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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışmalarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
ç) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını, 
d) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü, 
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e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Osmanlı dönemini sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel açılardan derinlemesine

ele alan araştırmalar yapmak ve yaptırmak. 
b) Tarihsel tecrübeden yararlanılarak Türkiye'nin bugünkü siyasi, sosyal ve kültürel so-

runlarını anlamaya ve çözümler üretmeye katkı sağlamak. 
c) Üniversitede farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek sinerji oluş-

turmak ve Osmanlı araştırmalarına dinamizm kazandırmak. 
ç) Türkiye'de Osmanlı araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini ge-

liştirmek; bu çerçevede kurs, seminer, kongre, sempozyumlar ve sertifika programları düzen-
lemek; lisansüstü programlar yürütmek; araştırma ve incelemeler yapmak üzere yurt dışına gi-
decek bilim insanlarına destek sağlamak. 

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaç doğrultusunda organizas-
yonlar gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara danışmanlık yapmak. 

e) Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplum-
ların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar
yapmak. 

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 ‒ (1) Merkez; amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a) Osmanlı İmparatorluğu'na dair ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar yapmak. 
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konfe-

rans ve seminerler düzenlemek. 
c) Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek. 
ç) Yurt içi ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu ile alakalı olarak yapılmış akademik

çalışmalardan herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak. 
d) Bilimsel dergi ve bülten çıkarmak, nitelikli kitaplar yayınlamak. 
e) Yüksek lisans ve doktora programları açmak. 
f) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuru-

luşlarıyla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma
sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak. 

g) Merkez yönetim kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 ‒ (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür 
b) Yönetim Kurulu 
c) Danışma Kurulu 
Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri 
MADDE 8 ‒ (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapmış Üniversite

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı
usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından gö-
revden alınabilir. 
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(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere faaliyet alanı ile ilgili çalış-
malar yapan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Müdüre, görevi başında ol-
madığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı
usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemlerini oluştur-

mak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 
c) Merkezin bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-

meleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek. 
ç) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilmiş Merkez Yönetim Kurulu üye-

liklerinde boşluk meydana gelmesi halinde, üyeliğin boşalmasını takip eden on beş gün içeri-
sinde her bir üyelik için Rektöre iki aday önermek. 

d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idari personelin dü-
zenli ve etkin çalışmasını sağlamak. 

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir
önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini
hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. 

f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve gö-
revlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak. 

g) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak hazırla-
mak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak. 

ğ) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit
etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak. 

h) Rektör tarafından kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek. 
Yönetim Kurulu ve görevleri 
MADDE 9 ‒ (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üni-

versite öğretim üyelerinden, Müdürün önereceği altı kişi arasından Rektörün üç yıl süreyle gö-
revlendirdiği üç kişi ile Müdür ve Müdür Yardımcıları olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunda Müdür ve Müdür Yardımcıları Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri ara-
sından seçilir, bunlar dışındaki üç üyeden biri Sakarya Üniversitesi dışındaki bir başka Üni-
versiteden olabilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona
ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü du-
rumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Mü-
dürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak. 
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak. 
c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esas-

larının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak. 
ç) Senatoda görüşülerek kabul edilecek Merkezle ilgili esasları hazırlamak. 
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği

esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek. 

21 Nisan 2015 – Sayı : 29333                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



e) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi incelemek, Danışma Kurulu ve ilgililerin gö-
rüşlerini alarak yeni program ve bütçe düzenlemelerinin yapılmasını ve bunların Rektörlüğe
zamanında iletilmesini sağlamak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 
MADDE 10 ‒ (1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde

ilgili tüm alanlarda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından
belirlenen temsilciler ve ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler alanında çalışma amacı ve faa-
liyetleri olan sivil toplum kuruluşlarınca önerilen birer üye olmak üzere Yönetim Kurulunun
teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek en az yedi üyeden oluşur. Bu yedi
üyenin en az üçü Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından seçilir. Görev süresi dolan üyeler
yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda bir defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaçlarına
uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur. 

Proje grupları ve görevleri 
MADDE 11 ‒ (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla proje grupları oluşturulur. Proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje
grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim
Kurulunca belirlenir. Proje grupları proje süresine göre belirlenecek aralıklarla Yönetim Ku-
ruluna projeler hakkında durum raporu sunar. Proje gruplarının durum raporları Yönetim Ku-
rulunda görüşülür. Durum raporlarına göre projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona
erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir. 

(2) Proje grupları proje konusuna uygun yeterli sayıda uzmandan oluşturulur. Proje
gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendi-
rilebilir. Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından
yapılır. Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü problem proje yöneticisi tarafından giderilir. Proje
yöneticisi tarafından giderilemeyen problemler, Müdür tarafından çözümlenir, gerekli görülürse
Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 
MADDE 12 ‒ (1) Merkezin akademik teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli per-
sonel ile karşılanır. 

Demirbaşlar 
MADDE 13 ‒ (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis
edilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlük 
MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığından:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği (Seri No:1)’nin “5.13. Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini
yapan şirketlerin vergisel durumu” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm ek-
lenmiş ve sonraki bölüm numarası buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı Tebliğe ek-2’den sonra
gelmek üzere aşağıdaki “Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B İstisnası Ön Değerleme Raporu” baş-
lıklı ek-3 eklenmiştir. 

Tebliğ olunur. 
“5.14. Sınai mülkiyet haklarında istisna 
19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 82 nci maddesiyle bu Kanuna eklenen “Sınai
mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesinde, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma,
geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlardan
1/1/2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara yönelik istisna uygulaması düzen-
lenmiştir.

5.14.1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliş-

tirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;
- Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
- Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
- Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
- Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin

satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı-
nın

%50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden iti-
baren kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisna uygulamasında, 
- Patent, Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından incelemeli sistemle verilmiş patenti,
- Faydalı model belgesi, TPE tarafından olumlu araştırma raporu sonucunda verilmiş

faydalı model belgesini,
- Kiralama, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışın-

daki gerçek veya tüzel kişilere inhisari veya inhisari olmayan lisans sözleşmesiyle belirli bir
süre için kiralanmasını,

- Devir veya satış, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt
dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bedel karşılığı satılmasını,

- Seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine
konu özgün ürünün Türkiye’de üretilerek yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere
satışa sunulmasını,

- Üretim sürecinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun, üretimi
Türkiye’de gerçekleştirilen ürünlerin üretim sürecinde veya bu ürünlerin imalinde kullanılma-
sını

ifade etmektedir.
Bu istisnanın uygulanmasında temel şart, kazanç ve iradın elde edildiği buluşlara ilişkin

araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleşti-
rilmiş olmasıdır.
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Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nede-
niyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar da istisna kapsamındadır. 

5.14.2. İstisnadan yararlanacak olanlar
Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri

yararlanabilecektir. 
İstisna şartlarının sağlanması kaydıyla, gerçek veya tüzel kişilerin tam veya dar mü-

kellefiyete tabi olmasının istisna uygulanmasında bir önemi yoktur. Dar mükellef kurumların,
Türkiye’de gerçekleştirdikleri araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri
neticesinde ortaya çıkan buluşları için patent veya faydalı model belgesi almaları halinde, bu
buluşlarından elde edecekleri kazanç ve iratları için istisna hükümlerinden faydalanmaları
mümkün olacaktır. 

5.14.3. İstisnadan yararlanma şartları
5.14.3.1.  Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım

faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi
Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istis-

naya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faali-
yetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması esastır.

Dolayısıyla, yurt dışında gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile
yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye’de TPE tarafından tescil edil-
miş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanıla-
mayacaktır.

5.14.3.2. İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda fay-
dalı model belgesi alınması

İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında patent veya faydalı
model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında olması ve buluşa ilişkin incele-
meli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması
şarttır.

Dolayısıyla, istisna uygulamasına konu edilecek buluşlar için TPE tarafından tescil edil-
miş incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi
alınması gerekmektedir.

5.14.3.3. İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması
İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı KHK’nın 2 nci madde-

sinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu
geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da
patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması ge-
rekmektedir.

5.14.3.3.1. İstisnadan yararlanacak kişilerin 551 sayılı KHK’da belirtilen nitelik-
leri taşıması

551 sayılı KHK’nın 2 nci maddesiyle sağlanan patent veya faydalı model belgesi ko-
rumasından; 

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da sınai veya ticari faaliyette
bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 

- Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile 
- Bu kapsam dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere ka-

nunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğun-
daki gerçek veya tüzel kişiler karşılıklılık ilkesi uyarınca 

yararlanabilecektir.
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5.14.3.3.2. Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruh-
sata sahip olunması 

551 sayılı KHK’nın 88 inci maddesi uyarınca, gerçek veya tüzel kişiler sahibi oldukları
patent veya faydalı model belgesinin kullanma hakkını, milli sınırların bütünü içinde veya bir
kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu edebilirler. 

Patent veya faydalı model belgesine ilişkin lisans ise inhisari lisans veya inhisari ol-
mayan lisans şeklinde verilebilmektedir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisansın inhisari
olmadığı kabul edilmektedir. Lisans veren, patent veya faydalı model belgeli buluşu kendisi
kullanabileceği gibi üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilmektedir. İn-
hisari lisans söz konusu olduğu zaman lisans veren başkasına lisans verememekte olup hakkını
açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluşu kullanamamaktadır.  

Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olun-
ması, lisans verenin kendisinin patentli veya faydalı model belgeli buluşu kullanamadığı inhi-
sari lisans verilmesi halini ifade etmektedir. Ayrıca, lisans sözleşmesinde inhisari lisans sahibine
patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisinin de tanınmış olması şarttır. 

İnhisari lisans sahibi kişi ya da kurumların bu istisnadan yararlanabilmeleri için söz ko-
nusu lisans sözleşmelerinin TPE tarafından tescil edilmiş olması gerekmektedir. Ancak, inhisari
lisans sözleşmesi dışındaki lisans sözleşmeleriyle patentli veya faydalı model belgeli buluşun
kullanım haklarını alanlar, bu sözleşmeler TPE tarafından tescil edilmiş olsa dahi istisnadan
faydalanamayacaklardır.

5.14.3.4. Değerleme raporu düzenlenmesi
İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, oluşturacağı katma değer dikkate alınarak buluşun dev-

ri veya satışı halindeki değerinin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından değer-
leme raporu düzenlenmesi şarttır.

5.14.3.5. Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşıl-
mamış olması

İstisnadan, patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak
kaydıyla yararlanılması mümkündür. 551 sayılı KHK uyarınca incelemeli sistemle verilen pa-
tentlerde koruma süresi, TPE’ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl, araştırma raporu
sonucunda alınan faydalı model belgelerinde ise koruma süresi TPE’ye başvuru tarihinden iti-
baren en fazla 10 yıldır. Bu kapsamda, patent veya faydalı model belgelerine konu buluşlardan,
patent veya faydalı model belgesinin koruma süresinin sona ermesinden sonra elde edilen ka-
zanç ve iratlar için bu istisnadan yararlanılamayacaktır.

İncelemesiz sistem ile verilen patentlerde koruma süresi 7 yıl olup bu süre sona ermeden
patent sahibinin talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda, incelemeli sistemle patent verilmesi
halinde, incelemeli sistemle patent verildiği tarihten itibaren kalan koruma süresinin sonuna
kadar elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir.

5.14.4. İstisna uygulaması 
İstisna uygulamasına ilk defa konu edilecek patentli veya faydalı model belgeli buluş-

larla ilgili olarak değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla, patent veya faydalı model bel-
gesi sahipleri tarafından, Ek-3'te yer alan formata göre hazırlanacak ön değerleme raporuyla
Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluşlarından 1/1/2015 tarihinden iti-
baren elde ettikleri kazanç ve iratları için, değerleme raporunun düzenlenmesinden ve istisnadan
yararlanılacak azami tutarın kati olarak tespit edilmesinden sonra, istisnadan yararlanmaya
başlayabileceklerdir. Ancak, dileyen mükelleflerin, hazırladıkları söz konusu ön değerleme ra-
porunda yer verdikleri tahmini değeri dikkate almak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına baş-
vuru yaptıkları tarihten itibaren istisnadan yararlanabilmeleri mümkündür. 
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Ön değerleme raporunda yer verilen tahmini değer dikkate alınarak yararlanılan toplam
istisna tutarının, düzenlenen değerleme raporunda patent veya faydalı model belgesine ilişkin
tespit edilen değere göre mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarından fazla ol-
ması halinde, haksız yere yararlanılan tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen ver-
giler vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte mükelleflerden aranacaktır. 

5.14.4.1. Değer tespiti ve değerleme raporunun düzenlenmesi
5.14.4.1.1. Değer tespiti 
Mükellefler, TPE tarafından tescil edilmiş patentli veya faydalı model belgeli buluşla-

rına ilişkin olarak düzenleyecekleri ön değerleme raporunda, bu buluşlarından, Gelir İdaresi
Başkanlığına başvuru yaptıkları tarihin içinde bulunduğu geçici vergilendirme döneminin ilk
gününe kadar elde etmiş oldukları tüm hasılatları ile kazançlarının tutarına da yer vereceklerdir. 

Ön değerleme raporunda, patentli veya faydalı model belgeli buluşlar için aşağıdaki
yöntemlere göre ayrı ayrı tespit edilecek değerlere ve bu değerlerin tespitine ilişkin hesapla-
malara yer verilecektir. Mükellefler tarafından, bu değerlerden hangisinin tercih edildiği ve
tercih edilme nedenleri ön değerleme raporunda ayrıca belirtilecektir.

a) Maliyet bazlı yöntemler
Değerlemesi yapılacak patent veya faydalı modelin yeniden üretme yöntemi ile aynı-

sının ya da yerine koyma yöntemi ile benzerinin geliştirilmesi için yapılan harcamaların esas
alındığı maliyet bazlı yöntemlerde, aynı/benzer teknolojiyi üretmek için bugünkü maliyetler
hesaba katılmaktadır. Bu maliyetler, gerekli malzemeler için yapılan harcamalar ile işçi mali-
yetleri gibi doğrudan maliyetlerin yanında, yönetim maliyetleri gibi bazı genel gider kalemlerini
de içine alan dolaylı maliyetleri de kapsamaktadır.

Yerine koyma yöntemini, patent veya faydalı model belgesine konu buluşu satın almış
olan; yeniden üretme yöntemini ise kendi buluşları için patent veya faydalı model belgesi alan
mükellefler kullanacaklardır.

b) Pazar (piyasa) yöntemi
Patentli veya faydalı model belgeli benzer buluşların yaklaşık değerlere sahip olduğu

varsayımından hareketle, değerlemesi yapılacak buluşların yakın geçmişte lisans, devir vb. iş-
lemlere konu olmuş benzer buluşlarla karşılaştırması yapılmak suretiyle değeri tespit edilmek-
tedir. Ancak, mevcut patentli veya faydalı model belgeli buluşa benzer özellikli başka bir buluş
olmaması durumunda bu yöntemin uygulanamayacağı tabiidir.

c) Gelir bazlı yöntemler
Gelir bazlı yöntemlerde, bir patentin veya faydalı model belgesinin ticarileştirilmesi

sonucunda gelecekte işletmenin aktifine girecek olan nakit akımları bugünkü değerlerine in-
dirgenerek değerlenmektedir. Bugünkü değerin hesaplanmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası resmi iskonto oranları dikkate alınacaktır.

- Doğrudan nakit akımları yöntemi: Doğrudan ilgili buluşun kullanımına atfedilen nakit
akımlarının tek tek belirlendiği ve söz konusu nakit akımlarının bugünkü değerlerine indirgen-
diği bu yöntemde indirgenmiş değerlerin toplamı patentin değerini vermektedir.

- Royalti ödemelerinden kurtuluş yöntemi: Patent sahibinin farazi olarak patentin sahibi
olmadığı; ancak, aynı patenti başkasından kiraladığı kabul edilerek benzer niteliklerdeki royalti
oranları tespit edilmektedir. Söz konusu patent kullanılarak oluşması beklenen hasılatın royalti
oranıyla çarpımı sonucu royalti ödemesi hesaplanmakta ve royalti ödemelerinin bugünkü de-
ğerlerine indirgenmiş toplamı patentin değerini vermektedir. 

- Çoklu dönem fazladan kazanç yöntemi: İlgili patentin varlığı nedeniyle elde edilen
nakit akımlarının tamamen ilgili varlığa atfedildiği doğrudan nakit akımları yöntemini baz alan
bu yöntemde, söz konusu patentin nakit akımlarını üretirken işletmenin aktifinde yer alan diğer
varlıkların da kullanıldığı kabul edilmektedir. Bu nedenle diğer varlıklara, üretime katılmaları
nedeniyle elde edilen nakit akımlarından pay verilmektedir. 
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- Nakit akımlarındaki artış yöntemi: Doğrudan nakit akımları yönteminin tersinin iz-
lendiği bu yöntemde, patentin var olması veya olmaması durumunda elde edilecek olan nakit
akımları arasındaki fark dikkate alınmakta ve bugünkü değere indirgenmektedir. Kullanılan
kârlılık oranları belirlenirken, koruma süresi dolmuş olan benzer ürünler ile koruma süresi
halen devam eden benzer ürünler arasındaki kârlılık farkı dikkate alınmaktadır.

d) Diğer değerleme yöntemleri
Değer tespitinde mükellefler yukarıda sayılan yöntemlere ilaveten hesaplamaya dayalı

diğer yöntemleri de kullanabilirler.
5.14.4.1.2. Değerleme raporunun düzenlenmesi 
Mükelleflerin başvuruları değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla Vergi Denetim

Kurulu Başkanlığına iletilecek olup istisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun oluşturacağı katma
değer dikkate alınarak devir veya satış halindeki değerinin tespitine yönelik değerleme raporu
vergi müfettişleri tarafından düzenlenecektir. 

Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının yurt
dışında gerçekleştirilmiş olması halinde, buluşun değerleme raporunda tespit edilen değerinin
söz konusu faaliyetlerin Türkiye’de yapılan bölümüne isabet eden kısmı, yurt içinde gerçek-
leştirilen bu faaliyetlere ilişkin harcamaların toplam harcamalara oranı dikkate alınarak belir-
lenecek ve belirlenen bu tutar istisna uygulamasında dikkate alınmak üzere raporda ayrıca be-
lirtilecektir. Bu tutarın tespitinde, yurt dışından alınan hizmetler dahil yurt dışında gerçekleş-
tirilen tüm harcamaların ilişkin olduğu faaliyetler, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet kapsa-
mında dikkate alınacaktır.

Düzenlenen değerleme raporu Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca Gelir İdaresi Baş-
kanlığına gönderilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından değerleme raporunun bir örneği
mükellefe gönderilerek istisnadan yararlanılabilecek toplam tutar hakkında bilgi verilecektir.

Her bir patentli veya faydalı model belgeli buluş için bir defaya mahsus olmak üzere
değerleme raporu düzenlenecek ve bu raporda tespit edilen değer patent veya faydalı model
belgesinin koruma süresince bu istisnadan faydalanacak tüm mükellefler için güncellenmek-
sizin geçerli olacaktır. Dolayısıyla, patent veya faydalı model belgesinin devri, satışı veya in-
hisari lisansa konu edilmesi durumlarında patent veya faydalı model belgesini devralan, satın
alan veya inhisari lisans sahipleri adına ikinci bir değerleme raporu düzenlenmesi söz konusu
olmayacaktır.

5.14.4.2. İstisna kazancın tespiti
Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı; değerleme raporunda be-

lirtilen bedelin %50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise de-
ğerleme raporunda belirtilen bedelin %100’ünü aşamayacaktır. 

Örnek 1: (B) A.Ş. 6/5/2013 tarihinde TPE’ye yapmış olduğu başvuruya istinaden
6/7/2015 tarihinde aldığı patente ilişkin olarak hazırladığı ön değerleme raporunda buluşun
değerini 6.000.000 TL olarak öngörmüş ve 27/10/2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığına
başvurmuştur. (B) A.Ş. söz konusu patentten doğan tüm haklarını 13/1/2016 tarihinde 5.000.000
TL’ye (C) A.Ş.’ye satmış ve 4.000.000 TL kâr elde etmiştir. 4/4/2016 tarihinde vergi müfettişi
tarafından düzenlenen değerleme raporunda patentin tespit edilen değeri 5.000.000 TL’dir. 

(C) A.Ş. bu patentin kullanım haklarını, 2/1/2017 tarihinde iki yıl süre ile (E) Ltd. Şti.’ne
inhisari lisans sözleşmesiyle vererek 2017 hesap döneminde 1.000.000 TL, 2018 hesap döne-
minde ise 500.000 TL kazanç elde etmiştir. 

(E) A.Ş. de söz konusu patente konu buluşu seri üretime tabi tutarak 2017 hesap döne-
minde 2.000.000 TL, 2018 hesap döneminde ise 1.000.000 TL kazanç elde etmiştir.

Buna göre;
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- (B) A.Ş.’nin satış kazancının yarısı (4.000.000 TL x %50) 2.000.000 TL olup bu tutar
mükellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarı olan 2.500.000 TL’nin altında oldu-
ğundan 2.000.000 TL’nin tamamı istisnaya konu edilebilecektir.  

- (C) A.Ş. 2017 hesap dönemi için (1.000.000 TL x %50) 500.000 TL,
2018 hesap dönemi için (500.000 TL x %50) 250.000 TL tutarında istisnadan faydala-

nabilecektir. 
- (E) A.Ş. 2017 hesap dönemi için (2.000.000 TL x %50) 1.000.000 TL,
2018 hesap dönemi için (1.000.000 TL x %50) 500.000 TL tutarında istisnadan fayda-

lanabilecektir. 
Gerek (C) A.Ş. ve gerekse (E) A.Ş.’nin istisna kapsamındaki kazançlarının tutarı, mü-

kellef bazında yararlanılabilecek azami istisna tutarını (2.500.000 TL) aşmadığından, söz ko-
nusu kazançları üzerinden hesaplanan tutarın tamamını istisnaya konu edebilecektir.

Örnek 2: (F) A.Ş. incelemesiz sistemle patent aldığı ve 7 yıllık koruma süresi 1/4/2018
tarihinde sona erecek buluşu için incelemeli sistemle patent verilmesi talebiyle 6/5/2015 tari-
hinde TPE’ye başvurmuştur. Başvurusu uygun görülen (F) A.Ş.’nin buluşu için 2/2/2017 tari-
hinde, 1/4/2031 tarihinde koruma süresi sona ermek üzere incelemeli sistemle patent verilmiştir.
(F) A.Ş.’nin 2/3/2017 tarihinde yapmış olduğu başvuruya istinaden düzenlenen değerleme ra-
porunda buluşun tespit edilen değeri 3.000.000 TL’dir. 

- (F) A.Ş. sahibi olduğu patenti 2/1/2015 tarihinde 1 yıllığına (G) A.Ş.’ye 1.000.000
TL’ye kiralamıştır. 

- (F) A.Ş. 2018 yılında bu buluşunu seri üretime tabi tutarak 2.000.000 TL kazanç elde
etmiştir.

- (F) A.Ş. söz konusu patenti 5/5/2019 tarihinde (H) A.Ş.’ye satarak 1.800.000 TL kâr
elde etmiştir. 

- (H) A.Ş. ise aynı patenti iki ay sonra (5/7/2019) (K) A.Ş.’ye satmış ve bu satıştan
400.000 TL kâr elde etmiştir. 

- (K) A.Ş. buluşu seri üretime tabi tutarak 2020 yılında 3.000.000 TL kazanç elde et-
miştir. 

Buna göre, mükellef bazında en fazla 1.500.000 TL’lik istisnadan yararlanılması müm-
kün olacaktır. 

- (F) A.Ş.’nin sahip olduğu incelemesiz patenti (G) A.Ş.’ye kiralaması nedeniyle elde
edilen 1.000.000 TL istisnaya konu edilemeyecektir. 
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- (F) A.Ş.’nin buluşunu seri üretime tabi tutarak elde ettiği 2.000.000 TL’lik kazancın
%50’si (1.000.000 TL) kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Patentin satışından elde
edilen 1.800.000 TL’lik kazancın %50’si 900.000 TL olmakla birlikte (F) A.Ş.’nin yararlana-
bileceği azami istisna tutarı 1.500.000 TL olduğundan bu satış kazancının sadece 500.000
TL’lik kısmı için istisnadan faydalanabilecektir.  

- (H) A.Ş. ise satın aldığı patentin (K) A.Ş.’ye satışından elde ettiği 400.000 TL kazan-
cının %50’sini (200.000 TL) istisnaya konu edebilecektir.  

- (F) A.Ş. ve (H) A.Ş. 3.000.000 TL’lik toplam istisna tutarının 1.700.000 TL’lik kısmını
kullanmış olduklarından, (K) A.Ş. buluşu seri üretime tabi tutarak elde ettiği 3.000.000 TL ka-
zancının %50’si olan 1.500.000 TL’lik tutarı değil, en fazla 1.300.000 TL’lik tutarı istisnaya
konu edebilecektir.

5.14.4.2.1. Buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde kazancın tespiti
Maddenin üçüncü fıkrası gereğince, buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üre-

tilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa
atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilecek-
tir.

Öte yandan, maddenin yedinci fıkrası hükmüyle, üçüncü fıkrada yer alan transfer fi-
yatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama veya benzeri
unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye Ma-
liye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, patentli veya faydalı model belgeli buluşunu
üretim sürecinde kullanan mükelleflerin tercih etmeleri halinde, ürettikleri ürünlerin satışından
elde ettikleri kazançlarının patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmını, maliyet
unsurlarını dikkate alarak da ayrıştırmaları mümkündür.

Örnek 1: LED TV paneli üreten (A) A.Ş. üretim maliyetlerinde %10 avantaj sağlayan
ve patentle korunan buluşunu kullanarak ürettiği panelleri, televizyon üreten (B) A.Ş.’ye sat-
maktadır. (A) A.Ş.’nin bu buluşu öncesinde her bir panelin üretim maliyeti 1.000 TL iken bu
buluşun üretim sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla beraber her bir panelin üretim maliyeti
900 TL’ye düşmüştür. (A) A.Ş. söz konusu panelleri (B) A.Ş.’ye 1.200 TL birim fiyatla satmakta
olup buluşun üretim sürecinde kullanılması sonrasında satış fiyatı değişmemiştir. 

(A) A.Ş. birim üretim maliyetlerinde %10 azalma sağlayan bu buluşu sayesinde her bir
panel satışından elde ettiği kâr tutarını 200 TL’den 300 TL’ye çıkarmıştır.  Dolayısıyla (A)
A.Ş.’nin patentli buluşunu Türkiye’de ürettiği LED TV panellerinin üretim sürecinde kullan-
masından elde ettiği ve istisna uygulamasına konu edebileceği kazanç tutarı her bir panel iti-
barıyla (300 TL - 200 TL) 100 TL’dir. (A) A.Ş.’nin satışını yaptığı her bir panel itibarıyla ku-
rumlar vergisi beyannamesinde yararlanabileceği istisna kazanç tutarı (100 TL x %50) 50 TL
olarak hesaplanmaktadır. 
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Örnek 2: Kompresör üreten (C) A.Ş. patentle korunan buluşunu üretim sürecinde kul-
lanarak üretim kapasitesini yıllık 200.000 birimden 250.000 birime çıkarmıştır. Bu buluşun
üretim sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte birim başına kompresör üretim maliyeti
%20 azalmıştır. 

(C) A.Ş.’nin, patentle korunan buluşunu üretim sürecinde kullanarak ürettiği kompre-
sörlerin aynı fiyatla satışından doğan kazancının %20’lik kısmı, istisnanın uygulanmasında
dikkate alınacak tutar olacaktır.

5.14.4.3. Tevkifat uygulaması
İstisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluş dolayısıyla elde edi-

len kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. 
Ancak, Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek

kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 indirimli
olarak uygulanacaktır. Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi ge-
rekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır.

Örnek 1: (BB) A.Ş. Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırma, geliştirme ve yenilik faali-
yetleri sonucunda ortaya çıkan buluşunu TPE’ye tescil ettirerek incelemeli sistemle patent
almış ve bu patenti 2016 yılında Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef
(HS) firmasına satmıştır. (HS) firması ise patente konu bu buluşun kullanım haklarını, buluşu
Türkiye’deki üretim faaliyetlerinde kullanacak olan (ÇB) Ltd. Şti.’ne üç yıllığına inhisari li-
sansla vermiştir. 

Bu kiralama nedeniyle dar mükellef (HS) firmasına yapılacak kira ödemeleri üzerinden
Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca %20 oranında yapılacak tevkifat, %50
indirimli olarak %10 oranında uygulanacaktır.  Söz konusu indirimli oran en fazla 5 yıl süreyle
uygulanabilecektir. 

Örnek 2: Serbest meslek erbabı (MF), Türkiye’de gerçekleştirdiği faaliyetleri netice-
sinde ortaya çıkan buluşunun patentini 1/6/2015 tarihinde tescil ettirerek almıştır. Başvurusuna
istinaden 21/1/2016 tarihinde değerleme raporu düzenlenmiş olup (MF) patent üzerindeki hak-
kını 8/6/2016 tarihinde (MT) A.Ş.’ye 100.000 TL’ye satmıştır. (MT) A.Ş. Gelir Vergisi Kanu-
nunun 18 inci maddesi kapsamında istisnadan faydalanan serbest meslek erbabı (MF)’ye ya-
pacağı ödemelerin tamamı (100.000 TL) üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi
uyarınca belirlenen tevkifat oranının %50’si nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapacaktır.

Örnek 3: Tam mükellef Bay (T), Türkiye’de gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşunun patentini tescil ettirerek beyana tabi bir kazancı
olmayan (U) gerçek kişisine satmış; (U) gerçek kişisi de bu patenti 2/1/2016 tarihinde (Z)
A.Ş.’ye yıllık 10.000 TL bedel üzerinden 8 yıllığına kiralamıştır. (Z) A.Ş. (U) gerçek kişisine
yapacağı kira ödemelerinde, şartların sağlanmış olması halinde, 5 yıl boyunca gelir vergisi tev-
kifatı oranını %50 indirimli olarak uygulayacaktır. İndirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre
ile uygulanacağından (Z) A.Ş. kira süresinin son 3 yılına ilişkin kira ödemelerinden normal
oranda kesinti yapacaktır. 

5.14.5. Diğer hususlar
5.14.5.1. 1/1/2015 tarihinden önce tescil edilmiş patentli veya faydalı model belgeli

buluşların durumu
1/1/2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz dolmamış olan patent veya

faydalı model belgelerine ilişkin buluşlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren kalan koruma süre-
since elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. Ancak, koruma süresi
1/1/2015 tarihinden önce dolmuş olan patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edi-
len kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılamayacaktır. 
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Örnek 1: (MK) A.Ş. incelemeli sistemle patent başvurusunu TPE’ye 2/4/2012 tarihinde
yapmış olup 2/2/2014 tarihinde patent almıştır. (MK) A.Ş. patent başvurusuna konu olan bu-
luştan koruma süresi içinde kalan 1/1/2015-2/4/2032 döneminde elde ettiği kazançlar için, is-
tisna şartlarını sağlamak koşuluyla, istisnadan yararlanabilecektir. (MK) A.Ş.’nin sahip olduğu
bu patent dolayısıyla 1/1/2015 tarihinden önce elde ettiği kazanç ve iratlar ise bu istisnaya konu
edilemeyecektir.

Örnek 2: (A) A.Ş. faydalı model belgesi başvurusunu TPE’ye 5/1/2012 tarihinde yap-
mış olup 1/8/2012 tarihinde araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesini almıştır. (A)
A.Ş., faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluştan koruma süresi içinde kalan
1/1/2015-5/1/2022 döneminde elde ettiği kazançlar için, istisna şartlarını sağlamak koşuluyla,
istisnadan yararlanabilecektir.

Öte yandan, 1/1/2015 tarihinden önce tescil edilmiş patentler ile faydalı model belge-
lerine ilişkin olarak düzenlenecek değerleme raporunda, bu patent ve faydalı model belgeleri
için tespit edilen değer ile başvuru sahibince tescil tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar elde
edilen kazançlar arasındaki fark, yararlanılabilecek azami istisna tutarı olarak dikkate alına-
caktır.

5.14.5.2. Sınai mülkiyet hakkının devredilmesi, satılması veya kiralanması işlem-
lerinin tescili 

Patent veya faydalı model belgesinin devredilmesi, satılması veya inhisari lisans veril-
mesi dahil kiralanması durumlarında bu istisnadan yararlanılabilmesi için devir, satış veya ki-
ralama işlemlerinin TPE tarafından tutulan Sicile tescil edilmesi gerekmektedir. 

Patent veya faydalı model belgesini devralanlar, satın alanlar veya inhisari lisans sa-
hipleri, şartların sağlanması kaydıyla, bu işlemlerin Sicile tescil edildiği tarihten itibaren istis-
nadan yararlanabileceklerdir.

5.14.5.3. Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir
kısmının veya tamamının yurt dışında gerçekleştirilmesi 

Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının yurt
dışında yapılması veya yurt dışındaki gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşlardan mesleki veya
teknik destek, danışmanlık hizmeti ve diğer hizmetler alınması veya bunlara analiz yaptırılması
gibi hallerde, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin sadece Tür-
kiye’de gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarla sınırlı olmak üzere istisnadan yararlanıla-
bilecektir. 

Dolayısıyla, tamamı yurt dışında gerçekleştirilmiş olan araştırma, geliştirme ve yenilik
faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluşlar için 551 sayılı KHK kap-
samında Türkiye’de patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi bu istisnadan yararla-
nılması mümkün değildir. 

5.14.5.4. Patent veya faydalı model belgesinin geriye dönük olarak hükümsüz sa-
yılması 

Yetkili mahkemeler tarafından patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne
karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili olacağından, bu patent veya faydalı
model belgelerine konu buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar için uygulanan istisna dola-
yısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilecektir.

5.14.5.5. Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu
2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavir-

lerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Sınai mülkiyet haklarında istisna” ile ilgili işlemler yeminli
mali müşavirlerin tasdik edeceği konular kapsamına alınmıştır. 
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Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin istisnadan yararlanan
kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanılan istisna tu-
tarının doğru hesaplandığına ve uygulandığına ilişkin YMM tasdik raporunu ilgili mevzuatta
belirtilen süre içinde kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri
gerekmektedir. Vergi müfettişlerince düzenlenecek değerleme raporlarının vergi dairesine,
YMM tasdik raporlarının verilmesi gereken ay içinde veya daha sonra gelmesi halinde de mü-
kellefler bu istisnadan yararlanabileceklerdir. Bu durumda, değerleme raporunun ilgili vergi
dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde YMM tasdik raporunun ibraz edil-
mesi gerekecektir. Söz konusu raporun bu süreler içinde verilememesi halinde ise sınai mülki-
yet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin istisnadan yararlanılamayacağı tabiidir.

Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin hususlara tam tasdik
raporunda yer verilmiş olması durumunda, bu istisnadan yararlanılması nedeniyle ayrıca tasdik
raporu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

YMM tasdik raporunda en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir: 
• Tasdik raporuna eklenecek olan ve ön değerleme raporunda belirtilen patentli veya

faydalı model belgeli buluşun araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri,
sonuçları ile uygulanma durumuna ilişkin mükelleften alınan bilgiler,

• Buluşun araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin sürecine
ilişkin olarak mükelleften alınan bilgiler (bu faaliyetlerin nerede yapıldığı, nitelikleri, hacmi,
teknik donanımı ve varsa kullanılan diğer laboratuvarlar vb.),

• İstisnaya konu olan kazanç ve iratların dökümü, 
• Buluşa ilişkin olarak patent veya faydalı model belgesi alınmasına kadar geçen dönem

içinde yapılan harcamalar, 
• Dışarıdan alınan danışmanlık, ekspertiz ve benzeri hizmetlere ilişkin bilgiler (hizmet

alınan kişi/kurum adı, vergi kimlik numarası, fatura tarih ve numarası, tutarı ve KDV’si),
• Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında istisnadan yararlanılıyor ise patentli

buluşun üretim sürecinde kullanıldığına dair TPE tarafından Sicile kaydedilen belgenin bir ör-
neği, 

• Geçici vergi dönemleri itibarıyla uygulanan istisna tutarları,
• İstisna tutarının hesaplanması ve hesaplamaya ilişkin açıklamalar.
5.14.5.6. İstisna uygulamalarında tercih  
Mükellefler, hem 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci

maddesinde hem de bu maddede yer alan şartları sağlasalar dahi söz konusu buluştan elde edi-
len kazançlarına bu istisnalardan sadece biri uygulanabilecektir. Dolayısıyla, buluşlarından
elde ettikleri kazançları için bu maddede yer alan istisnadan yararlanan mükellefler bu kazanç-
ları için ayrıca 4691 sayılı Kanun kapsamında kazanç istisnasından yararlanamayacaklardır.

Öte yandan mükelleflerin, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faa-
liyetlerine ilişkin harcamalarının bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında veya 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Ar-Ge indirimine konu
edilmiş olması, bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşlarından sağlanan kazançlar nedeniyle
Kanunun 5/B maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil
etmeyecektir. 

Diğer taraftan, sınai mülkiyet haklarında uygulanan bu istisnadan yararlanan mükel-
lefler söz konusu kazançlarına ilişkin olarak diğer istisna uygulamalarından yararlanamaya-
caklardır.”
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“Ek-3

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5/B İSTİSNASI ÖN DEĞERLEME RAPORU

I- GENEL BİLGİLER: 

• Başvuru sahibinin adı ve soyadı/unvanı 
• Başvuru sahibinin vergi kimlik numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi 
• Başvuru sahibinin adresi 
• Patent/faydalı model belgesinin sicil numarası
• Patent/faydalı model belgesi için TPE’ye başvuru tarihi ve tescil tarihi

II- PATENT/FAYDALI MODELİN GENEL TANITIMI: 

• Patent/faydalı modelin genel tanıtımı ve amaçları 
• Patent/faydalı model belgesine konu buluşun mahiyeti ve kullanım alanları
• Buluşa ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin

ne kadarlık kısmının yurt içinde/yurt dışında yapıldığı  
(Buna ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca eklenecektir.)
• Patentin/faydalı modelin koruma süresi 
• Değer tespitine ilişkin kullanılan yöntemler ve hesaplamalar
• Patentin/faydalı modelin tahmini değerinin tespitine ilişkin değerlendirme
(Değer tespitinde hangi yöntemin tercih edildiği ve tercih nedenleri)
• Patente/faydalı modele ilişkin beklentiler 
(Faaliyetlerde kullanma, verimlilik, maliyet, gelir vb. açıdan)

III- DİĞER HUSUSLAR: 

• Patent veya faydalı model belgesinin sahibi tarafından başvuru tarihinin içinde bu-
lunduğu geçici vergilendirme döneminin ilk gününe kadar buluştan elde edilen hasılat ve ka-
zançlar

• Patent veya faydalı model belgesinin tescil tarihinden önce buluştan elde edilen ha-
sılat ve kazançlar

• Belirtilmesinde yarar görülen diğer hususlar
(Türkiye’de üretime tabi tutulup tutulmadığı, kiralanıp kiralanmadığı vb.)

IV- SONUÇ ve TALEP:

Yukarıda belirtilen patent/faydalı model belgesi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu-
nunun 5/B maddesi uyarınca gelir/kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecek nitelikte
olup sınai mülkiyet haklarına ilişkin değerleme raporunun düzenlenerek tarafımıza ve bağlı
bulunduğumuz vergi dairesine bilgi verilmesini arz ederiz. 

Tarih
Mükellefin/Kurum Yetkililerinin

Patent/Faydalı Model Belgesi Sahibinin
Adı, Soyadı/Unvanı 
İmzası ve Kaşesi”
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.4 numaralı maddesine aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“4) Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların
tüzel kişiliği olmayan şubeleri.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Ayrıca Kurum, finansmanı sağlanan/sağlanacak sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulan alan-
larda mevcut ödeme usul, esas ve koşulları dışında finansal veya tıbbi olarak getireceği kazanca
göre alternatif ödeme modelleri kullanılarak sağlık hizmetlerini ödeme kapsamına alabilir, öde-
me usul ve esaslarını belirleyebilir, yurtdışından temin edilen, ülkemizde imal edilemeyen veya
bulunmayan ürün gruplarının üretimi, ithal ürünlerin yerli üretime geçmesi, piyasada bulunur-
luğunun sağlanması hususlarının teşvik edilmesi amacıyla alternatif ödeme modelleri oluştu-
rabilir.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.2.B-1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendinde yer alan “faturalandırılır” ibaresinden sonra gelmek üzere “,kanama durdurma, sız-
dırmazlık sağlama doku yapıştırmada kullanılan ilaçlar bu kapsamda değerlendirilmez” ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir. 
“Ayrıca malign ve benign neoplazik değişiklikler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya ta-
mamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda üç
diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporuna istinaden 4 yıllık süre aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yo-
ğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme
yöntemiyle faturalandırılabilir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“prematüre retinopatisinde lazer tedavisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “,terapötik hipotermi
tedavisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.3.6.B numaralı maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğe 3.3.34 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“3.3.35.İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı 
(1) Dijital programlanabilir işitme cihazlarının bedeli Kurumca karşılanır. Kurumca be-

deli karşılanacak olan dijital programlanabilir işitme cihazları; otomatik veya manuel ses kont-
rol sistemi, maksimum çıkış kontrol sistemi ve kazanç kontrol sistemi özelliklerine sahip ol-
malıdır.

(2) 0-18 yaş çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital programla-
nabilir işitme cihazları;

a) 0-4 yaş çocuklar için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, gürültü azaltıcı
özellikli, feedback yönetimi ve FM sistem uyumlu özellikli olmalıdır. Bu kişilerde kulak içi
cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.
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b) 5-12 yaş çocuklar için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bantlı,
FM sistem uyumlu, gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli, çift mikrofonlu (kanal içi
cihazda bu şart aranmaz) olmalıdır. Bu kişilerde 8 yaş ve altında kulak içi cihaz kullanıldığı
takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz. 

c) 13-18 yaş çocuklar için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bantlı,
gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli, FM sistem uyumlu, çift mikrofonlu (kanal içi
cihazda bu şart aranmaz) kulak arkası veya kanal içi cihaz olmalıdır.

(3) 18 yaş üzeri erişkinler için işitme cihazı; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız,
en az sekiz bantlı, gürültü azaltıcı ve feedback yönetimi özellikli, çift mikrofonlu (kanal içi ci-
hazda bu şart aranmaz) kulak arkası veya kanal içi cihaz olmalıdır.

(4) İşitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için SUT’un 5.3.4 numaralı maddesinde ta-
nımlanan belgelere ilave olarak;

a) Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, aşağıda tanımlanan yetkili personel ta-
rafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı;

1) 0-4 yaş arası çocuklar ve saf ses odyometri testi yapılamayan 4 yaş ve üzeri tüm has-
talar için beyin sapı odyometrisinin (ABR Testi) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi
veya odyolog tarafından onaylanmış aslı,

2) Saf ses odyometri testinin, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya od-
yolog veya odyometrist tarafından onaylanmış aslı, 

3) Davranım odyometri testi yapılmış ise sonucunun Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzman hekimi veya odyolog tarafından onaylanmış aslı, 

b) İşitme cihazına ait barkod ile birlikte cihazın marka, model ve seri numarasını gös-
terir etiketin aslı,

c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş olan ruhsatname ve sorumlu müdür belgesinin
onaylı örneği,

ç) İşitme cihazına ve tedarikçi firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TİTUBB PRICAT
çıktıları,

d) Hastanın işitme eşiklerinin bu cihaza ait işitme kazanç eğrisinin ve cihaz uyarlama
metodunun içerisinde yer aldığını gösterir işitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiş ıslak
imzalı belge (gerçek kulak ölçümü sonuçları),

e) İşitme cihazının hastanın işitme kaybına uygunluğunu belirten ve merkez tarafından
düzenlenmiş ıslak imzalı taahhütname,

f) İşitme cihazının teknik bilgilerinin (cihazın tipi, maksimum kazanç, maksimum çıkış
gücü, kazanç eğrisi) yer aldığı, işitme merkezi tarafından onaylanmış katalog, istenecektir.

(5) İşitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, işitme cihazına
ait marka, model ve seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında “işitme cihazının
eksiksiz ve çalışır durumda teslim alındığı ve işitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği”
ibarelerinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmış olması gerekmektedir.

(6) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için, Kurumla sözleşmeli resmi
sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı
sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(7) İşitme eşiği tayini ABR testi ile yapılması gerekenlerde, test Tonal ABR ile yapılarak
alçak frekans (500-1000 Hz) ve yüksek frekans (2000-4000 Hz) gruplarından birer frekans ol-
mak üzere en az iki frekansa ait eşikler belirtilmelidir.

(8) İşitme eşiği tayini saf ses odyometri testi ile yapılmışsa; test en az 500-1000-2000-
4000 Hz frekanslarında hava yolu ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında kemik yolu işitme
eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme skorlarını içermelidir. 8 yaş altı çocuklarda, konuşmayı ayırt
etme skoru şartı aranmaz. 8 yaş ve üzerinde konuşmayı ayırt etme skoru yapılamaması duru-
munda tıbbi gerekçesi sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.
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(9) İşitme cihazı verilebilmesi için;
a) 0-18 yaş çocuklarda; işitme kaybının kalıcı işitme kaybı olduğu 3. basamak resmi

sağlık kurumlarında düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmeli ve aşağıdaki yöntemlerden
biri ile test edilmiş olmalıdır; 

1) İşitme eşikleri saf ses odyometri testi ile belirlenmiş ise iyi işiten kulakta 500-1000-
2000-4000 Hz frekanslarında saf ses ortalamasının en az 26 dB ve üzerinde olması, 

2) Davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise 500-1000-2000 Hz frekanslarının eşik
ortalamasının 35 dB ve üzerinde olması, 

3) Tonal ABR ile belirlenmesi durumunda frekansların eşik ortalamasının 30 dB ve
üzerinde olması halinde,

4) Bilateral işitme kaybında her iki kulak için işitme cihazı bedeli Kurumca karşılanır.
b) 18 yaş üzeri erişkinlerde; işitme kaybının kalıcı işitme kaybı olduğu belirtilmeli ve

aşağıdaki yöntemlerden biri ile test edilmiş olmalıdır;
1) Saf ses odyometri testi yapılan hastalarda iyi işiten kulakta 500-1000-2000-4000 Hz

frekanslarından kötü olan 3 frekansın ortalamasının en az 40 dB ve üzerinde olması halinde, 
2) Saf ses odyometri testi yapılamayan hastalarda işitme eşiğinin tonal ABR ile belir-

lenmesi durumunda frekansların eşik ortalamasının 40 dB ve üzerinde olması halinde,
3) Her iki kulak için işitme cihazı bedeli 3. basamak resmi sağlık kurumlarında düzen-

lenen sağlık kurulu raporunda her iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi ha-
linde, tek kulakta en az 6 ay süre ile işitme cihazı kullanımı sonucunda elde edilen eşikler ile
işitme cihazından yarar gördüğünün (konuşmayı ayırt etme skorunda % 20 artış sağlaması)
sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde,

Kurumca bedeli karşılanır. 
(10) 0-18 yaş çocuklarda 5 yıldan önce cihaz yenilenmesi için progresif işitme kaybı

olduğu ve mevcut cihazın bu kaybı karşılamada yetersiz kaldığı sağlık kurulu raporunda belir-
tilmelidir.

(11) İşitme cihazı sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 4 (dört) ay süreyle
geçerlidir.

(12) İşitme cihazı kulak kalıplarının yenilenmesinin gerektiğinin tek KBB uzman he-
kimi raporu ile ibraz edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. Ancak, işitme cihaz-
larının ilk kez alınması aşamasında, kulak kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaya-
caktır.

(13) 18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş olan tutar; 0-4 yaş için % 80, 5-12 yaş için
% 60 ve 13-18 yaş için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-
mıştır.

a) 4.1.2 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.
“Ancak tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaçlar ile 1/7/2015 tarihinden itibaren Sağlık Ba-
kanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete edilerek sözleşmeli eczanelerden
temin edilen “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” nde (Ek-4/H) tanımlı
ilaçlar için mahsup edilen tutarlar iade edilmez.”    

b) 4.1.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“1/7/2015 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından
SUT eki (Ek-4/H) listesinde tanımlı ilaçların temin edilmesi esas olup, reçetede günübirlik te-
davi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla sözleşmeli eczaneden temin edilecek SUT
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eki (Ek-4/H) listesindeki ilaçlar için ödenen tutarlar Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti
sunucuları için Bakanlığa yapılan global bütçe ödemesinden mahsup edilir ve bu tutarlar iade
edilmez.”

c) Maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“4.1.11- Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (EK-4/H)
(1) “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-4/A) yer alan ilaçlardan hastanelerce te-

mini zorunlu kemoterapi ilaçlarına ait ticari isimleri ve barkod/karekod numaralarının yer aldığı
(EK-4/H) Listesi, “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” (Ek-4/H) olarak
Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.2.16 maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(2) Protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları,
üre siklus bozuklukları, organik asidemiler); çocuk metabolizma hastalıkları veya erişkin en-
dokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ya da gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uz-
man hekimlerin bulunmaması halinde çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman
hekimlerinden biri tarafından 1 yıl süreli rapor düzenlenir. Bu rapora dayanılarak hastaların
kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul
ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.) için bir aylık; 

a) 0-12 ay için 46,50 (kırkaltı virgül elli) TL,
b) 1-5 yaş için 90 (doksan) TL,
c) 5-15 yaş için 116,25 (yüzonaltı virgül yirmibeş) TL,
ç) 15 yaş üstü için 120 (yüz yirmi) TL, 
tutar ödenir.
(3) Çölyak hastalığında; gastroenteroloji uzman hekimi tarafından 1 yıl süreli rapor dü-

zenlenir. Bu hastaların kısıtlı diyetleri sebebi ile hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel
formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret vb.); gastroen-
teroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bir aylık; 

a) 0-5 yaş için 78,75 (yetmişsekiz virgül yetmişbeş) TL,
b) 5-15 yaş için 120 (yüzyirmi) TL,
c) 15 yaş üstü için 108,75 (yüzsekiz virgül yetmişbeş) TL,
tutar ödenir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.17.A numaralı alt maddesinin birinci ve altıncı fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Osteoporoz tedavisinde bifosfonatlar (kombinasyonları dahil) ve diğer osteoporoz

ilaçları (raloksifen, calcitonin, stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), denosumab) aşağıda
belirtilen koşullar çerçevesinde ödenir. Bu ilaçlar tedavi süresinin belirtildiği sağlık raporuna
dayanılarak reçete edilirler. Rapor süresi 1 yıldır. Bu grup ilaçların birlikte kombine kullanımı
halinde sadece birinin bedeli ödenir.”

“(6) Stronsiyum ranelat (kombinasyonları dahil), raloksifen ve denosumab; yalnızca
bifosfonatları tolere edemeyen veya yeterli yanıt alınamayan hastalarda bu durumun, iç hasta-
lıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, kadın hastalıkları ve
doğum uzmanlarından en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde, bu
rapora dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.34 maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.2.38 maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Repaglinid”
ibaresinden sonra gelmek üzere “(kombinasyonları dahil)” ibaresi eklenmiştir. 
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin 5.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-
mıştır.

a) 5.2.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Kurumun “e-fatura alıcısı” uygulamasına başlaması halinde faturalar elektronik olarak dü-
zenlenerek ve/veya elektronik ortama aktarılarak Kurum bilgi işlem sistemine intikal ettirilir.”

b) 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “(MEDULA sis-
teminden provizyon alınabilen kişiler de dahil)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 5.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacak “İncelemeye Esas Fatura Eki Belgeler Listesi”
nde yer alan belgeler, elektronik olarak düzenlenerek ve/veya elektronik ortama aktarılarak
Kurum bilgi işlem sistemine intikal ettirilecektir.”

MADDE 16 –Aynı Tebliğin 5.4 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(5) Bu maddede tanımlı fatura ve eki belgeler elektronik olarak düzenlenerek ve/veya

elektronik ortama aktarılarak Kurum bilgi işlem sistemine intikal ettiği tarih esas alınarak; sü-
resi içinde teslim edilen fatura ve eki belgeler için teslim edildiği ayın on beşinci günü, süresi
içinde teslim edilmeyen fatura ve eki belgeler için ise teslim edildiği ayı takip eden ayın on
beşinci günü teslim edilmiş sayılır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğ eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri” (EK-1/C) Listesine
“701281” SUT kodlu işlemden önce gelmek üzere “404395” SUT kodlu “Zirkonyum kron (her
bir üye)” işlemi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağı-
daki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “600740” ve “530890” SUT kodlu işlemler yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

b) Listede yer alan “615961” SUT kodlu “Anteriyor yaklaşım ile servikal diskektomi,
nüks” işleminin kodu “615951” olarak değiştirilmiştir.

c) Listede işlem puanı artan işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.
ç) Listede işlem puanı azalan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.
d) Listede işlem adı değişikliği yapılan işlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede be-

lirtilmiştir.
e) Listede açıklama değişikliği yapılan işlemler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede be-

lirtilmiştir.
f) Listeye yeni eklenen işlemler bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilmiştir.
g) Listede işlem adı, açıklama ve işlem puanı değişikliği yapılan işlemler bu Tebliğ eki

(6) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 19 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) aşa-

ğıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “P600740” SUT kodlu işlem yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Listede yer alan “P604040” SUT kodlu “Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi” işle-

minin adı “Laparostomi, fermuar-mesh/negatif basınç yöntemi” olarak değiştirilmiştir.
c) Listede işlem puanı artan işlemler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir.
ç) Listede işlem puanı azalan işlemler bu Tebliğ eki (8) numaralı listede belirtilmiştir.
d) Listede açıklama değişikliği yapılan işlemler bu Tebliğ eki (9) numaralı listede be-

lirtilmiştir.
e) Listeye yeni eklenen işlemler bu Tebliğ eki (10) numaralı listede belirtilmiştir.
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MADDE 20 – Aynı Tebliğ eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-2/Ç) aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “405240” ,“405250”, “406180” SUT kodlu işlemler yürürlükten
kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan “407090” SUT kodlu işleminin açıklama kısmında yer alan “En
fazla üç defa faturalandırılır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Analog/dijital her tip model
yapımı dahildir.” ibaresi eklenmiştir. 

c) Listeye yeni eklenen işlemler bu Tebliğ eki (11) numaralı listede belirtilmiştir.
ç) Listede işlem puanı artan işlemler bu Tebliğ eki (12) numaralı listede belirtilmiştir.
d) Listede işlem adı, açıklama ve işlem puanı değişikliği yapılan işlemler bu Tebliğ eki

(13) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Tebliğ eki “Diş Tedavileri Puan Listesine İlişkin Açıklamalar”

(EK-2/Ç-1) metninin birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“Kanal tedavisi; Üst dolgusu hariç; extirpasyon, kanal dolgusu sökümü, pansuman,
kanal dolgusu, periapikal röntgen ara işlemlerini içerecek şekilde ücretlendirilmiştir.

Gangren veya periapikal lezyonlu diş tedavisi; Üst dolgusu hariç; extirpasyon, kanal
dolgusu sökümü, pansuman, kanal dolgusu, periapikal röntgen ara işlemlerini içerecek şekilde
ücretlendirilmiştir.” 

MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki “Hasta Sevk Formu” nda (EK-2/F) yer alan “sevk for-
munun aslı müracaat edilen sağlık kurum/kuruluşundan ayrılış aşamasında hastaya verilecek-
tir.” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“NOT: Uçak ile yapılan sevklerde, faturanın/biletin yanında o seferle seyahat ettiğine ilişkin
olarak uçak biniş kartının da ibraz edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Lis-
tesi” nde (EK 3/A) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “OR1140” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere ödeme kriteri ve/veya
kuralı ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir. 

b) “OR1840” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme
eklenmiştir.

c) “OR1995” ve “OR1996” SUT kodlu tıbbi malzemeler yürürlükten kaldırılmıştır
ve “KEMOTERAPOTİK İLAÇ HAZIRLAMA SETLERİ” başlığından sonra gelmek üzere
aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzemeler eklenmiştir.
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ç) “TOPİKAL NEGATİF BASINÇ” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya
kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Vakum Yardımlı Toplama Setinin; Negatif Basınçlı Açık Abdomen Yönetim Sis-
temi ile kullanılması halinde ilk 5 gün günde en fazla 2 adet, sonraki günlerde günde en fazla
bir adet set bedeli Kurumca karşılanır.”

d) “OR2200” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ve ödeme kri-
terleri ve/veya kuralları ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme fiyatı ile birlikte eklenmiştir.

e) “OR2530” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ve ödeme kriteri
ve/veya kuralları ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir. 

f) “OR2600” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme
eklenmiştir.

g) “OR2620” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme
eklenmiştir.

ğ) “OR2640” SUT kodlu tıbbi malzemenin açıklamalar bölümündeki kurallara aşağı-
daki fıkra eklenmiştir.

“(3) A grubu ameliyatlarda ve büyük kemik kırıklarının cerrahi tedavilerinde kullanıl-
ması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

h) “OR2740” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ve ödeme kriteri
ve/veya kuralı ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
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ı) “OR2830” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ile beraber aşa-
ğıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

i) Listeden çıkarılan tıbbi malzemeler ile başlıklar bu Tebliğ eki (14) numaralı listede
belirtilmiştir.

j) “OR6060” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ve ödeme kri-
terleri ve/veya kuralları ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki “İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Lis-
tesi”nde (EK-3/B-1) yer alan 51 sıra nolu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi
malzeme eklenmiştir. 

MADDE 25 – Aynı Tebliğ eki “Eksternal Alt ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler
Listesi”nde (Ek-3C-2) yer alan “OP1051”, “OP1052” ve “OP1053” SUT kodlu tıbbi malze-
melerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğ eki “Diğer Protez Ortezler Listesi”nde (Ek-3C-3) aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “DO1017A” SUT kodlu tıbbi malzemenin altına aşağıdaki satır ek-
lenmiştir.

b) Listesinde yer alan “İŞİTME CİHAZI VE KULAK KALIBI” başlığının altında yer
alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları “SUT’un 3.3.35 numaralı maddesine bakınız.” şeklinde
değiştirilmiştir.
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MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi” nde (EK-3/E-1) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri
ve/veya kurallarının birinci fıkrasının ikinci maddesindeki “Eğitim verme yetkisi bulunan” iba-
resi yürürlükten kaldırılmıştır. 

b) “102296” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) “TORAKOLOMBER POSTERİOR PLAKLAR” başlığından sonra gelmek üzere
aşağıdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.

“(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde bedeli Kurumca
karşılanır.

(2) Aynı yatış döneminde bu gruptaki malzemelerden en fazla iki adetinin bedeli Ku-
rumca karşılanır.”

ç) “103051” SUT kodlu tıbbi malzemeye aşağıdaki ödeme kriteri ve/veya kuralı eklen-
miş ve fiyatı yeniden belirlenmiştir. 

d) “103081” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya ku-
ralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sadece perkütan girişimlerde aşağıdaki olgulardan en az birinin varlığında;
a) Servikal instabilitede,
b) Faset eklem dejenerasyonuna veya disfonksiyonuna bağlı dirençli ağrılarda,
c) Servikal faset luksasyonunda, 
ç) İki seviye ve üstü anterior servikal füzyonun desteklenmesi amacıyla
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
e) “103082” SUT kodlu tıbbi malzemenin altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya ku-

ralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Sadece perkütan girişimlerde aşağıdaki olgulardan en az birinin varlığında;
a) Lomber instabilitede,
b) Faset eklem dejenerasyonuna veya disfonksiyonuna bağlı dirençli ağrılarda,
c) Anterior füzyonun desteklenmesi amacıyla
kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
f) “103083” ve “103084” SUT kodlu tıbbi malzemelerin alan tanımları ve ödeme kri-

terleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna

Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-3/E-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Aşağıdaki tabloda yer alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

b) “KN1006” SUT kodlu tıbbi malzemeye ait ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşa-

ğıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) En fazla bir adet kit bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Gru-

buna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/F-1) bu Tebliğ eki (15) numaralı listede yer aldığı

şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem

Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/F-2) aşağıdaki tabloda yer

alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekons-

trüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (Ek-3/F-4) aşağıdaki düzenlemeler

yapılmıştır.

a) “TV5520” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere ödeme kriteri ve/veya

kuralı ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
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b) “TV5790” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere ödeme kriterleri ve/veya
kuralları ile beraber aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.

MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki “Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malze-
meler Listesi” nde (EK-3/G) aşağıdaki tabloda yer alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden
belirlenmiştir.

MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde
(EK-3/H) aşağıdaki tabloda yer alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir. 

MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi”nde (EK-3/I) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. 

a) “KV1105” SUT kodlu tıbbi malzeme yürürlükten kaldırılmıştır. 
b) Listede yer alan “HİBRİT DAMAR GREFTLERİ” başlığı “PERİFERİK HİBRİT

DAMAR GREFTLERİ” şeklinde değiştirilmiştir. 
c) “KV1123” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ve ödeme kriteri

ve/veya kuralı ile beraber aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.

ç) “KV1324” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere ödeme kriterleri ve/veya
kuralları ile beraber aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir. 
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d) “TROMBOEMBOLEKTOMİ-TROMBOLİZ KATETERLERİ” başlığı altında yer
alan “KV2022”, “KV2023”, “KV2024” ve “KV2025” SUT kodlu tıbbi malzemelerin her bi-
rinin altına aşağıdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.

“(1) Bir (1) yıldan fazla yaşam beklentisi olan hastalarda, aşağıdaki endikasyonlardan
en az birinin sağlandığı durumlarda, epikrizde 2 (iki) Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı ile bir-
likte 1 (bir) Radyoloji veya 1 (bir) Kardiyoloji uzmanı kararına istinaden, 

a) Tanısal görüntüleme yöntemleri ile objektif olarak tanımlanmış vena cava inferior
veya ilio-femoral ven segmentlerini tutan ve rekanalizasyon gelişmemiş akut derin venöz trom-
boz varlığında, (Semptomların başlangıcı itibariyle ilk 14 günde olmak kaydıyla)

b) Bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile tanısı
doğrulanmış akut massif pulmoner emboli varlığında (hemodinamik instabilite varlığında, eko-
kardiyografi ile sağ ventrikül disfonksiyonunun gösterilmiş olması (sağ ventrikül ejeksiyon
fraksiyonunun %45 ve altında olması) veya sağ-sol ventrikül çap oranının 0,9’dan büyük ol-
ması)

durumlarında bedeli Kurumca karşılanır.” 
e) “KV1233” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme

eklenmiştir.

f) Aşağıdaki tabloda yer alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Tebliğ eki “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Giri-
şimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/M) aşağıdaki düzenlemeler yapıl-
mıştır.

a) “TROMBEKTOMİ-TROMBOASPİRASYON KATETERLERİ, PERİFERİK” baş-
lığı altında yer alan “GR1042”, “GR1043”, “GR1044” ve “GR1045” SUT kodlu tıbbi malze-
melerin her birinin altına aşağıdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.

“(1) Bir (1) yıldan fazla yaşam beklentisi olan hastalarda, aşağıdaki endikasyonlardan
en az birinin sağlandığı durumlarda, epikrizde 2 (iki) Radyoloji uzmanı ile birlikte 1 (bir) KVC
veya 1 (bir) Kardiyoloji uzmanı kararına istinaden, 

a) Tanısal görüntüleme yöntemleri ile objektif olarak tanımlanmış vena cava inferior
veya ilio-femoral ven segmentlerini tutan ve rekanalizasyon gelişmemiş akut derin venöz trom-
boz varlığında, (Semptomların başlangıcı itibariyle ilk 14 günde olmak kaydıyla)

b) Bilgisayarlı tomografi ya da manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile tanısı
doğrulanmış akut massif pulmoner emboli varlığında (hemodinamik instabilite varlığında, eko-
kardiyografi ile sağ ventrikül disfonksiyonunun gösterilmiş olması (sağ ventrikül ejeksiyon
fraksiyonunun %45 ve altında olması) veya sağ-sol ventrikül çap oranının 0,9’dan büyük ol-
ması)

durumlarında bedeli Kurumca karşılanır.”
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b) “GR1281” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme
eklenmiştir.

MADDE 36 – Aynı Tebliğ eki “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına
Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/T) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listeden “ANESTEZİYOLOJİ VE YOĞUN BAKIM” ve “AĞRI TEDAVİSİ” baş-
lıkları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Aşağıdaki tabloda yer alan tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.

c) “AN1410” ve “AN1420” SUT kodlu tıbbi malzemelerin ödeme kriterleri ve/veya
kurallarının birinci fıkralarının birinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Transsakral girişimle kamera eşliğinde Lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti
amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, uygulayıcı hekimin algoloji uzmanı olması ve Algoloji,
Nöroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşlarından herhangi üç uzman hekim tarafından
oluşturulan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği
lomber vakalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 37 – Aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme
Kuralları Listesi”nde (Ek-4/E) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler”
adlı bölümün “2. Kuşak Sefalosporinler” alt bölümüne aşağıdaki (5.1) numaralı satır eklen-
miştir. 

b) “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “A) HIV/AIDS Tedavisinde Kulla-
nılan Spesifik İlaçlar” adlı bölüm bu Tebliğ eki (16) numaralı listede yer aldığı şekilde değiş-
tirilmiştir.

c) “13- DİĞERLERİ” başlıklı kısmının (4) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 38 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci ve 2 nci maddesi yayımı tarihinde, 
b) 9 uncu ve 29 uncu maddesi 1/7/2015 tarihinde,
c) 10 ila 13 üncü maddeleri ile 37 nci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, 
d) Diğer maddeleri 1/5/2015 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 39 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  17/04/2015

           KARAR NO       :  2015/ÖİB-K-22

           KONU                 :  Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Alan Mahallesi, 

                                            7988 ada, 8 no.lu parseldeki taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1. Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Alan Mahallesi, 7988 ada, 8 no.lu parseldeki 599,00 m2

yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 104/599 oranındaki hissesinin 4046 sayılı Kanun

hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle

özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak

yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmaz hissesinin özelleştirme ihalesinde 240.000 (İkiyüzkırkbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özgür ASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Özgür ASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-

leri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 180.000.-

(Yüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Arshan İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd.

Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Arshan İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın

onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  17/04/2015

           KARAR NO       :  2015/ÖİB-K-23

           KONU                 :  Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi,

                                            9611 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait, Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi, 9611 ada,

1 no.lu parseldeki 4.442,07 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun
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hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle

özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak

yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 510.000 (Beşyüzonbin) Türk Lirası

bedelle en yüksek teklifi veren Erdoğan ŞEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Erdoğan ŞEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 505.000.- (Beşyüzbeşbin)

Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan ÇAMCI’ya  İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Hasan ÇAMCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 480.000.-

(Dörtyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bülent Özgür KILIÇ’a İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bülent Özgür KILIÇ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  17/04//2015

           KARAR NO       :  2015/ÖİB-K-24

           KONU                 :  Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Güzpınar Mahallesi,

                                            161 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmazın özelleştirilmesi 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Güzpınar Mahallesi, Taşköprü mevkii, 161 ada, 1 no.lu

parseldeki 2.328,32 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri

çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini

teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi

sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 280.000 (İkiyüzseksenbin) Türk Lirası

bedelle en yüksek teklifi veren Ali SEMİZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali

SEMİZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 270.000.- (İkiyüzyetmişbin)

Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan ÇAMCI’ya  İhale Şartnamesi çerçevesinde
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satılmasına, Hasan ÇAMCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 200.000.-

(İkiyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Metin SOYKAN’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Metin SOYKAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine

ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  17/04/2015

           KARAR NO       :  2015/ÖİB-K-25

           KONU                 :  Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 605 ada, 

                                            1 no.lu parselin özelleştirilmesi 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş.ne ait; Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 605 ada,

1 no.lu parseldeki 20.019,91 m² yüzölçümlü tarım ve hayvancılık ürünleri entegre tesis alanı

imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda

İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 810.000 (Sekizyüzonbin) Türk Lirası

bedelle en yüksek teklifi veren Halil GÜNER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Halil GÜNER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 800.000.- (Sekizyüzbin)

Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline’’

ilişkin kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki

hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar

verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Nisan 2015 

SALI 
Sayı : 29333 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/1687 

KARAR NO : 2014/1607 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Abdulhamıd ve Fıdan oğlu, 1972 Aleppo 

doğumlu, Suriye uyruklu HAYTHAM SIDO hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

yasanın 3/18 Md. gereğince suçu sabit olmadığından CMK 223/2-e Md. uyarınca beraatine karar 

verilmiş tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm 

sanık HAYTHAM SIDO'ya tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK’nun 310. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 2774 

————— 
ESAS NO : 2013/1276 

KARAR NO : 2014/1697 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Jawdat ve Rajaa oğlu, 14.01.1990 Latakia 

doğumlu, Suriye uyruklu MOHAMAD HSINOW hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 

sayılı yasanın 3/18 Md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 S.Y.nın 

3/18 Md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 25000 TL adli para, cezasına karar verilmiş, karar katılan 

Gümrük Müsteşarlığı vekilince aracın müsaderesine karar verilmemesi yönünden temyiz edilmiş 

olup tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık 

Mohamad HSINOW'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün 1412 sayılı CMK’nun 310. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 2775 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2014/1052 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Feyyaz ve Melek oğlu 1988 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MEHMET DERVİŞ hakkında kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/1052 esas, 2015/263 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 10 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis 

cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2598 

————— 
Esas No: 2014/746 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yahya ve Hatun Osman oğlu 1986 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ZEKERİYA OSMAN hakkında kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/746 esas, 2015/256 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 10 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis 

cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2599 

————— 
Esas: 2014/725 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulfettah ve Heyyem oğlu 1988 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMED ACEM hakkında kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 24/02/2015 tarih ve 2014/725 esas, 2015/215 karar sayılı ilamı 

ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2600 

————— 
Esas No: 2014/729 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Münir ve Hatice kızı 1969 D.lu Halep/SURİYE 

nüf. kayıtlı olan HANE AHMED hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 24/02/2015 tarih ve 2014/729 esas, 2015/216 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl    

6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak 

mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK’nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 2601 



21 Nisan 2015 – Sayı : 29333 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 570,00 TL ile en çok 114.460,00 TL arasında değişen; 

29/04/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 57,00 TL ile en 

çok 11.646,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Muhtelif Kamyonet (Açık Kasa, Kapalı 

Kasa, Panelvan, Frigorifik Kasa), Minibüs, Çekici, Muhtelif Kamyon (Açık Kasa, Damperli), 

Otomobil, Traktör, Yarı Römork (Açık Kasa) ve Motorsiklet, cinsi 57 adet araç; açık artırma 

suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası 

İskenderun/HATAY adresinde 30/04/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa 

sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile 

(0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir.Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri  10,00 TL bedel karşılığı 

İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.  

İlan olunur. 3559/1-1 

—— • —— 
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ OTOMATİK LOKOMOTİF VE VAGON  

YIKAMA TESİSİNİN BAKIMI, TAMİRATI VE TADİLATI  

YAPILARAK, TESİS ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİM  

EDİLMESİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/45552 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi  : www.tcdd.gov.tr(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

TCDD 7. Bölge Afyonkarahisar Loko Bakım Atölye Müdürlüğündeki Bilgisayar 

Kontrollü Otomatik Lokomotif ve Vagon Yıkama Tesisinin bakımı, tamiratı ve tadilatı yapılarak, 

tesis çalışır şekilde teslim edilmesi hizmet (Teknik Şartnameye göre) alım işi. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 07/05/2015 günü saat 14:30'a 

kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 3578/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 21 Nisan 2015 – Sayı : 29333 

 

VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/46427 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

   türü ve miktarı : 6 kalem Vagon Muhtelif Malzemeleri, imalat 

malzemeleri Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik 

şartname ve resimlere göre, EN 15085 CL1-2 

sertifikasına sahip firmalara fason olarak imal 

ettirilecektir. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/05/2015 - Saat 14:45 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

05/05/2015 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3553/1-1 

————— 
VAGON MUHTELİF MALZEMESİ FASON OLARAK İMAL ETTİRİLECEKTİR 

İhale Kayıt Numarası : 2015/46421 

1 - İdarenin a) Adresi  : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

   türü ve miktarı : 100 adet Boy Kirişi Orta Komple, imalat malzemeleri 

Şirketimizce verilmek suretiyle, teknik şartname ve 

resimlere göre, EN 15085 CL1 sertifikasına sahip 

firmalara fason olarak imal ettirilecektir. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/05/2015 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

05/05/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3552/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Sivas İl sınırları içerisinde, aşağıda yeri, alanı, koordinatları, muhammen bedeli ve 

geçici teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri belirtilen Jeotermal Kaynak Arama Sahaları 3 yıl 

süreyle, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama 

Yönetmeliği uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre ayrı ayrı Açık 

Artırma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhaleler, Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl 

Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhalelere ilişkin şartname ve diğer evraklar, mesai saatleri dahilinde Sivas İl Özel 

İdaresi Ruhsat Denetim Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 100,00 TL dir. 

4 - İSTEKLİLERİN: Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere, 

a) T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı. (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti) 

b)Tebliğe esas ikamet belgesi 

c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletname, 

d) İstekli Tüzel Kişilik ise, Ticaret Sicil Gazetesi ve yılı içerisinde alınmış Oda kaydı ile 

Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 

e) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

f) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, işin hizasında belirtilen 

miktarlardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka Teminat Mektubu 

g) İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge, 

h) İdareye borcu olmadığına dair İdareden alınan yazı ile birlikte; açıklanan gün ve saatte 

ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

5 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 

 

İşin Adı 

Alanı 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı Pafta Koordinatları 

İhale Tarih 

ve Saati 

Sivas İli, Yıldızeli 

İlçesi, Kalın Köyü 

sınırları içerisinde 

AR- 08 nolu 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahası 

4733 27.000,00 TL 810,00 TL 
İ37a3 

İ37b4 

309400-308000-308000-

306000-306000-316000-

316000-310825-310953-

309339 

 

4406000-4405999-

4406000-4406000-

4411000-4411000-

4406000-4406000-

4407821-4407698 

05.05.2015 

10.00 

Sivas İli, Yıldızeli 

İlçesi, Kalın Köyü 

sınırları içerisinde 

AR- 09 nolu 

Jeotermal Kaynak 

Arama Sahas 

4818 27.000,00 TL 810,00 TL 
İ37b4 

İ37c1 

310825-316000-316000-

309000-309000-309400-

309423-310786 

 

4405999-4406000-

4399000-4399000-

4405999-4405999-

4405375-4405460 

05.05.2015 

10.15 

 3551/1-1 
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1 ADET BÜYÜK VERİ ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Büyük Veri Analiz Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/48500 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Büyük Veri Analiz Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 29.04.2015 Çarşamba günü, saat: 11:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29.04.2015 Çarşamba günü, saat: 11:30’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3689/1-1 
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ARAÇ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 2 adet araç (1 adet 

Toyota Avensis, 1 adet Mercedes Vito) 07 Mayıs 2015 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif 

açık arttırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler araçlara ait her bir şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen 

adresten temin edebilirler.  

4 - Satılık araçlar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 

Opera/ANKARA) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 3639/1-1 

—— • —— 
TÜNEL FIRIN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 Adet tünel fırın alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Nihai teklifler en geç 29.04.2015 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66  Fax: 397 33 71 - 74 3622/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Büyükkutlu Eğitim, Sağlık, Yardım ve Sosyal Dayanışma Vakfı 

VAKFEDENLER: Mustafa Büyükkutlu, Şefika Vesile Büyükkutlu, Bekir Çağlayan, 

Aysel Çağlayan, Osman İşyapar, Ayşe Nursel İşyapar, Hasan Büyükkutlu, Hasibe Büyükkutlu, 

Abdullah Büyükkutlu, Reyhan Büyükkutlu  

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/04/2015 tarihinde tavzih edilen, 31/03/2015 

tarihinde kesinleşen 30/12/2014 tarih ve E:2014/175, K:2014/657 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülkemizin eğitim, sağlık ve kültür düzeyini yükseltmek, çağdaş bilim 

anlayışına, inceleme, araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip, sağlam düşünceli aydınlar 

yetiştirmek amacı ile eğitim kurumları açmak; ihtiyaç sahibi fakir kişilere, kimsesiz çocuklara her 

türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Arap Hasan Mahallesi, 2. 

Karantina Mevkii, 6818 ada, 43 parsel sayılı kâgir binanın 6 nolu bağımsız bölümü ile İzmir İli, 

Narlıdere İlçesi, 27 ada, 38 parsel sayılı kâgir ev, 50.000-TL (Elli Bin Türk Lirası) nakit. 

YÖNETİM KURULU: Mustafa Büyükkutlu, Bekir Çağlayan, Hasan Büyükkutlu 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Borçların tasfiyesinden sonra artan mal ve haklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne kalır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3623/1-1 



21 Nisan 2015 – Sayı : 29333 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6831 

ŞİRKETLERİN: 

• TİCARİ UNVANI  : 1) Aladdin Middle East Ltd. 

  2) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve 

Tic. A.Ş. 

• MERKEZ ADRESLERİ : 1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A. 

  2) Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri bitişiği Adıyaman 

•TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) İran Cad Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, 

Kavaklıdere, Çankaya, Ankara 

  2) Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü, Ankara 

• MÜRACAAT TARİHLERİ: 19.11.2014 

RUHSATIN: 

• KONUSU : İşletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• KAPSADIĞI İLÇELER : Bismil, Çınar, Merkez 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 15.281 hektar 

•PAFTA NUMARASI : ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

 KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

 a  37º52’30’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 

 b  37º45’00’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 

 c  37º45’00’’00’’’ 40º22’30’’00’’’ 

 d  37º52’30’’00’’’ 40º22’30’’00’’’ 

 e  37º52’30’’00’’’ 40º30’00’’00’’’ 

 f  37º49’37’’20’’’ 40º30’00’’00’’’ 

 g  37º49’37’’20’’’ 40º28’22’’80’’’ 

 h  37º52’30’’00’’’ 40º28’22’’80’’’ 

KARAR: 

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için 

müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 

8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.03.2015 tarihli Olur’ları 

alınmıştır. 

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.05.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/M44-b3-1 pafta numaralı müşterek petrol işletme 

ruhsatının, sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 

13 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim 

Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle müşterek 1 adet işletme ruhsatı 

verilmiştir. 3628/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6833 

ŞİRKETLERİN: 

• TİCARİ UNVANI  : 1) Aladdin Middle East Ltd. 

  2) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve 

Tic. A.Ş. 

• MERKEZ ADRESLERİ : 1) 123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A. 

  2) Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü 

Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, Adıyaman 

• TEBLİGAT ADRESLERİ : 1) İran Cad. Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394 

06680 Kavaklıdere, Çankaya/Ankara 

  2) Söğütözü Cad. No: 23 Söğütözü, 06520 Çankaya/ 

Ankara 

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 1) 27.06.2014 

  2) 30.06.2014 

RUHSATIN: 

• KONUSU : İşletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• KAPSADIĞI İLÇE : Merkez 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 1092 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-2 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

 KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

 a  38º03’07’’20’’’ 40º11’06’’00’’’ 

 b  38º02’00’’00’’’ 40º11’06’’00’’’ 

 c  38º02’00’’00’’’ 40º07’30’’00’’’ 

 d  38º03’07’’20’’’ 40º07’30’’00’’’ 

KARAR: 

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için 

müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, 

milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 

8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.03.2015 tarihli Olur’ları 

alınmıştır. 

Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle 30.11.2013 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 

8’inci maddesi gereğince ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-2 pafta numaralı müşterek petrol işletme 

ruhsatının, sahanın üretim olmayan bu kısmında ruhsatın verilişinden itibaren 1 yıl içerisinde en 

az 1 kuyu açılarak üretime başlanması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması şartıyla, 

sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretebileceği miktar dikkate alınarak 4 yıl süre ile 

verilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Petrol Üretim 

Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ye % 50’şer hisselerle müşterek 1 adet işletme ruhsatı 

verilmiştir. 3626/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6834 

ŞİRKETLERİN : 

• TİCARİ UNVANI  : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.  

• MERKEZ ADRESİ : Adıyaman-Kahta K.yolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası 

Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN 

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Cad.No. 23 Söğütözü 06520 ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 14.01.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : İşletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI İL : Adıyaman 

• KAPSADIĞIİLÇELER : Merkez, Samsat,  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 6.183 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARİ/GYP/K/M40-c2-1 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

 KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

 a 37º41’31’’20’’’ 38º30’00’’00’’’ 

 b 37º37’30’’00’’’ 38º30’00’’00’’’ 

 c 37º37’30’’00’’’ 38º22’30’’00’’’ 

 d 37º41’31’’20’’’ 38º22’30’’00’’’ 

 e 37º41’31’’20’’’ 38º30’00’’00’’’ 

 f 37º38’38’’50’’’ 38º30’00’’00’’’ 

 g 37º38’38’’50’’’ 38º27’25’’20’’’ 

 h 37º41’31’’20’’’ 38º27’25’’20’’’ 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin mevkii, koordinatları, 

yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi 

talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine 

şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 31.03.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’ne 04.02.2015 tarihinden 

itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/GYP/K/M40-c2-1 

pafta numaralı petrol işletme ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden 

üretilebileceği miktar dikkate alınarak 10 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir. 

Bu kararın yayımı tarihinde Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. 

A.Ş.’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir. 3625/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 14.04.2015     Karar No: 6832 

ŞİRKETİN: 

• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZ ADRESİ : Ankara  

• TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86, 06100 Çankaya/Ankara 

• MÜRACAAT TARİHİ : 10.02.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : İşletme ruhsatı 

• KAPSADIĞI İLLER : Adıyaman, Şanlıurfa 

• KAPSADIĞI İLÇELER : Kahta, Gerger, Siverek 

• YÜZÖLÇÜM : 2.443 hektar 

• PAFTA NUMARASI : ARİ/TPO/K/M41-b3-1 

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik): 

 KÖŞE NO ENLEM BOYLAM 

 a 37º51’30’’00’’’ 38º57’00’’00’’’ 

 b 37º49’30’’00’’’ 38º57’00’’00’’’ 

 c 37º49’30’’00’’’ 38º52’30’’00’’’ 

 d 37º51’30’’00’’’ 38º52’30’’00’’’ 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda 

gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından 

uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi 

açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 

31.03.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 10.02.2015 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/TPO/K/M41-b3-1 pafta numaralı petrol işletme 

ruhsatının sahanın mevcut rezerv durumu ve bu rezervden üretilebileceği miktar dikkate alınarak 

10 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir.  

Bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’ya bir adet petrol işletme ruhsatı 

verilmiştir. 3624/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.'nın Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/4635, ARI/TPO/5187, 

ARI/TPO/5188, ARI/TPO/5189 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatlarıyla ilgili olarak Kurkan-

Beykan-Sarıcak Petrol Üretim Sahasında bulunan, faal durumdaki TEM-Kurkan-Sarıcak arasında 

planlanan Enerji Nakil Hattının yapılması için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin 

üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 

üzerinde Diyarbakır 3. Asliye Hukuk ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma 

kararları bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü 524 no.lu, Hantepe Köyü 141, 

148, 155, 165, 176, 177, 214 no.lu, Dikentepe Köyü 209, 248, 621, 798, 815 no.lu, Eğil İlçesi, 

Yatır Köyü 687, 692, 1024, 1031, 1034 no.lu, Balaban Köyü 144 no.lu, Musan Köyü 134, 178, 

285, 289, 291 no.lu, Oyalı Köyü 493, 498, 499, 556, 559, 684, 687, 700, 702, 711, 713, 715, 716 

no.lu, Kayaköy Köyü 397, 398, 401, 404, 408, 412, 413, 432, 433, 434, 439, 441, 442, 465, 466, 

467 no.lu, Sarıcak Köyü 363, 367, 377, 386, 387, 401, 406, 407, 408, 418, 426, 516, 517, 520, 

523, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 547, 575 no.lu, Kayapınar İlçesi, Devedurağı Köyünde 4, 6, 7, 

11,15,42, 43 no.lu parsellerle ilgili olarak toplam 165850,48 m2'lik arazinin 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu'nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 27.09.2013 ve 

bunu tamamlayan 05.03.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur. 3627/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3636/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3637/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 8)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-22 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-23 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-24 Sayılı

Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/4/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-25 Sayılı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U
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. 


