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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4601
           Ekli “Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin
Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1/4/2013 tarihli ve 5526 sayılı yazısı üzerine, 5488
sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                      S. KILIÇ                                           S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Mayıs 2013
CUMARTESİ

Sayı : 28637



ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI
TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreti-
cilerin Desteklenmesine İlişkin Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde; Çevre Amaçlı Tarımsal Ara-
zilerin Korunması (ÇATAK) Programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması,
yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz et-
kilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla; Adana, Adıyaman,
Ankara, Amasya, Aksaray, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır,
Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya,
Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat ve Zonguldak illerinde programa katılan
ve hibe sözleşmesi imzalayan üreticilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca
tarımsal destekleme ödemesi yapılır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
           Karar Sayısı : 2013/4620
           İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinin adının İşletme Fakültesi olarak değiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığının 28/3/2013
tarihli ve 374178 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                      S. KILIÇ                                           S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/11/2008 27054
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
12/3/2010 27519

9/4/2011 27900

19/5/2012 28297
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           Karar Sayısı : 2013/4621

           Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adının

İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığının 28/3/2013 tarihli ve

374176 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                      S. KILIÇ                                           S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4622

           Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulması;

Milli Eğitim Bakanlığının 28/3/2013 tarihli ve 374209 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli

ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                      S. KILIÇ                                           S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2013/4623

           Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurul-

ması; Milli Eğitim Bakanlığının 28/3/2013 tarihli ve 374210 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983

tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                      S. KILIÇ                                           S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya
Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (b) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlar ile aynı fıkranın (f) bendi
kapsamında, bir aylık döneme ilişkin gelir ve aylıkların her hangi bir kişi tarafından tahsil edil-
mesi hali hariç olmak üzere, Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve
bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler
hakkında, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA İNŞAATINA BAŞLANMIŞ OLAN
TESİSLERE YENİ ÜRETİM LİSANSI VERİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Pi-

yasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına dayalı olarak
santral inşaatına başlamış ancak üretim lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş veya durdu-
rulmuş olan lisans sahiplerine, Kurum tarafından yeni üretim lisansı verilmesine ilişkin usul
ve esasların düzenlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun geçici 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
c) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
ç) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
d) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
e) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için 6446 sayılı Kanun uya-

rınca verilen izni,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/9/2008 27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 11/7/2009 27285
2- 12/5/2011 27932
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Başvurunun alınması ve sonuçlandırılması
MADDE 4 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçerli bir üretim lisansına

dayalı olarak santral inşaatına başlamış ancak üretim lisansı herhangi bir sebeple iptal edilmiş
veya durdurulmuş olan lisans sahiplerinin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içerisinde Kuruma başvurması, Bakanlıkça üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya
geldiğinin tespit edilmesi ile kamu yararı görülmesi şartıyla, ilgili tüzel kişilere Kurum tara-
fından yeni üretim lisansı verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında Kuruma üretim lisansı başvurusunun yapılmasını takiben,
5 iş günü içerisinde Kurum, Bakanlığa başvuruda bulunarak, santral inşaatının geri dönülemez
bir aşamaya gelip gelmediğinin ve tesisin faaliyete geçmesinde kamu yararı olup olmadığının
tespit edilmesini talep eder. Bakanlık santral inşaatının geri dönülemez bir aşamaya gelip gel-
mediğini ve tesisin faaliyete geçmesinde kamu yararı olup olmadığını tespit ederek, konu hak-
kındaki görüşünü Bakanlığa yapılan başvuruyu takip eden 30 gün içinde Kuruma bildirir.

(3) Bakanlık tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, baş-
vuruya konu üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiği ile kamu yararı bu-
lunduğunun yazılı olarak Kuruma bildirilmesi halinde, Kurum tarafından, ilgili tüzel kişiye ait
mevcut üretim lisans başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerin Lisans Başvurusunda Sunulması
Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi esas alınarak güncelletilmek suretiyle, ilgili lisans başvurusu,
söz konusu bilgi ve belgelerin güncellenmesinin tamamlanma tarihinden itibaren 10 iş günü
içerisinde sonuçlandırılır ve başvuru sahibine yeni üretim lisansı verilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında verilen üretim lisansına, tesis tamamlanma tarihlerinin
belirlenmesinde referans alınacak sürelere ilişkin Kurul kararı çerçevesinde, inşaat dönemine
ilişkin olarak verilebilecek süre, “İnşaat süresi” olarak derç edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim lisanslarından, haklarında yürütmenin dur-
durulması kararı verilmiş olan lisans sahibi tüzel kişilere, üçüncü fıkra kapsamında üretim li-
sansı verilirken, eşzamanlı olarak mevcut üretim lisansları sona erdirilir.

Diğer izin ve onaylar
MADDE 5 – (1) 4 üncü madde çerçevesinde üretim lisansı verilen tüzel kişi, belgelerin

tamamlanmamış olması halinde, üretim tesisi yatırımına başlanması için mevzuattan kaynak-
lanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri,  lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içerisinde
tamamlayarak Kuruma sunmakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde, ilgili tüzel kişi, üretim lisansı
ile ilgili tüm faaliyetlerine devam eder. Bu süre içerisinde de gerekli izin, onay, ruhsat ve benzeri
belgelerin tamamlanamaması halinde, ilgili tüzel kişinin faaliyetleri, söz konusu izin, onay,
ruhsat ve benzeri belgeler tamamlanıncaya kadar durdurulur. Bu husus, ilgili tüzel kişiye veri-
lecek üretim lisansına dercedilir.

(2) Kanunun geçici 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde belirtilen iznin
alınmasının gerekmesi halinde, ilgili tüzel kişi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığına, Kanunda belirtilen süre içinde başvuru yapılması zorunludur.

Kapsam dışı üretim tesisleri
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hidroelektrik üretim tesisleri için uygulanmaz.
Esas sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 4 üncü madde çerçevesinde üretim lisansı verilen tüzel ki-

şilerin, üretim lisansı verilme tarihinden itibaren iki yıl içerisinde;
a) Esas sözleşmelerini ilgili mevzuata uygun hale getirmeleri,
b) Asgari sermaye şartını sağlamaları,
zorunludur.
(2) Bu madde kapsamında üretim lisansı verilen tüzel kişinin, birinci fıkrada belirtilen

iki yıllık süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ilgili tüzel kişinin faa-
liyetleri, söz konusu yükümlülükler tamamlanıncaya kadar durdurulur.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Orman Genel Müdürlüğünden:
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman
Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesi gereğince
Kamu Personel Seçme Sınavı sonucu başarı puanına göre adaylar arasından tercihleri doğrul-
tusunda Genel Müdürlüğe açıktan atanmak üzere tertip edilen adaylar atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ

KADRO VE POZİSYON İPTAL VE İHDAS İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (2013/3)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının

memur ve sözleşmeli personeline ait kadro ve pozisyonlarının iptal ve ihdas işlemlerinin yü-
rütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

nameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının memur ve sözleşmeli persone-
line ait (I) ve (II) sayılı cetvellere dahil kadro ve pozisyonlar ile şahsa bağlı kadroların iptal ve
ihdas işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12/C maddesi ile 22/1/1990
tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4, 58 ve geçici 3 üncü maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Başvuru ve işlem süresi
MADDE 4 – (1) Kuruluşların kadro ve pozisyon iptal ve ihdas talepleri ilgili Bakanlık

aracılığı ile en geç Nisan ve Ekim aylarının son günü olmak üzere yılda iki kez Devlet Personel
Başkanlığına gönderilir. Bu talepler, Devlet Personel Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçları,
en geç Haziran ve Aralık ayında Başbakanlığa intikal ettirilir. Belirtilen tarihlerden sonra intikal
ettirilen talepler bir sonraki dönemde değerlendirilir.

(2) Yeni kuruluş kurulması ile zorunlu ve acil hallerde yapılacak kadro ve pozisyon
iptal ve ihdas işlemleri bu maddedeki sınırlamalara tabi değildir.

(3) Bu maddede belirtilen süreler dışında kadro ve pozisyon iptal ve ihdas işlemi ya-
pılmaz.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2012 28387

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2012 28424
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Başvuru şekli ve gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) Kuruluşların başvurularında; kadro ve pozisyon iptal ve ihdasını ge-

rektiren sebepler, bilgi ve belgeler yer alır. Taleplerde, ekli Ek-I, Ek-II ve Ek-III formlar kul-
lanılır ve ekli formların iptal sütununda yer alan kadro ve pozisyonların boş olduğu belirtilir.

(2) Kuruluşların kadro ve pozisyon ihdasında, yeterli sayıda bulunması halinde boş
kadro ve pozisyonları iptal olarak karşılık gösterilir.

(3) Yeni bir kuruluş, müessese, tesis, işletme, genel müdür yardımcılığı, daire başkan-
lığı, bölge müdürlüğü, müdürlük, şeflik gibi aynı ve daha üst düzeyde birim kurulması, kaldı-
rılması veya mevcut kuruluş ve birimlerde değişiklik yapılması sebebiyle mevcut kadro ve po-
zisyonlarda değişiklik yapılması veya bunlar için yeni kadro ve pozisyon iptal ve ihdas edil-
mesine ilişkin başvurulara, bu işlemlere ilişkin ilgisine göre Bakanlar Kurulu kararı, Yüksek
Planlama Kurulu kararı, Yönetim Kurulu kararı ve ilgili kuruluşların görüşlerinin birer örneği
eklenir.

(4) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile Ek-I, Ek-II ve Ek-III formlar ve ayrıntılı
gerekçesi olmayan veya eksik olan başvurular değerlendirilmez.

Değerlendirme
MADDE 6 – (1) Kuruluşların kadro ve pozisyon iptal ve ihdas talepleri;
a) Kamu istihdam politikaları ve ilkeleri,
b) İş analizi ve norm kadro çalışmaları,
c) Kuruluşun bilgi, belge ve gerekçeleri,
ç) Hizmet gerekleri ve personel ihtiyaçları,
d) Kadro ve pozisyonların dolu ve boş durumu,
e) Mükteseben derece terfileri,
f) Kuruluşun organizasyon şeması ve hiyerarşik yapısı,
ve bu konudaki diğer kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
(2) Gerektiğinde Devlet Personel Başkanlığı yerinde incelemelerde bulunur. İnceleme

sırasında kuruluşlar gereken kolaylığı sağlamak ve gerekli bilgi ve belgeleri sunmakla yüküm-
lüdür.

İptal edilmeyecek kadro ve pozisyonlar
MADDE 7 – (1) Kuruluşların dolu kadro ve pozisyonlarında iptal işlemi ve unvan de-

ğişikliği yapılmaz.
(2) Başvurularda iptali istenen kadro ve pozisyonların münhal bulunması ve münhal

bulunduğunun belirtilmesi zorunludur. Ancak, taleplerde mükteseben terfi olduğunu belirten
derece değişikliğine ilişkin memur kadrolarının iptalinde boş kadro şartı aranmaz.

Şahsa bağlı kadrolarda değişiklik
MADDE 8 – (1) Kuruluşların şahsa bağlı kadrolarında mükteseben terfi amacıyla de-

rece değişikliği ve disiplin uygulaması nedeniyle unvan değişikliği yapılmasına ilişkin talepleri
ve Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak işlemler hakkında 4 üncü madde hükümleri uy-
gulanır.

Verilerin güncellenmesi
MADDE 9 – (1) Tebliğ kapsamında yer alan kuruluşlar, memur ve işçi kadroları ile

sözleşmeli personel ve geçici işçi pozisyonlarına ilişkin verileri Devlet Personel Başkanlığı in-
ternet sitesinde yer alan e-uygulama sistemi üzerinden güncellemekle sorumludurlar.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 10 – (1) 25/1/2003 tarihli ve 25004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine
İlişkin Tebliğ (No: 2003/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST
MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA

GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest mu-
hasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları)
tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mü-
kellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve söz konusu uygulamalara
ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki veren 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden “4 Sıra No.lu Vergi
Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması
Hakkında Genel Tebliğ”1 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin “VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ”
başlıklı bölümünde;

“Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından
vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek
mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi
dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar
kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek oda-
sına kayıtlı olduğunu “Oda Kayıt Belgesi” veya “Oda Faaliyet Belgesi” ile belgeleyen meslek
mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.”

hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen

bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay,
hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin
doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin
beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştır-
mak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla 340 sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile beyannamelerin elektronik ortamda alınması sağlanmış
ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin internet vergi dairesine bil-
dirimine ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Bu itibarla, meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kap-
samında, mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan “elektronik beyanname
aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan
mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği’nin “VII- BEYANNAMELERİN
VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ” başlıklı bölümündeki liste bildirimini verme yüküm-
lülüğü bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.

——————————
1 29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum bilgi işlem sisteminde müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya
kadar; yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yar-
dımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetleri, Kurumca düzenlenmiş ve onaylanmış
“Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”ne istinaden sağlanacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT
ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen
oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret
alabilir. SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave
olarak kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Liste-
sindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.4.G-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SUT eki EK-2/B Listesinde “9.C Moleküler tetkikler” başlığı altında yer alan moleküler tetkik
bedelleri; sadece sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca Genetik
Tanı Merkezinde yapılması halinde ve bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/geçici çalışma
izin belgesine sahip laboratuvarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından
faturalandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.5.3.C-2 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“(VI) numaralı” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-
mıştır.

a) İkinci fıkrasında yer alan “Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlarla ile ilgili” iba-
resi, “Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) SUT eki Ek-3/C-2 listesinde yer alan Ismarlama tıbbi cihaz kapsamındaki nihai

ürünlerin bedellerinin karşılanmasında; nihai ürünler TİTUBB kayıt sisteminde Sağlık Bakan-
lığınca kayıt altına alınıncaya kadar TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması
şartı aranmaz. Ancak, nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan Tıbbi Cihaz Yönetmelik-
leri kapsamında olan malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmış olma
şartı aranacaktır. Ismarlama cihazın üretiminde kullanılan ve Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kap-
samında olmayan (Örneğin, vücuda temas etmeyen kösele, perçin, yapıştırıcı, ip vs.) malze-
melerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır.”

c) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde Kurumca bedeli kar-

şılanmayan tıbbi malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda fatura tutarı hastaya
ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak, sağlık kurumlarınca has-
taya aldırılan bu tıbbi malzemenin Kurumca ödenmediğine ilişkin hastanın yazılı olarak bilgi-
lendirilmesi halinde hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz.”
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ç) On birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(11) Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca

karşılanmaz.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapıl-

mıştır.
a) On ikinci fıkrasının “b” bendinde yer alan “Miatlı tıbbi malzemenin” ibaresi “SUT

eki Ek-3/C-2 ve Ek-3/C-3 listelerinde yer alan miatlı tıbbi malzemelerin” şeklinde değiştiril-
miştir.

b) On ikinci fıkrasının “c” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer alan protez/ortezlerin bakım ve onarımının müm-

kün olmadığı durumlarda protez/ortezin süresinden önce yenilenme talepleri, protez/ortezi
oluşturan ara ürünlerin hangilerinin bakım ve onarımının mümkün olmadığının ayrıntılı olarak
belirtildiği, bünyesinde protez/ortez ünitesi bulunduran resmi kurumlar/resmi sağlık kurumları
tarafından düzenlenmiş sağlık raporu ile belgelenmesi koşuluyla, ilgili parçaların bakım/onarım
masraflarının toplam bedelinin protez/ortez bedelinin %75’ini aşması halinde süresinden önce
SUT hükümleri doğrultusunda kurum tarafından karşılanacaktır.”

c) On ikinci fıkrasına aşağıdaki düzenleme “ç” bendi olarak eklenmiştir.
“ç) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer alan protez/ortezlerin yenilenme süresi içerisinde,

protez/ortezi oluşturan ara ürünlerden herhangi birisinin yenilenerek mevcut protez/ortezin
kullanılabileceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde, bakım onarımı gereken parça-
ların bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda Kurum tarafından karşılanacaktır.”

ç) On sekizinci fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, bu kişilerin maluliyetleri ile ilgili durum kesinleştikten sonra, 5510 sayılı Kanuna göre
hangi kapsamda sağlık yardımlarından yararlandırıldığına bakılarak ortez/protez ve diğer iyi-
leştirici araç ve gereçlerin bedelleri karşılanır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.3.9 numaralı maddesinin (2) nci fıkrasının “d” bendi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3.12 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen-
lenmiştir.

“3.3.12–Ayakta ağız ve diş tedavilerinde tıbbi malzeme temin/ödeme usul ve
esasları

(1) Lokal anestezi altında, cerrahi tedavilerde kullanılan, greft, membran, kanama dur-
durucu vb. iyileştirici nitelikteki tıbbi malzemeler (Kurumca bedeli karşılanmayacağı ayrıca
belirtilen malzemeler ve SUT’ta belirtilen diğer istisnalar hariç) sağlık hizmeti sunucusu tara-
fından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması duru-
munda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık hizmeti sunucusunun alacağından mahsup
edilir.

(2) Bu kapsamdaki tıbbi malzemelerin bedelleri SUT’un 3.2.1.A-1 ve 3.2.1.A-2 mad-
delerinde belirtilen hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanır.

(3) Greftler ve membranların bedelleri aynı merkezde çalışan, en az bir periodontoloji
veya ağız diş çene cerrahisi uzman hekiminin yer aldığı 3 diş hekiminin imzası ile hazırlanan
sağlık kurulu raporuna istinaden Kurumca karşılanır. Sağlık kurulu raporuna endikasyonu des-
tekleyen operasyon öncesine ait radyograflar eklenir.

(4) Protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb.
malzemelerin bedeli Kurumca karşılanmaz.

(5) Kanama durdurucu ajanların bedeli yatan hastalarda ameliyat notunda belirtilmesi
şartıyla, ayakta tedavi gören hastalarda ise epikriz raporunda belirtilmesi şartıyla Kurumca kar-
şılanır. Ayakta tedavi gören hastalarda fatura ekine ilgili malzemenin kullanıldığına dair epikriz
raporu eklenir.”
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MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in 4.1.1 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Reçetelerde hekimin adı soyadı, uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, asistanlar
için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, diploma numarası veya diploma tescil
numarası bilgileri, ıslak imzası ile reçetenin düzenlendiği sağlık kurum veya kuruluşunun adı
mutlaka yer alacaktır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğ'in 4.1.4 numaralı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağ-
lık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür.

a) Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
Kılavuzu”nda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için
Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı aranır.

b) Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/D Listesinde yanında (*) yıldız işareti bu-
lunmayan ilaçların Kurum web sayfasında yayımlanan EK-4/D Listesinde belirtilen hastalık-
larda kullanımı halinde Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranmaz.

c) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarında, bu
onay için süre belirtilmemiş ise rapor yenilenmesinde yeni onay aranmaz.

ç) Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayına dayanılarak öde-
mesi yapılacak ilaçların rapor ve reçeteleme koşulları için Bakanlıkça verilmiş onay kabul edilir.

d) Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranacak ilaçlar için reçeteler ve sağlık raporları
ilgili uzman hekim/hekimlerce düzenlenir.

(5) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım
dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Kür protokolü uygulanan
ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç
miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam re-
çetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal
formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz so-
lüsyonları için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır. Bu maddenin birinci
fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğ'in 4.2.9.C-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Diyalizat kalsiyumunun 1,25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzel-
tilmiş serum kalsiyumu 9,5 mg/dl altında ve serum fosfor 5,5 mg/dl altında ve parathormon
(PTH) düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlanır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğ'in 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki
değişiklikler yapılmıştır.

a) (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Rituksimab;
1) Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uz-

man hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı üçüncü
basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş,
sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde be-
deli ödenir.
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2) Nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli
lenfoma, mantle hücreli lenfoma teşhisi konmuş hastaların tedavisinde, daha önce tedavi edil-
memiş evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda kombinasyon kemo-
terapisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şema-
sına ek olarak kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma, foliküler lenfoma
ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 küre kadar kullanılabilir.

3) Foliküler lenfomada; rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık
gelişen (daha önce aynı tedaviye yanıt vermiş olduğu için kombinasyon kemoterapisi olarak)
vakalarda 8 küre ilave olarak en fazla 4 kür daha kullanılabilir. İndüksiyon tedavisine yanıt
vermiş (en fazla 8 kür kullanılmış) hastada, hastanın yanıt süresini uzatmak için indüksiyon
tedavisinden sonra hastalık progresyonunu engellemek amacıyla iki yıl süresince ek olarak en
fazla 8 kür daha kullanılabilir.

4) Kronik Lenfositik Lösemi (KLL);
a. Performans durumu iyi olan (ECOG 0-1), 17 p delesyonu bulunmayan KLL hasta-

larının birinci basamak tedavisinde fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak kullanıla-
bilir.

b. Relaps/Refrakter (Nükseden/Dirençli) tedavide; daha önce fludarabin ve alkilleyici
ajanlarla tedavi sonrası progresyon gelişmiş, 65 yaş ve altı, ECOG performans statüsü 0-1 olan,
17p delesyonu bulunmayan KLL hastalarında fludarabin ve siklofosfamid ile kombine olarak
4 kür rituksimab kullanılması uygundur. İlk kürde en çok 375 mg/m² , diğer kürlerde 500 mg/m²
kullanılabilir; 4 kür sonunda en az kısmi yanıt alınması halinde, 2 kür daha verilerek tedavi en
çok 6 küre tamamlanabilir.”

b) (i) bendine aşağıdaki dördüncü madde eklenmiştir.
“4) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da

kombine olarak kullanılamaz.”
c) (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“p) Everolimus;
1) Daha önce sunitinib veya sorafenib kullanmış ve direnç göstermiş olan metastatik

renal hücreli karsinomalı hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi pro-
tokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman he-
kimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

2) Cerrahi ya da diğer lokal tedavi yaklaşımlarına uygun bulunmayan, son 12 ay içinde
RECIST kriterlerine göre progresyon gösteren, metastatik ya da lokal ileri evrede olan, iyi dif-
feransiye (Ki-67 değeri 2 veya altında olan) pankreatik nöroendokrin tümörü bulunan, daha
önce somatostatin ve kemoterapi uygulanmış olan hastalarda en az bir tıbbi onkoloji uzmanının
bulunduğu tedavi protokolünü gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi on-
koloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

3) Sunitinib ve everolimus pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde ardışık ya da
kombine olarak kullanılamaz.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğ'in 4.2.15 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler ya-
pılmıştır.

a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.15 – Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran kullanım ilkeleri”
b) 4.2.15.A numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda, anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter

hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan
hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen)
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hastalarda, kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi veya acil tıp uzman he-
kimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtil-
diği uzman hekim raporu ile diğer hekimler tarafından da reçete edilebilir. Raporun yenilenmesi
halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.

c) Maddeye aşağıdaki 4.2.15.Ç ve 4.2.15.D maddeleri eklenmiştir.
“4.2.15.Ç–Prasugrel;
(1) Klopidogrel tedavisi altında iken stent trombozu gelişen akut koroner sendromlu

(AKS) hastalarda; bu durumun belirtildiği, en az bir kardiyoloji veya kardiyovasküler cerrahi
uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce
ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(2) Stent trombozunun geliştiği tarihten itibaren en fazla 1 yıl süreyle kullanılır.
4.2.15.D–Dabigatran;
(1) Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-

valvuler atriyal fibrilasyonlu hastalarda (ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya
ciddi mitral kapak hastalığı olmadığı gösterilen veya protez kapak hastalığı olmayan); en az 2
ay süre ile varfarin kullanılmasından sonra en az birer hafta ara ile yapılan son 5 ölçümün en
az üçünde varfarin ile hedeflenen INR değerinin 2-3 arasında tutulamadığı durumlarda varfarin
kesilerek dabigatran tedavisine geçilebilir.

(2) Varfarin tedavisi altında iken serebrovasküler olay geçirenlerde doğrudan dabigatran
tedavisine geçilebilir.

(3) Dabigatran; yukarıdaki durumlarda bu durumun belirtildiği tedavisine geçişin ge-
rekçesinin belirtildiği ve en az bir kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık
kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce ya da iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete
edilmesi halinde bedeli ödenir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğ'in 4.2.17.D numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 65 yaş üstü hastalardan; T skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve
2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği
6 ay süreli endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin
devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bu-
lunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi
süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman he-
kimler tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez
yapılabilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğ'in 4.2.28 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler ya-
pılmıştır.

a) 4.2.28.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve dördüncü fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut
koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hasta-
lığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.

(4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin
ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken
madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrino-
loji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete
edilir.”

b) 4.2.28.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç hastalıkları” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, nöroloji” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.32 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gadobutrol;
a) Tüm vücut MR anjiografi görüntülemesinde,
b) 65 yaş ve üzeri tüm hastalarda tüm prospektüs endikasyonlarında,
c) Böbrek yetmezliği olan hastalarda tüm prospektüs endikasyonlarında,
ç) Diğer hastalarda ise yalnızca karaciğer ve böbrek manyetik rezonans görüntüleme-

sinde,
kullanılır.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğ'in 4.2.33 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.33 – Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri
4.2.33.A – Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diyabetik maküler ödem

(DMÖ)’den kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım
ilkeleri

(1) Pegaptanib sodyum, ranibizumab ve vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar;
üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık ku-
rulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığı raporda belirtilerek, göz
hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır.

(2) Ranibizumab; hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler
3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır.
Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT)
değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama
için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(3) Bu grup ilaçlar ardışık ya da kombine olarak kullanılamayacaktır.
(4) Bu grup ilaçlar yalnızca ayakta tedavi kapsamında ödenecektir.
4.2.33.B – Retina ven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri
(1) Deksametazon intravitreal implant; her bir uygulama için; makula ödemi olan has-

tanın anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi (OKT) varlığı
sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır. Görme keskinliği 0,5 ve altı ve/veya
OKT’de CRT 250 mikron ve üzerinde ise tekrar tedavi verilebilir. Bu bulgular ve tedaviye de-
vam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(2) Ranibizumab deksametazon intravitreal implant kullanımı uygun olmayan veya ya-
nıt alınamayan hastalarda kullanılabilir. Ranibizumab; intravitreal implant kullanılamama ge-
rekçesi ile birlikte hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay
süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Has-
talar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) de-
ğerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için
düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(3) Deksametazon intravitreal implant; her bir göz için yılda maksimum 2, ranibizumab;
her bir göz için ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.

(4) Üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından
düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğ'in 4.2.35 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler ya-
pılmıştır.

a) Madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.35 – Nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri"
b) 4.2.35 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “romatoloji” ibaresinden sonra

gelmek üzere “, ortopedi” ibaresi eklenmiştir.
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c) 4.2.35 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “nefroloji” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, ortopedi” ibaresi eklenmiştir.

ç) 4.2.35 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “(kombinasyonları dahil);”
ibaresinden sonra gelmek üzere “diyabetik nöropatik ağrı ve” ibaresi eklenmiştir.

d) Maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Duloksetin; fibromiyalji ve kronik kas-iskelet ağrısı tedavisinde romatoloji, orto-

pedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin
düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 5.2.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının “c” bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İş kazası veya trafik kazası nedeniyle Kurumumuzca karşılanacak görmeye yardımcı
tıbbi malzemeler için diğer reçetelerden ayrı, her hasta için ayrı ayrı olmak üzere fatura dü-
zenlenecektir.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 5.3.4 numaralı maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapıl-
mıştır.

a) Birinci fıkrasına aşağıdaki düzenleme “e” bendi olarak eklenmiştir.
“e) Varsa özürlü sağlık kurulu raporu aslının veya onaylı fotokopisinin,”
b) İkinci fıkrada yer alan “Yatarak tedavilerde” ibaresi “Yatarak tedavilerde ve bu Teb-

liğin 3.3.12 numaralı maddesi kapsamındaki tedavilerde” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Üçüncü fıkrada yer alan “tıbbi malzeme için” ibaresi “sürekli kullanılan tıbbi mal-

zemelere ilişkin” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) Aşağıdaki düzenleme dördüncü fıkra olarak eklenmiştir.
“(4) Fatura arkasında reçetenin düzenlendiği branşın uzman hekimlerinden biri tara-

fından 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)

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 6.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
“3.1.3 (1) fıkrasının (i) bendinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013 tarihinde,”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğ eki “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti
Gösterir Belge” de (EK-1/B) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi”nde (EK-2/C) yapılan
değişiklikler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki “BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ
MALZEMELER” (EK-3/A) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listeye eklenen tıbbi malzemeler, “303.470” SUT kodlu “ENDOSKOPİK SUCTI-
ON&İRRİGASYON, 10 MM” adlı tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere bu Tebliğ eki (3)
numaralı listede belirtilmiştir.

b) “380.010” SUT kodlu ve “HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ KÜ-
ÇÜK” adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Enfekte yaraları olan ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hasta-
larda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaşmadan önce)
ve 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.

(4) 100 cm2’ ye kadar olanlar küçük yara örtüsü olarak kabul edilir.”
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c) “380.011” SUT kodlu ve “HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ ORTA”
adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci, üçüncü
ve dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Enfekte yaraları olan ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hasta-
larda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaşmadan önce)
ve/veya 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.

(4) 100-225 cm2’ ye kadar olanlar orta yara örtüsü olarak kabul edilir.”
ç) “380.012” SUT kodlu ve “HYDROCOLLOID İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ BÜ-

YÜK” adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Enfekte yaraları olan ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı konulan hasta-
larda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce (hidrokolloid baloncuğu kenara ulaşmadan önce)
ve/veya 2-7 gün içinde değiştirilmelidir.

(4) 225 cm2’ nin üzerinde olanlar büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.”
d) “380.020” SUT kodlu ve “KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ

KÜÇÜK” adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün için-
de değiştirilmelidir.

(4) 100 cm2’ ye kadar olanlar küçük yara örtüsü olarak kabul edilir.”
e) “380.021” SUT kodlu ve “KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ

ORTA” adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün için-
de değiştirilmelidir.

(4) 100-225 cm2’ ye kadar olanlar orta yara örtüsü olarak kabul edilir.”
f) “380.022” SUT kodlu ve “KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ

BÜYÜK” adlı malzemenin altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün için-
de değiştirilmelidir.

(4) 225 cm2’ nin üzerinde olanlar büyük yara örtüsü olarak kabul edilir.”
MADDE 25 – Aynı Tebliğ eki “TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZE-

MELER” (EK-3/C1) listesinde yer alan bazı SUT kodlarının karşılarındaki tıbbi malzeme alan
tanımlarında yapılan değişiklikler (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğ eki “EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE
PROTEZ ORTEZLER” (EK-3/C2) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ” başlığının karşısındaki “H”
ibaresi kaldırılmıştır.
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b) Listede yer alan “DİZ EKLEMİ MİKRO İŞLEMCİ KONTROLLÜ ALT EKSTER-
MİTE PROTEZLERİ” başlığının altındaki satırda yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Aşağıdaki hallerde bedeli Kurumca karşılanmaz.
a) Hastanın 65 yaşının üstünde olması,
b) Soketin uygulanmasına engel olabilecek güdük bölgesinde komplike yara, tedaviye

dirençli ağrı olması gibi durumlarda,
c) Protezin ağırlığının hasta tarafından tolere edilememesi,
ç) Hastanın fonksiyonel seviyesinin K0-K1-K2-K3 olması,
d) Hastanın protez diz ekleminin salınım ve duruş faz özelliklerini kontrol edememesi,
e) Hastanın ambulasyonunu engelleyen denge bozukluğu veya ataksisinin olması,
f) Hastanın ampüte ekstremitesinde 20 derecenin üzerinde kalça fleksiyon kontraktö-

rünün olması,
g) Hastanın diğer ekstremitesinde yürümeyi bozan veya engelleyen deformitenin bu-

lunması,
ğ) Hastanın protezin işleyişini ve kullanımını anlamaktaki bilişsel yetilerinde kısıtlılık

olması,
h) Hastanın 125 kg üzerinde ve 48 kg altında olması,
ı) Bilateral amputasyonlu hastalarda, karşı taraf extremitenin diz dezartikülasyonu ve

üzeri seviyede amputasyon olması veya dizaltı amputasyonu olup da protez uygulamaya uygun
olmayan güdüğe sahip olması,

i) Periferik vasküler hastalık nedeni ile ampüte olan hastalarda,
j) İlk kez protez alacak hastalarda,
k) Hastanın mevcut fonksiyonel düzeyini sürdürmesini engelleyecek kas iskelet sistemi

hastalığı, nörolojik/nöromusküler hastalık (ALS, inme, beyin hasarı, serebral palsi, Parkinson,
Alzheimer, MS, Müsküler distrofi,vb.), kardiyovasküler/pulmoner (KAH, KOAH, vb.) hasta-
lığı, organ yetmezliği vb. kronik hastalıklarının bulunması.

2) Birinci fıkrada sayılan kriterleri taşımadığının sağlık kurulu raporu ile belirtilmesi
durumunda bedeli Kurumca karşılanır.

3) Hastanın günlük yaşamında ve çalışma hayatında aktif durumda (iş yaşantısı, mesleki
gereklilik, öğrencilik, farklı zemin, rampa veya sürekli merdiven kullanma gibi) olduğunun,
mevcut protezi ile yardım almaksızın (yürüme yardımcısı kullanılmaksızın) bağımsız yürüye-
bildiğinin ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebildiğinin sağlık kurulu
raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

4) Hastanın, protezin çalışmasını ve kullanımını engelleyecek derecede aşırı nem, toz,
yüksek gerilim ve elektromanyetik alan gibi özel çevresel faktörlerin olduğu ortamlarda çalış-
mayacağını belgelemesi veya taahhüt etmesi gerekmektedir.”

c) Listede yer alan “OP1334” SUT kodlu ve “ENERJİ DEPOLAYAN/ KARBON SİS-
TEM AYAK DEĞİŞİMİ” adlı ortez protez ile “OP1335” SUT kodlu ve “KARBON GRAFİT
AFO” adlı ortez protezin karşılarındaki “**” işaretleri “A” olarak değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “OP1180” SUT kodlu ve “DİZ ÜSTÜ PROTEZİ-ERKEN AMELİ-
YAT MASASINDA” adlı ortez protezin karşısına “A” ibaresi eklenmiştir.

d) Listede yer alan “OP1295” SUT kodlu ve “OP1296” SUT kodlu “STANDİNG TABLE
(AYAKTA DİK KONUMLANDIRMA CİHAZI)” adlı ortez protezlerin, “OP1297” SUT kodlu
ve “AYAKTA DİK POZİSYONLAMA CİHAZI (PARAPODİUM CİHAZI/STAND UP
WHEELCHAİR (MANUEL KALKIŞ MANUEL SÜRÜŞ)” adlı ortez protezin karşılarındaki
“A” ibaresi kaldırılmıştır.
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e) Listede yer alan “OP1253” SUT kodlu ve “TRANSKARPAL AMPUTASYONU
İÇİN MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZ 2 KANAL TEK ELEKTROTLU” adlı ortez
protez ile “OP1266” SUT kodlu ve “DİRSEK ÜSTÜ AMPUTASYONU İÇİN MYOLEKTRİK
KONTROLLÜ PROTEZİ 4 KANAL SİSTEM” adlı ortez protez de dahil olmak üzere bu SUT
kodları arasındaki satırlarda yer alan ortez ve protezlerin karşılarındaki “A” ibaresi kaldırıl-
mıştır.

f) Listenin en altında yer alan “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki yedinci fıkrada
“onayının” ibaresi kaldırılmıştır.

g) Listenin en altında yer alan “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki sekizinci fıkra
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(A*) ile işaretli olan ortez-protezler için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi
ve travmatoloji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin imzasının bulunduğu uz-
man hekim raporu gerekmektedir.”

ğ) Listenin en altında yer alan “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki dokuzuncu fık-
rada “onayının” ibaresi kaldırılmıştır.

h) Listenin en altında yer alan “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki onuncu fıkra aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(B*) ile işaretli olan ortez-protezler için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya ortopedi
ve travmatoloji, nöroloji veya nöroşirurji uzman hekimince düzenlenen hastane başhekiminin
imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir.”

ı) Listenin en altında yer alan “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki on ikinci fıkra
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(C*) ile işaretli olan malzemeler için ilgili branştaki uzman hekimce düzenlenen has-
tane başhekiminin imzasının bulunduğu uzman hekim raporu gerekmektedir.”

i) Listenin en altında yer alan “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki on dördüncü fıkra
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(14) ** Sağlık kurulu raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji
ve psikiyatri uzman hekimlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kurumları sağlık kurulla-
rınca düzenlenecektir. Bu sağlık kurulu raporlarının protez veya ortezin yapımından önce Sağlık
Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanelerince veya TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince onaylanması gerekmektedir.
(OP1334 ve OP1335 kodlu malzemelerde onay şartı aranmaz.)”

j) Listenin en altında yer alan “ÖZEL KOŞULLAR” başlığı altındaki on beşinci fıkra
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(15) MOBİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER başlığı
altında yer alan ürünlerin kullanımına ilişkin eğitim aldıkları ve kullanabildikleri, Sağlık Ba-
kanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Has-
tanelerince, TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince veya ortez protez üretim ve uygulamaları
yapan Üniversitelerce onaylanması gerekmektedir. (OP1334 ve OP1335 kodlu malzemelerde
onay şartı aranmaz.)”

k) Listede yer alan “TEKERLEKLİ SANDALYELER” başlığı altındaki ortez ve pro-
tezlerin karşısındaki “B” ve “B*” ibareleri kaldırılmıştır.

l) Listede yer alan “OP1291” SUT kodlu ve “ÖZELLİĞİ OLMAYAN MOTORSUZ
TEKERLEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya
kurallarında yer alan “sakatlığı” ibaresi “engellilik durumu” olarak değiştirilmiştir.

m) Listede yer alan “OP1292” SUT kodlu ve “ÖZELLİKLİ MOTORSUZ TEKER-
LEKLİ SANDALYE” adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralla-
rının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı
veya engellilik durumu olduğu ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabi-
litasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenecek sağlık
kurulu raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşı-
lanır.”

n) Listede yer alan “OP1292” SUT kodlu ve “ÖZELLİKLİ MOTORSUZ TEKERLEK-
Lİ SANDALYE” adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının
ikinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” şeklinde; “özürlülüğünün” ibaresi ise
“engellilik durumunun” şeklinde değiştirilmiştir.

o) Listede yer alan “OP1293” SUT kodlu ve “AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE”
adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında
yer alan “sakatlığının” ibaresi “engellilik durumunun” olarak değiştirilmiştir.

ö) Listede yer alan “OP1293” SUT kodlu ve “AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE”
adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci fıkrası aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi ya da
hareket ettirmesi halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Or-
topedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, erişkin veya Çocuk
Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları varsa
ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif
akciğer hastalıkları varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa
Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp
kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; psikiyatri uzman hekiminin de yer aldığı sağlık
kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla akülü tekerlekli san-
dalye Kurumca bedelleri karşılanır.”

p) Listede yer alan “OP1293” SUT kodlu ve “AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE”
adlı ortez protezin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren mo-
torlu malul arabalarının Kurumca bedelleri karşılanmaz. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden
önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım işlemleri SUT hü-
kümleri doğrultusunda yürütülür.

(4) Akülü tekerlekli sandalye en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş
aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taşıma
için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı,
tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olmalı ve ilgili firma tarafından 2
(iki) yıl garanti, 10 (on) yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi ve-
rilmiş olmalıdır.”

r) Listede yer alan “MYOELEKTRİK KONTROLLÜ PROTEZLER” başlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sağlık kurulu raporu ile önerilen myoelektrik kontrollü kol protezleri;
(a) Bilateral üst ekstremite amputasyon/uzuv eksiklikleri olan hastaların her iki üst

ekstremitesine,
(b) Tek taraflı non dominant üst ekstremite amputasyon/uzuv eksiklikleri ile birlikte

karşı ekstremiteyi kullanamayacak hastalara,
(c) Tek taraflı dominant üst ekstremite amputasyon/uzuv eksiklikleri olan hastalara,
reçete edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.
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2) Sağlık kurulu raporunda; hastanın myoelektrik kontrollü kol protezi kullanımına iliş-
kin eğitim aldığı ve kullanabileceğinin yanında ayrıntılı değerlendirmeleri içeren ilgili uzman
hekimlerin görüşünün yer alması zorunlu olup söz konusu raporların Sağlık Bakanlığına bağlı
Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince veya
TSK Ankara Rehabilitasyon merkezince onaylanması gerekmektedir.

3) Myoelektrik kontrollü kol protezlerine yönelik sağlık kurulu raporu, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji ve Psikiyatri uzman hekimlerinin birlikte bulunduğu
3.Basamak sağlık kurumları sağlık kurullarınca düzenlenecektir.

4) Myoelektrik kontrollü kol protezleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Ortopedi
ve Travmatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.

5) 6 yaş öncesi hastalara temin edilen çocuk/yetişkin myoelektrik kontrollü kol protezi
bedelleri Kurumca karşılanmaz.

6) 17 yaş ve üzeri hastalarda çocuk myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri Kurumca
karşılanmaz.

7) Çocuk myoelektrik kontrollü kol protezi bedelleri 6-16 yaş (6 ve 16 yaş dahil) ara-
sında Kurumca bedeli karşılanır.

8) Sağlık kurulu raporunu düzenleyen ilgili sağlık kurumunda reçeteyi düzenleyen he-
kim tarafından myoelektrik kol protezinin hastada uygulandığının, hastanın protezinin özel-
liklerine uygun fonksiyonları yerine getirebildiğinin (reçetede yazılan amaçlara uygun oldu-
ğunun) reçete arkasına yazılarak onaylanması gerekmektedir.

9) Myoelektrik kontrollü kol protezini yapan uygulama merkezi tarafından, hastanın
protezin teknik özelliklerine uygun fonksiyonel hareketlerini yerine getirebildiğinin (fatura
ekinde yer alması) belgelendirilmesi gerekmektedir.

10) Protezin kontrolünü sağlayacak kaslardan yüzey elektromiyografi (sEMG) çalış-
ması en fazla kasılma sırasında yapılan incelemede daha önce belirlenmiş yeterli eşik değer
(motor ünite aksiyon potansiyeli (MÜAP) amplitüt ölçümü, karesel ortalama karekök (RMS),
güç spektral analizi vb) ve üzerinde aktivitenin saptanması veya bu konuda özelleşmiş myotest
ölçümleri yapabilen tanı/geri bildirim cihazları yardımı ile sağlık kurulu raporunu düzenleyen
sağlık kurumlarınca elektrodu çalıştırabilecek yeterli aksiyon potansiyeline sahip olduğu bel-
gelendirilmelidir.

11) Myoelektrik kontrollü kol protezlerinin yenilenme süresi 10 (on) yıldır. Bu süreden
önce temin edilen myoelektrik kontrollü kol protezlerinin Kurumca bedelleri karşılanmaz.

12) Myoelektrik kontrollü kol protezi temin edildikten sonra hasta tarafından, yüksek
gerilim altında ve manyetik alanlarda çalışmayacağını belgelemesi veya taahhüt etmesi gerek-
mektedir.

13) Myoelektrik kontrollü omuz dezartikülasyon kol protezlerinin Kurumca bedelleri
karşılanmaz.”

s) Listede yer alan “OP1334” SUT kodlu ve “ENERJİ DEPOLAYAN/KARBON SİS-
TEM AYAK DEĞİŞİMİ” adlı ortez protezin karşısındaki “ÖZEL KOŞULLAR” sütununda yer
alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SUT eki EK-3/C2 listesinde yer alan protezler ile birlikte fatura edilemez. Ancak, MO-
BİLİTE VE AKTİVİTE DESTEKLEYİCİ ORTEZ VE PROTEZLER başlığı altında yer alan
protezlerin tamir bakım işlemlerinde fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki “DİĞER PROTEZ ORTEZLER” (EK-3/C3) listesinde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “DO1005” SUT kodlu ve “KULAK KALIBI” adlı ortez protezin
altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralı çıkarılmıştır.
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b) Listede yer alan “İŞİTME CİHAZI VE KULAK KALIBI” başlığı altındaki ödeme
kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumca bedeli karşılanacak olan dijital programlanabilir işitme cihazları; GC
(Kazanç Kontrol), TC (Ses Tını Kontrol), PC (Yüksek Frekansta Maksimum Çıkış), MPO
(Alçak Frekansta Maksimum Çıkış) ve AGC (Otomatik Kazanç Kontrol) özelliklerinden en
az 3 (üç) fonksiyona sahip olmalıdır.

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

a) 0-4 yaş için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, çift mikrofonlu, gürültü az-
altıcı özellikli, feedback yönetimi özellikli olmalıdır. Bu kişilerde kulak içi cihaz kullanıldığı
takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.

b) 5-12 yaş için; en az dört kanallı veya kanaldan bağımsız, en az sekiz bandlı, FM sis-
tem uyumlu, çift mikrofonlu, gürültü azaltıcı özellikli, feedback yönetimi özelliği olmalıdır.
Bu kişilerde kulak içi cihaz kullanıldığı takdirde bedeli Kurumca karşılanmaz.

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

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

a) Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, testi yapan yetkili personel tarafından
imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı;

1) 0-4 yaş arası çocuklar için beyin sapı odyometrisinin (ABR Testi) Kulak Burun Bo-
ğaz Hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog veya odyolog tarafından imza ve kaşesinin bu-
lunduğu onaylanmış aslı,

2) 4 yaş ve üzerinde odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog, odyolog veya odyometrist tarafından imza ve ka-
şesinin bulunduğu onaylanmış aslı,

3) 4 yaş ve üzerinde saf ses odyometrisine cevap veremeyen hastalarda beyin sapı od-
yometrisinin (ABR), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog veya od-
yolog tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı,

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

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

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

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

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

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

istenecektir.
(4) İşitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, işitme cihazına

ait marka, model ve seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında “işitme cihazının eksiksiz
ve çalışır durumda teslim alındığı ve işitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği” ibarele-
rinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmış olması gerekmektedir.
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(5) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için, Kurumla sözleşmeli resmi
sağlık kurumlarınca en az 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı
sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

(6) Sağlık kurulu raporunda işitme cihazının dijital programlanabilir olduğu ayrıca be-
lirtilecektir.

(7) Odyometri testi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi veya uzman odyo-
log veya odyolog veya odyometrist tarafından onaylanmış olması halinde kabul edilecektir.
İşitme cihazı reçetesinin de sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık kurumlarında/kuruluş-
larında düzenlenmiş olması gerekmektedir.

(8) Odyometri testi en az 250-500-1000-2000-4000-8000 Hz frekanslarda hava yolu
ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda kemik yolu işitme eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme
skorlarını içermelidir. Kötü işiten kulakta 500-1000-2000 Hz frekanslarında saf ses ortalama-
sının en az 30 dB ve üzerinde olması ya da her bir kulakta 2000-4000 Hz frekanslarında 40 dB
ve üzeri işitme kaybı olması durumunda işitme cihazı bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

(9) Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için;
a) Sağlık kurulu raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi ge-

reklidir.
b) 1000-2000 Hz frekanslarında her iki kulaktaki saf ses ortalamasının farkı 15 dB’den

az ve her iki kulak arasındaki konuşmayı ayırt etme skoru farkı % 20’den az olmalıdır.
(10) İşitme durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi duru-

munda, bu durumun Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu
raporu ile belgelenmesi halinde süresinden önce yenilenebilir.

(11) İşitme durumunda değişiklik nedeniyle işitme cihazının yenilenmesi gerektiğinde,
eski cihazın temin dönemindeki odyometrik bulgularla yeni odyometrik bulgular arasındaki
farkın sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

(12) İşitme cihazı sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 6 (altı) ay süreyle
geçerlidir.

(13) İşitme cihazı kulak kalıplarının yenilenmesinin gerektiği, sağlık kurulu raporu ile
ibraz edilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır. Ancak, işitme cihazlarının ilk kez alın-
ması aşamasında, kulak kalıpları için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

(14) 18 yaş altı çocuklar için belirlenmiş olan tutar; 0-4 yaş için % 80, 5-12 yaş için
% 60 ve 13-18 yaş için % 50 oranında artırılarak Kurumca bedeli karşılanır.”

c) Listede yer alan “NEBÜLİZATÖR CİHAZI” başlığı altındaki satırdaki ödeme kri-
terleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Nebulizatör cihazı verilmesine ilişkin sağlık kurulu raporlarının,
a) Erişkin hastalar için; Göğüs Hastalıkları veya Alerji Hastalıkları uzmanlarından en

az birinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Çocuk hastalar için; Çocuk Alerjisi uzmanı veya Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı,

bu uzman hekimlerin bulunmadığı sağlık kurumlarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman-
larından, en az birinin yer aldığı sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Sağlık kurulu raporu ekinde solunum fonksiyon testi (SFT) ve gerekiyorsa arteriyel
kan gazı (AKG) sonuçlarını gösterir belge eklenecektir.

(3) Kompresör tipi nebülizatör bedelleri Kurumca karşılanacak olup ultrasonik nebuli-
zerler bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) Erişkin hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak; inhaler preparatları ve inhaler
preparatların kullanılmasına yardımcı aletleri  (airchamber, spacer v.b.) kullanamadığı sağlık
kurulu raporu ile belgelenen,

a) Stabil kronik akciğer hastalığı olanlarda; FEV1≤40 ise AKG değerlerine bakılmak-
sızın, FEV1>40 ise; AKG’da PaO2≤55 mmhg veya SaO2≤ 88 olması,
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b) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 veya FEV1 veya PEFR % 60-80
arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde,

c) Bronşiektazi tanısı ile birlikte kalıcı hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda; stabil
dönemde FEV1≤ 40 olduğu sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve dayanağı belgelerin rapor
ekinde yer alması koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

(5) Çocuk hastalarda cihazın verilmesine ilişkin olarak;
a) Persistan astımlı hastalarda; FEV1 veya PEFR≤%60 olan veya FEV1 veya PEFR

% 60-80 arasında olup günlük PEFR veya FEV1 değişkenliği %30’un üzerinde olması veya
b) 14 (on dört) yaşın üstündeki hastalarda; FEV1 veya PEFR≤40 olması veya
c) 6 (altı) yaşın altındaki hastalar ve 6 (altı) yaşın üstünde olup ek sorunu (örneğin nö-

rolojik bir sorun) nedeniyle solunum fonksiyon testi yapılamayan hastalarda bu durumun sağlık
kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla nebülizatör cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

ç) Astımlı çocuklarda sadece ağır veya çok ağır (hayatı tehdit eden) astım krizlerinde
kan gazı değişikliği olabilir. Astım krizinde olmayan persistan ağır astımı olan çocuklarda ar-
teryal kan gazı sonuçları, ister 6 yaş altı isterse 6 yaş üstü olsun nebülizer cihaz endikasyonu
için aranmaz.

(6) Solunum fonksiyon testi yapamayan ve kronik akciğer hastalığı tanısı almış çocuk-
larda, bronkopulmoner displazi, bronşiolitis obliterans tanılı hastalarda, interkostal adaleleri
çalışmayan veya mental retarde (IQ≤40) olan nörolojik sorunlu hastalarda PaO2≤55 mmHg
veya SaO2≤88 olması halinde bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmekte-
dir.”

ç) Listede yer alan “DO1013” SUT kodlu ve “BPAP/BPAP S CİHAZI” başlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) BPAP cihazı için solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde
yer alan genel hükümlere ilaveten; yüksek nazal hava akımını tolere edemeyen, CPAP maske-
sinde önemli düzeyde hava kaçağı olan veya pozitif basınca karşı nefes verme güçlüğü yaşayan
OUAS hastalarında veya Uyku ile ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromu (restriktif ak-
ciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner
parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipoventilasyon/hipoksemi vb) olan hastalarda; bu
durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla BPAP cihazı (auto BPAP
hariç) bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) BPAP S cihazı için kronik solunum yetmezliğinde SUT "3.3.6.A-2" maddesinde
yer alan genel hükümlere ilaveten;

a) Restriktif akciğer hastalıklarında;
1- PaCO2 ≥ 45 mmHg veya
2- En az 2 lt /dk akım hızında nazal O2 desteği altında O2 saturasyonunun 5 dk süreyle

kesintisiz ≤ %88 veya
3- İlerleyici nöromüsküler hastalıklar için maksimal inspratuar basınç (MİP)≤ 60 cm

H2O veya FVC ≤ %50, olarak saptanması ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin (solunum
fonksiyon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla
BPAP-S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

b) Obstriktif akciğer hastalıkları: Uygun bronkodilatatör ve O2 tedavisine rağmen;
1- PaCO2≥55 mmhg veya
2- PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında ise en az 2 lt/dk akım hızında nazal O2 desteği al-

tında noktürnal O2 saturasyonunun 5 dk süreyle kesintisiz ≤ %88 veya
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3- PaCO2 50 ve 54 mmHg arasında olup, bir yılda ikiden fazla hiperkapnik atak nede-
niyle hastaneye yatırılan, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda; bu durumların
sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin (solunum fonksi-
yon testi, arteriyel kan gazı ölçümü) sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla BPAP-
S cihazı bedelleri Kurumca karşılanır. (hasta solunum fonksiyon testi yapamıyorsa bu durum
sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilmelidir.)”

d) Listede yer alan “DO1017” SUT kodlu ve “EV TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR
(EN AZ BASINÇ DESTEKLİ VENTİLASYON (PSV) İLE BİRLİKTE VOLÜM VE/VEYA
BASINÇ KONTROLLÜ VENTİLASYON (VCV, PCV) SAĞLAYAN VENTİLATÖRLER)”
başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının uygulama endikasyonları;
a) Akut solunum yetmezliği sonrasında yoğun bakımdan çıkışına engel kalmayacak şe-

kilde diğer sistem hastalıkları tedavi edildiği ve kronik tedavi uygulamaları düzenlendiği halde
invaziv solunum desteğinden ayrılamayan veya ayrılma olasılığı olmayan trakeotomili hasta-
larda,

b) Kronik ve/veya ilerleyici solunum yetmezliği veya başka kronik organ disfonksi-
yonlarına sekonder solunum yetmezliği nedeni ile non-invaziv mekanik ventilasyon uygula-
masının yetersiz kaldığı, yapılamadığı veya yapılmasının kontrendike olduğu ve sürekli olarak
invaziv solunum desteği ihtiyacı olan hastalarda,

kullanılması halinde ev tipi mekanik ventilatör cihazı bedeli Kurumca karşılanır.
(2) Cihazın temini için hastayı takip eden uzman hekimin ve yoğun bakım sorumlusu

uzman hekimin (İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Nöroloji, has-
tanın çocuk olması halinde ise Çocuk Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Yoğun
Bakım uzmanları) yer aldığı, 2 nci ve 3 üncü basamak yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık ku-
ruluşlarınca ayrıntılı olarak düzenlenecek sağlık kurulu raporuna istinaden bedelleri Kurumca
karşılanır.

(3) Raporda hastanın gereksinimine göre cihazın teknik özelliklerinin belirtilmesi ge-
rekir. Bu teknik özellikler hastanın solunumsal stabilitesini sağlayan MV parametrelerini (Mod,
Vt, frekans, tetikleme hassasiyeti, Pins, Psup, PEEP, FiO2, İnspiratuar akış hızı veya I: E oranı)
kapsamalıdır.

(4) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazının yenilenme süresi 5 yıldır. Bu süreden önce
yenilenen cihazların bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(5) Aşağıda belirtilen invaziv mekanik ventilasyon cihazı ile birlikte kullanılması ve
belli süreden önce değişmesi gereken aksesuarlar ve yardımcı sarf malzemelerinin bedelleri
Kurumca karşılanır;

a) Solunum devreleri (ayda 2 adet)
b) Bağlantı üniteleri (ayda 1 adet)
c) Trakeotomi kanülü (ayda 2 adet)
ç) Isı nem tutucu filtre (haftada 2 adet)
d) Aspirasyon sondası (günde 4 adet)
Ancak, ev tipi mekanik ventilatörler ile birlikte kullanılan aspirasyon sondasının günde

4 adedi aşan kullanımları, düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve Kurumun ince-
leme birimleri tarafından uygun görülmesi şartıyla Kurumca bedeli karşılanır.

(6) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için düzenlenen sağlık kurulu raporunda belir-
tilmesi koşulu ile oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör,
nemlendirici, ambu seti bedelleri Kurumca karşılanır.

(7) İnvaziv mekanik ventilasyon cihazlarının kullanımı ve bakımı konusunda verilecek
eğitim, hasta için izleme programı oluşturulması, hastayı taburcu eden ve raporlarını düzenle-
yen hekimin ve hastanenin sorumluluğundadır.”
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e) Listede yer alan “LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZLARI” başlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3.Basamak Hastanelerde Genel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Kalp Damar Cerrahisi branş hekimlerinden birinin bulun-
duğu sağlık kurulu raporlarına istinaden ilgili hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumca be-
deli karşılanır.

(2) Evre II-III lenf ödemi olan;
a) Evre II: Gode, elevasyon ile ödem azalmaz ve klinik olarak fibrozis belirgin.
b) Evre III: Ödem irreversible, tekrarlayan infeksiyöz ataklar, fibrozis, deri ve deri al-

tında skleroz, flebolenf ödemi ya da ileri evre (C4-6) kronik venöz hastalık bulunan hastalarda
Kurumca bedelleri karşılanır.

(3) Heyet raporu ekinde lenf ödemli hastaların, flebolenfödem ya da ileri evre (C4-6)
kronik venöz hastalık venöz yetmezliğe bağlı durumlarda venöz sistem doppler ultrasonografi
raporu ekte olmalıdır. Hastaların karşılaştırmalı her iki ekstremite fotoğrafları da rapora eklen-
melidir.

(4) Kompresyon cihazları diz altı lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 2
(iki) kanallı, diz üstü lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 6 (altı) kanallı, üst
ekstremite lenf ödemlerde veya venöz yetmezliklerde en fazla 1 (bir) kanallı olması halinde
Kurumca bedeli karşılanır. Sadece Evre II lenf ödemlerde en fazla 2 (iki) kanallı cihaz bedeli
Kurumca karşılanır.

(5) Cihazın diz altı, diz üstü, üst ekstremite ve kaç kanallı olacağı ilgili hekim raporunda
belirtilmelidir.”

f) Listede yer alan “YANIK BASI GİYSİLERİ” başlığı altındaki satırdaki ödeme kri-
terleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Erişkin hastalarda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya Genel Cerrahi
uzmanlarının birlikte bulunduğu; 18 (on sekiz) yaşının altındaki yanık hastalarında ise Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya Genel Cerrahi veya Çocuk Cerrahisi uzmanları tarafından
düzenlenen heyet raporuna istinaden ve bu uzman hekimlerden herhangi biri tarafından reçete
edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) İkinci ve üçüncü derece yanık sonrası oluşmuş hipertrofik skar ve keloidlerin teda-
visi ve azaltılması, oluşabilecek hipertrofik skarı önlemek amacıyla, 0-3 yaş çocuklarda 3 (üç)
ayda 1 (bir), daha büyük çocuklarda 6 (altı) ayda 1 (bir), erişkinlerde ise yılda 1 (bir) kez reçete
edilebilir.

(3) Rapor geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.
(4) Hastaya alerjik veya toksik etki göstermemelidir.
(5) Ortalama 15-40 mmHg basınç uygulamalı ve kullanım süresinin sonuna kadar bu

basıncın en az yarısını sağlayabilmelidir.
(6) İç yüzeyi hastada bası yaralarına yol açmayacak tarzda dikişsiz ve pürüzsüz olma-

lıdır.
(7) Fermuar vb. aksesuarlar kullanılacaksa hastaya zarar vermeyecek şekilde yerleşti-

rilmeli ve kullanım süresi boyunca bozulmayacak yapıda olmalıdır.
(8) Giysi sık yıkanabilir kumaştan imal edilmeli yıkanma ile deforme olmamalı, bo-

yutları değişmemeli ve yıkama talimatı hastaya verilmelidir.
(9) Değişik renk ve desenlerde olabilir. (özellikle çocuklarda kullanımı özendirebilmek

için)
(10) Hasta ile temas eden iç kısmında hekimin uygun görmesi halinde uygun gördüğü

alanlar silikon tabaka ile kaplanabilmelidir.
(11) Bası giysilerinde kullanılacak silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile be-

lirlenen hipertrofik skar alanının %10 fazlasından daha geniş olamaz.
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(12) 18 (on sekiz) yaşın altındaki yanık hastalarında SUT eki Ek-3/C3 listesindeki kri-
terlere uygun ısmarlama yanık bası giysileri, erişkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya
hazır bası giysileri fatura edilebilir.

(13) Bası giysilerinin yanık olayını takiben ilk 6 (altı) ay içinde kullanılmaya başlanması
halinde bedeli Kurumca karşılanacaktır.”

g) Listede yer alan “DO1020” SUT kodlu ve “MİKRO İNFÜZYON POMPASI (İN-
SÜLİN POMPASI)” adlı tıbbi malzemenin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kural-
larının birinci fıkrasında yer alan “Mikro infüzyon pompası” ibaresi “Açık loop mikro infüzyon
pompası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki “TIBBİ SARF MALZEMELER” (EK-3/C4) listesinde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “A10041” SUT kodunun karşısında yer alan “SİLİKON” adlı ortez protezinin adı
“İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)” olarak değiştirilmiştir.

b) Bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilen tıbbi malzemelerin ve fiyatlarının yü-
rürlük tarihi “01.09.2012” olarak değiştirilmiştir.

c) “A10049” SUT kodlu “HASTA ALT BEZİ” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriter-
leri ve/veya kurallarının beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda
gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) Listede yer alan “A10099” SUT kodlu “KÖPÜKLÜ VEYA FİBER İÇERİKLİ YARA
ÖRTÜSÜ ORTA” başlığı altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bol eksudalı yaralar ve/veya masere yaralarda kullanılması halinde bedeli Kurumca
karşılanır.

(2) Kuru yaralar ve/veya enfekte yaralar ve/veya grade 4 iskemik arter hastalığı tanısı
konulan hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

(3) Kapasite tamamlanmadan önce (leke kenara ulaşmadan önce) ve/veya 2-7 gün için-
de değiştirilmelidir.

(4) 100-225 cm2’ye kadar olanlar orta yara örtüsü olarak kabul edilir.”
d) “A10103” SUT kodlu “KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ” başlığı

altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve ikinci fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(1) Konuşma işlemcisi, 7 (yedi) yıldan önce yenilenemez. Ancak Kİ kurul raporuna
istinaden tamiri mümkün olmayan durumlarda (kullanıcı kusuruna bağlı olmaksızın) bu süre
dikkate alınmadan süresinden önce yenilenebilir. 7 (yedi) yılı dolduran kişilerde Kİ kurulunun
uygun görmesi halinde Kİ kurul raporuna istinaden yenilenebilecektir.

(2) Bozulduğu rapor edilen konuşma işlemcisi, Kurum taşra teşkilatına teslim edile-
cektir.”

e) “A10104” SUT kodlu “AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER)” başlığı altındaki
satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan “Bozulduğu rapor
edilen konuşma işlemcisi, Kurum taşra teşkilatına teslim edilecektir.” ibaresi metinden çıka-
rılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki “ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZE-
MELER” (EK-3/C5) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “100006” SUT kodlu ve “ENERJİ DEPOLAYAN/KARBON SİSTEM AYAK FAR-
KI” adlı tıbbi malzemenin “ÖZEL KOŞULLAR” sütununda yer alan hükümde geçen “(**)”
ibaresi kaldırılmıştır.

b) Listenin sonundaki birinci fıkrada yer alan “onayının” ibaresi kaldırılmıştır.
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MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki “GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER”
(EK-3/D) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “GZ.11120” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “Yakın Okuma Kepi
Tek*” olarak değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “GZ.11050” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “Yakın Okuma Kepi
Çift*” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki “OMURGA CERRAHİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIB-
Bİ MALZEMELER” (EK-3/E1) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “Ek-5/E” ibareleri “EK-3/E-1” olarak değiştirilmiştir.
b) Listenin en altında yer alan “GENEL HÜKÜMLER” başlığı altındaki hükümlerin

yedinci fıkrasında yer alan “tanıya dayalı işlemler listesi (EK-9)” ibaresi “TANIYA DAYALI
İŞLEM PUAN LİSTESİ (EK-2/C)” olarak değiştirilmiştir.

c) Listenin en altında yer alan “GENEL HÜKÜMLER” başlığı altındaki hükümlerin
sekizinci fıkrasının “a” ve “b” bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 45 (kırk beş) yaş ve altı, aktif hayat beklentisi olan, lomber hareketlerinin korunması
amaçlanan, dejeneratif omurga sorunu bulunmayan, hareketli sistemlerin tek segmenti geçme-
yecek şekilde kullanımı halinde bedelleri Kurum mevzuatı doğrultusunda karşılanacaktır. (rigid
ve dinamik sistemlerin bir arada kullanıldığı durumlarda dinamik sistem bir segmenti geçemez,
hareketli ya da yarı hareketli sistemin uygulandığı segmentte füzyon materyalleri kullanılması
halinde, sistem ve füzyon materyallerinin Kurumca bedeli karşılanmaz.)

b) Lomber hareketli ve yarı hareketli sistemlerin sadece 3. Basamak Hastanelerde (eği-
tim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) “102.110” SUT kodlu “TORAKOLUMBAR, POSTERIOR MONOAXIAL VİDA,
TİTANYUM, AÇIK CEMENT ENJEKTE EDİLEBİLİR (KİLİTLEME APARATI VE NUT
DAHİL)” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve son
satırındaki hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) “I” vida olarak tanımlanan monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların
kullanılması halinde, vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-3/E-1 Listesinde 102.350 veya
102.355 veya 102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial vida
(SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.”

“olup bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde Kurumca bedeli karşılanır.”
d) “102.126” SUT kodlu “TORAKOLUMBAR, POSTERIOR MONOAXIAL (I) Vİ-

DA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN (VİDA-ROD BAĞLANTI APARATI DAHİL)”
adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve son satırındaki
hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) “I” vida olarak tanımlanan monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların
kullanılması halinde, vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.350 veya 102.355
veya 102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial vida (SUT eki
Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.”

“olup, bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karşılanır.”
e) “102.145” SUT kodlu “TORAKOLUMBAR, POSTERIOR POLYAXIAL VİDA,

TİTANYUM, SPONDİLOLISTEZİS VİDASI/DİSTRAKSİYON–KOMPRESYON VİDASI/
ÇEKTİRME VİDASI, PEDİATRİK/YETİŞKİN (KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)”
adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası ve son satırındaki
hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) “I” vida olarak tanımlanan monoaxial ve polyaxial torakolumbar posterior vidaların
kullanılması halinde, vida ve konnektörünün (SUT eki Ek-5/E Listesinde 102.350 veya 102.355
veya 102.360 sıra nolu ürünler) toplam fiyatı, torakolumbar posterior polyaxial vida (SUT eki
Ek-5/E Listesinde 102.130 sıra nolu ürün) fiyatını geçemez.”

“olup, bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karşılanır.”
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f) “102.266” SUT kodlu “TORAKOLUMBAR POSTERİOR COCR ROD SKOLYOZ
TEKLİ” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının son satırındaki hüküm
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“olup, bu endikasyonlarda uygulandığı hallerde bedeli Kurumca karşılanır.”
MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki “BEYİN CERRAHİSİ BRANŞI KRANİAL CERRA-

HİSİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/E2) listesinde aşağıdaki deği-
şiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ:” başlığı altındaki satırdaki öde-
me kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3. Basamak Hastanelerde uygulanması halinde; Psikiyatri, Nöroloji (çocuk/erişkin)
ve Beyin Cerrahisi uzman hekimleri tarafından düzenlenen heyet raporuna istinaden Kurumca
bedeli karşılanır. Vagal sinir stimülatörleri aşağıdaki tüm şartları taşıması halinde uygulanır:

a) Hastanın yaşam kalitesini bozacak sıklık ve şekilde nöbetlerinin olması.
b) Nöbet tipine uygun bütün antiepileptikleri kullanmış olması ve hâlihazırda en az ikili

major antiepileptik ajanı 2 (iki) yıldır kullanıyor ve bunlara cevap alınamıyor olması.
c) Daha önce epileptik cerrahi uygulanıp yanıt alınamamış ya da epileptik cerrahi uy-

gulanamaz durumda olması.
ç) Epilepsi nedeninin malign beyin tümörü, nörometabolik ya da nörodejeneratif has-

talık olmaması.
d) Hastaların zekâ düzeyi ağır derecede geri olmamalı.
e) Hamile olmaması.
f) Sistemik kronik hastalık olmaması (astım, aktif peptik ulcus, kr. akciğer hastalığı,

koroner kalp hastalığı, kr. böbrek hastalığı, kr. karaciğer hastalığı, diabetes mellitus ve benzeri
hastalıklar)

g) Nöroloji ve/veya Çocuk Nörolojisi, Beyin Cerrahisi ve Psikiyatri uzman hekimleri
tarafından oluşan bir komisyon kurulması ve hastaların komisyonca aşağıdaki belgelerle birlikte
değerlendirilmesi gerekmektedir. Komisyon değerlendirilmesinde istenecek belgeler:

1- Uzun çekimli video-EEG kayıtlar,
2- Hastanın daha önce kullandığı antiepileptik tedavi; doz, ilaç-kan seviyesi, nöbet sa-

yısı ve şekli ile ilgili bilgilerin dokümante edildiği ayrıntılı epikriz (epikriz hasta takibini yapan
nörolog ya da çocuk nörolog tarafından hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır),

3- Nöroradyolojik görüntüleme tetkiklerinin aslı,
4- Psikolog tarafından düzenlenmiş zeka düzeyini gösteren belge.”
b) Listede yer alan “KN1007” SUT kodlu ve “KRANİYAL MİNİ LEVHA TİTANYUM

DÜZ PLAK” adlı tıbbi malzemenin altındaki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının
sonuna gelmek üzere “kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki “ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI
ARTROPLASTİ ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/F-1) listesinde aşa-
ğıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listenin en altında yer alan “GENEL HÜKÜMLER” başlığı altındaki hükümlerin
yedinci fıkrasının sonuna gelmek üzere “karşılanır.” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki “KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZE-
MELER” (EK-3/H) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “KR1202” SUT kodlu “MİTRAL HALKA (ANULUS) DARALTMA SİSTEMLE-
Rİ” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan “3. basamak has-
tanelerinde” ifadesi, “3. basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak TSK Hasta-
nelerinde” olarak değiştirilmiştir.
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b) “KR1161” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇI-
LAN, ÇELİK / NİTİNOL / DİSTAL İNCELEN MONORAİL” adlı malzemenin altındaki öde-
me kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3. basamak hastanelerde Kardiyoloji Uzmanı ile KVC veya Beyin Cerrahisi Uz-
manları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonunun epik-
rizde ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

c) “KR1152” SUT kodlu “STENT, KORONER, BALONA MONTE EDİLMİŞ
GRAFT STENT” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Koroner perforasyon ve koroner anevrizmada kullanıldığının belirtildiği ve epik-
rizde 2 (iki) Kardiyoloji uzmanının imzasının olması halinde, Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) “KR2021” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPAN-
DABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SET” adlı malzemenin altındaki
ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Konvansiyonel cerrahi yöntemlerle Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından
inoperable veya yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifik aort kapak dar-
lığı hastalarında 2 (iki) Kardiyoloji, 2 (iki) Kalp Damar Cerrahisi, 1 (bir) Anestezi Reanimasyon
uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak girişimsel işlem (en
az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3. basamak hastanelerde kul-
lanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

d) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri
ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Kardi-
yoloji uzmanı ile Radyoloji veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile Kurumca bedeli
karşılanır.”

MADDE 35 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan ve “KALP KAPAKLARI VE RİNGLERİ”
ibaresi ile başlayan listede (EK-3/I) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Liste adı olarak “KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZE-
MELER (EK-3/I)” ibaresi eklenmiştir.

b) “KV2000” SUT kodlu “TRANSKATETER MİTRAL KAPAK MANDAL VE TA-
ŞIMA SİSTEMİ” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan “3.
basamak hastanelerde” ifadesi, “3. basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak
TSK Hastanelerinde” olarak değiştirilmiştir.

c) “KV2001” SUT kodlu “MİTRAL HALKA (ANULUS) DARALTMA SİSTEMLE-
Rİ” adlı malzemenin altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan “3. basamak has-
tanelerinde” ifadesi, “3. basamak Sağlık Bakanlığı Hastaneleri veya 3. basamak TSK Hasta-
nelerinde” olarak değiştirilmiştir.

ç) “KV1168” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇI-
LAN, ÇELİK/NİTİNOL/DİSTAL İNCELEN MONORAİL” adlı malzemenin altındaki ödeme
kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3.basamak hastanelerde KVC Uzmanı ile Kardiyoloji veya Nöroloji veya Radyoloji
Uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulama endikasyonunun epik-
rizde ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

d) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri
ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) KVC
uzmanı ile birlikte Radyoloji veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile Kurumca
bedeli karşılanır.”
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e) “STENTGREFT, HASTAYA ÖZEL” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya
kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan 3.basamak hastanelerde; 2
(iki) KVC uzmanı ile birlikte Radyoloji veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile
kompleks anatomiye sahip aortik visseral dalları içeren aort anevrizmalarının tedavisinde, kla-
sik cerrahi ve EVAR, TEVAR uygulamalarının kontrendike ya da yüksek riskli olduğu durum-
larda (organ malperfüzyonu ve buna bağlı komplikasyonları önleyebilmek için) kullanılması
halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 36 – Aynı Tebliğ eki “KULAK BURUN BOĞAZ BRANŞINA AİT TIBBİ
MALZEMELER” (EK-3/J) listesinde KOKLEAR İMPLANT başlığı altındaki açıklama bö-
lümünde yer alan “A) Koklear implant (Kİ)” alt başlığında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının “e”, “f” ve “g” bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) İşitsel nöropati tanısı alan ve en az 6 (altı) ay süreyle işitme rehabilitasyonu ve eği-

timinden fayda görmediği odyolojik test bataryası ile belgelendirilmesi halinde yapılır.
f) İkinci kulağa Kİ uygulanması; menenjit sonrası ileri derecede sensörinöral işitme ka-

yıplarında, ileri işitme kaybı yanında bilateral körlük olduğunda, corpus callosum agenezisine
eşlik eden ileri derecede işitme kayıplarında eşzamanlı veya ardışık çift taraflı Kİ uygulanabi-
lir.

g) Kİ uygulaması sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle koklear implantın işlevselliğini
yitirmesi durumunda, bu durumun aynı resmi sağlık kurumunda çalışan 3 (üç) Kulak Burun
Boğaz uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde
yeniden planlanan implantasyon Kurumca bedeli karşılanır.”

b) İkinci fıkrasının “a”, “b” ve “c” bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 2 (iki) yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’lerdeki işit-

me eşikleri ortalamasının 80 dB’den daha kötü olması ve konuşmayı ayırt etme testi yapılabilen
hastalarda konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında olması gereklidir. En az 3 (üç) aylık
süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği sağlık kurulu raporunda belirtil-
melidir.

b) 2 (iki) yaş altı çocuklarda, bilateral 90 dB HL’den daha fazla sensörinöral işitme
kaybı olması ve en az 3 (üç) aylık süre ile binaural işitme cihazı kullanımından fayda görmediği
sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

c) Saf ses ortalaması (500, 1000, 2000 ve 4000 Hz) bir kulakta 70 dB ve daha kötü,
karşı kulakta 90 dB ve daha kötü olan ve konuşmayı ayırt etme skorunun %30’un altında kaldığı
hastalarda kötü kulağa Kİ yapılabilir.”

c) Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Elektroakustik uygulama: 1000 Hz ve altındaki frekanslarda işitme eşiklerinin 50

dB ve daha iyi, 1000 Hz’den yüksek frekanslarda 80 dB ve daha kötü olması ve konuşmayı
ayırt etme skorunun %30’dan kötü olması durumunda uygulanır. Elektroakustik uygulamanın
Kurumca bedelinin ödenmesi için son 2 (iki) yıl işitme eşiklerinin stabil olduğu belirtilmeli-
dir.”

MADDE 37 – Aynı Tebliğ eki “ÜROLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER”
(EK-3/L) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “SAKRAL SİNİR STİMÜLATÖRLERİ VE AKSESUARLARI”
başlığından sonraki satırdaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü fıkrasının “b” ben-
dinin “1” numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Antimuskarinik ve intradetrüsör botulinum toksin enjeksiyonu tedavisine cevap
vermeyen ve en az 2 (iki) yıldır izlemde olan hastalarda uygulanabilir.”
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b) Listede yer alan “ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ” başlığından sonraki satırdaki ödeme
kriterleri ve/veya kurallarının “C) Prostat cerrahisi sonrası inkontinansta kullanılan enjeksiyon
dolgu materyalleri” alt başlığının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ürodinami ve sistoskopi sonuçlarına göre başka patalojilere bağlı olmayan sadece
sfinkterik yetersizlik olduğu tespit edilen hastalarda kullanılması halinde  bedeli Kurumca kar-
şılanır.”

c) Listeden çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 38 – Aynı Tebliğ eki “RADYOLOJİ BRANŞI VE ENDOVASKÜLER/NON-

VASKÜLER GİRİŞİMSEL İŞLEMLERE AİT TIBBİ MALZEMELER” (EK-3/M) listesinde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “GR1136” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, KAROTİS, KENDİLİĞİNDEN AÇI-
LAN, ÇELİK / NİTİNOL / DİSTAL İNCELEN MONORAİL” adlı malzemenin altındaki öde-
me kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 3. basamak hastanelerde Radyoloji Uzmanı ile Beyin Cerrahisi veya KVC Uzman-
ları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonun epikrizde
ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2) 3. basamak hastanelerde Nöroloji Uzmanı ile Beyin Cerrahisi veya KVC Uzmanları
tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikasyonun epikrizde ayrıntılı
olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(3) 3. basamak hastanelerde Beyin Cerrahisi Uzmanı ile Nöroloji veya Kardiyoloji veya
Radyoloji Uzmanları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile stent uygulanma endikas-
yonun epikrizde ayrıntılı olarak belirtilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

b) “GR2037” SUT kodlu tıbbi malzemenin adı “STENT, VASKÜLER, GREFT KAPLI,
PTFE'Lİ, İLAÇ BAĞLI VEYA KAPLAMALI KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, NİTİNOL, KISA
(5CM VE ALTI)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Tebliğ eki “ALLOGREFT ÜRÜN GRUBU” (EK-3/N1) listesinde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ, PERICARDLAR (DURA)” başlığı
“ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ, PERICARDLAR, DURA” olarak değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “AG1095” SUT kodu ile “AG1112” SUT kodu arasındaki tıbbi mal-
zemelerin tıbbi malzeme alan tanımları “ÖZEL BİÇİMLENDİRİLMİŞ, PERICARDLAR, DU-
RA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme
Kuralları (Ek-4/E) listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “Betalaktam Antibiyotikler” başlıklı (1) numaralı maddesinin B bendinin “2.Kuşak
Sefalosporinler” alt maddesine 1.1 numaralı satır eklenmiştir.

b) “Betalaktam Antibiyotikler” başlıklı (1) numaralı maddesinin B bendinin “3.Kuşak
Sefalosporinler” alt maddesine 12.1 numaralı satır eklenmiştir.

1.1 Sefaklor-Klavulanat (Oral) KY

12.1 Seftibuten-Klavulanat (Oral) UH-P
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c) "Antiviral İlaçlar" başlıklı (11) numaralı maddesinin “A) HIV/AIDS Tedavisinde
Kullanılan Spesifik İlaçlar” bendine 14 numaralı satır eklenmiştir.

MADDE 41 – Aynı Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Ra-
poru/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/F) aşağıdaki değişik-
likler yapılmıştır.

a) (27) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas ae-

ruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda;
son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam
veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya
eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uz-
manlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi
durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık ra-
poruna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla 1 kutu, kolistimetat 1 aylık dozda (ilk
reçete dahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya
raporda belirtilir.)”

b) (45) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“45. Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Du-

loksetin; Oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce
raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce”

c) (49) numaralı maddesinde geçen “serum Ig E düzeyinin 30-700 IU/ml” ifadesi “se-
rum Ig E düzeyinin 30-1500 IU/ml” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) Aşağıdaki (58) numaralı madde eklenmiştir.
“58. Eplerenon (Spironolakton tedavisi altındayken jinekomasti gelişen veya spirono-

laktonu tolere edemeyen akut MI sonrası klinik kalp yetmezliği olan sol ventrikül disfonksi-
yonlu (Atım volümü(LVEF)≤%40) hastaların tedavisinde kardiyoloji uzman hekimlerince dü-
zenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelenebilir. Hipertansiyon tedavisinde öden-
mez.)”

MADDE 42 – Aynı Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri
Ödenecek İlaçlar Listesi’’nin (Ek-4/G) (27) numaralı maddesinde yer alan “plazminojen akti-
vatörleri” ifadesinden sonra gelmek üzere “, absiksimab” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 43 – Bu Tebliğin;
a) 1 ila 3, 5 ila 8 ve 19 ila 39 uncu maddeleri 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere

yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 9, 11 ila 18, 40 ve 42 nci maddeleri ile 41 inci maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri ya-

yımı tarihinden 5 iş günü sonra,
ç) 41 inci maddesinin (a) bendi 6/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 44 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

14 Raltegravir

EHU; antiretroviral tedavi al-
tındayken direnç gelişen/yanıt
alınamayan hastalarda kombi-
ne olarak
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BACA GAZI ARITMA TESİSİNDE BULUNAN PROSES SUYU POMPASININ MOTOR 

HARİÇ TEKNİK ŞARTNAME VE TEKNİK RESİM ESASLARINA GÖRE 

İMALİ VE/VEYA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde bulunan 

proses suyu pompasının motor hariç teknik şartname ve teknik resim esaslarına göre imali 

ve/veya temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/51595 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Baca Gazı Arıtma Tesisinde bulunan proses suyu 

pompasının motor hariç teknik şartname ve teknik 

resim esaslarına göre imali ve/veya temini ve teslimi 

işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi  : İşin süresi 90 (doksan) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 21.05.2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale 

Dokümanı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 21.05.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3603/1-1 
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BUHARLI KURUM ÜFLEYİCİ YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İKN: 2013/52912 

CLYDE BERGEMAN marka PS-SL ve PS-SB tip kurum üfleyicilerine ait 92 kalem 

orijinal veya dengi yedek malzemelerinin alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K. 9       17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; CLYDE 

BERGEMAN marka PS-SL ve PS-SB tip kurum 

üfleyicilerine ait 92 kalem orijinal veya dengi yedek 

malzemelerinin alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 takvim gününde 

teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 20/05/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 50,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 20/05/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3818/1-1 
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ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi Yazılımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.05.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3755/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR NETWORK, SUNUCU VE YAZILIM 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofısimizce, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar network, sunucu ve yazılım kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofıs'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/05/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup. Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 3767/1-1 
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6 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin 
Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 6 kalem laboratuvar cihazı, Ofisimiz 
tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 
ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLANTISI 

MERSİN LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 
İHTİYACI MALZEME LİSTESİ 

NO MALZEMENİN CİNSİ 
ÖLÇÜ 

BİRİMİ MİKTAR 
İHALE DOKÜMAN 

BEDELLERİ 

1 
Açık Kap Parlama Noktası Tayin 
Cihazı 

Adet 1 50 TL 

2 Kükürt Analiz Cihazı Adet 1 100 TL 

3 Penetrometre Adet 1 Muaf 

4 Otomatik Kinematik Viskozimetre Adet 1 100 TL 

5 
GC-SIMDIS (Gaz Kromatografisi- 
Simulasyon Destilasyon) 

Adet 1 100 TL 

6 
GC-DHA (Gaz Kromatografisi- 
Detaylı Hidrokarbon Analizi) 

Adet 1 100 TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 
ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis 
veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/05/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi 
teklif verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3766/1-1 
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ENERJİ VE KUMANDA KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Teşekkülün; 

a) Adres : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik posta adresi : ael@euas.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın 

 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

Şartname 

Bedeli 

İhale 

Tarihi 

1- Enerji ve Kumanda 

Kablosu 

9 

Kalem 

2013-

52651 

TER-AEL-

2013-0202 
150,00- TL 30/5/2013 

 

b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir 

d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihte, Saat: 14:00 

c) İhale Dokümanlarının 

Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü 

4-l - İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no'lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80) Afşin/ 

KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 

Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 

Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00'a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Sattın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 3689/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/53782 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi 

  Fabrikamız 2013/2014 kampanya döneminde, 

Sandıklı Merkez, Ekinova, Emirhisar, Türkakın 

kantarlarında pancar tesellüm hizmeti tespiti işidir.  

b) Yapılacağı yer : Sandıklı Merkez, Ekinova, Emirhisar ve Türkakın 

Kantarlarıdır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat 

Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak 

personel toplam 45 kişi olup yevmiye miktarı 

bayram ve resmi tatilleri dahil toplam yevmiye 

miktarı 3.267,5 yevmiyedir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2013 Salı günü saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3710/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/53784 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi 

Hizmet Alımı,  

  Fabrikamız 2013/2014 kampanya döneminde, 

Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi 

Hizmet Alımı işidir 

b) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Merkez Kantarı 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat 

Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak 

personel toplam 70 kişi olup yevmiye miktarı 

bayram ve resmi tatilleri dahil toplam 3,5 aydır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2013 Salı günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3711/1-1 
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KAUÇUK ESASLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin adı : Kauçuk esaslı malzeme alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/52554 

Dosya No : 1327023 

1 - İdarenin :  

a) Adresi  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Kauçuk esaslı malzeme 3 kalem  

b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı/ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 16. 05. 2013 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler;................................................................................................................... ...................... 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 16.05.2013 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 3650/1-1 
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KARGO/KURYE GÖNDERİLERİNİN TAŞINIP DAĞITILMASI HİZMET ALIMI 

İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğünden: 

İstanbul Anadolu Yakası Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğüne bağlı Posta Dağıtım 

Merkez Müdürlükleri bünyesinde, Kargo/Kurye gönderilerinin işlenmesi ve taşınıp dağıtılması 

için 8 Kontrol işçisi ile 143 yaya dağıtım işçisi hizmet alımı işi, Posta ve Telgraf Teşkilatının 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine göre açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/55192 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Sokak. No: 1 

34652-Kadıköy/İstanbul 

b) Telefon-Faks Numarası : 0216 700 25 63 – 0216 700 25 64 

c) Elektronik Posta Adresi : istan_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin: 

a) Hizmetin Miktarı, Türü, Niteliği : Kargo /Kurye gönderilerinin 151 işçi ile işlenmesi 

ve taşınıp dağıtılması 

b) Yapılacağı Yer : İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğüne 

bağlı Posta Dağıtım Merkez Müdürlükleri 

c) İşin Süresi : 7 Ay (2013 yılı) 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü 

b) Tarihi-Saati : 14/05/2013 Salı günü - saat 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 
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g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir. 

6 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Belgeler: 

6.1. İş Deneyim Belgesi; 

1 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler, 

Sunulacaktır. 

2 - Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

3 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

4 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz. 

5 - İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da 

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

6.2. İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilebilecek işler: 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerin işlenmesi veya 

dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtım veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü 

iş kolları. 

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir 

8 - İhalenin yerli ve/veya yabancı isteklilere açıklığı ile alt yükleniciler: 
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8.1. Bu ihaleye, Şartname hükümlerini karşılayan tüm istekliler katılabilecektir. 

8.2. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

9 - İhale dokümanı Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü (Caferağa Mah. Albay Faik 

Sözdener Sokak No:1) Kadıköy İstanbul adresinde görülebilir ve 82,11,-TL. (KDV Dahil) 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

10 - Teklifler 14/05/2013 Salı günü, saat 10.30'a kadar İstanbul Anadolu Yakası PTT 

Başmüdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11 - Bu ihalede, İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce kısmi teklif 

verilmesi halinde birim fiyat teklif mektubu ve cetvelinde, teklifin hangi grup/gruplara ait olduğu 

açıkça belirtilmek zorundadır. 

12 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Bu hizmette çalıştırılacak olan elemanların iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta 

pirim oranı (risk oranı) % 1,5 olarak değerlendirilecektir. 

16 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar katılamaz 

İlanen duyurulur. 3788/1-1 

————— 

55 MOTORSİKLETLİ İŞÇİ İLE KARGO/KURYE GÖNDERİLERİNİN 

TAŞINIP DAĞITILMASI HİZMET ALIMI 

İstanbul Anadolu Yakası Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğüne bağlı Posta Dağıtım 

Merkez Müdürlükleri bünyesinde, Kargo Kurye gönderilerinin 55 Motor işlenmesi ve taşınıp 

dağıtılması hizmet alımı işi, Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 

maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/55197 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Sokak. No: 1 

34652-Kadıköy/İstanbul 

b) Telefon-Faks Numarası : 0216 700 25 63 – 0216 700 25 64 

c) Elektronik Posta Adresi : istan_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin: 

a) Hizmetin Miktarı, Türü, Niteliği : Kargo/Kurye gönderilerinin 55 Motorsikletli işçi 

ile taşınıp dağıtılması 

b) Yapılacağı Yer : İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğüne 

bağlı Posta Dağıtım Merkez Müdürlükleri 

c) İşin Süresi : 7 Ay (2013 yılı) 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : İstanbul Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü 

b) Tarihi - Saati : 14/05/2013 Salı  günü - saat 14.30 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname. 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir. 

6 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Belgeler: 

6.1. İş Deneyim Belgesi; 

1- Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler, 

Sunulacaktır. 
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2- Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

3- İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

4- İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az 

olamaz. 

5- İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da 

serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. 

6.2. İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilebilecek işler: 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerin işlenmesi veya 

dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtım veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü 

iş kolları. 

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir 

8 - İhalenin yerli ve/veya yabancı isteklilere açıklığı ile alt yükleniciler: 

8.1. Bu ihaleye, Şartname hükümlerini karşılayan tüm istekliler katılabilecektir. 

8.2. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

9 - İhale dokümanı Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü (Caferağa Mah. Albay Faik 

Sözdener Sokak No:1) Kadıköy İstanbul adresinde görülebilir ve 82,11.TL. (KDV Dahil) karşılığı 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

10 - Teklifler 14/05/2013 Salı günü, saat 14.30'a kadar İstanbul Anadolu Yakası PTT 

Başmüdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11 - Bu ihalede, İhale konusu iş için kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce kısmi teklif 

verilmesi halinde birim fiyat teklif mektubu ve cetvelinde, teklifin hangi grup/gruplara ait olduğu 

açıkça belirtilmek zorundadır. 

12 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden Birim Fiyat Sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Bu hizmette çalıştırılacak olan elemanların iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta 

pirim oranı (risk oranı) % 1,5 olarak değerlendirilecektir. 

16 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar katılamaz 

İlanen duyurulur. 3789/1-1 
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6 FİLTRELİ VE DOKUNMATİK EKRANLI REAL TİME PCR SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

6 Filtreli ve Dokunmatik Ekranlı Real Time PCR alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/56007 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Filtreli ve Dokunmatik Ekranlı Real Time PCR 1 

adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 09.05.2013 Perşembe günü sat 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

ilişkin belgeler 

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 09.05.2013 Perşembe günü sat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3803/1-1 

————— 

4 KALEM BİLGİSAYAR VE 3 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR 

4 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/56012 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Bilgisayar ve 3 kalem Makine Teçhizat Alımı 

1 Taşınabilir Bilgisayar (Tip I) 97 adet 

2 Taşınabilir Bilgisayar (Tip II) 1 adet 

3 Server 6 adet 

4 Masaüstü Bilgisayar 2 adet 

5 Fotoğraf Makinası 8 adet 

6 Makro Lens 8 adet 

7 Makro Ring Flaş 8 adet 

 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 09.05.2013 Perşembe günü saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
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7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 09.05.2013 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3804/1-1 

————— 

18 KALEM BİLGİSAYAR, MAKİNE TEÇHİZAT VE SARF MALZEME 

SATIN ALINACAKITR 

18 kalem Bilgisayar, Makine Teçhizat ve Sarf malzeme Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci Maddesi (f) bendi 

uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/56015 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 kalem Bilgisayar, Makine Teçhizat ve Sarf 

Malzeme Alımı 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim 

günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 09.05.2013 Perşembe günü saat 15.30 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, 09.05.2013 Perşembe günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3805/1-1 

————— 

KEMİK DANSİTOMETRESİ SATIN ALINACAKTIR 

Kemik Dansitometresi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/56002 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemik Dansitometresi alımı  1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 
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b) Tarihi ve saati : 09.05.2013 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 
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4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL karşılığı (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, 09.05.2013 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3806/1-1 

————— 

ÇÖZELTİ KALORİMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Çözelti Kalorimetre Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/55989 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çözelti Kalorimetre Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 
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c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2013 Cuma günü saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış) 
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c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, 10.05.2013 Cuma günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3807/1-1 
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REAL TİME PCR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Real Time PCR Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/56004 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 297 6133 – 297 6138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Real Time PCR Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2013 Cuma günü saat 15.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, 10.05.2013 Cuma günü saat 15.30’de kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3808/1-1 
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LF-LR YÜZEY MODİFİKASYON PLAZMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

LF-LR Yüzey Modifikasyon Plazma Sistemi alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/56011 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : LF-LR Yüzey Modifikasyon Plazma Sistemi 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı Odası. 

b) Tarihi ve saati : 10.05.2013 Cuma günü saat 16.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı, 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, 10.05.2013 Cuma günü saat 16.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3809/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

OCAK LOKOMOTİF RADYATÖRÜ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

Ocak lokomotif radyatörü ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz Yönetmeliği 27. maddesine göre ertelenmiştir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/50356 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 2 

67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 3722512025 - 3722531273 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhalenin ilanının yayımlandığı 

a) Resmi Gazete tarih ve sayısı  : 27.04.2013 - 28630 

3 - İhalenin ertelendiği tarih ve saat : 16.05.2013 - 15:00 

 3764/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 ADET KAN BAĞIŞ OTOBÜSÜ ALIMI İHALESİNİN BAŞLIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 

03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 20.05.2013 günü saat 

15:00’da yapılacak olan ihalenin başlığı “1 adet 12 metrelik kan bağış otobüsü alımı” olarak 

değiştirilmiştir. 3770/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, "Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)" uyarınca Doçent (Daimi statüde) 

alınacaktır. 

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları 

sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Üyesi Kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer 

alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 

ANABİLİM 

DALI UNVANI 

KADRO 

DERECESİ 

KADRO 

ADEDİ AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Yöneylem 

Araştırması 
Doçent 3 1 

Doçent’liğini 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bilim Alanı’ndan 

almış olmak. 

 3748/1-1 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/64844 Soruşturma sayılı dosyasından 

Kurumumuza gönderilen 14.02.2013 tarihli müzekkere üzerine, Fon Başkanlığı’nın 06.03.2013 

tarihli ve 0014/00053 sayılı Olur’u düzenlenmiştir. İşbu Olur ile Kurumumuz eski personeli Fethi 

Çalık hakkında; 30.09.2011 tarihli ve R-5, R-4 sayılı Rapora konu iş ve eylemler nedeniyle 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 127. Maddesi kapsamında soruşturma izni verilmesine karar 

verilmiştir. 

Soruşturma izni verilmesine dair karar, Fethi Çalık’ın adli makamlara bildirdiği adresine 

gönderilmiş ancak tanınmadığı gerekçesiyle bila tebliğ iade edilmiştir. Fethi Çalık’ın 

Kurumumuza ve adli makamlara bildirdiği diğer adreslerinde de bulunmaması, adres kayıt 

sisteminde bulunan adresinin de silinmesi sebebiyle adresi meçhul olduğundan söz konusu 

soruşturma izni verilmesine dair karar kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeple, Fethi Çalık’ın, 

soruşturma izni kararını tebliğ almak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde bizzat Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonuna başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği 

ilan olunur. 3801/1/1-1 

————— 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011/132834 Soruşturma sayılı dosyasından 

Kurumumuza gönderilen 07.03.2013 tarihli müzekkere üzerine, Fon Başkanlığı’nın 27.03.2013 

tarihli ve 0015/00070 sayılı Olur’u düzenlenmiştir. İşbu Olur ile Kurumumuz eski personeli Fethi 

Çalık hakkında; 27.04.2011 tarihli ve R-2, R-2 sayılı Rapora konu eylemler nedeniyle 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’nun 127. Maddesi kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.  

Soruşturma izni verilmesine dair karar, Fethi Çalık’ın adli makamlara bildirdiği adresine 

gönderilmiş ancak tanınmadığı gerekçesiyle bila tebliğ iade edilmiştir. Fethi Çalık’ın 

Kurumumuza ve adli makamlara bildirdiği diğer adreslerinde de bulunmaması, adres kayıt 

sisteminde bulunan adresinin de silinmesi sebebiyle  adresi meçhul olduğundan söz konusu 

soruşturma izni verilmesine dair karar kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeple, Fethi Çalık’ın, 

soruşturma izni kararını tebliğ almak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde bizzat Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonuna başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği 

ilan olunur.  3801/2/1-1 

————— 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/27425 Soruşturma sayılı dosyasından 

Kurumumuza gönderilen 14.02.2013 tarihli müzekkere üzerine, Fon Başkanlığı’nın 06.03.2013 

tarihli ve 0014/00053 sayılı Olur’u düzenlenmiştir. İşbu Olur ile Kurumumuz eski personeli Fethi 

Çalık hakkında; 30.09.2011 tarihli ve R-6, R-5 sayılı Rapora konu iş ve eylemler nedeniyle 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu’nun 127. Maddesi kapsamında soruşturma izni verilmesine karar 

verilmiştir. 

Soruşturma izni verilmesine dair karar, Fethi Çalık’ın adli makamlara bildirdiği adresine 

gönderilmiş ancak tanınmadığı gerekçesiyle bila tebliğ iade edilmiştir. Fethi Çalık’ın 

Kurumumuza ve adli makamlara bildirdiği diğer adreslerinde de bulunmaması, adres kayıt 

sisteminde bulunan adresinin de silinmesi sebebiyle adresi meçhul olduğundan  söz konusu 

soruşturma izni verilmesine dair karar kendisine tebliğ edilememiştir. Bu sebeple, Fethi Çalık’ın, 

soruşturma izni kararını tebliğ almak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde bizzat Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonuna başvurması gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği 

ilan olunur.  3801/3/1-1 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 

ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 

5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 üncü ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları 

sağlamış olmak şartıyla: 

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans 

diploması, doktora ve doçentlik belgesi (noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça 

belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim 

kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat 

etmeleri gerekmektedir. 

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve 

anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, 

lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime 

şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat 

edemez. 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) 

fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin 

yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce 

çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat 

belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan 

diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.) 

 

 BİRİMİ 

BÖLÜMÜ/ANABİLİM 

DALI ÜNVANI DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Eğitim 

Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 1 

Coğrafya eğitimi 

alanında çalışmaları 

olmak. 

2 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Magnezyum sülfat ve 

klonidin'in propofol 

tüketimi, hemodinami 

ve postoperatif 

derlenme üzerine 

etkisi alanında 

çalışmaları olmak. 

3 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Patoloji 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Meme tümörleri 

üzerine stereolojik 

çalışmalar yapmış 

olmak. 

4 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümü Acil Tıp 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
2 1 

Acil serviste kalp pili 

takılan hastalar ile 

ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

5 Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü Tıbbi Genetik 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Gen polimorfizmi ve 

gen polimorfizminin 

serum lipit profili 

üzerine etkileri 

alanında çalışmaları 

olmak. 
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 BİRİMİ 

BÖLÜMÜ/ANABİLİM 

DALI ÜNVANI DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR 

6 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik Bölümü 
Uygulamalı Matematik 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Uygulamalı 
Matematik alanında 

doktora yapmış olup, 
Matematiksel 
Programlama, 

Belirsizlik Altında 
Karar Verme, 

İstatistik ve Tedarik 
Zinciri Yönetimi 

alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

7 
Tirebolu 
İletişim 

Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 
İletişim Bilimleri 
alanında doktora 
yapmış olmak. 

8 
Tirebolu 
İletişim 

Fakültesi 

Radyo, Sinema ve 
Televizyon Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Radyo, Televizyon ve 
Sinema alanında 
doktora yapmış 

olmak. 

9 
Tirebolu 
İletişim 

Fakültesi 

Radyo, Sinema ve 
Televizyon Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 
İletişim Bilimleri 
alanında doktora 
yapmış olmak. 

10 
Keşap 
Meslek 

Yüksekokulu 

İnşaat Bölümü Yapı 
Denetimi Programı 

Yardımcı 
Doçent 

4 1 

Ulaştırma, 
karayollarında üstyapı 

malzemeleri 
konusunda çalışmaları 

olmak. 

 3739/1-1 
—— • —— 

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi 
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri 
Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler 
bölümünde yer almaktadır. 

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük 
gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır) 

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. 
maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 
Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi matbu formlar 
modülünde bulunan öğretim üyesi başvuru dilekçesine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 
fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI 

VEYA ALANI UNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Biyoloji Botanik Doçent 1  

ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim  Doçent 1  

 3742/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4601 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih

Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar

2013/4620 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İşletme Fakültesi
Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2013/4621 Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan
İlahiyat Fakültesinin Adının İslami İlimler Fakültesi Olarak
Değiştirilmesi Hakkında Karar

2013/4622 Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4623 Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller
Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı

Verilmesi Hakkında Yönetmelik
— Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve

İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3)
— Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


