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       69471265-305-7555

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————
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         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Ocak 2018

       69471265-305-7557

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  31 Ocak 2018

       68244839-140.03-22-43

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
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         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Ocak 2018

       69471265-305-7561

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  31 Ocak 2018

       68244839-140.03-24-45

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                           02 Şubat 2018

       69471265-305-8243

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 02 Şubat 2018

       68244839-140.03-25-48

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   4 Şubat 2018 – Sayı : 30322



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Ocak 2018

       69471265-305-7544

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  31 Ocak 2018

       68244839-140.03-16-37

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Ocak 2018

       69471265-305-7550

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  31 Ocak 2018

       68244839-140.03-19-40

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Ocak 2018

       69471265-305-7559

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  31 Ocak 2018

       68244839-140.03-23-44

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                           02 Şubat 2018

       69471265-305-8246

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 02 Şubat 2018

       68244839-140.03-26-49

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Ocak 2018

       69471265-305-7552

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  31 Ocak 2018

       68244839-140.03-20-41

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           02 Şubat 2018

       69471265-305-8249

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 02 Şubat 2018

       68244839-140.03-27-50

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                           02 Şubat 2018

       69471265-305-8306

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 02 Şubat 2018

       68244839-140.03-29-52

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Ocak 2018

       69471265-305-7548

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  31 Ocak 2018

       68244839-140.03-18-39

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                           02 Şubat 2018

       69471265-305-8251

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 02 Şubat 2018

       68244839-140.03-28-51

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu program toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az

on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerin başarı notu en az CC ve akademik

başarı notu 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup ye-

terli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem

projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bir tezsiz yük-

sek lisans programının dersleri toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu

derslerden ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu derslerin başarılması şarttır, başarısızlık du-

rumunda tekrar alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili dönemde açık bulunan bir

dersin yerine başka bir yükseköğretim kurumundan veya Üniversitenin başka bir enstitüsünde

verilen ders alınamaz.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2015 tarihli ve 29233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya

Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mütevelli Heyet, Rektör atanması için aday belirler ve belirlediği adayı Yüksek-

öğretim Kurulu Başkanlığına teklif eder. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının gö-

rüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaz.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2016 29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2017 29971
2- 8/12/2017 30264
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektör, Mütevelli Heyetin Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının olumlu görüşü

üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektörün görev süresi dört yıldır, görev süresi sona

eren Rektör atama usullerine uygun olarak en fazla ikinci kez yeniden atanabilir. Rektör ataması

için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik bir rektör adayları ön inceleme ko-

misyonu oluşturulur. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden üç ay

önce, bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırlayacağı

gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete sunar. Mütevelli

Heyetin belirlediği aday Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilir, Yükseköğretim Ku-

rulu Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Rektör ataması gerçek-

leşir. Aynı zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı komisyonun hazırla-

yacağı rapor üzerine Mütevelli Heyetin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun

görüşüyle Rektör, görev süresi sona ermeden Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınabilir.”

“(4) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil bırakır.

Bu süre iki haftadan fazla ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, do-

çent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde Dekanca, Rektörlüğe

bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten başkan

aynı usulle tekrar atanabilir veya görevden alınabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale

Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/1/2015 29233
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“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; ilgili eğitim alanında araştırma ve uygulama deneyimi olan,

Üniversitenin Okul Öncesi Eğitim anabilim dalında görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından,

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görev-

lendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Okul Öncesi Eğitim anabi-

lim dalı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Mü-

dür yardımcıları, Müdür tarafından aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde müdür yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdüre, görevi başında ol-

madığı zaman yardımcılarından birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı

usulle yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurulların gündem-

lerini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek ve bu kurulların kararlarını uygulamak.

b) Merkezin bu Yönetmelikte belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenle-

meleri yapmak, idari ve teknik işlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda,

bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

ç) Her yılın sonunda istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre

rapor vermek.

d) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit

etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygula-

malarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerini düzenlemek.

g) Merkezi temsil etmek.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından ilgili alanda araştırma ve uygu-

lama çalışmaları olan Üniversitenin Okul Öncesi Eğitim anabilim dalında görevli aylıklı öğre-

tim üyeleri arasından görevlendirilecek iki üye ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görev-

lendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine,

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak en az altı ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gör-

düğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı,

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt ço-

ğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oy-

ların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını ha-

zırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak ve

uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesine ilişkin ka-

rarları almak.

ç) Araştırma ve proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturmak, bu grupların konularına

ve görevlendirilecek elemanlara ilişkin kararlar almak.

e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

f) Kendi görev alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, yardımcıları ve Üniversitenin Okul Öncesi

Eğitim anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir. Danışma Kurulu; Müdürün hazırladığı gündem kapsamında Merkezin amaç-

larına uygun tavsiye kararları alır, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/9/2013 28777

4 Şubat 2018 – Sayı : 30322                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/3/2017 tarihli ve 30022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü

kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla tezli/tezsiz yüksek

lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde doktora programı açılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile

aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları

sağlamış olması gerekir:”

“b) ALES’ten herhangi bir puan türünde en az 55 tam puan almış olmak gerekir. Ulus-

lararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a)

bendine göre değerlendirilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış, an-

cak herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü

programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla

bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası

Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları

gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dille-

rinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen

bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat ve talep edilmiş

ise adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten

kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans ve doktora için başvurduğu programın puan türünde en az 55

puan aldığını gösteren son beş yılda alınmış ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktı-

sı,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (10)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, sekizinci, do-

kuzuncu, on ikinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya

zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir.

Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel akademik başarı not ortalamalarını yükselt-

mek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Puanlar enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen de-

ğerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

a)

Not Harf Notu Katsayı

95-100 A1 4,00

90-94 A2 3,75

85-89 A3 3,50

80-84 B1 3,25

75-79 B2 3,00

70-74 B3 2,75

65-69 C1 2,50

60-64 C2 2,25

55-59 C3 2,00

0-54 F3 0,00

F2 0,00

F1 0,00

b) (a) bendi dışında, aşağıda belirtilen harf notlarından;

1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı,

2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız,

3) DZ notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız,

4) F1 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız,

5) F2 notu: Genel sınava girdi, başarısız,
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6) M notu: Mazeretli,

7) MU notu: Muaf,

8) I notu: Eksik (öğretim üyesi eksiği tamamlaması için ek süre tanıdı),

olarak adlandırılır.”

“(8) F1 notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez

ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, ya-

rıyıl ve genel akademik başarı ortalaması hesaplanırken F notu olarak işleme alınır.

(9) F2 notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not orta-

laması hesabında F notu işlemi görür.”

“(12) I notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden

dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim

elemanı tarafından verilir. I notu almış bir öğrenci, notların tesliminden on beş gün sonra ek-

siklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan

öğrencinin notu F notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği enstitü yönetim kurulu tarafından

kabul edilen öğrencilerin F notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.

(13) M notu; yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle

ders yeterlik, tez ve benzeri sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenciler M notu verilen bir

dersin yarıyıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda girerler ve alınan not o yarıyılın akademik

başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere en az yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar

yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme toplantısı

sonucu bir tutanakla enstitüye bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak

üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/3/2017 30022
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TEBLİĞLER

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

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

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1.C-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası-

nın (a) bendinde yer alan “belediyelere ait hastanelerce” ibaresi “ve belediyelere ait sağlık hiz-

meti sunucularınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.7 numaralı maddesinde yer alan “(*) Acil hal” tanımının

sonuna “Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ibaresi

eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1.8.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“yatan hasta reçeteleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı mad-

desinin on ikinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlara askerlik hizmeti süre-

since düzenlenen reçeteleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-

mıştır.

a) Altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hastanın acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu esastır. Hastanın acil servise

başvurusundan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı ya da başka bir

sağlık hizmeti sunucusunun yataklı kliniğine sevk edilmesiyle acil hal sona erer. Acil servis-

lerden kabul edilerek doğrudan uygulanan acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem

ünitelerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ilave ücret alınamaz. Hastadan ilave ücret

alınabilmesi için hastaya/hasta yakınına acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave

ücrete tabi olduğuna ilişkin “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (EK-1/D)

kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.”

b) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Kurumla sözleşmeli/protokollü vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuru-

luşları, aynı başvuru numarası altında yatarak tedavilerde yapılan Kurumca karşılanan sağlık

hizmeti bedellerinin toplamının 100 (yüz) TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave

ücret tutarını gösterir, SUT eki “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir

Belge” yi (EK-1/B) en geç hastanın taburcu olduğu tarihte hastaya vermek zorundadır. Söz ko-

nusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde

yer alan “sayılanlar” ibaresi “sayılan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cüm-

lesinde yer alan “müracaat eden hastalara taburcu edilinceye kadar sunulan tüm” ibaresi “alı-

nan” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.2.2.B-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (e) ben-

dinde yer alan “%30’u” ibaresi “%36’sı”, “%18’i” ibaresi “%24’ü”, “%13’ü” ibaresi “%20’si”,

“%22’si” ibaresi “%28’i” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cüm-

lesinde yer alan “trafik kazası” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya iş kazası” ibaresi eklen-

miştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 2.4.2.B-1 numaralı maddesinin onuncu fıkrasının ikinci

cümlesinden sonra gelmek üzere “Şahıs ödemelerinde, faturaya ve ödemeye ait banka dekon-

tunda belirtilen tutar, fatura/dekont tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz

satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ev hemodiyalizi için gerekli uzman hekim raporu, ev hemodiyalizi uygulama izni

olan merkezin erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki

düzenlemeler yapılmıştır.

a) (a) bendinin üçüncü cümlesinde yer alan “ve genel sağlık sigortalısı ile bakmakla

yükümlü olduğu kişilerden” ibaresi “3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi atış, tatbikat

veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerine,” şeklinde

değiştirilmiştir.

b) (d) bendinin son cümlesinde yer alan “G80 ve (*) işaretli” ibaresi “(D) grubu hariç

diğer” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-4 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci

cümlesi “Bir hasta için bir yıl içinde en fazla 2 farklı vücut bölgesine uygulanan ESWT işlem-

lerine ait bedeller Kurumca karşılanır.” şeklinde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek

üzere “Bir bölge için en fazla 5 seansa kadar işlem bedeli ödenir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğe 2.4.4.N numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-

daki madde eklenmiştir.

“2.4.4.O – Obezite Cerrahisi

(1) SUT ve eki listelerinde yer alan obezite cerrahisi işlemlerinin faturalandırılmasında

aşağıdaki kurallara uyulur.

a) BMI > 40 kg/m2 olan kişilerde; genel cerrahi, endokrinoloji (endokrinoloji uzmanı-

nın bulunmaması halinde dahiliye), akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon

uzman hekimlerinin yer aldığı ve tıbbi endikasyonun belirtildiği sağlık kurulu raporunun dü-

zenlenmesi gerekmektedir.

b) BMI 35-40 kg/m2 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan (koroner arter, diabetes mel-

litus, hiperlipidemi, hipertansiyon, uyku apnesi, hareket kısıtlılığına neden olan dejeneratif os-

teoartrit ve vertebral disk bozuklukları) kişilerde; genel cerrahi, endokrinoloji (endokrinoloji
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uzmanının bulunmaması halinde dahiliye), akıl ve ruh sağlığı hastalıkları, anestezi ve reani-

masyon uzman hekimleri ile mevcut eşlik eden hastalığı ile ilgili branş uzman hekiminin de

yer aldığı ve tıbbi endikasyonun belirtildiği sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi gerekmek-

tedir.

c) BMI 35-40 kg/m2 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan (koroner arter, diabetes mel-

litus, hiperlipidemi, hipertansiyon, uyku apnesi, hareket kısıtlılığına neden olan dejeneratif os-

teoartrit ve vertebral disk bozuklukları) kişilere düzenlenecek sağlık kurulu raporunda; uzman

kontrolünde en az 6 ay yaşam tarzı değişikliği ve/veya medikal tedavi ile kilo verilemediğinin

belirtilmesi gerekmektedir.

ç) Sağlık kurulu, hizmeti veren sağlık hizmeti sunucusunda görevli hekimlerden oluşur

ve düzenlendiği sağlık hizmeti sunucusunda geçerlidir.

d) Obezite cerrahisinin yapılacağı sağlık tesislerinin tescili yapılmış üçüncü seviye eriş-

kin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun alt yapı ve cerrahi

donanım şartlarını haiz ameliyathanesi bulunmalıdır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrasının sonuna gel-

mek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Bu listelerde yer alan tıbbi malzemelerden sözleşmeler kapsamında temin edilmesi gereken

malzemelerin bedelleri ise bu malzemelerin ancak sözleşmeli merkez/eczanelerden temin edil-

mesi halinde Kurumca karşılanır. SUT eki EK-3/C-4 listesinde yer alan, ancak yatarak tedaviler

sırasında Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilmesi gereken tıbbi malzeme lis-

telerinde yer alan tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri, malzemenin yatarak tedaviler sıra-

sında hastalara reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi halinde şahıs ödemesi kapsamında

altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan hükümler doğrultusunda yapılır. Ancak taburcu olan

hastalara reçetelendirilecek malzemeler, ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler ya-

pılmıştır.

a) Onuncu fıkrasına “sağlık raporları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve reçeteler”

ibaresi eklenmiştir.

b) Onuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir defaya mahsus verilen tıbbi malzemeler için;

1) Şahıs ödeme kapsamında temin edilecek olması durumunda, sağlık raporu tarihi ile

fatura tarihi arasında süre en fazla 2 ay, temin edilen malzemenin ısmarlama ürün olması ha-

linde ise sağlık raporu tarihi ile fatura tarihi arasındaki süre en fazla 4 ay olmalıdır.

2) Sözleşmeli merkez/eczanelerden temin edilecek olması durumunda, malzemenin ha-

zır veya ısmarlama olduğuna bakılmaksızın sağlık raporu tarihinden itibaren en geç 2 ay içe-

risinde reçetenin düzenlenmesi gerekmekte olup, sağlık raporu ile fatura tarihi arasındaki süre

dikkate alınmaz.”
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c) Onuncu fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sürekli kullanılan tıbbi malzemelere

ilişkin reçeteler en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda düzenlenir.”

ç) On dokuzuncu fıkrasına “Ancak; “Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme

Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlan-

dırılmış protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezlerinden temin edilmesi halinde be-

delleri Kurumca karşılanacak tıbbi malzemeler ile Kurumca iade alınan tıbbi malzeme bedelleri

sözleşmeler tamamlanıncaya kadar şahıs ödemesi şeklinde yapılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler

yapılmıştır.

a) Üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) BCG canlı intravezikal; Tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekimlerinden birinin

yer aldığı, tedavi protokolü ve teşhise esas teşkil eden radyoloji, patoloji veya sitoloji raporu

ile hastalığın evresi veya risk grubunu gösterir en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna da-

yanılarak üroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

b) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“kk) Blinatumomab; Relaps/refrakter prekürsor B hücreli ALL tanısı konulan ve

CD19 pozitifliği histopatolojik veya akım sitometrik olarak gösterilen Philadelphia kromozomu

negatif olan ve aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan relaps/refrakter olgularda;

1) En az bir kurtarma tedavisi (FLAG+antrasiklin, yüksek doz sitozin arabinozid tabanlı

kombine tedaviyi; yüksek doz metotreksat tabanlı kombine tedaviyi; klofarabin tabanlı kombine

tedaviyi tam süre ve dozda) almış ve yanıt alınmamış,

2) Sistemik mantar enfeksiyonu olmayan,

3) Merkezi sinir sistemi tutulumu olmayan,

4) Karaciğer ve böbrek fonksiyonları normal olan,

5) HLA doku grubu uyumlu vericisi olan

hastalarda, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve çalışma izni almış kemik iliği nakli

merkezlerinde, en az bir çocuk/erişkin hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu

raporuna dayanılarak, allojenik kök hücre nakli öncesi blast klirensinin sağlanması için mak-

simum 2 siklus kullanılması halinde bedeli ödenir.

ll) Brentuksimab vedotin;

1) Aşağıdaki endikasyonlarda;

a) Otolog kök hücre nakli sonrasında veya otolog kök hücre naklinin ya da çoklu ajan

içeren kemoterapinin tedavi seçeneği olmadığı durumda en az iki seri tedavi sonrasında nük-

seden veya tedaviye dirençli CD30 pozitif hodgkin lenfoma tanılı yetişkin hastalar için,

b) Otolog kök hücre nakli sonrasında relaps veya progresyon riski artan CD30 pozitif

hodgkin lenfoma tanılı yetişkin hastalar için,
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c) En az iki seri kombinasyon kemoterapisi ve/veya otolog kök hücre transplantasyo-

nuna cevapsızlık veya nüks gelişen CD30 pozitif anaplastik büyük hücreli lenfoma tanılı has-

talar için

kullanılması halinde.

2) Bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık

kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde

bedeli ödenir.

3) Brentuksimab vedotini 4 siklus alan hastalarda tedaviye yanıt değerlendirmesi yapılır.

En az kısmi yanıt gelişen hastalarda bu durumu belirten en az bir hematoloji uzman hekiminin

bulunduğu yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenerek en fazla 12 siklus daha tedaviye devam

edilebilir.

mm) Afatinib;

1) Aşağıdaki endikasyonlarda monoterapi şeklinde kullanılır.

a) ECOG performans skoru en fazla 2 olan, Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü

(EGFR) gen exon 19 delesyonu olan, lokal ileri evre veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer

kanserli (NSCLC) daha önce kemoterapi almış ve progresyon gelişmiş yetişkin hastaların te-

davisinde,

b) Platin bazlı kemoterapi sırasında veya sonrasında progresyon gösteren skuamöz his-

tolojiye sahip EGFR gen exon 19 delesyonu olan lokal ileri evre veya metastatik küçük hücreli

dışı akciğer kanserli (NSCLC) hastaların tedavisinde,

2) Bu durumların belirtildiği en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu, 6 ay

süreli sağlık kurulu raporuna istinaden tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edil-

mesi ve reçete ekinde genetik tetkik sonucu bulunması halinde bedeli ödenir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.24.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mepolizumab;

a) Aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılayan “Hipereozinofilik Persistan Astım” tanılı

hastalarda;

1) 12 yaş ve üzerinde,

2) Kan eozinofil sayımının ≥300 hücre/µl olması (uzun süredir düzenli sistemik steroid

kullanan hastalarda ise tedavi altında ≥150 hücre/µl olması),

3) En az 6 aydır düzenli sistemik steroid altında kontrollü veya kontrolsüz astımı olması

ve/veya yüksek doz inhaler kortikosteroid (>800 mcg/gün budesonid veya eşdeğeri) ve inhaler

uzun etkili beta iki agonist kombinasyonu ile birlikte 3 üncü bir kontrol edici ilacı en az 1 (bir)

yıldır kullanmakta olmasına rağmen kontrolsüz astımı olması (en az 3 gün sistemik kortikos-

teroid kullanımını gerektiren yılda en az 2 atağı olması).

b) Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, en az bir immünoloji ve alerji has-

talıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak immünoloji ve alerji

hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
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c) İlk tedaviye yanıtın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 16 ncı haftada de-

ğerlendirilmesi ve tedaviye devamın uygun görülmesi halinde bu durumun belirtildiği en az

bir immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile immü-

noloji ve alerji hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.49 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağı-

daki madde eklenmiştir.

“4.2.50. Chenodeoxycholic Acid kullanım ilkeleri;

(1) Xanthomatosis Cerebrotendinous hastalığının tedavisinde “CYP27A1 genindeki

mutasyonun belgelendirilmesi ve en az bir çocuk metabolizma veya çocuk endokrinoloji ve

metabolizma hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk

metabolizma, çocuk endokrinoloji ve metabolizma veya çocuk/erişkin nöroloji uzman hekim-

leri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin beşinci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BEŞİNCİ BÖLÜM

Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri

5.1– MEDULA sistemi

(1) Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, sundukları sağlık hiz-

metlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için Kurum mevzuatı gereği istenilen bilgilerin be-

lirlenen istisnalar hariç olmak üzere MEDULA sistemine girilmesi zorunludur.

(2) Kurumca “MEDULA Web Servisleri Kullanım Kılavuzu” ayrıca yayımlanmakta

olup sağlık hizmeti sunucularının MEDULA entegrasyonu için yapacakları yazılımlar Kıla-

vuzdaki açıklamalara göre gerçekleştirilir.

(3) Ayrıca Kurumla protokollü/sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, sundukları sağ-

lık hizmetlerine ilişkin bedellerin ödenebilmesi için, Kurumca belirlenecek sağlık hizmetlerine

ait oluşturulan ulusal kayıt formlarını ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri

ödemeye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgelerini MEDULA sistemine girmesi zorunludur.

Sağlık hizmeti ulusal kayıt formları ve MEDULA sistemine girilmesi gerekli görülen geri öde-

meye esas teşkil edecek diğer bilgi/belgeler ile ilgili uyulması gereken kurallar Kurumca ayrıca

duyurulur.

(4) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteli-

ğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece tek başına yeterli değildir. Sağlık hizmetine

ilişkin elektronik olarak sisteme eklenmemiş kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık

hizmeti sunucularınca yapılır.

5.2 – Fatura düzenlenmesi

(1) Sağlık hizmeti sunucuları;

a) MEDULA sisteminden provizyon alarak MEDULA sistemine kaydettikleri hizmetler

için (SUT’ta belirtilen istisnalar hariç) tek fatura/e-fatura düzenler.

b) MEDULA sisteminden provizyon alınamaması nedeniyle MEDULA sistemine kay-

dedilemeyen aşağıda sayılan hizmetler için ayrı manuel fatura düzenler.
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1) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık hizmeti

bedelleri Kurumca karşılanan ve YUPASS entegrasyonu olmaması nedeniyle sosyal güvenlik

il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık

Yardım Belgesi” (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere ait her türlü işlemler ülke ba-

zında ayrı ayrı manuel faturalandırılır.

2) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik

edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle provizyon numarasının

alınamadığı süre zarfında sağlık hizmeti bedellerinin Kurumca karşılandığını yazılı olarak be-

yan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerden daha sonra yapılan sorgulama

sonucu müstehak olmadığı tespit edilenlere ait tüm işlemler ayrı faturalandırılır.

3) Kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda Kuruma fatura edi-

lemeyen sağlık hizmeti bedelleri ile provizyon alınamadan vefat eden hastaların tedavi bedelleri

manuel olarak fatura edilebilir.

(2) Sağlık hizmeti sunucuları trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka

nedeniyle sundukları sağlık hizmetleri için ayrı fatura düzenlemeyecek, ancak icmal listelerinde

bu grup vakalar ayrı ayrı belirtilecek olup örnekleme yapılmaksızın tamamı incelenir.

(3) Sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alımına ilişkin yapılan protokollerin/söz-

leşmelerin faturalama ile ilgili hükümleri saklıdır.

(4) Kurumun “e-reçete/e-fatura alıcısı” uygulamasına başlaması halinde Kurumca du-

yurulacak usul ve esaslara uyulur.

5.2.1 – Sağlık kurum/kuruluşları faturalarının düzenlenmesi

(1) MEDULA hastane sistemini kullanan sağlık kurum/kuruluşları, sağlık hizmeti be-

delleri Kurumca karşılanan kişiler için, her ayın ilk ve son günü arasında verdikleri sağlık hiz-

metlerine ilişkin tek fatura düzenler. Kurumun “e-fatura alıcısı” uygulamasına başlaması ha-

linde elektronik fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumca duyurulacak usul ve esaslara

uyulur. Herhangi bir nedenle döneminde faturalandırılamayan sağlık hizmeti, işlemin bittiği

tarih itibarıyla faturalandırılması gereken dönemi takip eden en geç 2 ay içerisindeki dönem

sonlandırılmasına dâhil edilir. Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri için dönem son-

landırma süresi dikkate alınmaz.

(2) Aşağıdaki nedenlerle verilen sağlık hizmetleri Kurumca örneklemeye dâhil edil-

meksizin tamamı incelenir;

a) Trafik kazası, iş kazası, meslek hastalıkları ve adli vaka durumlarında sunulan sağlık

hizmetleri,

b) (a) bendinde sayılan haller hariç olmak üzere 1.7 numaralı maddenin ikinci fıkrasının

(b) bendinde sayılan hallerdeki işlemler, kemik iliği, kök hücre nakilleri, ekstrakorporeal foto-

ferez tedavisi, hiperbarik oksijen tedavileri, tüp bebek tedavileri, plazmaferez tedavileri, al-

logreftlerin kullanıldığı tedaviler, ağız ve diş tedavileri ile ilgili olarak damak yarığı protezi,

yenidoğanda preoperatif aparey, velum uzantılı konuşma apareyi, geçici opturatörler, basit çene

4 Şubat 2018 – Sayı : 30322                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



defektlerinin protetik tedavileri, komplike çene defektlerinin protetik tedavileri, yüz protezleri,

palyatif bakım tedavisine ait işlemler, genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının

bakmakla yükümlü olduğu kişisi sayılan yabancı ülke vatandaşlarına sunulan sağlık hizmetleri,

c) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık hizmeti

bedelleri Kurumca karşılanan ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylan-

mış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” (aslı veya fotokopisi) ile

müracaat eden kişilere ve “Yurt dışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS)” numarası

ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişilere sunulan sağlık hizmetleri,

ç) Yerleşim yeri dışı sunulan ambulans hizmetleri (MEDULA sisteminde gerekli dü-

zenlemeler yapılıncaya kadar manuel),

d) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri gereği tedavi yar-

dımından yararlananlara sunulan sağlık hizmetleri.

5.2.2 – Eczane faturalarının düzenlenmesi

(1) MEDULA eczane sistemini kullanan sözleşmeli eczaneler tarafından Kurum mev-

zuatı ile belirlenen esaslar çerçevesinde karşılanan reçetelerden;

a) Her ayın ilk ve son günü arasındaki döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini

taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır.

b) Kan ürünü ve hemofili reçeteleri ise; her ayın 1’i ila 15’i arasında karşılanan reçeteler

takip eden 3 iş günü içinde, her ayın 16’sı ila ayın son günü arasında karşılanan reçeteler ise

takip eden 3 iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılır.

(2) Faturalar;

a) Yatan hasta reçetelerini (günübirlik tedavi reçeteleri de dahil) ve sağlık raporu ile te-

min edilen ilaç/ilaçları içeren reçeteler “A Grubu”,

b) Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olmayan veya içeri-

ğinde herhangi bir raporlu ilaç bulundurmayan ayaktan hasta reçeteleri “B Grubu”,

c) Kurum mevzuatına göre ayrı fatura edilmesine ilişkin düzenleme olan reçetelerden;

1) Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçeteler “C Grubu Kan Ürünü”,

2) Sıralı dağıtım sistemine tabi diğer reçeteler “C Grubu Sıralı Dağıtım”,

3) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık hizmeti

bedelleri Kurumca karşılanan ve YUPASS numarası ile provizyon alınan kişilere ait;

i. Kan ürünü ve hemofili ilacı/ilaçları içeren reçeteler “Yurt dışı Sigortalı Kan Ürünü”,

ii. Diğer ilaçları içeren reçeteler “Yurt dışı Sigortalı Normal”,

ayrı ayrı faturalandırılır.

5.2.3 – Optisyenlik müesseseleri faturalarının düzenlenmesi

(1) MEDULA optik sistemini kullanan optisyenlik müesseseleri, sağlık hizmeti bedel-

leri Kurumca karşılanan tüm kişiler için her ayın ilk ve son günü arasında verdikleri sağlık hiz-

metlerine ilişkin;

a) SUT’ta sağlık raporu ile temin edileceği belirtilen görmeye yardımcı tıbbi malzeme-

ler için diğer reçetelerden ayrı tek fatura düzenlenir.
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b) (a) bendinde sayılan haller hariç olmak üzere sağlık hizmeti bedelleri Kurumca kar-

şılanan diğer kişiler için, her ayın ilk ve son günü arasında verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin

tek fatura düzenler.

(2) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde müstehaklıkları 60/c-1 veya 60/c-

3 dönen kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı

maddesinin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında tanımlanan kişilere, Kurumla gö-

türü bedel protokolü yapan sağlık hizmeti sunucuları dışında sağlık hizmeti sunucularınca re-

çete düzenlenmesi halinde (acil haller dışında) sevk belgesi eklenir. (e-sevk hariç)

5.2.4 – Sözleşmeli satış merkezleri ve eczaneler tarafından ayakta tedavide kullanılan

tıbbi malzemelere ait faturaların düzenlenmesi

(1) MEDULA Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemini kullanan sözleşmeli satış merkez/söz-

leşmeli merkezler ve eczaneler, sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan tüm kişiler için

her ayın ilk ve son günü arasında verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin;

a) Tıbbi sarf malzemelerine ilişkin reçeteler (I. Grup reçete),

b) Örnekleme yöntemine tabi reçeteler (II. Grup reçete),

c) Hazır protez ve ortez reçeteleri (III. Grup reçete)

olarak her grup için ayrı olmak üzere 3 ayrı grupta fatura düzenler.

(2) YUPASS numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak

üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında sağlık hizmeti bedelleri

Kurumca karşılanan kişilere sağlanacak protez ve ortez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına

mahsus tıbbi cihazlarının temini için Kurumun ilgili biriminden onay alınır.

(3) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde müstehaklıkları 60/c-1 veya 60/c-

3 dönen kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı

maddesinin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında tanımlanan kişilere, Kurumla gö-

türü bedel protokolü yapan sağlık hizmeti sunucuları dışında sağlık hizmeti sunucularınca re-

çete düzenlenmesi halinde (acil haller dışında) sevk belgesi eklenir. (e-sevk hariç)

(4) Engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde aslının veya onaylı fotokopisinin

reçete ekinde ibrazı zorunludur.

5.2.5 – Kişiye özel üretilen ısmarlama malzemeler ve iyileştirici araç ve gereçleri

karşılayan sözleşmeli merkezler tarafından ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelere

ait faturaların düzenlenmesi

(1) MEDULA Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemini kullanan kişiye özel üretilen ısmar-

lama malzemeler ve iyileştirici araç ve gereçleri karşılayan sözleşmeli merkezler, sağlık hizmeti

bedelleri Kurumca karşılanan tüm kişiler için her ayın ilk ve son günü arasında verdikleri sağlık

hizmetlerine ilişkin;

a) Kişiye özel üretilen ısmarlama malzemeler ve iyileştirici araç ve gereçleri karşılayan

sözleşmeli merkezler tek fatura düzenler.
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(2) YUPASS numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak

üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında sağlık hizmeti bedelleri

Kurumca karşılanan kişilere sağlanacak protez ve ortez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına

mahsus tıbbi cihazlarının temini için Kurumun ilgili biriminden onay alınır.

(3) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde müstehaklıkları 60/c-1 veya 60/c-

3 dönen kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı

maddesinin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında tanımlanan kişilere, Kurumla gö-

türü bedel protokolü yapan sağlık hizmeti sunucuları dışında sağlık hizmeti sunucularınca re-

çete düzenlenmesi halinde (acil haller dışında) sevk belgesi eklenir. (e-sevk hariç)

(4) Engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde aslının veya onaylı fotokopisinin

reçete ekinde ibrazı zorunludur.

5.2.6 – Kişiye özel üretilen ısmarlama malzemeler ve iyileştirici araç ve gereçleri

karşılayan sözleşmeli resmi kurum/kuruluşlar tarafından ayakta tedavide kullanılan tıbbi

malzemelere ait faturaların düzenlenmesi

(1) MEDULA Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemini kullanan kişiye özel üretilen ısmar-

lama cihazlar ve iyileştirici araç ve gereçleri karşılayan sözleşmeli resmi kurum/kuruluşlar,

sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan tüm kişiler için her ayın ilk ve son günü arasında

verdikleri sağlık hizmetlerine ilişkin;

a) Kişiye özel üretilen ısmarlama cihazlar ve iyileştirici araç ve gereçleri karşılayan

sözleşmeli resmi kurum/kuruluşlar tek fatura düzenler.

(2) YUPASS numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak

üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında sağlık hizmeti bedelleri

Kurumca karşılanan kişilere sağlanacak protez ve ortez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına

mahsus tıbbi cihazlarının temini için Kurumun ilgili biriminden onay alınır.

(3) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde müstehaklıkları 60/c-1 veya 60/c-

3 dönen kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı

maddesinin on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında tanımlanan kişilere, Kurumla gö-

türü bedel protokolü yapan sağlık hizmeti sunucuları dışında sağlık hizmeti sunucularınca re-

çete düzenlenmesi halinde (acil haller dışında) sevk belgesi eklenir. (e-sevk hariç)

(4) Engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde aslının veya onaylı fotokopisinin

reçete ekinde ibrazı zorunludur.

5.2.7 – Kurum ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokole istinaden gaziler için her türlü

ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin teminine ilişkin faturaların düzenlenmesi

(1) 3.1.2 numaralı maddenin on yedinci fıkrasında gazilerle ilgili yapılan düzenlemeler

kapsamında temin edilen malzemeler için tek fatura düzenlenir.

(2) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitas-

yon Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde toplanan tıbbi uygunluk komisyonu tarafından

düzenlenmiş tıbbi uygunluk raporu ve sağlık kurulu raporu istenir.
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5.3 – İncelemeye esas belgeler

(1) Sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti alımına ilişkin yapılan protokollerde/söz-

leşmelerde belirtilen incelemeye esas belgelerden hangilerinin Kuruma teslim edileceği ile ilgili

hükümleri saklıdır.

(2) Sağlık hizmeti sunucuları bu Tebliğde, protokollerde/sözleşmelerde yer alan özel

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurumun sair mevzuatında belirtilen belgeleri Kuruma gön-

dermekle yükümlüdür.

(3) Eczaneler, optisyenlik müesseseleri, sözleşmeli satış merkezleri/satış merkezleri,

kişiye özel üretilen ısmarlama malzemeler ve iyileştirici araç ve gereçleri karşılayan sözleşmeli

merkezler/resmi kurum/kuruluşlar, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma

Hastanesi için bu Tebliğ hükümlerinde ve Kurumun sair mevzuatında belirtilen incelemeye

esas belgeleri Kuruma gönderir.

5.3.1 – Sağlık kurum/kuruluşları için incelemeye esas belgeler

(1) Aşağıda sayılan incelemeye esas belgeler, incelenmek ve ödeme yapılmak üzere

Kuruma gönderilir. Ancak örnekleme yöntemi ile incelenen işlemlere ait incelemeye esas bel-

gelerden, örneklemeye düşmüş olanlar Kuruma gönderilir, örnekleme dışında kalan işlemlere

ait olanlar ise ihtiyaç duyulması halinde Kuruma ibraz edilmek üzere sağlık kurum/kuruluşunda

muhafaza edilir. Kurumun resmî internet sitesinde duyurulacak “İncelemeye Esas Belgeler Lis-

tesi” nde yer alan belgeler, elektronik olarak düzenlenerek ve/veya elektronik ortama aktarılarak

Kurum bilgi işlem sistemine intikal ettirilir. Kuruma gönderilmesi gereken belgelerden elek-

tronik ortamda gönderilmesine başlanılan belgelerin ayrıca manuel olarak gönderilip gönde-

rilmeyeceği Kurumca belirlenir.

(2) Sağlık kurum/kuruluşlarının incelemeye esas belgeleri;

a) Ayakta tedaviler için uzmanlık dalı bazında ayrılmış,

b) Yatarak tedaviler için uzmanlık dalı bazında ayrılmış,

c) 5.2.1 numaralı maddede örneklenmeyeceği belirtilen işlemler için her bir işlem baş-

lığı altında ayrılmış olmalıdır.

(3) Kuruma MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen bel-

geler ayrıca manuel ortamda gönderilmez.

5.3.1.A – Fatura üst yazısı

(1) Fatura üst yazısı, Kurumca elektronik evrak kabulü yapılıncaya kadar sağlık ku-

rum/kuruluşu başhekimliği tarafından onaylanarak Kuruma teslim edilir. Ayrıca Kurumca be-

lirlenen istisnalar nedeni ile manuel olarak gönderilecek faturalara ait fatura üst yazısı da sağlık

kurum/kuruluşu başhekimliği tarafından onaylanarak Kuruma teslim edilir. Fatura üst yazısında

aşağıda bulunan bilgiler yer alır;

a) Sağlık kurumunun/kuruluşunun adı,

b) Sağlık kurumunun/kuruluşunun MEDULA tesis kodu,

c) Sağlık kurumunun/kuruluşunun adresi,
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ç) Fatura dönemi,

d) Hasta sayısı (uzmanlık dalı bazında ve toplam),

e) Fatura tutarı (uzmanlık dalı bazında ve toplam).

5.3.1.B – İcmal listesi

(1) Kuruma MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen her

uzmanlık dalı ve ayrı gönderileceği belirtilen gruplar için ayrı ayrı düzenlenmiş icmal listesinde

aşağıdaki bilgiler yer alır. Ayrıca Kurumca belirlenen istisnalar nedeni ile manuel olarak gön-

derilecek faturaların icmal listesinde de aynı bilgiler bulunur.

a) Sıra numarası,

b) Takip numarası, takip tarihi,

c) T.C. Kimlik Numarası, hasta adı soyadı, (8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Ko-

runması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koru-

yucu tedbir kararı verilen kişiler hariç),

ç) Hasta bazında toplam hizmet tutarı,

d) Listede tüm hastalara verilen hizmet tutar toplamı.

5.3.1.C – Hizmet detay belgesi

(1) MEDULA sistemini kullanan sağlık kurum/kuruluşları, tedaviye ait hizmet detay

belgesini MEDULA sistemine elektronik olarak kaydeder. Hizmet detay belgesi Kurumun ilgili

birimine teslim edilmez. Ancak Kurum tarafından fatura incelemesi dışında başka bir nedenle

talep edilmesi halinde, hizmet detay belgesinin dökümü başhekimlikçe onaylanarak teslim edi-

lir. Hizmet detay belgesindeki epikriz bölümü, yatarak tedavilerde ve cerrahi işlemlerin yapıl-

dığı tüm sağlık hizmetlerinde elektronik ortamda ayrıntılı olarak düzenlenmek zorundadır. Ku-

ruma MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen hizmet detay belge-

sinde aşağıdaki bilgiler yer alır. Ayrıca Kurumca belirlenen istisnalar nedeni ile manuel olarak

gönderilen faturalara ait hizmet detay belgesinde de aynı bilgiler bulunur.

a) Hastanın adı soyadı, telefon numarası, adres bilgileri,

b) T.C. Kimlik Numarası,

c) Kapsam türü,

ç) Branş,

d) Provizyon numarası/MEDULA takip numarası,

e) İşlem tarihi,

f) İlgili hekimin bilgileri (hekim adı, soyadı, doktor tescil numarası),

g) Hasta yatış ve çıkış günleri,

ğ) Hastaya konulan tanı, ICD-10 kodu, ICD-O kodu,

h) İşlemlerin (muayene, tetkik, tahlil, yatak, ameliyat, tedavi vb.) tarihi, hizmet türü,

SUT kodu, adı, adedi, tutarı,

ı) Tıbbi malzemelerin adları, adetleri, birim fiyatları, SUT kodları, Küresel Ürün Numarası

(barkod),
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i) Hasta tabelasına uygun olarak tane hesabıyla hastaya verilen ilaçların, kutu bazında

değil, tane hesabıyla birim fiyatları ve tutarı (parenteral ilaçlar için hizmet detay belgesinde

hastaya verilen dozlar (mg, IU, ml. vb.) belirtilecek ancak fiyat ve tutarlar kutu/adet üzerinden

fatura edilecektir.),

j) Kullanılan kan ve kan bileşenleri, miktarları, ünite ve ISBT (Uluslararası Kan Nakli

Derneği) numaraları,

k) Epikriz notu.

5.3.1.Ç – Diğer belgeler

(1) MEDULA hastane sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilme sağlanıncaya

kadar aşağıdaki incelemeye esas belgeler manuel olarak gönderilir.

a) MEDULA sisteminden kaynaklanan ve Kurumca kabul edilen nedenlerle müstehak-

lık sorgulaması yapılamadan işlemleri yürütülen ve daha sonrasında sağlık kurumunca yapılan

sorgulama sonucu müstehak olmadığı tespit edilen kişiler için işlemleri yürütmeye esas belge,

b) Sevkle başvuran hastalar için tedavi sevk belgesi (e-sevk hariç),

c) Adli vaka ve iş kazası geçiren kişilere ait faturaların ekinde ilk müdahalenin yapıldığı

sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastane polisi veya ilgili kolluk kuvvetinden konuyla ilgili

sağlanacak belge, tutanak, ifade tutanağı, adli rapor gibi temin edilebilen her türlü belge,

ç) Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili ve ilk tanının konulduğu sağlık hizmeti su-

nucusu tarafından meslek hastalığı tanısı alan kişilere bu tanıya ait sağlık kurulu raporu,

d) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık hizmeti

bedelleri Kurumca karşılanan kişiler için sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve

onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” ya da nüshası (YUPASS

numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler hariç),

e) MEDULA sistemine karekod girişleri yapılıncaya kadar, mor ve turuncu reçete ile

kan ürünleri kupürleri,

f) Diş tedavilerinde,

1) Diş hastalarına yapılan işlemleri gösteren diş şeması (ağız ve diş sağlığı hizmetle-

rinde tüm işlemler, hizmet detay belgesindeki diş şeması üzerinde işaretlenir.),

2) Ağız ve diş cerrahisi işlemlerinden büyük-küçük kist operasyonları, büyük-küçük

odontojenik tümör operasyonları vb. işlemlerde MEDULA hastane sisteminde yer alan epikriz

alanında belirtilmek üzere açıklayıcı operasyon bilgileri, operasyona ait radyolojik teşhis film-

leri, MR ve BT gibi görüntüleme yöntemlerine ait sonuç bilgileri,

3) Gömülü diş çekimi (mukoza-kemik retansiyonlu), gömülü kanin-premolar çekimi,

kök ucu rezeksiyonu işlemlerinde, radyolojik teşhis filmleri,

4) Kanal tedavisi, gangren ve periapikal lezyonlu dişlere uygulanan kanal tedavilerinde,

radyolojik teşhis ve sonuç kontrol filmleri (dijital, periapikal, panoromik vb. hangisi kullanıldı

ise),

5) Ortodontik tedavi gereksinimi olan hastalar için düzenlenecek sağlık kurulu raporu

(e-rapor hariç),
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g) SUT ve eki listelerde, Kurumun yapacağı sözleşmelerde ve yayımladığı genelgelerde

ayrıca ekleneceği belirtilen belgeler,

ğ) Hemodiyaliz tedavilerinde ilave olarak;

1) Tüm tetkiklerin, tetkiki yapan ilgili uzman hekim tarafından onaylanmış sonuçlarını

(hizmet alımı ile yaptırılmış tetkikler dahil) gösterir belgeler,

2) Yukarıda yer alan hizmet detay belgesine ek olarak;

i) Her seansın tarihi, seansların başlayış ve bitiş saatlerinin,

ii) Hastaların hemodiyalize alındığı cihazların seri numaralarının,

iii) Hemodiyaliz hemşiresinin T.C. Kimlik Numarasının,

iv) Her bir seans sonrasında, alınan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekim ya da

sorumlu hekim imzasının yer aldığı belge,

3) Her seans için biyometrik kimlik doğrulaması yapılması zorunlu olup biyometrik

kimlik doğrulaması yapılamayan hastalar için hasta imzasının ya da parmak izinin (eğer alına-

mıyorsa adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakınının imzasının) yer aldığı bel-

ge/belgeler,

h) Ayaktan veya yatarak yapılan hiperbarik oksijen tedavilerinde ilave olarak;

1) Yukarıda yer alan hizmet detay belgesine ek olarak;

i) Her seansın tarihi, seansların başlayış ve bitiş saatlerinin,

ii) Her bir seans sonrasında, alınan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekim ya da so-

rumlu hekim imzasının yer aldığı belge,

2) Her seans için biyometrik kimlik doğrulaması yapılması zorunlu olup biyometrik

kimlik doğrulaması yapılamayan hastalar için hasta imzasının ya da parmak izinin (eğer alına-

mıyorsa adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakınının imzasının) yer aldığı bel-

ge/belgeler,

ı) Ayaktan veya yatarak yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon ve ESWT tedavilerinde

ilave olarak;

1) Yukarıda yer alan hizmet detay belgesine ek olarak;

i) Her seansın tarihi, seansların başlayış ve bitiş saatlerinin,

ii) Tedaviyi uygulayan terapist/teknikerin T.C. Kimlik Numarası,

iii) Her bir seans sonrasında, alınan tedaviyi takip eden sorumlu uzman hekim ya da

sorumlu hekim imzasının yer aldığı belge,

2) Her seans için biyometrik kimlik doğrulaması yapılması zorunlu olup biyometrik

kimlik doğrulaması yapılamayan hastalar için hasta imzasının ya da parmak izinin (eğer alına-

mıyorsa adı ve telefon numarası belirtilmek kaydıyla hasta yakınının imzasının) yer aldığı bel-

ge/belgeler,

i) Provizyon alınamadan vefat eden hastalara ait faturalar ve takip numarası alınmamış

vefat eden hastalar için Kurumdan alınan tedavi tarihlerinde müstehak olduklarını belirten

belge ve ölüm belgesi.
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5.3.2 – Tıbbi cihaz/sarf malzeme şahıs ödemelerinde istenecek incelemeye esas

belgeler

(1) Ayaktan tedavilerde reçete karşılığı hasta tarafından temin edilen tıbbi cihazların/sarf

malzemelerin geri ödeme işlemlerinde fatura aslına ek olarak;

a) Reçete aslının,

b) Sağlık raporu aslının (sürekli kulanım arz eden malzemelerde raporu düzenleyen

sağlık kurumu/reçeteyi düzenleyen hekim/Kurum yetkilileri tarafından “Aslı gibidir” onayı

yapılmış sureti kabul edilir),

c) Barkodun ve varsa etiket aslının,

ç) SUT’ta tıbbi malzemeye özel olarak belirtilen diğer belgelerin,

d) Kurumca iade alınan tıbbi cihazlar için taahhütnamenin (Kurum stoklarından temin

edilmesi durumunda sadece bu fıkranın a, b, ç bentlerinde belirtilen belgeler),

e) Engelli sağlık kurulu raporu bulunması halinde aslının veya onaylı fotokopisinin

ibrazı zorunludur.

(2) Fatura arka yüzünde; tıbbi cihazı/sarf malzemeyi teslim alan kişinin adı ve soyadı,

T.C. Kimlik Numarası, telefon numarası, ıslak imzası yer almalı ve faturadaki tıbbi malzeme/malze-

meleri teslim aldığına dair “Teslim aldım” ibaresi ve teslim alınan tıbbi malzeme miktarı belir-

tilmelidir (Kurumca iade alınan tıbbi cihazlar hariç).

(3) YUPASS numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak

üzere yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında sağlık hizmeti bedelleri

Kurumca karşılanan kişilere sağlanacak protez ve ortez, tıbbi araç ve gereç ile kişi kullanımına

mahsus tıbbi cihazlarının temini için Kurumun ilgili biriminden onay alınır.

(4) Yatarak tedavilerde ve 3.3.12 numaralı madde kapsamındaki tedavilerde temini zo-

runlu tıbbi malzemelerin hastaya aldırılması durumunda;

a) Küresel Ürün Numarası (barkod) ve varsa SUT kodu bilgisini içeren fatura aslının,

b) Reçete aslı veya ıslak imzalı epikriz notu veya tıbbi cihaz/sarf malzemenin kullanıl-

dığına dair sağlık raporu aslının (bu belgelerin temin edilememesi durumunda MEDULA sis-

teminde malzemenin kullanıldığının tespiti),

c) Fatura arkasında hastanın kendisinin veya cihaz/malzemeyi teslim alan kişinin kendi

el yazısı ile teslim aldığına dair “Teslim aldım” ibaresi, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı,

telefon numarası ve imzası,

ç) Barkod ve varsa etiket aslının,

ibrazı zorunludur.

(5) Kullanımı sağlık raporuna bağlı sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin düzen-

lenecek reçetelere ait “Aslı gibidir” onayı yapılmış rapor, fatura ekinde Kuruma gönderilir.

“Aslı gibidir” onayı, raporu düzenleyen sağlık kurumu/reçeteyi düzenleyen hekim/Kurum yet-

kilileri tarafından yapılır.

(6) Fatura arkasında reçetenin düzenlendiği branşın uzman hekimlerinden biri tarafın-

dan reçetede yazan malzemenin (ısmarlama eksternal protez ve ortezler için) hasta üzerinde

uygulandığının görüldüğü ve uygunluğunun belirtilerek onaylanması gerekir. (tıbbi uygunluk

gerektirmeyen tıbbi malzemeler ve işitme cihazları hariç)
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(7) Sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan kişilerin ayakta tedavileri sırasında
kullanmaları sağlık raporu ile uygun görülen SUT eki listelerde yer alan malzemelerden Ku-
rumca duyurulacak olanların ödemesi; SUT hükümleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda düzen-
lenecek sağlık raporu ve bir defaya mahsus olmak üzere sağlık raporuna göre düzenlenen re-
çeteye istinaden reçete tarihi esas alınmak kaydıyla aylık nakdi ödeme şeklinde yapılabilir. Bu
fıkra kapsamında yapılacak ödemelerde bu maddenin diğer fıkralarında yer alan hususlar aranmaz.

(8) Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından iadeli
tıbbi cihazlar ile verilen sağlık hizmetleri karşılığında hizmet ve/veya cihaz bedeli ödenir.

5.4 – Fatura, incelemeye esas belgelerin teslimi ve ödeme işlemleri
(1) Fatura, incelemeye esas belgelerin teslimi ve ödeme işlemleri, 8/3/2017 tarihli ve

30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İnce-
lenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hüküm-
leri doğrultusunda yürütülür.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Ka-
tılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi (EK-1/A)’nde yer alan “G00” kodlu “Bak-
teriyel Menenjit, Başka Yerde Sınıflanmamış” tanısından sonra gelmek üzere “G11.3” kodlu
“Defektif DNA tamiri ile birlikte olan serebellar ataksi” tanı kodu eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin eki EK-1/D ekteki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)’nde aşağıdaki

düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 sıra numaralı başlıklar

ve 122 sıra numaralı işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan 145 sıra numaralı başlık, “550130”, “550140”, “550150”, “550160”,
“550170”, “550180”, “550190”, “550200”, “550210”, “550220”, “550230”, “550240”,
“550250”, “550260” SUT kodlu işlem satırları, 153 ve 161 sıra numaralı işlem satırları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
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c) Listede yer alan “550981” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “601620” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Listede yer alan “601740” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Listede yer alan “604155” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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f) Listede yer alan “609871”, “609872”, “609873”, “609877” SUT kodlu işlem satırları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

g) Listede yer alan “614920”, “614930”, “614940”, “614950”, “614960” SUT kodlu
işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ğ) Listede yer alan “618200” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Listede yer alan “703365” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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ı) Listede yer alan “705240” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

i) Listede yer alan “705280” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

j) Listede yer alan “705300” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

k) Listede yer alan “705330” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

l) Listede yer alan “705370”, “705371”, “705372”, “705373” SUT kodlu işlem satırları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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m) Listede yer alan “705380”, “705390”, “705400”, “705410”, “705430”, “705440”,
“705441”, “705442”, “705443” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

n) Listede yer alan “9.A – Moleküler Mikrobiyoloji” başlıklı işlem satırı aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.
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o) Listede yer alan “903160” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ö) Listede yer alan “908712”, “908713”, “908714”, “908715”, “908716”, “908717”
SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

p) Listede yer alan “908727”, “908728”, “908729”, “908730” SUT kodlu işlem satırları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

r) Listede yer alan “908742”, “908743” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

s) Listeye “908743” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan
“908744”, “908745” SUT kodlu işlem satırları eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)’nde aşağı-
daki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “P550981” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.
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b) Listede yer alan “P601620” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

c) Listede yer alan “P601740” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

ç) Listede yer alan “P604155” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

d) Listede yer alan “P609871”, “P609872”, “P609873”, “P609877” SUT kodlu işlem
satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Listede yer alan “P614860”, “P614870” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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f) Listede yer alan “P614920, P614930, P614940, P614950, P614960” SUT kodlu işlem
satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

g) Listede yer alan “P703365” SUT kodlu işlem satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Lis-
tesi (EK-3/A)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “OR2860” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımı ile birlikte yürür-
lükten kaldırılmış, yerine aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzeme ve alan tanımı fiyatı ile birlikte
eklenmiştir.

b ) Listeye “OR3080” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem
satırı alan tanımı ile birlikte eklenmiştir.

c) Listeye “OR3160” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem
satırı alan tanımı ile birlikte eklenmiştir.

ç) Listede yer alan “ADEZYON BARİYERLİ SENTETİK KAYNAKLI TIBBİ MAL-
ZEMELER”, “ADEZYON BARİYERSİZ SENTETİK KAYNAKLI TIBBİ MALZEMELER”,
“DOKU YAPIŞTIRMADA/SIZDIRMAZLIK SAĞLAMADA KULLANILAN ALBUMİN
(HAYVAN KAYNAKLI) VE SENTETİK KAYNAKLI TIBBİ MALZEMELER” başlıkları ile
“OR4130”, “OR4140”, “OR4150” ve “OR4160” SUT kodlu tıbbi malzemeler, alan tanımları
ve fiyatları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

d) Listeye “OR4120” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki SUT
kodlu tıbbi malzemeler, alan tanımları, başlık ve fiyatları ile birlikte eklenmiştir.
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MADDE 25 – Aynı Tebliğ eki Diğer Protez Ortezler Listesi (EK-3/C-3)’nde yer alan
“DO1009” SUT kodlu “Oksijen Konsantratörü” isimli tıbbi malzemenin geri ödeme kural
ve/veya kriterlerinde yenilenme süresi “10 yıl” olarak düzenlenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğ eki Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)’nde aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “A10050”, “A10051”, “A10052”, “A10055”, “A10056”, “A10057”,
“A10058” ve “A10059” SUT kodlu tıbbi malzemeler geri ödeme kural ve/veya kriterleri ile
beraber yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan “A10053” ve “A10054” SUT kodlu tıbbi malzemelerin alan tanım-
ları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

c) Listeye “A10054” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan
SUT kodlu tıbbi malzemeler fiyatlarıyla birlikte eklenmiştir.

ç) Listeye “DİYALİZ SARF MALZEMELERİ” başlığından sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki ödeme kural ve/veya kriterleri eklenmiştir.
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d) Listede yer alan “A10118” SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/Külotlu Çocuk Hasta

Alt Bezi” isimli tıbbi malzemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci maddesinin sonuna

“Ancak hastaların boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçülerinin çocuk hasta alt bezine uyum sağla-

madığı durumlarda, bu durumun sağlık raporunda belirtilmesi ve “A10049” SUT kodlu “Hasta

Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” alan tanımlı malzemenin öngörülmesi halinde “A10049”

SUT kodlu malzeme bedeli Kurumca karşılanır.” ifadesi eklenmiştir.

e) Listede yer alan “İŞİTSEL İMPLANTLAR SARF MALZEMELERİ” başlığının al-

tındaki ödeme kural ve/veya kriterleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci maddesi “İşitsel implant uygulaması son-

rasındaki takip, cerrahi işlemin yapıldığı sağlık kurumunca yapılır. İşitsel implantlar sarf mal-

zemelerinin temini için hastanın ilk 2 (iki) yılda, yılda en az 1 (bir) defa, cerrahi işlemin yapıl-

dığı sağlık kurumunca takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi gerekmektedir. Bu takipleri

belgelendiremeyen hastalarda sarf malzeme (pil ve ara kablo hariç) bedelleri Kurumca karşı-

lanmaz.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

2) Ödeme kural ve/veya kriterlerinin ikinci maddesi “İşitsel implantlardan koklear im-

plant veya beyin sapı implantı uygulaması yapılan hastalarda cerrahi işlemin yapıldığı tarihten

itibaren ilk 2 (iki) yılda pil yuvası ve aktarıcı (bobin, transmitter) isimli sarf malzeme bedelleri

karşılanmaz. Pil ve ara kablo (aktarıcıdan bağımsız) isimli sarf malzeme bedelleri ise cerrahi

işlemin yapıldığı tarihten 1 (bir) yıl sonra reçete edilmesi halinde SUT’ta belirtilen hükümler

doğrultusunda karşılanır. Kemiğe monte işitme cihazı veya orta kulak implantı uygulaması ya-

pılan hastalarda pil bedeli ise cerrahi işlemin yapıldığı tarihten sonra reçete edilmesi halinde

SUT’ta belirtilen hükümler doğrultusunda karşılanır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

3) Ödeme kural ve/veya kriterlerinin üçüncü maddesinde yer alan “konuşma işlemci-

leri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(diğer sarf malzemeler hariç)” ibaresi eklenmiştir.

4) Ödeme kural ve/veya kriterlerine; “İşitsel implantlardan koklear implant veya beyin

sapı implantı uygulaması yapılan hastaların konuşma işlemcilerinin yenilenmesi halinde, fir-

malar tarafından konuşma işlemcisi ile pil yuvası, aktarıcı (bobin, transmitter) ve ara kablo

(aktarıcıdan bağımsız) isimli sarf malzemeler birlikte verildiğinden, konuşma işlemcisi değişimi

tarihi itibariyle;

i) Pil yuvası ve aktarıcı (bobin, transmitter) isimli sarf malzeme bedelleri 2 (iki) yıl bo-

yunca ödenmez.

ii) Ara kablo (aktarıcıdan bağımsız) isimli sarf malzeme bedeli 1 (bir) yıl boyunca öden-

mez.” ibaresi beşinci madde olarak eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki Özel Hallerde Karşılanan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-

3/C-5)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “100083” SUT kodlu “Özellikli Karbon Grafit Afo” isimli tıbbi mal-

zemenin ödeme kural ve/veya kriterlerinde yer alan “A” ibaresi “D” ibaresi şeklinde değişti-

rilmiştir.
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b) Listede yer alan “100010”, “100000”, “100001”, “100011”, “100012”, “100002”,

“100013” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler

Listesi (EK-3/E-1)’nde yer alan “SERVİKAL ANTERİOR DİSK PROTEZLERİ” başlığı altın-

daki ödeme kural ve/veya kriterlerinin birinci maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9- Komşu disk mesafeleri sağlıklı olan,”

b) İlgili maddeye aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“10- Servikal dizilimi lordotik ve uygulanacak disk aralığı yüksekliğinin sağlıklı komşu

disk yüksekliğinin en az yarısı kadar olduğunun MR kesitlerinde gösterildiği vakalarda kulla-

nılması halinde”

MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna

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

a) “BEYİN PİLLERİ” başlığı altında yer alan “KN1061”, “KN1062”, “KN1068” SUT

kodlu tıbbi malzemeler fiyatları ve alan tanımları ile ayrıca “KN1063” SUT kodlu tıbbi mal-

zeme fiyatı, alan tanımı ve altında yer alan ödeme kural ve/veya kriteri ile birlikte yürürlükten

kaldırılmıştır.

b) “BEYİN PİLLERİ” başlığı altında yer alan ödeme kural ve/veya kriterlerinden sonra

gelmek üzere aşağıda yer alan SUT kodlu tıbbi malzemeler alan tanımları ve fiyatları ile birlikte

listeye eklenmiştir.
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c) “KN1064” SUT kodlu tıbbi malzemenin alan tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) “KN1067” SUT kodlu tıbbi malzemenin alan tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekons-
trüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-4)’nde yer alan “TV5760” ve
“TV5770” SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi (EK-3/I)’nde “KV4013” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
başlık ve “KV4018” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımı, ödeme kural ve/veya kriterleri ile
beraber listeye eklenmiştir.

MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/P)’nde
aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “NF1014” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere “SÜREKLİ
RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ” başlığı eklenmiştir.
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b) Listede yer alan “NF1015”, “NF1020” ve “NF1021” SUT kodlu tıbbi malzemeler
alan tanımları ve fiyatları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Listede yer alan “NF1016” ve “NF1017” SUT kodlu tıbbi malzemelerin alan tanım-
larında yer alan “(HEMOFİLTRASYON, HEMODİYAFİLTRASYON)” ibarelerinden sonra
gelmek üzere “(Hemofiltre dahil)” ibareleri eklenmiştir.

ç) Listede yer alan “NF1016” ve “NF1017” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altına ödeme
kuralı ve/veya kriteri olarak “NF1037 ve NF1038 ile birlikte fatura edilemez” ibaresi eklenmiştir.

d) Listeye “NF1017” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıda yer
alan SUT kodlu tıbbi malzemeler alan tanımları ve fiyatları ile birlikte eklenmiştir.

e) Listeye “HEMOFİLTELER” başlığından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan ödeme
kuralı ve “NF1039” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımı fiyatı ile birlikte eklenmiştir.

f) Listede yer alan “NF1022” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
ödeme kuralı ve “NF1040” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımı fiyatı ile birlikte eklenmiştir.

g) Listede yer alan “NF1034” SUT kodlu tıbbi malzemenin alan tanımı ve fiyatı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme
Kuralları Listesi (EK-4/E)’nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER” başlıklı mad-
desinin “A) Makrolidler” alt başlığının 1 numaralı maddesinde yer alan “Azitromisin” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “Oral” ibaresi ve aşağıda yer alan düzenleme 1.1 maddesi olarak
eklenmiştir.

b) “10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER” başlıklı maddesinin 3 numaralı madde-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık
Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi (EK-4/F)’ne aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

a) “69. Pentosan polisülfat sodyum; interstisyel sistite bağlı ağrılı mesane ve kronik
ağrılı işeme semptomları bulunan, sistoskopik olarak mesanede glomerülasyon bulgusunun
gösterildiği ve idrar kültürü negatif olan hastalarda; bu durumların belirtildiği üroloji uzman
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hekimleri tarafından düzenlenen 3 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tedaviye baş-
lanır. Tedaviye başlandıktan 3 ay sonra üroloji uzman hekimi tarafından tedaviye yanıt alındı-
ğının ve tedaviyi kesmeyi gerektirecek yan etkilerin ortaya çıkmadığının raporda belirtilmesi
koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. Tedaviye yanıt alınamayan hastalarda 6. ayın so-
nunda tedavi kesilir. Tedaviden fayda gören hastalarda bu durumun belirtildiği üroloji uzman
hekimleri tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporlarıyla ve üroloji uzman he-
kimlerince reçete düzenlenmek suretiyle tedaviye devam edilebilir.”

b) “70. Metacarnitine; ayaktan tedavilerde 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucula-
rında nefroloji (sertifikalı dahiliye uzmanları), endokrinoloji, nöroloji, kardiyoloji veya çocuk
metabolizma uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden reçe-
telendirilmesi uygundur.”

MADDE 35 – Bu Tebliğin;
a) 7 nci maddesi 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 19 uncu maddesi 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 14, 15 inci maddesinin (b) bendi yayımı tarihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra
yürürlüğe girer.
MADDE 36 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Altınözü Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2016/532  
KARAR NO : 2017/399 
EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/10/2017 tarihli ilamı ile 3/1-1. cümle maddesi gereğince 
100 TL ADLĠ PARA, 2 YIL 6 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Sena oğlu, 1975 
doğumlu, , , Mah./köy nüfusuna kayıtlı SEMĠR ġIĞRĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 
yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 11280 

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

ESAS NO  : 2015/378  
KARAR NO  : 2016/114 
SANIKLAR  : 1 - ĠSA OSMAN: Hüseyin oğlu, Sebiha'dan olma 1989 Suriye Halep 

Doğumlu, Aslan Mahallesi Merkez/KahramanmaraĢ adresinde 
oturur. 

  2 - YUSUF YUSUF: Osman oğlu, Senem'den olma 01.01.1985 
Suriye Halep Doğumlu, Aslan Mahallesi Merkez/KahramanmaraĢ 
adresinde oturur.  

SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
SUÇ TARĠHĠ : 25.05.2015  
SUÇ YERĠ  : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE  
KARAR TARĠHĠ : 27.01.2016 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanıklar hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 
gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 
para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanıklara verilen hapis cezasının mahkumiyetin 
kanuni sonucu olarak sanıkların TCK’nın 53/1-a-d-e bentlerinde belirtilen haklarından aynı 
maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya; 53/1-c bendinde yazılı 
haklardan ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve 
kayyımlık yetkileri açısından mahkum olduğu hapis cezasından koĢullu salıverilmesine, diğer 
kiĢilere yönelik bu hakları bakımından aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar, 53/1-b bendindeki hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasından 
koĢullu salıverilmesine kadar ayrı ayrı YOKSUN BIRAKILMASINA. Suça konu kaçak 
sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 54/1 maddesi uyarınca 
müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanıkların bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adlarına çıkartılan tebligatların bila ikmal 
iade edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıklardan 
müteselsilen tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 
tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur.  11460 
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Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/669 

KARAR NO : 2017/182 

Resmi Belgede Sahtecilik, BaĢkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma, 

Ġftira suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2017 tarihli ilamı ile 

204/1, 268/1, 267/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU 

HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 

KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 10 AY HAPĠS ĠNFAZ SÜRESĠNCE 

KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d), VELAYET HAK. VESAYET 

VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Hüseyin 

ve Senem oğlu, 28/05/1984 doğumlu, Tunceli, Mazgirt, Gelincik Mah./köy nüfusuna kayıtlı VELĠ 

HALĠSÇELĠK tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da mahkememiz 

zabıt katibine tutanağa bağlanmak Ģartıyla bulunulacak beyan ile tutukluluk halinin olması 

durumunda ise bulunulan Ceza Ġnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak Ģartıyla bulunulacak 

Beyan ile 5320 S.Y.nın 8/1 maddesi göstermesiyle, 1412 S.Y.nın 310. maddesi gereğince, 

BÖLGE ADLĠYE MAHKEMESĠ ĠSTĠNAF YOLU AÇIK olmak üzere açık yargılamada, karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 11424 

—— • —— 

Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2016/489  

KARAR NO  : 2017/12 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

04/01/2017 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince hakkında 5 yıl hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması ve denetimli serbestlik kararı verilen Tam ve Tuan oğlu, 22/08/1994 doğumlu, 

Vietnam vatandaĢı PHAM HOANG'a tüm aramalara rağmen ulaĢılamamıĢtır. Adı geçen sanığa 

tebligat yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar 

verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya bir baĢka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 114 

—— •• —— 

Posof Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2008/54  

KARAR NO  : 2014/32 

Davacı Ertan KARATAġ tarafından davalı BAERT INGRID aleyhine mahkememizde 

açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 

HÜKÜM; 

Davanın KABULÜ ile Ardahan ili, Posof ilçesi, Türkgözü köyü Cilt 43 Hane 12'de 

nüfusa kayıtlı ġükrü ve Nermin oğlu, Posof-01/11/1966 doğumlu 24491697372 T.C. kimlik 

numaralı davacı Ertan KARATAġ ile Belçika uyruklu Baert Ingrid'in evliliğin feshine dair Gent 

Asliye Mahkemesi'nin 10/10/2002 tarih ve 2002/AR/2579 sayılı ve 14/04/2005 tarihinde 

kesinleĢen evliliğin feshi kararın aynen TENFĠZĠNE karar verilmiĢ olup, iĢbu mahkememiz kararı 

tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.  49 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Mülkiyeti Çanakkale Ġl Özel Ġdaresine ait aĢağıda ihale tarihi ve saati, muhammen 

bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taĢınmazlar Ġl Encümeni kararı gereğince Barbaros 

Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan Ġl Özel Ġdaresi Hizmet Binasında Ġl 

Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle 

satılacaktır. 

 

Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı Zemin kat 

1 nolu lojman 

175.000-TL 5.250-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojmanvasıflı Zemin kat 

2 nolu lojman 

175.000-TL 5.250-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı Zemin kat 

3 nolu lojman 

170.000-TL 5.100-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı 1. kat 4 

nolu lojman 

270.000-TL 8.100-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı 1. kat 5 

nolu lojman 

290.000-TL 8.7000-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı 2. kat 6 

nolu lojman 

265.000-TL 7.950-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı 2. kat 7 

nolu lojman 

285.000-TL 8.550-TL 
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Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı 3. kat 8 

nolu lojman 

260.000-TL 7.800-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 36 

ada, 7 parsel de bulunan 419,65 m2 

taĢınmaz üzerindeki 4 katlı 9 daireli 

Bahçeli Kargir lojman vasıflı 3. kat 9 

nolu lojman 

280.000-TL 8.400-TL 

08.03.2018 13:30 

Merkez Ġlçe, Barbaros Mahallesi 870 

ada, 166 parsel de 3021.21 m2 

yüzölçümlü, üzerinde 12 daireli lojman 

bulunan taĢınmaz 

3.900.000-

TL 

117.000-

TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı Bodrum kat 

1 nolu lojman 

180.000-TL 5.400-TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı Zemin kat 2 

nolu lojman 

230.000-TL 6.900-TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı Zemin kat 3 

nolu lojman 

230.000-TL 6.900-TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı 1. kat 4 nolu 

lojman 

260.000-TL 7.800-TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı 1. kat 5 nolu 

lojman 

260.000-TL 7.800-TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı 2. kat 6 nolu 

lojman 

260.000-TL 7.800-TL 
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Ġhale Tarihi 

Ġhale 

Saati Tapu Kaydı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı 2. kat 7 nolu 

lojman 

260.000-TL 7.800-TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı 3. kat 8 nolu 

lojman 

260.000-TL 7.800-TL 

08.03.2018 13:45 

Merkez Ġlçe, CevatpaĢa Mahallesi 488 

ada, 68 parsel de bulunan 343.99 m2 

taĢınmaz üzerindeki 5 katlı Betonerme 

Apartman ve arsası vasıflı 3. kat 9 nolu 

lojman 

260.000-TL 7.800-TL 

 

2 - Ġhaleye ait Ģartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, 

Atatürk Caddesi No: 215’de bulunan Ġl Özel Ġdaresi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünden ücretsiz 

olarak temin edilebilir. 

3 - Ġsteklilerde aranan Ģartlar ve belgeler; 

a- T.C vatandaĢı olmak 

b- Gerçek kiĢilerde;  

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 

- Son üç (3) ay içinde alınmıĢ ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği 

c- Tüzel kiĢilerde; 

- Tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 

- Son 3 ay içinde alınmıĢ ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter 

onaylı örneğini, 

- Noter onaylı imza sirküleri  

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir) 

d- Geçici teminat. (Ġdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 

bankalarca süresiz ve limit içi verilmiĢ teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

4 - Ġsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Satılan taĢınmazlarda 28.11.2017 tarihinde kabul edilen Bazı Vergi Kanunları ile 

Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına dair 7061 Nolu Kanun’un 58.maddesi 

uygulanacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 945/1-1 
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EVSEL KATI ATIKLARIN TERMAL YÖNTEMLE BERTARAFI VE ATIKTAN ENERJĠ 

GERĠ KAZANIM TESĠSĠ ĠÇĠN GAYRĠ AYNĠ HAK TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğinden (BEKAB): 

Madde 1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı: 

Birliğimize tahsisi yapılan, Bolu Merkez Yukarısoku Mahallesi G27A23C3D Pafta 2200 

(Eski No: 428), 429, 2203 (Eski No: 430), 2204 (Eski No: 431) ve 2037 Parsellerde bulunan 

arsanın üzerine, birlik üyesi yerel yönetimlerce toplanan evsel katı atıkların termal yöntemle 

bertarafı ve atıktan enerji geri kazanım tesisi için gayri ayni hak tesis edilmesidir. 

Söz konusu iĢ kapsamında, belirtilen mahalde, ihale dokumanın parçası olan teknik 

Ģartnamede özellikleri belirtilen, evsel katı atıkların termal yöntem ile bertarafı ve enerji geri 

kazanım tesisi, sözleĢme imzasını takiben toplamda 25 yıl olmak üzere yapılacak ve iĢletilecektir. 

Madde 2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri, Bolu Ġli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve ĠĢletme Birliği Ġzzet 

Baysal Caddesi No: 95 BOLU (Bolu Belediyesi Binası 6. Kat) adresinden satın alınabilir veya 

aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir.  

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

Madde 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

Ġhale, Bolu Belediyesi Binası adresinden Toplantı Salonunda 09/3/2018 tarih ve Saat: 11.00’de, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır. 

Madde 4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

ĠĢin geçici teminatı, bu iĢ için belirlenen taĢınmaza kurulacak tesisin, Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 milyon EURO - 

Ġhale tarihindeki Merkez Bankası kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir.) %3’dür. 

Madde 5 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu ve Performans Garanti Verileri 

Çizelgesi 

ç) ĠĢ bu ilanın 4. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler 

veya teminatları Halk Bankası Bolu ġubesi TR19 0001 2009 2560 0007 0000 42 hesabına yatırıldığını 

gösteren makbuz, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) SGK’ya ve Vergi Dairesine Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce temin 

edecekleri belge, 

g) Ġhale dokümanı alındığına dair makbuz, 

h) Yeminli Mali MüĢavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiĢ ve aĢağıdaki 

Ģartları sağlamıĢ olduğunu gösteren mali durum bildirimi belgeleri 

h1) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

h2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

h3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Ġlgili ciro Ģartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak giriĢim olması 

halinde, ortak giriĢimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu Ģartı sağlaması gerekir. 

ı - ĠĢ deneyim belgesi, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda 

yer alan yatırım maliyetinin (55 Milyon Euro - ihale tarihindeki merkez bankası kuru üzerinden 

Türk lirasına çevrilecektir.) %50’si olarak belirlenmiĢ olup, iĢ bitirme belgesi idari Ģartname 

kapsamında tanımlanan iĢ ile ilgili veya iĢbu Ģartnamenin 22. maddesinde sayılan benzer iĢ olarak 

tanımlanan iĢlerle ilgili iĢ bitirmeler kabul edilecektir. 

- Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar 

- Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları 

- Petrol rafineri ve terminalleri 

- Gaz terminalleri 
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- Atık bertaraf etme tesisleri 

- Atık iĢleme tesisleri 

- Bacagazı arıtma tesisleri 

YapmıĢ olması veya bu tesislerden herhangi birini iĢletmiĢ olması bu konuda iĢ yapmıĢ 

olduğu manasına gelecektir. 

Bu durumlarını belgelemek için de istekliler kamu kuruluĢu ya da belediyelerle yapmıĢ 

oldukları tek sözleĢme ile ibraz edeceklerdir. 

Ġlgili Ģartı sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak giriĢim olması halinde, 

ortak giriĢimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu Ģartı sağlaması gerekir. 

i) Banka Referans Mektubu: 

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans 

mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dıĢında faaliyet gösteren bankalardan 

temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım 

maliyetinin (55 Milyon Euro - ihale tarihindeki merkez bankası kuru üzerinden Türk Lirasına 

çevrilecektir.) %5’ inden az olamaz 

Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren belgeler 

l) ĠĢ hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;  

l1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

l2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır. 

ĠĢ hacmini gösteren belgelerin yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden 

önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. 

Bu belgelerde; isteklinin cirosunun, bu projenin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından 

onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım maliyetinin (55 Milyon Euro - ihale tarihindeki merkez 

bankası kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir.) %25’inden, taahhüdü altında devam eden 

yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen yapım iĢlerinin parasal tutarının ise bu 

projenin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylı fizibilite raporunda yer alan yatırım 

maliyetinin (55 Milyon Euro - ihale tarihindeki merkez bankası kuru üzerinden Türk Lirasına 

çevrilecektir.) %15’inden az olmaması gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi 

birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir 

m) Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi ile Ġsteklilerden Ġstenilecek Diğer Yeterlilik 

Belgeleri 

ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) Belgeleri 

Madde 6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar 

nereye verileceği: 

Teklifler BEKAB’a (Ġzzet Baysal Caddesi No: 95 BOLU (Bolu Belediyesi Binası 6. Kat) 

verilecektir. Ġhale saatine kadar gelen teklifler kabul edilecektir.  

Ġlan olunur. 940/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Dosya No : 50.05.0.48 

Toplantı Tarihi ve No : 17-18-19/01/2018-213 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18/01/2018-2943 NEVġEHĠR 

NevĢehir Ġli, HacıbektaĢ Ġlçesi, Savat Mahallesi, 116 ada, 43 parselde yer alan tescilli 

Savat Tümülüsü’nün Sit sınırlarının düzeltilmesi talebine iliĢkin;  NevĢehir Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 06.11.2017 gün ve 3654 sayılı yazısı ve ekleri, NevĢehir Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2015 gün ve 1650 sayılı kararı, NevĢehir Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 11.01.2018 gün ve 24480 sayılı uzman raporu 

okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

NevĢehir Ġli, HacıbektaĢ Ġlçesi, Savat Mahallesi, 116 ada, 43 parselde yer alan tescilli 

Savat Tümülüsü’nün mevcuttaki sit sınırlarının Tümülüsün üstünden geçtiği anlaĢıldığından bu 

sınırların iptal edilerek ekli koordinatlı kadastral krokide gösterildiği Ģekliyle yeniden belirlenen 

alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7. maddesi uyarınca  

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, 

gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, 

ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, söz konusu alan ile ilgili 

plan yapılana kadar 658 sayılı ilke kararı hükümlerinin geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak 

belirlenmesine, karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül

SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet

ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


