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DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının
ilk cümlesinde yer alan “(1), (3) ve (9)” ibaresi “(1) ve (3)” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer
alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9” ibaresi “60/c-1 veya 60/c-3” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde ve aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “EK-2/C Listesindeki” ibarelerinden sonra gelen
“Koklear” ibareleri “işitsel” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 2.4.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “işlemler” ibaresi ile “ve vakıf üniversiteleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 2.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “60/c-1, 60/c-3
veya 60/c-9” ibaresi “60/c-1 veya 60/c-3” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “ve genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden” ibaresi “3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “gözetiminde” ibaresi “sorumluluğunda” şeklinde değiştirilmiştir.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 88. Sayfadadır.
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-4 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“2.4.4.F-2(5) fıkrasında belirtilen fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri için uygulanan, sağlık
raporu sayısı, bölge, seans kontrolleri hesaba katılmaz.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-6 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“2.4.4.F-6 - Spor hekimliği ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamaları
(1) Resmi sağlık kurumlarında görevli; spor hekimlerince sunulan spor hekimliği uygulamalarının bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için bu hekimler tarafından, tıbbi ekoloji
ve hidroklimatoloji uzman hekimlerince sunulan tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uygulamalarının Kurumca bedelinin karşılanabilmesi için bu uzman hekimler tarafından sağlık raporu
düzenlenmesi gereklidir. Düzenlenecek raporda uygulanacak tedavi ve tedavi süresi belirtilecektir.
(2) Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla; aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı
vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına ait bedeller
Kurumca karşılanır. Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla iki sağlık raporu düzenlenebilir. Bölge, seans ve sağlık raporu sayılarının kontrollerinde 2.4.4.F-2(5) fıkrasında belirtilen bölge,
seans ve sağlık raporu sayıları da hesaba katılır.
(3) Spor hekimliği ile tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerince SUT eki
EK-2/D-2 Listesinde yer alan tanılarda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları
SUT eki EK-2/C Listesindeki “P915030” kodlu işlem puanı esas alınarak faturalandırılır.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.4.4.K numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“U1 ve U2” ibaresi “U1, U2 ile U4” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca
faturalandırılamaz.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 2.6.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı
ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalar, 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya
diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malulleri, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişilerin yerleşim
yeri dışına sevki için birinci fıkranın (a) bendinde yer alan şartlar aranmaz.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 2.6.1.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı
ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malulü hastalar, 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya
diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malulleri, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralanan kişiler için birinci
fıkrada yer alan şartlar aranmaz.”
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MADDE 11 – Aynı Tebliğin 2.6.9 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “(1),
(3) ve (9)” ibaresi “(1) ve (3)” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Onuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“c) Sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin düzenlenen sağlık raporlarına istinaden
temin edilen tıbbi malzeme reçeteleri, Kurum kayıtlarında yer alan malzeme bitim tarihinden
15 gün öncesine kadar düzenlenebilir.”
b) On yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“a ) SUT ve eki listelerinde yer alan tıbbi cihazları temin etmeleri halinde fatura bedelleri SUT ve eki listelerde yer alan fiyatları aşmıyor ise bu fiyatlar üzerinden Kurumca karşılanır.
b) SUT’ ta yer alan fiyatlarla temin edilemeyen ortez/protez ve diğer iyileştirici araç
ve gereçler ile SUT’ ta yer almayan her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlere,
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim
ve Araştırma Hastanesi ile yapılacak protokol/sözleşme kapsamında, bu hastanede oluşan
ve/veya oluşturulacak komisyon/kurulca ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi ve ihtiyacın hastanece karşılanarak Kuruma faturalandırılması halinde fatura tutarı üzerinden ödenir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 3.2.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “işletme gideri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu fiyatlara Kurum bilgi işlem sistemi tarafından %12 işletme gideri ilave edilir.”
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tüberküloz ilaçları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1
küre yetecek miktarda kemoterapi ilaçları” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan sulfasalazin veya methotrexat ile kontrol
altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle
kullanılamadığı durumlarda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-8 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.1.C-8 – Vedolizumab
(1) Fistülize, şiddetli veya aktif luminal Crohn hastalığında; en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen hastalarda, ilacın başlangıç tedavileri sonrasında
idame dozunun sekiz haftada bir 300 mg olması koşuluyla, ilacın kullanım dozu ve kullanım
süresini belirten 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. Tedavinin
4 üncü ayında tedaviye cevap alınamaması (hastalığa yanıt kriteri: Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’ nde 70 puanlık düşüşün olmaması) durumunda tedavi kesilir. Crohn Hastalık Aktivite
İndeksi’ nde 70 puan üzerinde düşüş olması halinde, ilacın dozu ve süresinin belirtildiği 6 ay
süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir. Sağlık kurulu raporunda,
gastroenteroloji, genel cerrahi uzman hekimlerinden en az biri yer almalıdır. Sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, bu hekimler ile iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir ve sağlık
kurum/kuruluşlarında klinik koşullarda uygulanır.

Sayfa : 4

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

(2) Ülseratif kolit hastalığında; en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol
edilemeyen hastalarda, şiddetli aktif ülseratif kolit bulgularının devam etmesi halinde, ilacın
başlangıç tedavileri sonrasında idame dozunun sekiz haftada bir 300 mg olması koşuluyla,
üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumun belirtildiği gastroenteroloji uzman hekimi
veya genel cerrahi uzmanı tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, bu uzman hekimler ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.6.B numaralı maddesinde yer alan “En az bir” ve “sağlık kurulu raporu ile” ibarelerinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma
hastalıkları veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.8.A numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “çocuk metabolizma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi
ve metabolizma hastalıkları” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İnme, kronik nörolojik bozukluklar ve baş boyun kanserleri ve cerrahi rezeksiyonda
görülen yutma güçlüğü çeken yetişkin hastalarda; bu durumun belirtildiği nöroloji, kulak burun
boğaz, genel cerrahi, beyin cerrahi, anestezi ve yoğun bakım, geriatri, tıbbi onkoloji, radyasyon
onkolojisi uzmanlarından en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden tüm uzman
hekimlerce reçete edilebilir. Raporda, ürünün adı, günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek
aylık en fazla iki kutu yazılır.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.10 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.2.10.A-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hasta adına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya” ibaresi eklenmiştir.
b) 4.2.10.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gastroenteroloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları,” ibaresi eklenmiştir.
c) 4.2.10.C-2 numaralı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “çocuk metabolizma” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları” ibareleri eklenmiştir.
ç) 4.2.10.Ç-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çocuk metabolizma”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları” ibaresi
eklenmiştir.
d) 4.2.10.D-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çocuk metabolizma”
ibaresinden sonra gelmek üzere “, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları” ibaresi
eklenmiştir.
e) 4.2.10.E numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tedavisinde” ibaresi ile
ikinci fıkrasında yer alan “en az bir” ibarelerinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi
ve metabolizma hastalıkları veya” ibaresi ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “dayanılarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları,”
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Üçüncü fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“o) Erlotinib; epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) gen exon 19 delesyonu
ve/veya exon 21 (L858R) mutasyonu, akredite bir laboratuvarda gösterilmiş metastatik nons-
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kuamöz küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının birinci basamak tedavisinde ve yukarıda
tanımlanan mutasyon ve delesyonu olan nonskuamöz küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında bir basamak kemoterapi sonu progresyonunda ikinci basamak tedavisinde progresyona kadar bu durumların belirtildiği tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce veya göğüs hastalıkları uzman hekimlerince
reçete edilir. Reçeteye genetik tetkik sonucu eklenir.”
b) Üçüncü fıkrasının (t) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “KRAS” ibaresi
“RAS” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Üçüncü fıkrasının (y) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Skuamoz hücreli baş ve boyun kanseri endikasyonunda;
a) ECOG performans skoru 0-1 olan yassı hücreli nüks ya da metastatik nazofarenks
dışı baş-boyun kanserlerinde birinci basamakta platin ve 5-Fluorourasil içeren kemoterapi rejimi ile kombine olarak kullanılır.
b) Sisplatin ile tedavi edilemeyen, kreatinin klirensi 55 ml/dk olan ve/veya orta-ileri
derece kalp yetmezliği olan hastalarda lokal-ileri evre hastalıkta radyasyon tedavisi ile kombine
olarak kullanılır.
Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu
raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanları tarafından reçete edilir.”
ç) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“jj) Arsenik trioksit: Pro-miyelositik lösemi /retinoik asit reseptör alfa (PML/RAR-alfa)
geni varlığı ve/veya t(15;17) translokasyon varlığı ile karakterize relapslı/refrakter akut promiyelositik lösemili (APL) yetişkin hastalarda, remisyon indüksiyonu ve konsolidasyon (kurtarma tedavisi) için kullanılır. Önceki tedavi retinoid (ATRA) ve kemoterapi içermelidir. Diğer
lösemi tiplerinde kullanılmaz. Bu durumların belirtildiği hematoloji uzman hekiminin yer aldığı
tedavi protokolünü gösteren sağlık kurulu raporuna dayanılarak, yine bu uzman hekimlerce
reçete edilebilir.”
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 4.2.15.D numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Maddenin başlığında yer alan “rivaroksaban” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, edoksaban” ibaresi eklenmiştir.
b) Aynı maddenin 4.2.15.D-1 numaralı alt maddesinin başlığında yer alan “rivaroksaban” ibaresinden sonra gelmek üzere “, edoksaban” ibaresi eklenmiştir.
c) Aynı maddenin 4.2.15.D-1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “apiksaban” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ veya edoksaban” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 22 – Aynı Tebliğin 4.2.16 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları
veya çocuk gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim
raporuna dayanılarak,”
MADDE 23 – Aynı Tebliğin 4.2.23 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin başlığında yer alan “posakonazol” ibaresinden sonra gelmek üzere “(oral
süspansiyon ve tablet formu)” ibaresi eklenmiştir
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b) Maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “tedavisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “yalnızca oral süspansiyon formu kullanılır” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 24 – Aynı Tebliğin 4.2.24.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“, vilanterol ve” ibaresi “ve vilanterol+flutikazon, vilanterol+umeklıdınyum, tiotropium+olodaterol” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Tebliğin 4.2.27 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.2.27.A numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “4 doza” ibaresi “3 doza
(3 dahil)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “12 doza” ibaresinden sonra gelmek
üzere “(12 dahil)” ibaresi eklenmiştir.
b) 4.2.27.A numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) İmmün tolerans tedavisi (İTT); sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, üç hematoloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak,
sadece hematoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. İTT tedavisi açısından maksimum tedavi süresi 1 yıldır. Tedavi süresinin tamamlanması sonrasında hastanın İTT tedavisine vermiş
olduğu yanıtın belirtildiği sağlık kurulu raporu da düzenlenecektir. Hastanın takip ve tedavi
edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler istendiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere bu dosyada muhafaza edilecektir.
a) Tedaviye başlama kriterleri; 11 (on bir) yaşından gün almamış, faktör düzeyi %1 ve
altında, inhibitör titresi de 10 BU (bethesda ünitesi) (10 değeri dahil) arasında olan HR titrajlı
inhibitörlü hemofili-A tanılı hastalarda İTT’ ne başlanabilir. İTT için kötü yanıt kriterleri taşıyan
hastalarda (inhibitör tanısı üzerinden 5 yıl geçmiş olması veya tepe inhibitör titresinin 200
BU/ml’nin üzerinde olması) İTT tedavisi Kurumca karşılanmaz (Bu kriterlerin raporda belirtilmesi gerekir.).
b) İTT uygulama doz ve süresi;
1) İmmun tolerans tedaviye haftada 3 kez 50 IU/kg dozunda en az 6 ay süreyle uygulanacak şekilde başlanır. İlaçlar aylık dozlar halinde reçete edilir. Bu süre sonunda FVIII:C aktivitesi ve inhibitör titresine bakılır. %20 ve üzerinde inhibitör titresinde azalma olması halinde
bu durumun raporda belirtilmesi koşuluyla 6 ay süreli yeni rapor düzenlenerek tedaviye devam
edilebilecektir. FVIII:C aktivitesinin ≥ % 66 olarak saptanması durumunda İTT tedavisi sonlandırılacak olup, bu hastalarda Tebliğin 4.2.27 nci maddesi kapsamında tedaviye devam edilecektir.
2) İTT tedavisi esnasında akut kanaması ve/veya cerrahi girişim gerekli olan hastalarda
mevcut bypass edici ajanlar ile SUT hükümleri doğrultusunda kanama tedavisi uygulanabilir
ve aynı zamanda İTT tedavisi de sürdürülür. Bu tedaviler dışında İTT tedavisi görmekte olan
hastalara bypass edici ajanlar kullanılmaz. Tedaviye 10 (on) günden fazla ara verildiği takdirde
İTT tedavisine devam edilmeyecek olup, bu hastalarda Tebliğin 4.2.27 nci maddesi kapsamında
tedaviye devam edilecektir. Söz konusu tedaviler için endikasyon uyumu aranacaktır.”
c) 4.2.27.D numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.27.D - Eltrombopag kullanım ilkeleri
4.2.27.D.1- İmmün trombositopenik purpura endikasyonunda eltrombopag kullanım
ilkeleri
(1) Diğer tedavilere (kortikostreoid ve immünoglobulinler ve splenektomiye) dirençli
ya da kortikostreoid ve immünoglobulinlere dirençli ve splenektominin kontrendike olduğu/yapılamadığı ya da splenektomi sonrası nüks eden durumlarda, 1 yaşından itibaren trombosit
sayısı 30.000’in altında olan kanamalı kronik immün trombositopenik purpura hastalarında tedaviye başlanır.
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(2) 1-5 yaş arası pediyatrik popülasyonda başlangıç dozu günde bir kez 25 mg, 6-17
yaş arası pediyatrik popülasyon ile erişkin popülasyonda başlangıç dozu günde bir kez alınan
50 mg'dır. 2 haftalık tedaviye rağmen trombosit sayısının 50.000’in altında olması durumunda
doz 75 mg’a çıkarılabilir. Trombosit sayısının 150.000’i aşması durumunda günlük tedavi dozu
25 mg basamaklarla azaltılmalıdır. Her doz değişikliğinde trombosit sayısı raporun açıklama
bölümünde belirtilir.
(3) Trombosit sayısının 250.000 üzerine çıkması veya günlük 75 mg’ lık tedavi dozuna
rağmen 4 haftalık tedavi sonrası trombosit sayısının 30.000’ in altında kalması durumunda tedavi sonlandırılır.
(4) Trombosit sayısı 250.000’ i aştığı için tedavisi kesilen vakalarda trombosit sayısı
100.000 ve altına düştüğünde 25 mg’ lık günlük doz ile tedaviye yeniden başlanır.
(5) Bu durumların belirtildiği, hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen 6 ay
süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir. Raporda kullanılacak ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi yer alır. Yenilenen her raporda hastanın bir önceki raporunda yer alan trombosit değerleri ve ayrıca tedaviye başlangıç kriterleri
ve başlangıç tarihi belirtilir.
4.2.27.D.2- Kazanılmış ağır aplastik anemi endikasyonunda eltrombopag kullanım ilkeleri
(1) Önceki immün sistemi baskılayıcı tedaviye dirençli olan ve yoğun ön tedavi görmüş
olup allojenik kök hücre transplantasyonu için uygun olmayan ve hayatı tehdit eden organ kanaması olan, trombosit sayısı < 20.000 olan edinsel şiddetli aplastik anemili (SAA) erişkin
hastalarda tedaviye başlanır.
(2) Tedaviye başlandıktan sonra etkin dozu almasına rağmen 12 hafta sonunda trombosit
sayısı 20.000’ in altında ise ilaç kesilir. Transfüzyon ihtiyacı olmayan ve trombosit sayısı
20.000’ in üzerinde olan hastalarda ilaca devam edilebilir. Tedavi sırasında hasta trombosit
transfüzyonuna bağımlı olursa ve hematolojik yanıt kaybı olursa ilaç kesilir.
(3) Bu durumların belirtildiği üçüncü basamak hastanelerde hematoloji uzman hekiminin yer aldığı üç ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince
reçete edilir. Her doz değişikliğinde trombosit sayısı raporun açıklama bölümünde belirtilir.
Her raporda hastanın transfüzyona bağımlı olmadığı ve hematolojik yanıt kaybı oluşmadığı
belirtilir.”
MADDE 26 – Aynı Tebliğin 4.2.28.A numaralı maddesinin başlığında yer alan
“antihipertansiflerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya asetilsalisilikasitle” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 27 – Aynı Tebliğin 4.2.33.A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve
lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda
belirtilerek 4 (dört) ila 6 (altı) hafta arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Yükleme dozları
arasındaki sürenin hastaya bağlı sebeplerle 6 (altı) haftanın üzerine çıkması söz konusu olduğu
takdirde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna istinaden 4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanması gerekmektedir. Yükleme dozunun tamamlanması sonunda hastalar
izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir. Tedavinin devamında bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. Devam tedavisi, ilacın Sağlık Bakanlığınca
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ruhsatlı endikasyonu/kullanım şeklinde yer alan esaslar doğrultusunda sürdürülecektir. Tedaviye alınan olumlu cevaba göre Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı endikasyonu/kullanım şeklinde
yer alan esaslar doğrultusunda tedaviye ara verilmesi durumunda yeniden tedavi, başlangıç
kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden ara vermeden önce kullanılan ilaç ile mümkündür. Bu durumda yeniden yükleme dozu şartı aranmayacaktır. Tedavide
ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra devam edecek tedaviler esnasında yapılacak değerlendirme sonucuna göre,
hekim tarafından uygun görülen durumda başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkün bulunmaktadır. İlaç değişimi
yapıldığında yeniden yükleme dozu yapılması şartı aranmayacaktır. Yükleme dozu tamamlanmaksızın ilaç değişimi hasta bazında Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayına
istinaden mümkündür.”
b) Maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez.”
MADDE 28 – Aynı Tebliğin 4.2.33.B numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Maddenin ikinci fıkrasında yer alan “birer ay” ibaresi “4 (dört) ila 6 (altı) hafta”
şeklinde değiştirilmiştir.
b) Maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır. Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez.
(6) Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenecektir.”
MADDE 29 – Aynı Tebliğin 4.2.33.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “FFA” ibarelerinden sonra gelmek
üzere “(kontrendikasyonu yoksa)” ibaresi eklenmiştir.
b) Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu grup ilaçlar kombine olarak kullanılamayacaktır. Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez.”
MADDE 30 – Aynı Tebliğin 4.2.33.D numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Ranibizumab tedavisine, 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek 4 (dört)
ila 6 (altı) hafta arayla 3 kez yükleme dozuyla, aflibersept tedavisine 5 ay süreli sağlık kurulu
raporunda belirtilerek 4 (dört) ila 6 (altı) hafta arayla en az 3 en fazla 5 doza kadar yükleme
dozuyla başlanır. Deksametazon intravitreal implant için yükleme dozu uygulaması bulunmamaktadır. Yükleme dozları arasındaki sürenin hastaya bağlı sebeplerle 6 (altı) haftanın üzerine
çıkması söz konusu olduğu takdirde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna istinaden
4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanması gerekmektedir.
(3) Yükleme dozunun tamamlanması sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları,
görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir. Tedavinin devamında
bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. Devam tedavisi, ilacın Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı endikasyonu/kullanım
şeklinde yer alan esaslar doğrultusunda sürdürülecektir. Tedaviye alınan olumlu cevaba göre
Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı endikasyonu/kullanım şeklinde yer alan esaslar doğrultusunda tedaviye ara verilmesi durumunda yeniden tedavi, başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporuna istinaden ara vermeden önce kullanılan ilaç ile mümkündür. Bu durumda yeniden yükleme dozu şartı aranmayacaktır.
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(4) Ranibizumab ve aflibersept arasında ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere,
ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra devam edecek tedaviler esnasında yapılacak değerlendirme sonucuna göre, hekim tarafından uygun görülen durumda
başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkün bulunmaktadır. İlaç değişimi yapıldığında yeniden yükleme dozu yapılması şartı aranmayacaktır. Yükleme dozu tamamlanmaksızın ilaç değişimi hasta bazında
Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayına istinaden mümkündür.”
b) Maddenin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Farklı göze kullanımlar kombine kullanım olarak değerlendirilmez. Deksametazon intravitreal
implant, ranibizumab ve aflibersept etkin maddeli ilaçlar ile aynı gün içerisinde olmamak kaydıyla uygulanabilecektir. (Aynı gözde diyabetik maküler ödemde 7 implanttan fazla tekrar edilmesi gereken durumlar için hasta bazında Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı
aranır.)”
MADDE 31 – Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Analog insülinler, pioglitazon, pioglitazonun oral kombinasyonları veya pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
a) 300 IU/ml insülin glarjin içeren ilaçlar; günlük insülin ihtiyacı yüksek olan (100
IU/gün) veya uzun etkili insülin kullandığı halde gece hipoglisemi riski yüksek olan veya brittle
tip 1 diyabeti olan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin
yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.
b) İnsülin degludek+insülin aspart kombinasyonu; analog karışım veya uzun etkili insülinlerden birini kullanmış olmasına rağmen kan şekeri labil seyreden ve/veya sık hipoglisemik olay geçiren ve/veya hipoglisemi riski yüksek ya da regülasyon sağlanamayan hastalarda
bu durumun belirtildiği en az bir endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak endokrinoloji veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.”
b) Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “linagliptin” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, alogliptin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 32 – Aynı Tebliğin 4.2.46 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Pirfenidon” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Nintedanib” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Pirfenidon ve Nintedanib etken maddesini içeren ilaçlar;
a) Bağ dokusu belirteçleri açısından romatoloji konsültasyonu alınmış, IPF tanısı biyopsi ile ve/veya aşağıda belirtilen uluslararası kriterlere göre konmuş olan hastalarda tedaviye
başlanır.
1) Toraks yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (HRCT) raporu, (raporun tarih
ve sayısının sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması)
2) Karbonmonoksit difüzyon kapasitesini (DLCO) de içeren ayrıntılı solunum fonksiyon testleri (DLCO-DLCO/VA-DLCO/VA/ADJ değerlerinin raporda belirtilmesi ve
DLCO/VA/ADJ değerinin %30-90 arası olması.
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b) Tedavinin devamı için hasta 6 ayda bir değerlendirilir. DLCO/VA/ADJ değerinde
atak dönemi dışındaki ölçümde başlangıca göre %15 düşme (progresyon) olması halinde tedavi
kesilir. Tedavinin devamı için başlangıca göre %15 düşme olmadığı her raporda belirtilmelidir.
Bu durumların belirtildiği üçüncü basamak sağlık kurumlarında üç göğüs hastalıkları
uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.
(3) Pirfenidon ve Nintedanib etken maddeleri arasında tedavi geçişlerinde; tedaviye yanıtsızlık (progresyon) kriteri veya intolerans şartı (ilaca bağlı yan etki) aranır. Bu durum sağlık
kurulu raporlarında belirtilmelidir.”
MADDE 33 – Aynı Tebliğin 4.2.47 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“süreli” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları
ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 34 – Aynı Tebliğin 4.2.48 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“çocuk endokronoloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocuk endokrinolojisi ve metabolizma
hastalıkları,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 35 – Aynı Tebliğin 4.2.49 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasında yer alan “6” ibaresi “4” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlere uyan hastalara (invaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın)
tedavi başlanır. Tedavi sürecinde SMA’ dan kaynaklı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı
geliştiği saptanan veya invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı devam eden hastalarda tedaviye son verilir. Enfeksiyon vb. durumlardan dolayı invaziv mekanik solunum desteği alan ve
sebep ortadan kalktıktan sonra solunum desteği ihtiyacı kalkan hastalarda tedavi kesilmez.
ç) Sağlık Bakanlığınca hastaların klinik değerlendirmelerini yapmak üzere değerlendirme ekipleri oluşturulur, değerlendirme kriterleri ve hasta takiplerinin yapılacağı merkezler
belirlenir. Hastaların klinik değerlendirmeleri belirlenen kriterler çerçevesinde ve periyotta bu
merkezlerdeki sorumlu hekimler ve değerlendirme ekiplerince yapılır. Hastaların klinik değerlendirmelerinde Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) veya Hammersmith
Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) veya The Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND) adı verilen nörolojik ve motor skalalar
kullanılır. Değerlendirme sonrası raporlar, “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” na sunulur. Tedaviyi sonlandırma veya tedaviye devam etmeye dair nihai karar bu komisyon tarafından verilir.”
MADDE 36 – Aynı Tebliğin 4.3 numaralı maddesinin sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı nedeniyle, bu fıkra kapsamında
yapılan hesaplama sonucu bulunacak tutarın fazla olması halinde, bu durumdaki ilaca ilişkin
MEDULA sistemi kayıtları, EK-4/C’de kayıtlı fiyatının EK-4/A Listesine giriş talep tarihindeki
T.C. Merkez Bankası efektif döviz satış kuru üzerinden TL karşılığına çevrilerek SUT’un 4.4.1
maddesinde tanımlı baz iskontonun uygulanmasını müteakip bulunacak tutar üzerinden yapılır.”
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MADDE 37 – Aynı Tebliğin 5.2.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a ) Fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan “60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9” ibareleri “60/c-1
veya 60/c-3” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Fıkranın (f) bendinde yer alan “manuel olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 38 – Aynı Tebliğ eki Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek İşlemler Listesi (EK-2/A-2)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listeye “703810” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları
eklenmiştir.

b) Listeye “804280” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı
eklenmiştir.

c) Listeye “804410” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları
eklenmiştir.

MADDE 39 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’ nde aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “610820” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “701580” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Listede yer alan “701600” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 40 – Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “P610820” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Listeye “P700991” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırı
eklenmiştir.

MADDE 41 – Aynı Tebliğ eki Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler
Listesi (EK-3/C-2)’ nde yer alan “OP1178” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 42 – Aynı Tebliğin Diğer Protez Ortezler Listesi (EK-3/C-3)’ nde yer alan
aşağıda SUT kodu ve alan tanımı belirtilen tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 43 – Aynı Tebliğ eki Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK3/H)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “EMBOLİZAN, SIVI, NONADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

b) Listede yer alan “KR1151” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 44 – Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi (EK-3/I)’ nde yer alan “EMBOLİZAN, SIVI, NONADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 45 – Aynı Tebliğ eki Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/L)’nde
“UR1088” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlıklar ve tıbbi
malzeme satırı ödeme kriterleri ve fiyatı ile birlikte eklenmiştir.

MADDE 46 – Aynı Tebliğin eki Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)’ nde yer alan “EMBOLİZAN, SIVI,
NONADHEZİV, DMSO İÇEREN” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
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MADDE 47 – Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme
Kuralları Listesi (EK-4/E)’ nde yer alan 11- ANTİVİRAL İLAÇLAR A) HIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar başlıklı maddesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 48 – Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi (EK-4/F)’ nde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Listenin 45 numaralı maddesinde yer alan “Mirabegron; Oksibutinine” ibaresi
“Mirabegron, Transdermal Oksibutinin; oral oksibutinine” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listenin 63 numaralı maddesinde yer alan “ve katapleksisiz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 49 – Aynı Tebliğ eki Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri
Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)’ nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan 55 numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“55. Tolvaptan (Serum sodyum düzeyi 125 mEq/L seviyesinin altında olan, daha önce
sıvı kısıtlaması yöntemi ve diğer tedavilerin uygulandığı ancak direnç gösteren, hipervolemik
ve övolemik hiponatremi tedavisinde 1x1 dozda başlanır. Hastada istenilen hedef sodyum seviyesine ulaşıldığında kesilir. Uzman hekimlerce yazılır.)”
b) Listeye aşağıdaki madde eklenmiştir.
“62. Parenteral ibuprofen: 34. haftadan önce doğmuş prematüre bebeklerde hemodinamik olarak anlamlı patent ductus arteriozus tedavisinde, çocuk kardiyoloji, çocuk kalp ve damar
cerrahisi veya yenidoğan uzman hekimlerince yazılması koşulu ile kullanılır.”
MADDE 50 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesi, 3 üncü maddesinin (b) bendi, 11 inci maddesi ve 37 nci maddesinin
(a) bendi 29/4/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 27 ila 30 uncu maddeleri 8/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 3 üncü maddesinin (a) bendi ile 13 üncü maddesi 5/7/2017 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde,
ç) 2, 4, 9,10 uncu maddeleri ile 12 nci maddesinin (b) bendi,16, 35, 36 ncı maddeleri,
37 nci maddesinin (b) bendi ve 41 ila 46 ncı maddeleri yayımı tarihinde,
d) 5, 6 ,7, 8, 38, 39, 40 ıncı maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,
e) 12 nci maddesinin (a) bendi yayımı takip eden ayın ilk günü,
f) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 10 iş günü sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 51 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
3 ADET VERĠ TABANI SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire
BaĢkanlığı (II) ihtiyacı Veri Tabanı Sunucusu hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Oracle Sparc
markasına olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla,
açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi ve LASTLĠNE Markasına, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar
listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde
yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18.09.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine ve Oracle Sparc Markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7982/1-1
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarında
ÇalıĢtırılması ile Ġlgili ĠĢ Gücü Temini Hizmet Alımı Ġhalesi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.
Ġhale Kayıt No

: 2017/442220

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESĠR

b) Telefon No

: 0 266 865 19 40

c) Faks No

: 0 266 865 26 05

2 - Ġhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite ve ĠĢletme
Kontrol Laboratuvarında ÇalıĢtırılması ile Ġlgili ĠĢ Gücü
Temini Hizmet Alımını. 18 KiĢi ÇalıĢtırılacaktır.
b) Yapılacağı Yer

: Susurluk ġeker Fabrikası

c) ĠĢin Süresi

: Susurluk ġeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Susurluk ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 11.09.2017 Saat 14.30

4 - Ġhale dokümanı Susurluk ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km.
Susurluk/BALIKESĠR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında
aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker
Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
7978/1-1
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Çanakkale İl Özel İdaresinden:
1 - Mülkiyeti Çanakkale Ġl Özel Ġdaresine ait aĢağıda ihale tarihi ve saati, muhammen
bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taĢınmazlar Ġl Encümeninin 10.08.2017 tarih ve 381
sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan Ġl Özel
Ġdaresi Hizmet Binasında Ġl Encümeni salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık
artırma usulüyle satılacaktır.
Ġhale

Ġhale

Tarihi

Saati

Tapu Kaydı

Muhammen

Geçici

Bedeli

Teminatı

22.600.000-TL

678.000-TL

15.000.000-TL

450.000-TL

Merkez Ġlçe, Güzelyalı Köyü, 177
28.09.2017

13:30

ada, 17 parsel 7.635,64 m2
Merkez Ġlçe, Güzelyalı Köyü, 177
ada, 16 parsel 3.000,63 m2

28.09.2017

14:00

Ayvacık Ġlçesi Behramkale Köyü
144 ada, 26 parsel 4.501,39 m2

2 - Ġhaleye ait Ģartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi,
Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan Ġl Özel Ġdaresi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL
karĢılığında temin edilebilir.
3 - Ġsteklilerde aranan Ģartlar ve belgeler;
a - T.C vatandaĢı olmak
b - Gerçek kiĢilerde;
- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,
- Son üç (3) ay içinde alınmıĢ ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği
c - TüzelkiĢilerde;
- TüzelkiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,
- 2017 yılında alınmıĢ ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı
örneğini,
- Noter onaylı imza sirküleri
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul
edilebilecektir)
d - Geçici teminat. (Ġdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiĢ teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)
e - ġartname alındı makbuzu.
4 - Ġsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri
gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Ġlanen duyurulur.
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GAYRĠMENKULLER KAT KARġILIĞI KONUT VE ĠġYERĠ ĠNġAATI
YAPTIRILMAK ÜZERE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Kilis Belediye Başkanlığından:
Madde 1 - Ġhalenin Konusu
Kilis Belediyesi tarafından, aĢağıda özellikleri belirtilen gayrimenkuller, ihale ilanı, ihale
Ģartnamesi, sözleĢme ve eki teknik Ģartnameler ile Kilis Belediyesi Meclisi Kararları
doğrultusunda kat karĢılığı konut ve iĢyeri inĢaatı yaptırılmak üzere, 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıĢtır.
Gayrimenkuller:
Ada

Parsel

Yüzölçümü

ĠnĢaat Alanı

Hakverdi

326

3

1441,00 m2

14325.01 m2

Büyükkütah

361

22

501,77 m2

1685.56 m2

ġıhlar

403

26

874,25 m2

8866.41 m2

ġıhabdullah

2551

1

1625,95 m2

4711.76 m2

Mahallesi

Kilis belediyesine yukarıda sayılı parsellerden;
326 ada parsel 3 deki yapılacak binada Bodrum Katta bulunan 125 bağımsız bölüm
numaralı Otoparkın %50 si, Zemin Katta 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 ve 15 nolu bağımsız bölüm
numaralı 9 adet Dükkân ve Asma Katın tamamı, 1. kattaki dükkânların tamamı, 2. katta bulunan
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ve 218 nolu bağımsız
bölüm numaralı 18 adet Mesken, 4. katta bulunan 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411, 412,
413, 414, 415, 416, 417 ve 418 nolu bağımsız bölüm numaralı 18 adet Mesken ve 6. katta
bulunan 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 ve 618 nolu bağımsız bölüm numaralı 9 adet
Meskenin Kilis Belediyesine verilmesi,
361 ada parsel 22 deki yapılacak binada Bağımsız Bölüm B5, B6, B7, Z3, Z6, Z7, Z8, Z9
ve Z10 nolu Dükkânların Kilis Belediyesine verilmesi,
403 ada parsel 26 deki yapılacak binada Zemin Kat Z1, Z2, Z3, Bodrum Kat B1 ve B2
nolu bağımsız bölümlerdeki dükkânlar ile Zemin Kat Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13,
Birinci kattaki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110, 111 ve 112 bağımsız bölümlerdeki
dükkânların hisseli olarak %35’inin Kilis Belediyesine verilmesi ve;
2551 ada parsel 1 deki yapılacak binada B2 Bağımsız bölüm numaralı Atölye, Z3, Z6 ve
Z9 bağımsız bölümdeki dükkânların Kilis Belediyesine verilmesi,
Ayrıca Tahmini bedel KDV hariç 1.026.090,52 TRY (Birmilyonyirmialtıbindoksan TRY
elliiki KRġ) olup ihalede bu bedel üzerinden artırım yapılacaktır.
Madde 2 - Muhammen Bedel:
ĠĢin muhammen bedeli: 20.866.727,58 TRY (YirmimilyonsekizyüzaltmıĢaltıbinyediyüz
yirmiyedi TRY Ellisekiz KRġ)’dir.
Madde 3 - Geçici Teminat
Geçici teminat Muhammen bedelin %3’ü olan 626.001,83 TRY’dir.

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

Madde 4 - Tekliflerin Verilme Zamanı
Ġhale 20/09/2017 günü saat 14:00’de, Kilis Belediyesi Encümen Salonu ’nda yapılacaktır.
Teklifler en geç 20/09/2017 saat 13:50’ye kadar Kilis Belediyesi Ġhale Birimi’ne verilebileceği
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya
da CD ortamında yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Madde 5 - Ġsteklilerde Aranacak ġartlar ve Belgeler
Ġsteklilerin aĢağıda sıralanan Ģartları taĢıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi Ģarttır:
a) Kanuni ikametgâh sahibi olması,
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
c) Geçici teminatı yatırması ve bu ġartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi,
d) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
e) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,
f) Ġhale dokümanı Kilis Belediyesi Ġhale Biriminden temin edilecek olup, Ġhale Doküman
bedeli 250,00 TL’nin yatırıldığına dair makbuz,
g) Ġstekli adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; Ġstekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
h) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter onaylı Ortak GiriĢim SözleĢmesini
vermesi,
i) Kat karĢılığı yapılacak yapıların toplam inĢaat değeri 20.866.727,58 TL olup isteklilerin
en az %25 oranında iĢ bitirme belgesi vermesi,
Benzer iĢler: 11/06/2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren yapım iĢlerinde benzer iĢ grupları tebliğinde yer alan yapım iĢleri benzer iĢ grupları
listesindeki (B) üst yapı (BĠNA) grubu iĢleri baĢlıklı III. Grup ĠĢlerdir.
Ġstekli

iĢ

deneyim

belgesi

olarak

diplomasını

sunabilecektir.

Diplomanın

değerlendirilmesinde Kamu Ġhale Kurumunun belirlediği 2017 yıllı diploma bedelinin
mezuniyetten sonra geçen yıl ile çarpılması sonucu tespit edilecektir.
j) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini
sunması yeterlidir;
1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
Ġsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %40'ıdan, taahhüt altında devam eden yapım
iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği
bedelin %5'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı
kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali
müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.
Ġlan olunur.
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HĠZMET BĠNASI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı-ġabanözü Organize Sanayi Bölgesi
hizmet binası yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
Adresi
: Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 ġabanözü/ÇANKIRI
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet binası yapım iĢi
b) Yapılacağı yer
: ġabanözü/ÇANKIRI
c) ĠĢe baĢlama tarihi
: SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç
5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır.
d) ĠĢin süresi
: 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır
e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 3.892.000 TL
f) Geçici Teminatı
: 272.440 TL
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu
Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 26/09/2017 - Saat: 10.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi.
4) ĠĢ Deneyim Belgesi.
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de
sunulması gerekmektedir.
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir.
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39.
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.
1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.
D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.
G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) Ġç Zarf.
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan
teklifler dikkate alınmaz.
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında
veya Çankırı-ġabanözü Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Yeni Mahalle
Orta Cad. 18650 ġabanözü/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günü olmalıdır.
10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Beykoz Üniversitesinden:
ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen fakülte ve yüksekokullarına 2547 Sayılı Kanunun 26.
maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
BaĢvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren onbeĢ (15) gündür. BaĢvuru Beykoz
Üniversitesi Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılamayan
baĢvurular ve posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
BaĢvurular için gerekli bilgi, belge ve baĢvuru Ģartlarına www.beykoz.edu.tr adresinden
ulaĢılabilir.
Adres:
Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü
Vatan Caddesi No: 69 34805 Kavacık, Beykoz, ĠSTANBUL
Tel: 444 25 69
Fakülte /

Bölüm /

Yüksekokul

Program

Unvan

Sayı

Aranan ġartlar
Sosyal

Sosyal Bilimler
Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji,

Örgütsel

DavranıĢ, Yönetim ve ÇalıĢma
Psikolojisi alanlarında bilimsel
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

ĠĢletme ve
Yönetim Bilimleri
Fakültesi

Lojistik

Yardımcı

Yönetimi

Doçent

ĠĢletme ve
Yönetim Bilimleri

ĠĢletme

Fakültesi
Beykoz Lojistik
Meslek

Lojistik

Yüksekokulu
Beykoz Lojistik

Sivil Hava

Meslek

UlaĢtırma

Yüksekokulu

ĠĢletmeciliği

Meslek
Yüksekokulu

Diyaliz

Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent

1*

SatıĢ Yönetimi alanında doktora
yapmıĢ olmak.
Türkiye Ġktisat Tarihi, Siyasal

1

Ġktisat ve Tarımsal Piyasalar
üzerine çalıĢmaları bulunmak.

1

1

1

Tüketici DavranıĢları alanında
doktora yapmıĢ olmak.
Turizm ve UlaĢtırma alanında
doktora yapmıĢ olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup,
Üroloji Uzmanı olmak.

* Yükseköğretim Kurulu’nca yayımlanan ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖
gereğince belirlenen, Ġngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koĢulu
aranmaktadır.
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların 6 (altı) adet olacak Ģekilde hazırlamaları gereken; BaĢvuru dilekçesini,
YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmaları da
belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren
baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi
ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Yardımcı Doçent adaylarının; dört (dört) adet olacak Ģekilde hazırlamaları
gereken; BaĢvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora
Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik
Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile
ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik
ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları
gerekmektedir.
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ġstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne Ģahsen veya posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi
içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Ġstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu,
Ġstanbul, 34010
Bölüm/
Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Özel ġartlar

Kadro

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Mühendislik

Yazılım

Fakültesi

Mühendisliği

alanında doktora yapmıĢ olmak. SiberProf.

1

fiziksel güvenlik ve kriptografik donanım
ve

yazılım

sistemleri

alanlarında

çalıĢması bulunmak.
Tıp
Fakültesi

Ġç Hastalıkları

Doç.

Çocuk Onkolojisi alanında uzmanlık
1

veya yan dal uzmanlığı bulunmak.
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/183371

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

BAġBAKANLIK

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

T.C. BaĢbakanlık
Ġdaresi BaĢkanlığı

Toplu

Konut

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/
Tel-Faks
ANKARA

Posta Kodu

Ġl/Ġlçe

ÇANKAYA
0 312 266 7680

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

DSC YAPI MÜHENDĠSLĠK
ELEKTRĠK TAAHHÜT SANAYĠ
TĠCARET VE LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Adresi

Caferbey Mah. Kartal Bulvarı Pınarkaya
Ap. No: 158/C Melikgazi/KAYSERĠ

T.C. Kimlik No.

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Salih KÜÇÜK

21266055276

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

42781

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/183371

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

BAġBAKANLIK

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut
Ġl/Ġlçe
Ġdaresi BaĢkanlığı

ÇANKAYA

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/
Tel-Faks
ANKARA

0 312 266 7680

Posta Kodu

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

KOTA MÜH. NAK. YAPI ELEK. SAN.
Salih KÜÇÜK
VE TĠC. LTD. ġTĠ.

Adresi

Caferbey Mah. Kartal Bulvarı Pınarkaya
Ap. No: 158/C7 Melikgazi/KAYSERĠ

T.C. Kimlik No.

21266055276

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

5810650812

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

30610

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7946/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 44

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/99561
T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı
Bilkent Plaza B1 Blok 06800
Bilkent Çankaya Ankara
06800

Ġl/Ġlçe

ANKARA/Çankaya

Tel-Faks

(0 312) 266 7680 - (0 312) 266 0134

E-Mail

ser@toki.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

ERME ĠNġAAT SANAYĠ VE
ĠLHAMĠ KÜÇÜK
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Adı/Unvanı

Hilal Mah.Turan GüneĢ Bulvarı
Hızal Bey Apt. No: 72/5-6 Çankaya/

Adresi

ANKARA
T.C. Kimlik No.

Elazığ

3640045554

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Elazığ Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.

Süresi

Sanayii Mah. MenekĢe Sok. No: 1/4

27295606984

Vergi Kimlik/

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

7720
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7950/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7951/1-1

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7952/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7956/1-1

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

İçişleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7957/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7953/1-1

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7954/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7955/1-1

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7958/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7959/1-1

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

KOSGEB İdaresi Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7948/1/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

KOSGEB İdaresi Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7948/2/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 56

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2017/325377

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ YAPI
ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü
Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire
Ġl/Ġlçe
BaĢkanlığı

Merkez / BĠTLĠS

Adresi

BeĢminare Mah. Ahmet Eren Bul.
Rahva YerleĢkesi

Tel-Faks

0 434 222 00 00 - 0 434 222 09 18

Posta Kodu

13000

E-Mail

yapi@beu.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

ÖZ ĠġLER ELEKTRĠK YAPI ĠNġ.
SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.

Adresi

Nur Cad. PaĢa Hamam Sk. No: 1

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

6940315664

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

3719

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7964/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

7974/1-1

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME ĠLANI
Yunus Emre BAL hakkında 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 84 üncü maddesi
uyarınca 1 yıl süreyle kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 29/04/2017 tarihli ve
30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır.
Yasaklama Formunda ihaleyi yapan idare kısmı "Kocaeli BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı" olarak düzeltilmiĢtir.
7960/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 201

TOPLANTI YERĠ

Karar Tarihi ve No
: 24.08.2017 - 2807
ġANLIURFA
ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mollahamza Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı
Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Mollahamza Höyüğü'nün
koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının
14.08.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1403 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mollahamza Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Mollahamza Höyüğü'nün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1403 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli
haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda;
Mollahamza Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde
Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.
Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2017 - 200
Karar Tarihi ve No

: 23.08.2017 - 2790

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanında, 190 ada 4
parselde yer alan, mülkiyeti özel Ģahıslara ait, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu'nun 07.07.2009/862 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı
olarak tescillenen taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin, 02.08.2017 tarihli uzman
raporu okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.07.2009/862
sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanında, 190 ada 4 parselde yer
alan, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu belirlenmemiĢ olduğundan: ―II. Grup
Yapı‖ olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
iĢlenmesine karar verildi.

7890/1-1

—————
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2017 - 200
Karar Tarihi ve No

: 23.08.2017 - 2778

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Haliliye Mahallesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alanında, 365
ada 17 parselde yer alan, mülkiyeti özel Ģahıslara ait, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu BaĢkanlığı’nın 09.04.1982/A-3342 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak tescillenen Abdal Ağa Hamamı’nın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin,
02.08.2017 tarihli uzman raporu okundu. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
BaĢkanlığı’nın 09.04.1982/A-3342 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Haliliye Mahallesi, II. Derece Arkeolojik Sit Alanında, 365 ada 17
parselde yer alan, mülkiyeti özel Ģahıslara ait, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak
tescilli Abdal Ağa Hamamı’nın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun ―I.
Grup Yapı‖ olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
iĢlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi.

7891/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 201
Karar Tarihi ve No

: 24.08.2017 - 2810

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa
kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Harapsor Höyüğü'nün koruma
kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2017
tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 21.02.2011/1399 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Harapsor Höyüğü'nün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1399 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada
sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda;
Harapsor Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde
Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.
Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 201
Karar Tarihi ve No

: 24.08.2017 - 2812

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Höyükyanı Mahallesi, Üveyik mezrası sınırları içerisinde
bulunan, 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tırkak
Höyüğü'nün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü
uzmanlarının 14.08.2017 tarihli raporu ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1398 sayılı tescil kararı okundu. Konunun
dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Höyükyanı Mahallesi, Üveyik mezrası sınırları içerisinde
bulunan ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Tırkak Höyüğü'nün ġanlıurfa Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1398 sayılı karar eki olan 1/5000
ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda;
Tırkak Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.
Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2017 - 200
Karar Tarihi ve No

: 23.08.2017 - 2773

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, ġekerli Mahallesi, YeĢilçat Mevkii sınırları içerisinde bulunan
YeĢilçat (HoĢgöz) Höyüğü'nün tesciline iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2017
tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, ġekerli Mahallesi, YeĢilçat Mevkii sınırları içerisinde bulunan
YeĢilçat (HoĢgöz) Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı özelliği gösterdiği ve üzerinde yerleĢim bulunması nedeniyle yaĢamın devamlılığı ilkesi
gereğince, 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde, II. derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:
YeĢilçat (HoĢgöz) Höyüğü II._Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 201
Karar Tarihi ve No

: 24.08.2017 - 2809

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Özgören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa
kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ġamanhöyük'ün koruma kullanma
koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 14.08.2017 tarihli raporu
ve sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
21.02.2011/1401 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa Ġli, Suruç Ġlçesi, Özgören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen ġamanhöyük'ün ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1401 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları
koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda;
ġamanhöyük II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.
Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 18.08.2017 - 160
Karar Tarihi ve No

: 18.08.2017 - 2774

TOPLANTI YERĠ
ERZURUM

Erzurum Ġli, Karaçoban Ġlçesi, KuĢluca (Zernak) Mahallesi, Zernak Tepe Mevkiinde
bulunan tarihi yapının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescile değer olup
olmadığının değerlendirilmesi hususundaki Hınıs ve Karaçoban Ġlçeleri Kültürel Sosyal
DayanıĢma ve YardımlaĢma Derneğinin 11.07.2017 tarihli ve 59 sayılı baĢvurusu gereği Erzurum
Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının yerinde yapmıĢ olduğu incelemede tespit etmiĢ
oldukları Zernak Tepe Kalesinin I. Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi hususundaki
2017/378 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;
Erzurum Ġli, Karaçoban Ġlçesi, KuĢluca (Zernak) Mahallesi, Zernak Tepe Mevkiinde
bulunan Zernak Tepe Kalesinin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle I.
derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada
iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017 - 231
Karar Tarihi ve No
: 28.07.2017 - 6364

35.18/3125
TOPLANTI YERĠ
ĠZMĠR
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Sayfa : 73

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03.08.2017 - 229
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 03.08.2017 - 4580
ANKARA

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

7898/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03.08.2017 - 229
Karar Tarihi ve No
: 03.08.2017 - 4581

06.04/717
TOPLANTI YERĠ
ANKARA

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

7899/1-1

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

9 Eylül 2017 – Sayı : 30175

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
TEBLİĞLER
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

1

— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

19

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 5/7/2017 Tarihli ve 2014/1408 Başvuru Numaralı
Kararı

22

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

31

b - Çeşitli İlânlar

40

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

77

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

