye Hisse Oranı: Tam 
f. İmar Durumu: Konut Alanı (Rezerv yapı alanında kalmaktadır.) 
g. Emsal: 1,5 
h. Cinsi: Arsa 

7. Ödeme Şekli ve Şartları: İhale bedeli peşin ya da vadeli ödenebilir. 
Peşin 
Ödemelerde 

 
: 

İhalede belirlenen bedel peşin satış bedelidir.  

Vadeli 
Ödemelerde 

 
: 

a) İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan %50’lik kısma 6 ay 
için %10 vade farkı eklenerek bulunan tutar, aylık olarak 6 eşit taksitte 
ödenecektir (taksitlerden herhangi birinde gecikme olması halinde; uygulanan 
vade farkı oranı üzerinden bulunacak günlük vade farkı tutarı ile birlikte 
ödenecektir.)  
b) %50 peşinat ödendikten sonra kalan %50’lik kısma vade farkı uygulanarak 
bulunacak tutarı karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubu 
verecektir. 
c) Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin 
tamamının veya bir kısmının erken ödenmesi durumunda uygulanan vade 
farkı tutarında indirim uygulanacaktır. 
d) Ödemelerden herhangi birinin 15 gün (Onbeş) içinde yapılmaması veya 
taksit süresi içinde iki ödemenin geciktirilerek yapılması halinde İdare dilerse 
satış işlemini tek taraflı olarak feshedebilir. 

8. İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı 
Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL 

9. Tarih ve Saati: 29/09/2022 (Perşembe) - Saat: 10:30 
10. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 29/09/2022 (Perşembe) - Saat: 10:30 
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11. İhaleye Katılabilme Şartları:  
a. Gerçek Kişi İse; 
i. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
ii. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge. 
iii. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” 
iv. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
b. Tüzel Kişi İse; 
i. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret 

Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar 
Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya 
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge. 

ii. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli 
imza beyannamesi. 

c. Ortak Hükümler; 
i. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun. 
ii. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesine uygun. 
iii. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 

iv. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında 
noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) 
ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge. 

v. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. 

vi. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden 
sonra alınmış belge. 

vii. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış 
belge. 

viii. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. 
ix. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine 

fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir. 
12. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye 

Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 
Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.500,00TL (İkibinbeşyüzTürkLirası) 
bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

13. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (29/09/2022 (Perşembe) - Saat:10:30’a kadar) 
Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 
Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar 
karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih 
ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 10624/1-1 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10933/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10933/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 10933/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10933/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10934/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10935/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10936/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10937/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10938/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10929/1-1 
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İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10930/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

(2022-05) 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla 

ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

İLAN 

S.N. 
BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DER. ADET ÖZEL ŞARTLAR 

1 

Yaşam ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
Genetik 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
5 1 

Kanser biyolojisi alanında doktora 

yapmış olmak. Transgenik hayvan 

modelleri ve hücre içi sinyal yolakları 

üzerine araştırma yapmış olmak. 

- Genel Şartlar- 

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak 

olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. 

- Başvuruda İstenilen Belgeler- 

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini 

ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, 

yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden 

karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen 

bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB’yi ekleyerek ilgili Fakülte 

Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

 10814/1/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı  

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi,  ve  09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; 
“Öğretim Görevlisi” alınacaktır. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 
İLAN 
S.N. BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM 

DALI UNVAN DER. ADET YABANCI 
DİL ALES ÖZEL ŞARTLAR 

1 Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Yabancı 
Diller 

Yabancı 
Diller 

Öğretim 
Görevlisi 

(Zorunlu Ortak 
Ders) 

5 3 90 70 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce 
Öğretmenliği, Yabancı Dil Olarak 
İngilizce Öğretimi, İngiliz Dil 
Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, 
İngilizce Mütercim- Tercümanlık,  
İngilizce  Çeviri  Bilim  ya  da 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 
bölümü lisans mezunu olmak. 
Yukarıda belirtilen alanların 
herhangi birinde ya da Eğitim 
Programları ve Öğretimi 
alanında (tezli) yüksek lisans 
yapmış olmak. 

- Genel Şartlar- 
1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir. 
2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az “Tezli Yüksek Lisans” 

derecesine sahip olmak şartı aranır. 
3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından 

onaylanmış olması gerekmektedir. 
4) Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) kadro başvurularında adayın lisans mezuniyeti 

hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden, alan türü değişen lisans programlarından mezun 
olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünden veya mezun olanların, 
lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden) 

- Başvuruda İstenilen Belgeler- 
1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr) 
2) Özgeçmiş 
3) Nüfus cüzdan fotokopisi 
4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi 
5) Lisans transkript belgesi fotokopisi 
6) ALES Belgesi 
7) Yabancı Dil Belgesi 
8) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan 

adaylar için) 
- Açıklamalar- 
1) İlanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Öğretim Görevlisi 

(Zorunlu Ortak Ders) kadro başvurularının ilgili birime şahsen veya posta yolu ile yapılması 
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 
yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. 
4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere 

Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Sıra 
No 

Fakülte 
Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama 

1 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Genetik ve 
Biyomühendislik 
Lisans Programı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Biyomühendislik veya ilgili alanlarda 
doktora derecesine sahip olmak, 

Genetik Mühendisliği alanında bilimsel 
çalışma ve eserleri bulunmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

13.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

28.09.2022 

İngilizce Dil Puanı: 85 

2 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Genetik ve 
Biyomühendislik 
Lisans Programı 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Biyomühendislik veya ilgili alanlarda 
doktora derecesine sahip olmak, Bitki 

Genetiği veya Bitki Biyoteknolojisi 
alanında bilimsel çalışma ve eserleri 

bulunmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

13.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

28.09.2022 

İngilizce Dil Puanı: 85 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemiz web sitesindeki Akademik Kadro 

İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer 

öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik 

belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 

tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital 

kopya (USB) olarak ilgili Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 

Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da 

bulunması gerekmektedir. 

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmeliği, Üniversitemiz web sitesindeki Akademik 

Kadro İlanları sayfasından inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 

Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 

Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 

değerlendirmeye alınmaktadır. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 

Başvurular, ilgili akademik birimlere yapılmaktadır. Üniversitemizin web sitesindeki 

ilanlardan birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir. 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 
Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Sıra 

No 

Fakülte 

/Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Ünvan 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES 

(İngilizce) 

YDS / 

Eşdeğeri 

1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Lisans Programı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği veya Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği 

alanlarından birinde lisans 

derecesine sahip olmak; 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Elektronik 

Mühendisliği veya Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği 

alanlarından birinde tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

13.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

28.09.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

29.09.2022 

Sınav Giriş Tarihi: 30.09.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

03.10.2022 

SAY 85 

GENEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

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

İSTENEN BELGELER 
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır. 
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek 

Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel 
tarihli olması gerekmektedir.) 

-Özgeçmiş 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) 
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil 

puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir. 
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-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, 
(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)* 

-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 
transkripti* 

-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 
zorunludur. 

-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 
*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle 

öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir. 
ÖNEMLİ: 
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire 
Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 
duyurulacaktır. 

www.bilgi.edu.tr 
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın 

tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak 
tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET 
(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) 
MADDE 14 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI 
İÇİN; BAŞVURU ADRESİ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı Dolapdere Kampüsü Hacıahmet Mahallesi 
Pir Hüsamettin Sokak No:20 
34440 Beyoğlu İstanbul 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10841/1-1 

  

 



Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 



Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181 

 



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183 

 



Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185 

 



Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187 

 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 

 



13 Eylül 2022 – Sayı : 31952 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 
 
 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 13 Eylül 2022 – Sayı : 31952

Sayfa

1
22

25

29

63

64

71
81

130

176

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları

Hakkında Tebliğ

KARAR
–– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/7/2022 Tarihli ve 2018/350 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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