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—— • ——
YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

VALİLİK VE KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Valilik ve

Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İl Planlama ve Koordinasyon, İl Dernekler, İl Nüfus ve Vatandaşlık, İlçe Nüfus

Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-

kanlıkları ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri bu Yönetmelik kapsamında tanımlanan bi-

rimlerden olup, bunların il ve ilçe teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları özel

mevzuatında gösterilir. Ancak söz konusu birimler, özel mevzuatlarındaki düzenlemeler dışında

bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Birim: Valilik ve Kaymakamlıklarda hizmetlerin yürütüldüğü başkanlık, il müdür-

lüğü, ilçe müdürlüğü, şube müdürlüğü ve müstakil şefliği,

c) Birim amirleri: Birimlerde çalışan başkan, il müdürü, ilçe müdürü, şube müdürü ve

müstakil şefleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3)

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“ğ) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine (10)

numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş, mevcut (11) numaralı

alt bent buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“11) Elektronik evrak dışındaki genel evrak arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek

ve yürütmek,

12) Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin giderin gerçekleştirilmesini yapmak ve mu-

temetlik iş ve işlemlerini yürütmek, Valiliğin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek; valilik

ve birimlerin cari ve yatırım bütçe tekliflerini hazırlamak ve cari ödeneklerinin teminini takip

etmek,

13) İl yazı işleri müdürlüğü bünyesinde kimlik masası oluşturmak, il ve ilçelerde görev

yapan personel için kimlik kartı talebinde bulunmak, ilgili personele teslimini sağlamak ve

kimlik kartı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve Bakanlık Personel Genel Müdürlü-

ğünü bilgilendirmek,

14) Yürüttüğü hizmetler ile ilgili eğitim programları düzenlemek, ilgili kayıtları tutmak

ve değerlendirmek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İdari hizmetler şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 23 – (1) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka-

nun ve 25/11/1992 tarihli ve 92/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Nakdi

Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,

b) Hükümet konağının bakım ve onarımı ile bina ve çevre temizliğinin yapılmasını,

elektrik, su, doğal gaz, kalorifer gibi tesisatların düzenli çalışmasını sağlamak, Valiliğe ait top-

lantı salonları ve teknik cihazları her zaman hizmete hazır bulundurmak,

c) Valilikte bulunan taşıtların bakım, onarım, kiralama, akaryakıt ve sigorta işlemlerini

yapmak, personel servisi ile hizmet araçlarının belirlenen kurallar çerçevesinde düzenli çalış-

masını sağlamak,

ç) Valilik personeline öğle yemeği için verilen yardım giderlerine ait bütçe tekliflerini

hazırlamak ve ödeneklerinin teminine ait iş ve işlemleri yürütmek,

d) 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 16/7/1984 tarihli ve

84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği hü-

kümlerine göre valiliğe ait lojmanlarla ilgili işlemleri yürütmek,

e) Hükümet konağı ve ek binalarında 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Ka-

nunu hükümlerinin uygulamasını sağlamak,

f) Hükümet konağı ve ek binalarında sivil savunma ve koruyucu güvenlik ile ilgili mev-

zuatının uygulamasını sağlamak, takip etmek ve iş ve işlemlerini birimlerle koordine ederek

yürütmek,
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g) Valilik haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

ğ) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konu-

lan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince yapılacak iş ve işlemler ile valilik ve birimler için gerekli

araç, gereç ve malzemenin temini, kayıtlarının tutulması ve ihtiyaç duyulan bina ve arazinin

kiralanması ve satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “şehit ve gazi işlemleri şube müdürlüklerince” ibaresi “idari hizmetler şube müdürlükle-

rince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA

VE SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal

Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması”

“Doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat

hükümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma prose-

dürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul

tarafından belirlenenler için, soruşturmaya Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel

kişiye on beş günden az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınmak su-

retiyle başlanır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya tüzel kişinin yazılı savunmasını kendi görü-

şüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/6/2011 27958

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 5/8/2012 28375
2- 20/12/2013 28857
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE

SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teş-

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal

Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen Kanun tanımı “14/3/2013

tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmesi

halinde, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde işlem yapılır

ve gerektiğinde fiilin niteliğine göre Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırım ve cezalar

uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Kurul, soruşturma dosyası üzerinde yapacağı inceleme neticesinde kara-

rını verir.

Soruşturma raporunda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olması ve bu

tespitin Kurul tarafından da sabit görülmesi halinde, hakkında soruşturma yapılan tüzel kişiye

Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırım ve cezalar uygulanır.

Kurulca uygulanan yaptırımın süre verilerek mevzuat hükümlerine aykırılığın gideril-

mesinin ihtar edilmesi şeklinde olması halinde, yapılan ihtar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine

aykırılığın verilen süre içinde düzeltilip düzeltilmediği Daire Başkanlığı tarafından tespit edi-

lerek Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.

Yapılan ihtar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın verilen süre içinde düzel-

tilmiş olması halinde Kurul, yapılmakta olan soruşturmanın sona erdirilmesine karar verir.

Verilen süre içinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın tam olarak düzeltilmemiş ol-

ması halinde ise Kurul, Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırım ve cezaların uygulan-

masını kararlaştırır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması

Madde 23 – Elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin ilgili mevzuat hü-

kümlerine aykırı faaliyet ve işlemlerinden bu Yönetmelikte düzenlenen ön araştırma prosedürüne

ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmayacak derecede açık olduğu Kurul tarafından

belirlenenler için, soruşturmaya Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili tüzel kişiye on beş günden

az olmamak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınmak suretiyle başlanır. Daire

Başkanı, ilgili tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Baş-

kan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.

Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek kararını

verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, hakkında

soruşturma yapılan tüzel kişiye Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırım ve cezalar uy-

gulanır.

Kurulca uygulanan yaptırımın süre verilerek mevzuat hükümlerine aykırılığın gideril-

mesinin ihtar edilmesi şeklinde olması halinde, yapılan ihtar üzerine ilgili mevzuat hükümlerine

aykırılığın verilen süre içinde düzeltilip düzeltilmediği Daire Başkanlığı tarafından tespit edi-

lerek Başkanlığa bildirilir. Başkan, konuyu Kurul gündemine öncelikle alır.

Verilen süre içinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın tam olarak düzeltilmemiş ol-

ması halinde Kurul, Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırım ve cezaların uygulanma-

sını kararlaştırır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE

SORUŞTURMALARDA TAKİP EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol

Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan

soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde

giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdu-

rulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. Kanunun 20 nci madde-

sinin ikinci, beşinci ve sekizinci fıkraları kapsamına giren hallerde bahse konu ihbarda bulu-

nulmadan işlem tesis edilir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması

MADDE 25 – (1) Petrol piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili

mevzuat hükümlerine açıkça aykırı hareket ettiklerine dair yeterli bilgi ve belge içeren tespitler

hakkında Kurul, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmak-

sızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verir. Bu

doğrultuda Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye on beş günden az olma-

mak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya

tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu

Kurul gündemine öncelikle alır.

(2) Tespit edilen aykırılıkların Kanunun 20 nci maddesinin ikinci, beşinci ve sekizinci

fıkraları kapsamına girmesi halinde, yapılacak lisans iptalleri için Kanunun 20 nci maddesinin

birinci fıkrasında geçen, süre verilerek mevzuata aykırılığın giderilmesi ihbarı ve aykırılık gi-

derilmez ise geçici durdurma prosedürlerine ilişkin hükümler uygulanmaksızın işlem tesis edi-

lir. Kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi

halinde, mevcut lisans bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten

ilgili dairece doğrudan iptal edilir.

(3) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin inceleme ve değerlendirmesini yaparak

Daire Başkanlığı görüşü ile bağlı olmaksızın kararını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı-

lığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde, ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların

uygulanması kararlaştırılır. İdari para cezalarına ilişkin konular Kurul tarafından konunun Ku-

rula tam ve eksiksiz olarak intikalinden itibaren en geç üç ay içinde karara bağlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA YAPILACAK

DENETİMLER İLE ÖN ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMALARDA TAKİP

EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-

rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruştur-

malarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/11/2013 28834
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“(3) Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan

soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın onbeş günlük süre içinde

giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdu-

rulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği ihbar edilir. Kanunun 17 nci madde-

sinin ikinci ve beşinci fıkraları kapsamına giren hallerde bahse konu ihbarda bulunulmadan iş-

lem tesis edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınarak başlanması

MADDE 24 – (1) LPG piyasasında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin ilgili

mevzuat hükümlerine açıkça aykırı hareket ettiklerine dair yeterli bilgi ve belge içeren tespitler

hakkında Kurul, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmak-

sızın, soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verir. Bu

doğrultuda Daire Başkanlığı vasıtasıyla ilgili gerçek veya tüzel kişiye on beş günden az olma-

mak üzere uygun bir süre verilerek yazılı savunması alınır. Daire Başkanı, ilgili gerçek veya

tüzel kişinin yazılı savunmasını, kendi görüşüyle birlikte Başkanlığa sunar. Başkan, konuyu

Kurul gündemine öncelikle alır.

(2) Tespit edilen aykırılıkların Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları

kapsamına girmesi halinde, yapılacak lisans iptalleri için Kanunun 17 nci maddesinin birinci

fıkrasında geçen, süre verilerek mevzuata aykırılığın giderilmesi ihbarı ve aykırılık giderilmez

ise geçici durdurma prosedürlerine ilişkin hükümler uygulanmaksızın işlem tesis edilir. Ka-

çakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halin-

de, mevcut lisans bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili

dairece doğrudan iptal edilir.

(3) Kurul, yazılı savunma ve konuya ilişkin Daire Başkanlığı görüşünü inceleyerek ka-

rarını verir. İlgili mevzuat hükümlerine aykırılığın Kurul tarafından sabit görülmesi halinde,

ilgili kanunlarda öngörülen ceza ve yaptırımların uygulanması kararlaştırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/5/2006 26164

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/2/2008 26796
2- 31/10/2008 27040
3- 1/2/2012 28211
4- 3/1/2013 28517
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DÂHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE
TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/39)

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme
Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’in 7 nci maddesinin üçüncü ve dör-
düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme öde-
mesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2014 tarihi ile 30/10/2014 tarihi arasında toprak analizi
yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

(4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Bakanlıkça
yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2014 tarihi ile 30/10/2014 tarihi arasında toprak analizi
yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her ana-
liz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.’’

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

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE
BU BORÇLARI ÖDENENE KADAR 2014 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI
UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/42)

MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal
Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında
Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Teb-
liği (Tebliğ No: 2014/9)’nin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Şirkete borçlu çiftçilerin, söz konusu borçlarını 15/9/2014 tarihine kadar ödeme-
meleri veya bu tarihe kadar “Belge” ibraz edememeleri durumunda, Şirketin Bankadan yapa-
cağı yazılı talep üzerine, 2014 yılında bu çiftçilere yapılması gereken tarımsal destekleme öde-
melerinden, Şirketin alacaklı olduğu tutara karşılık gelen kısım Şirket alacağına karşılık mahsup
edilir. Banka, Şirketin yazılı olarak bildirdiği tutarı Şirketin alacağına mahsuben Şirket hesabına
aktarır. Mahsup işleminden sonra, çiftçilerin bakiye bir destekleme ödemesi alacağı kaldığı
takdirde, bu bakiye tutar çiftçilere ödenir. Mahsup işlemine rağmen, Şirketin, alacağının tama-
mını alamaması durumunda, Şirketin bakiye alacağı, 2014 yılı içerisinde yapılacak diğer des-
tekleme ödemelerinden de aynı usulle mahsup edilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

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

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.9.3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının

ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri ha-

riç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT

eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi”

işlemi için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucu-

larında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı

maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi

işlemler için de ilave ücret alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.5.1 alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu

bulunması halinde, geçici ya da sürekli görevle bu ülkede bulunanlar ile bakmakla yükümlü

olduğu kişilerin acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hiz-

meti bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.5.2 alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalılarının ve bakmakla yükümlü olduğu ki-

şilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulundukları sırada sağlanan sağlık hizmeti bedel-

leri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına ödenen en yüksek tutarı geçmemek

üzere Kurumca karşılanır. Bu ülkede Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması

halinde acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti be-

delleri Kurumca karşılanmaz. Bu fıkra kapsamında olan kişilere ayrıca yol ve gündelik gideri

ödenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.5.3.A-1 numaralı alt maddesinin üçüncü fıkrasının birinci

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Düzenlenen sağlık kurulu raporları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma

Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığınca onay-

lanacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.6.9 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mü-

cavir alan” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “mücavir alanı” ibaresi “yerleşim yeri” olarak

değiştirilmiştir.
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.1.1 numaralı maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümle-

sinde yer alan “SUT eki EK-3/C-2 listesinde yer alan nihai ısmarlama cihazın” ibaresi “SUT

eki EK-3/C listelerinde yer alan nihai ısmarlama cihazların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.2.1 maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 3.2.1 A alt maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Bu fiyatlara” iba-

resinden sonra gelmek üzere “Kurum bilgi işlem sistemi tarafından” ibaresi eklenmiş ve ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) SUT eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemeler veya SUT

eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler alış fiyatı ile fatura edilir, alış fi-

yatının üzerine Kurum bilgi işlem sistemi tarafından % 15 işletme gideri, % 1 Hazine kesintisi,

% 1 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek bedelleri Kurumca

karşılanır.”

b) 3.2.1 B alt maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.1.B -Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşla-

rında;”

c) 3.2.1 B alt maddesinin birinci fıkrasına son cümle olarak “Kurum bilgi işlem sistemi

tarafından KDV, işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

kesintisi ilave edilmeksizin Kurumca bedelleri karşılanır.” cümlesi eklenmiştir.

ç) 3.2.1 B alt maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “KDV dâhil fiyatı,

fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.” ibaresi “ve Kurum bilgi işlem sistemi tarafından KDV,

işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave

edilmeksizin Kurumca bedelleri karşılanır.” olarak değiştirilmiştir.

d) Aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“3.2.1.C – Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında;

(1) SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu liste-

lerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine ba-

kılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Kurum bilgi işlem sistemine girilen

KDV oranında bedel ilave edilerek Kurumca bedelleri karşılanır.

(2) SUT ve eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin veya

SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri, küresel ürün

numarası (barkod) veya etiket adı ile “İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda ya-

pılan sorgulamada alım tarihi itibariyle o malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı

üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda bedelleri Kurumca karşılan-

maz. Bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan kamu hastaneleri birliği genel sekre-

terliklerinin ihale/doğrudan temin sonuç bilgileri de üçüncü basamak hastane bilgisi olarak de-

ğerlendirilir. 3 fiyat bilgisinin olduğu tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra
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teşkilatı inceleme birimlerince alım tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisindeki, “İhale

Kayıt Numarası” (IKN/Alım No ) farklı olmak kaydıyla, en düşük 5 fiyatın ortalaması alınarak

(5 fiyatın bulunamaması halinde var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır) ve Kurum bilgi işlem

sistemine girilen KDV oranında bedel ilave edilerek Kurumca bedelleri karşılanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-

mıştır.

a) 3.3.4.A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane uygulamasına

girişlerinde TİTUBB kayıt/bildirim işleminin “Allogreft Ürün Onay Ekranı” nda tamamlanmış

olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması ge-

rekmektedir.”

b) 3.3.4.A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İnsan dokusu kaynaklı ürünler (allogreftler) için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-

rumu tarafından “İthalat kaydına esas sevkiyat onay kodu” nun oluşturulmuş olması gerek-

mektedir.”

c) Aynı Tebliğin “3.3.7” numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 3.3.9 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3.3.9 – Ortopedi ve travmatoloji branşı ile ilgili ameliyatlarda kullanılan bazı tıb-

bi malzemelerin ödemeye esas teşkil edecek usul ve esasları;

(1) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurum-

larında (eğitim verme yetkisi olan klinik) uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Taze donmuş (fresh frozen) allogreft,

b) Tümör rezeksiyon protezi,

c) Menteşeli diz protezi,

ç) Çok eksenli eksternal fiksatörler,

d) Teleskopik çiviler,

e) Proksimal femur başlı/başsız ile femoral baş allogreftler,

f) Tendon allogreftleri,

g) Kortikal şaft allogreftler,

ğ) Sinüs tarsi vidası,

h) Bilgisayar destekli/Uzaysal eksternal fiksatörler,

ı) Bilgisayar destekli intramedüller uygulamalar,

i) Sentetik menisküs implantları,

j) Hücresiz Kıkırdak Matriksleri,

k) Hücresiz Menisküs İmplantları,
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l) Absorbe olabilir omuz balon spacer,

m) Rijid olabilen intramedüler elastik çiviler,

n) Uzatma yapabilen intramedüler çiviler motorlu/manyetik.

(2) Aşağıda sayılan tıbbi malzemelerin bedelleri üçüncü basamak resmi sağlık kurum-

larında uygulanması ve Sağlık Bakanlığı “Ortopedi Bilimsel Danışma Kurulu”ndan her bir

hasta için kullanılmasına onay alınması şartıyla bedeli Kurumca karşılanacaktır.

a) Kişiye özel tasarımlı üretilen protezler,

b) Tümör dışı endikasyonlarda kullanılan tümör rezeksiyon protezleri, interkalar seg-

mentler ve artrodez aparatları,

c) Menisküs allogreftleri,

ç) Manyetik/Mekanik olarak uzatılabilen tümör rezeksiyon protezleri,

d) Kıkırdak hücre kültürleri.”

d) 3.3.24 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3.3.24 – Sentetik menisküs implantları

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması şartıyla, 45 yaş altında,

subtotal menisektomi sonrası en az 1 (bir) yıl geçmesine rağmen konvansiyonel tedavi yön-

temleri ile ağrısı azalmayan vakalarda bedelleri Kurumca karşılanır.”

e) 3.3.27 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“3.3.27 – Absorbe olabilir omuz balon spacer

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında uygulanması şartıyla, tamir edilemeyen

tam kat Rotator cuff yırtıklarında kullanıldığının sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ha-

linde ve cerrahi olarak yerleştirilen başka bir tıbbi malzeme kullanılmaması kaydıyla, işlem

başına en fazla 1 (bir) adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

f) Aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“3.3.31 – Hücresiz Kıkırdak Matriksleri

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem

başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.

3.3.32 – Hücresiz Menisküs İmplantları:

(1) Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) işlem

başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında bedeli Kurumca karşılanır.

3.3.33 – Bağ/Tendon Güçlendirici İmplantlar:

(1) Kendinden Sütursuz Transosseöz Sistemi, işlem başına en fazla 1 (bir) adet kulla-

nıldığında bedeli Kurumca karşılanır.

(2) Transosseöz Sistemi Sütür Taşıyıcı, işlem başına en fazla 1 (bir) adet kullanıldığında

bedeli Kurumca karşılanır.
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3.3.34 – Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyotikli/Antibiyotiksiz İnternal Fiksasyon

Vidaları:

(1) Kanüllü Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyotikli/Antibiyotiksiz İnternal Fikasyon

Vidası, işlem başına en fazla 2 (iki) adet kullanıldığında bedelleri Kurumca karşılanır.

(2) Kanülsüz Biyoçözünür Kompresyon/Antibiyotikli/Antibiyotiksiz İnternal Fikasyon

Vidası, işlem başına en fazla 2 (iki) adet kullanıldığında bedelleri Kurumca karşılanır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 4.2.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler ya-

pılmıştır.

a) Maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.1 – Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid

artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib ve tosilizumab kullanım ilkeleri”

b) 4.2.1.C numaralı alt maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.1.C – Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar, rituksimab, abatasept, usteki-

numab, tofacitinib ve tosilizumab kullanım ilkeleri”

c) 4.2.1.C-5 – numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“a) Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık

modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF

tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda,

yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir romatoloji, klinik

immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu 3 ay süreli sağlık kurulu

raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.”

ç) 4.2.1.C – numaralı alt maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“4.2.1.C-6 – Tofacitinib

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı has-

talık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık

aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5,1) hallerde, 3

ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan

değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni

düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye de-

vam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme ol-

ması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi
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koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda

bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye

rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme

olmaması halinde tedavi sonlandırılır.

(2) Tofacitinib, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim

ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman he-

kimlerinden birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman

hekimlerden biri veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.5 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c)

ve (d) bentleri eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkra aşağıdaki

şekilde eklenmiştir.

“c) Kronik dönemde (spinal şok sonrası dönem) subservikal omurilik hasarı veya mul-

tıple skleroza bağlı nörojenik detrusor aşırı aktivitesi olan hastalardan, en az 2 farklı antikoli-

nerjik/antimuskarinik tedaviyi 3 ay süre ile kullanmasına rağmen tedaviye yanıt alınamayan

ya da bu tedavileri tolere edemeyen hastalarda, bu durumu belirten ve kullanılacak ilacın do-

zuyla, kullanım süresini içeren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde en

az bir üroloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak kulla-

nılır. 3 ay süreli raporlar bir uygulama için olup, reçeteler üroloji uzman hekimleri tarafından

düzenlenir. Tedavi 3 aydan önce tekrarlanmaz. Tedavinin tekrarı durumunda, gerekliliğinin be-

lirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak kullanılır.

d) Sıkışma tipi üriner inkontinans, sıkışma ve sık idrar semptomları olan aşırı aktif me-

sane endikasyonunda, en az 2 farklı antikolinerjik/antimuskarinik tedaviyi 3 ay süre ile kullanıp

tedaviye yanıt vermeyen ya da bu tedavileri tolere edemeyen hastalarda, bu durumu belirten

ve kullanılacak ilacın dozuyla, kullanım süresini içeren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araş-

tırma hastanelerinde en az bir üroloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu ra-

poruna dayanılarak kullanılır. 3 ay süreli raporlar bir uygulama için olup, reçeteler üroloji veya

kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri tarafından düzenlenir. Tedavi 3 aydan önce tek-

rarlanmaz. Tedavinin tekrarı durumunda, gerekliliğinin belirtildiği sağlık kurulu raporuna da-

yanılarak kullanılır.”

“(2) Yukarıda a ve b bentlerinde sıralanan endikasyonlar için tedaviden yarar görüp

tekrarı düşünülen hastalarda 6 aylık periyotlarda her defasında yeni bir sağlık kurulu raporu

düzenlenerek en fazla iki uygulama ve tek seansta botoks için toplam 300 üniteyi, dysport için

1.000 üniteyi aşmamak üzere yapılabilir.”

“(3) Bu endikasyonlar dışında bedeli ödenmez.”
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MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.8.A alt maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve 6 numaralı fıkra eklenmiştir.

“(1) Yatan hastalar dışında, herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda en-

teral beslenme ürünleri verilir. Ancak doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, kanser hastala-

rında, kistik fibroziste, crohn hastalarında, yanık hastalarında veya orogastrik sonda/nazoenterik

sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hastalarda aşağıda belirtilen malnütrisyon ko-

şulları aranmaz. Uzman hekimlerce düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak

tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”

“(3) Malnütrisyon tanımı raporda belirtilmek kaydıyla;

a) Erişkinlerde;

1) Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar veya

2) “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar veya

b) Çocukluk yaş grubunda;

1) Yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar,

malnutrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir.”

“(6) Dallı zincirli aminoasitlerden zengin enteral beslenme ürünleri: Karaciğer yetmez-

liği olan orta ve ağır (evre 2 ve üzeri) ensefalopati gelişmiş hastalarda kullanılabilir. Malnut-

risyon kriterleri aranmaz. Gastroenteroloji veya iç hastalıkları uzman hekim raporuna dayanı-

larak tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.2.12.B maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliğinde” ibaresi

“Gebeliğe sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP (Primer İmmun Trombosito-

peni) beraberliğinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C alt maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapıl-

mıştır.

a) Maddenin birinci fıkrasında yer alan “setuksimab,” ibaresi madde metninden çıka-

rılmıştır.

b) Maddenin üçüncü fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Azasitidin ve decitabin;

1) Azasitidin;

a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde;

1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en

az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş

üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi mik-

tarında reçete edilebilir.
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2) Azasitidini 6 siklus alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Tedaviye başlan-

dığındaki ilk değerine göre blast oranında %50’den daha fazla azalma olmayan hastalarda te-

davi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre %50 ve daha fazla azalan

hastalarda bu durumu belirten yeni bir rapor düzenlenerek yalnızca 2 siklus daha tedaviye de-

vam edilir. Relaps olan hastalarda başlama kriterlerine uygun olarak tedaviye tekrar başlana-

bilir.

b) Azasitidin; kronik miyelomonositer lösemi (KMML) ve akut miyeloid lösemi (AML)

tedavisinde;

1) İçinde en az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu

raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.

2) Söz konusu teşhislerde en fazla 6 siklus kullanılabilir.

2) Decitabin;

a) Miyelodisplastik Sendromda (MDS) görülen dirençli anemi tedavisinde;

1) Kemik iliği blast oranının %5’in üzerinde artmış olduğunun belirtildiği, içinde en

az bir hematoloji uzmanının bulunduğu 4 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile 18 yaş

üstü hastalarda kullanılmak üzere hematoloji uzmanı tarafından en fazla birer aylık tedavi mik-

tarında reçete edilebilir.

2) Decitabini 4 ay alan hastalarda yanıt değerlendirilmesi yapılır. Blast oranı %5 ve al-

tına inen hastalar ile tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre blast oranında %50’den daha

az azalma olan hastalarda tedavi kesilir. Blast oranı tedaviye başlandığındaki ilk değerine göre

%50 ve daha fazla azalan (ancak Blast oranı %5’in üstünde kalan) hastalarda bu durumu be-

lirten yeni bir rapor düzenlenerek yalnızca 3 ay daha tedaviye devam edilir. Relaps olan has-

talarda başlama kriterlerine uygun olarak tedaviye tekrar başlanabilir.

3) Decitabin, yukarıdaki koşullarda 4 haftada bir 5 günlük sürede (20 mg/m2/gün) top-

lam 100 mg/m2’yi geçmeyecek şekilde kullanılır.

b) Azasitidin ve decitabin birlikte kullanılamaz.”

c) Maddenin üçüncü fıkrasının (n) bendinin son cümlesinde yer alan “tedavi toplam iki

yıla tamamlanabilir” ibaresi  “tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

d) Maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) SUT’un 4.2.14.C maddesinde yer alan ilaçlardan jinekolojik malignite tedavisinde

endikasyonu bulunanlar, ilgili maddelerinde tanımlı uzman hekimlerin yanı sıra yalnızca üçün-

cü basamak sağlık kurumlarında olmak üzere jinekolojik malignite tedavisinde ayrıca kadın

hastalıkları ve doğum uzmanı hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uz-

man hekimlerce de reçete edilebilir.”
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MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.15 maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 4.2.15.A  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kalp kapak biyoprotezi bulunan veya anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter

hastalığı olan veya tıkayıcı periferik arter hastalığı olan veya serebral iskemik olay (iskemik

inme) saptanmış olan  hastalarda; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji, kalp damar cerrahisi

veya acil tıp uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen ve 12 ayı geçmemek üzere kul-

lanım süresinin belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak  tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Raporun yenilenmesi halinde yukarıda belirtilen hususlar geçerlidir.”

b) 4.2.15.C alt maddesinin birinci fıkrasında yer alan “verapamil-diltiazemin toleransı”

ibaresi “verapamil-diltiazem intoleransı” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 4.2.15.D-1 alt maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “durumların belirtildiği;” ibare-

sinden sonra gelmek üzere “üç kardiyoloji uzman hekiminin yer aldığı veya” ibaresi eklen-

miştir.

ç) 4.2.15.D-2 alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.2.15.D-2-Rivaroksaban, Dabigatran;

(1) Yetişkin hastalarda;

a) Rivaroksaban; Derin Ven Trombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan

DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi

ile tekrarlayan PE ve DVT’nin önlenmesinde;

b) Dabigatran; Akut Derin Ven Trombozu (DVT) ve/veya Pulmoner Embolizm (PE)

tedavisinde;

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 du-

rumlarda varfarin kesilerek rivaroksaban veya dabigatran tedavisine geçilebilir.

(2) Yukarıda tanımlanan durumların belirtildiği kardiyoloji, iç hastalıkları, göğüs has-

talıkları, kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu 6 ay süreli sağlık

kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

(3) Rapor süresinin bitiminde ilaç tedavisinin devamına karar verilmesi halinde, bu du-

rumun belirtildiği yeni sağlık kurulu raporu düzenlenerek tedaviye devam edilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.18 maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi tarafından düzenlenen en fazla üç

ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Yazılan

her reçeteye, hastanın bir önceki reçeteye göre kaybettiği kilo, diyet ve egzersize uyduğu, BMI

değeri hekim tarafından yazılarak kaşe ve imza onayı yapılacaktır.”
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MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.23 maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(6) Lipozomal amfoterisin-B, lipid kompleks veya kolloidal dispersiyon amfoterisin-

B’nin parenteral formları, kaspofungin, anidilofungin, vorikanazol, posakonazol veya ıtrako-

nazol (infüzyon) yukarıdaki şartları sağlayan uzman hekim raporu ve enfeksiyon hastalıkları

uzmanı onayı ile yatarak tedavide kullanılır. Bu ilaçların oral formları ise enfeksiyon hastalıkları

uzmanınca düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete-

lenmesi halinde ayakta tedavide de kullanılabilecektir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.27.A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri; konjenital ve

kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluğu olan hastalarda; hafif-orta şiddetteki kanamalarda,

merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kana-

malarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de

(glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalarda bu düzey aranmaz) gösterir hema-

toloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler ta-

rafından bir dozda kullanılır. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/ta-

bela üzerinde belirtilir.”

“c) Kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluklarında (K vitamini yetersizliği, kara-

ciğer yetmezliği gibi) oluşan kanamalarda ilgili kanama yeri belirtilmek koşulu ile tüm uzman

hekimlerce bir günlük dozda verilebilir. İdame tedavi, prospektüsünde belirtilen doz şemasına

uygun olarak yalnızca hematoloji uzman hekimlerince yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.27.B alt maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(ITP)”

ibaresi “(ITP/Primer İmmun Trombositopeni)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.2.38 maddesinin beşinci fıkrasının altıncı cümlesinde

yer alan “yalnızca endokrinoloji uzmanlarınca” ibaresi “endokrinoloji veya iç hastalıkları uz-

man hekimlerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 4.5.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrası sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde; eczaneler ile sözleşme yapılıncaya kadar bu ül-

kedeki Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen reçete bedelleri, SUT’un

4.4 maddesinde belirtildiği şekilde kamu iskontosu ile en yüksek eczacı iskontosu ve ilaç ka-

tılım payı düşüldükten sonra, kalan kısım Kurum tarafından ilgiliye ödenecektir. Ödeme için,

eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın ilaç fiyat kupürleri/karekodları

ile birlikte ibraz edilmesi gerekir.”
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MADDE 22 – Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan “mücavir alan” ibaresi “Yerleşim yeri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağı-

daki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ile Listeye

eklenen işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

b) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) aşa-

ğıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ile Listeye

eklenen işlemler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

b) Listeden “P611120” SUT kodlu “Pilon kırığı cerrahi tedavisi” işlemi çıkarılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Tebliğ eki “İntraoperatif Nöromonitorizasyon” İşleminin Ayrıca

Faturalanabileceği İşlemler Listesi   EK-2/D-4 listesinde yer alan “P615970/615970” SUT kod-

lu “Torakal disk eksizyonu” işleminin adı “Torakal disk eksizyonu/interbody füzyon ameliyatı

(ekstrem lateral, direkt lateral)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler

(EK-3/A) Listesi”nde  fiyatları belirlenen SUT kodları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğ eki “Eksternal Alt ve Üst Ekstremite Gövde Protez Ortezler”

adlı EK-3/C-2 listesine “OP1301” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki

tıbbi malzeme eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Tebliğin “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler

(EK-3/E-1) Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “PERKÜTAN POSTERİOR KİFOPLASTİ” başlığının altında yer alan ödeme kri-

terleri ve/veya kurallarının ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Perkütan Posterior Kifoplasti alan tanımında yer alan “KİT” içeriğinde işlem için

gerekli olan malzemeler ve SUT kodları 3 (üç) grupta toplanmış olup aşağıda belirtildiği gibidir:
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1- KİFOPLASTİ KİT-1: 102.460,102.465,102.470,102.475,102.480,102.485,102.490,

102.495,102.500 

2- KİFOPLASTİ KİT-2: 102.505,102.510,102.515,102.520,102.525,102.530,102.535

3- KİFOPLASTİ KİT-3 RF KONTROLLÜ: (İntroduser (Çalışma Kanülü), Osteotom

(Kemik Keskisi), Kilitleme Dağıtım Kanülü, Kemik Çimentosu Aktivasyon Aparatı, Kemik Çi-

mentosu ve Kemik Çimentosu Karıştırıcıları)”  

b) “103.051” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme

eklenmiştir.

c) “103075” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Tebliğin “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna

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

a) Listede yer alan “KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA / HARİTALAMA

/ RADYOFREKANS” başlığı “KRANİAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA / HARİTA-

LAMA” olarak değiştirilmiştir.

b) Listeden çıkarılan tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki Liste (4)’de belirtilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Gru-

buna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F1) Listesi”nde fiyatları belirlenen tıbbi malzemeler bu Teb-

liğ eki Liste (5)’de belirtilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Tebliğin “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H)

Listesi”nde yer alan “KR1153” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Ra-

poru/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/F) aşağıdaki düzenle-

meler yapılmıştır.

a) 11 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11. Palonosetron HCL (her bir kemoterapi uygulamasında 7 gün için 1 flakon), Gra-

nisetron, Ondansetron, Tropisetron”
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b) 27 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas

aeruginosa’ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda; son

6 ay içerisinde alınan 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 uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık

kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif

kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna 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.)”

c) 49 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“49. Omalizumab

a) 12 yaş ve üzeri hastalarda ağır persistan alerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg

olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta 2 agonist ve/veya lökotrien reseptör anta-

gonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı, kedi köpek tüyü, hamamböceği ve

mold sporları gibi en az bir prenial alerjene duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik

IgE pozitifliği ile) serum Ig E düzeyinin 30-1500 IU/ml olduğu belirlenen durumlarda, alerji,

göğüs hastalıkları ve klinik immunoloji uzman hekimlerinden en az ikisinin yer aldığı 16 hafta

süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçetelenir. 16 haftanın sonunda teda-

viden cevap alınması halinde bu durumun belirtileceği 1 yıl süreli yeni sağlık kurulu raporu

düzenlenerek yine  bu hekimlerce reçetelenir.

b) Kronik İdiyopatik Ürtiker hastalarından daha önce en az 6 ay süreyle antihistaminik

tedavisi almış ancak yanıt alınamamış olan hastalarda, üniversite ve eğitim-araştırma hastane-

lerinde dermatoloji ve/veya alerji ve/veya immunoloji uzman hekimlerinden en az birinin bu-

lunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden tedaviye başlanır. Rapor süresi 3 ayı geçemez. İlk 3

aylık omalizumab ile tedavi süresi sonunda yanıt alındığının raporda belirtilmesi koşuluyla he-

kim tarafından uygun görülen zaman dilimi sonrasında ikinci 3 aylık tedavi verilebilir. Tedavi

süresi 6 aya tamamlanarak tedavi sonlandırılır. 6. aydan sonra nüks olan hastalarda bu durumun

raporda belirtilmesi koşuluyla, tekrar 6 ay süreyle antihistaminik tedavisi alma koşulu aran-

maksızın aynı koşullarda tedavi tekrarlanabilir. Reçeteler dermatoloji veya alerji ve/veya im-

munoloji uzman hekimlerince düzenlenir.”

ç) 59, 60 ve 61 numaralı maddeler aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“59. İdebenon; yalnızca Fridreich Ataksisi veya serebral ataksi endikasyonunda, nöro-

loji uzman hekimi raporuna istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçetelenir.
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60. Biotin; yalnızca Doğuştan Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar, MNGIE (Mitokondri-

yal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati) ve Mitokondrial sitopati endikasyonlarında; me-

tabolizma hastalıkları veya endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim ra-

poruna istinaden tüm hekimlerce reçete edilir.

61. Ketojenik tıbbi mama; üç ve üzerinde antiepileptik tedavi uygun doz ve süre kulla-

nılmış olmasına rağmen cevap alınamayan dirençli epilepsi hastalarında, bu durumun belirtil-

diği çocuk nöroloji veya metabolizma hastalıkları tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman he-

kim raporuna istinaden yine bu hekimlerce veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçe-

telenir. Raporda doz, hastanın kalori/kg hesabına göre düzenlenir.”

MADDE 33 – Aynı Tebliğin;

a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait

Tıbbi Malzemeler Listesi” EK-3/F-2 bu Tebliğ eki Liste (6)’de yer aldığı şekilde yeniden dü-

zenlenmiştir.

b) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Mal-

zemeler Listesi” EK-3/F-3 bu Tebliğ eki Liste (7)’de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

c) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait

Tıbbi Malzemeler Listesi”  EK-3/F-4 bu Tebliğ eki Liste (8)’de yer aldığı şekilde yeniden dü-

zenlenmiştir.

ç) “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Lis-

tesi” (EK-3/T) bu Tebliğ eki Liste (9)’de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

d) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi” EK-3/N-2 bu Tebliğ eki Liste (10)’de yer aldığı şe-

kilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 34 ‒ Bu Tebliğin;

a) 2, 3, 21 inci maddeleri 18/4/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü maddesi 25/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 7 nci maddesi 1/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 8 inci maddenin (a) bendi 1/9/2014 tarihinde,

d) 33 üncü maddesi 1/10/2014 tarihinde,

e) 9 ila 20 nci maddesi ile 32 nci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

f ) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 35 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Ağustos 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29104 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kemer Sulh Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/476 

KARAR NO : 2014/376 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ-SANIK : SANCARBEK ISMATOV, Faruk ve Nargiza oğlu, 17/06/1994 

doğumlu, 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARİHİ : 18/08/2013 

SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARİHİ : 16/05/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki sanık Sancarbek Ismatov hakkında Basit 

Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 

2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

dair karar verildiği, müşteki sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı 

maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 6589 

————— 

ESAS NO : 2013/476 

KARAR NO : 2014/376 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ- SANIK : TİMUR ALIYEV, Rasul ve Mahduba oğlu, 27/11/1987 doğumlu, 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARİHİ : 18/08/2013 

SUÇ YERİ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARİHİ : 16/05/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki sanık Timur Aliyev hakkında Basit 

Yaralama suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 

2.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 

dair karar verildiği, müşteki sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı 

maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 6588 
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Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/221 

Karar No : 2013/587 

Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/221 Esas 2013/587 Karar sayılı 

dosyasından Sanık Şükrü Turhan hakkında verilen 27/09/2013 tarihli kararında; 

1 - Sanık Şükrü Turhan'ın Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında 

hırsızlık suçundan CMK 223/2-e maddesi uyarınca atılı suçu işlediği sabit olmadığından 

beraatine, 

2 - Sanığın müşteki Ayşe Gündüz Polat'ın Vakıfbank ve Finans banka ilişkin 

hesaplarından rızası dışında teselsülen para tahsil etmek suretiyle haksız yarar sağladığı sabit 

olduğundan TCK'nun 245/1 maddesi uyarınca takdiren 3 yıl hapis ve 90 gün adli para cezasına 

mahkumiyetine, eylem teselsül ettiğinden TCK 43/1 - maddesi uyarınca, cezası 1/4 oranında 

artırılarak 3 yıl 9 ay hapis ve 112 gün adli para cezasına mahkumiyetine, TCK 62 maddesi 

uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 93 adli para 

cezasına mahkumiyetine, 

Cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına 

TCK 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak 93 gün 

adli para cezasının her günü takdiren 20 TL 'den hesapla 1860 TL adli para cezasına 

mahkumiyetine, 

TCK 52/4 maddesi uyarınca adli para cezasının her ay olmak üzere 10 eşit taksitle 

sanıktan tahsiline taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmının 

tamamınının tahsiline 

TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen ve 53/3 maddesindeki kendi alt soyu üzerindeki 

velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan sanığın mahkum olduğu hapis 

cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3 maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi 

alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilme 

tarihine kadar yoksun bırakılmasına 

TCK'un 50, 51, 168 ve 5275 sayılı 231 maddelerinin sanık lehine uygulanmasına yer 

olmadığına, 

3 - Adli emanetin 2011/6654 sırasında kayıtlı güvenlik kamera görüntülerinin bulunduğu 

CD’nun delil olarak dosyada saklanmasına, 

4 - Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş ilamın Marmaris 1 SCM’nin 2010/246 esas 2011/23 

karar sayılı dosyasına CMK 231/11 maddesi gereğince gönderilerek ihbarda bulunulmasına karar 

verilmiş olup, 

Tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın Şükrü Turhan’a tebliğ edilemediği, adres 

araştırması yapıldığı, ancak adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 7201 sayılı Yasanın 28. 

Md. ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi 

gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu 

tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş 

sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 7265 

————— 
Esas No : 2012/140 

Karar No : 2013/764 

Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/140 Esas 2013/764 Karar sayılı 

dosyasından Sanık Sinan Kalemi hakkında verilen 29/11/2013 tarihli kararında; 

1 - Sanık Sinan Kaleli'nin 

A - Müşteki Ertuğrul Karacaoğlu'na yönelik mala zarar verme suçundan açılan kamu 

davasında, zarar sübut bulmadığından CMK 223/2-e maddesi uyarınca sanığın beraatine, 
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B - Müşteki Ertuğrul Karacaoğlu'na yönelik konut dokunulmazlığını ihlal suçundan açılan 

kamu davasında; eylemin sanık tarafından işlenmediği sabit olduğundan CMK 223/2-b maddesi 

uyarınca sanığın BERAATİNE 

C - Müşteki Emrah Harputlu, Özcan Ortakçı ve Mahir Turgay'a yönelik bina dahilinde 

muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan; TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle 

TCK'nın 142/1-b maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 2 yıl 6 ay hapis cezasına 3 kez ayrı ayrı 

mahkumiyetine; TCK'nın 143/1 maddesi uyarınca cezası takdiren 1/4 oranında artırılarak 2 yıl 13 
ay 15 gün hapis cezasına 3 kez ayrı ayrı mahkumiyetine, TCK'nın 62 maddesi uyarınca 

cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına 3 kez ayrı ayrı 

mahkumiyetine, 

Cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına, TCK'nın 35, 50, 51, 

168 ve 5271 sayılı yasanın 231. maddelerinin sanık lehine uygulanmasına yer olmadığına, 

TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen ve 53/3 maddesindeki kendi alt soyu üzerindeki 
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dışındaki haklardan sanığın mahkum olduğu hapis 

cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3 maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi 

alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilme 

tarihine kadar yoksun bırakılmasına 

Ankara 23. Asliye Ceza mahkemesinin 15.04.2008 Tarih 2008/125 Esas 2008/339 Karar 

sayılı ve 15.06.2009 Tarihinde kesinleşen 3 yıl 6 ay Hapis cezasından ibaret mahkumiyeti 
nedeniyle, TCK 58/1,6,7 maddeleri gereğince, hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine 

göre infazına, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın Sinan Kaleli'ye tebliğ edilemediği, adres 

araştırması yapıldığı, ancak adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, 7201 sayılı Yasanın 28. 

Md. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi 
gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu 

tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş 

sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 7266 

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

Esas No : 2009/577  
Karar No : 2012/724 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

06/11/2012 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS, 100 TL ADLİ PARA, İNFAZ 

SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e) cezası ile 

cezalandırılan Süleyman Muammer ve Havva kızı, 13/10/1981 doğumlu, Eskişehir, Tepebaşı, 

Ertuğrulgazi mah/köy nüfusuna kayıtlı GAMZE TÜREYEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 7272 

—— •• —— 
İstanbul Anadolu 28. Sulh Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/252 

Karar No : 2013/298 

Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

28/03/2013 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. 

GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hikmet ve Fatma oğlu, 

06/05/1971 doğumlu, Bingöl, Solhan, Boğlan mah/köy nüfusuna kayıtlı BİROL TOKAT tüm 

aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, 

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

karar verilmiş olup, ilan olunur. 7271 
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Maçka Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/38 

Karar No : 2013/159 

Bina içinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Hülya 

MAYALI (12953335900 TCKN) hakkında 2012/38 esas sayılı dosyadan yapılan yargılama 

sonucu, sanık Hülya MAYALI'ya tebliğ edilmesi gereken kararı içeren tebligatın, sanığın bilinen 

bütün adreslerine çıkarılmış ve tebligatlar iade olmuştur. Kolluk birimleri aracılığı ile yapılan 
yazışmalarda tespit edilen adreslerinden de sanığa ulaşılamamıştır. 

12953335900 TCKN Celal ve Sarıgöl'den olma, 01/01/1988 Kırıkkale D.lu, Çorum ili 

Sungurlu ilçesi Fevzipaşa mah/köy N. K.lı, Hülya MAYALI hakkında, Bina içinde Muhafaza 

Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI 

ve sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu 

olarak TCK 53/l-a,b,c,d,e (c fıkrasındaki velayet, vesayet ve kayyımlık hizmetinde bulunmasının 
ise aynı maddenin 3. Fıkrası uyarınca kendi alt soyu yönünden şartlı tahliye tarihine kadar 

devamına) maddesi uyarınca sanığın gıyabında verilen karara 7 gün içinde, mahkememize 

verilecek yada mahkememize verilmek üzere başka yer mahkemesine verilecek, ceza evinde ise 

ceza evi müdürlüğü vasıtasıyla mahkememize gönderilmek üzere yahut, tutanak hakim tarafından 

onaylanmak suretiyle zabıt katibine yapılacak beyan ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere 

kesinleşeceği, 7208 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca RESMİ 
GAZETE ilanı yoluyla tebliğ edilmekte olduğu, iş bu metnin Resmi Gazetede yayınlanmasından 

itibaren 15 gün sonra muhatap Hülya MAYALI'ya tebliğ edilmiş sayılacağı, temyiz hak düşürücü 

sürenin bu tarihten itibaren başlayacağı, ilanen tebliğ masraflarının hükmün kesinleşmesine 

müteakip haksız çıkacak taraftan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 6925 

—— • —— 
Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 

ESAS NO : 2013/244 

KARAR NO : 2013/652 

C. SAV. ESAS NO : 2013/1034 

SANIK : ZURAB MIKIANI, GIORGI ve EVDOKIA oğlu, 

08/02/1971 MESTIA doğumlu, mah/köy, Cilt no:, 
Aile sıra no:,Sıra no: nüfusunda kayıtlı. 

SUÇ : Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya 

Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal 

Etme, Mala Zarar Verme 

SUÇ TARİHİ : 23/05/2012, 23/05/2012,23/05/2012 

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 142/1 .b.2, 151/1,116/1  
VERİLEN CEZA MİKTARI : 2 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 

HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-

a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 

KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-

c), 1 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 

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

KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1 -

c), 8 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 

HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-

a,b,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 

KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) 

KARAR TARİHİ  : 24/12/2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28-31 nci maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 

tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal 

süre sonunda kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 6927 
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İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/143 

Karar No : 2014/303 

Mahkememizin 15/07/2014 tarih ve 2014/143 esas 2014/303 karar sayılı kararı ile elde 

veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan sanıklar 5237 Sayılı 

TCK 142/2-b,53/1-2-3 CMK 231/5,231/8, maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA, dair verilen karar Hamud - Feride kızı 1981 D.lu. Suriye uyruklu 

SABAH HAMMUD ve Mahmud ve Şemse kızı 1981 D.lu. Suriye uyruklu. SEMİRA 

MUHAMMED MAHMUD'un açık adresleri bulunmadığından tebligat yapılamamıştır. 

1 - 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 

itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 

başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, 

İlan olunur. 7218 

—— • —— 

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2009/334 

Karar No : 2014/355 

C.Savcılığı Esas No : 2009/5098 

Sanıklar : 1 - SHURGAIA LASHA - Emzar ve Mimoza oğlu, 1976 

ZUGDİDİ doğumlu, GÜRCİSTAN nüfusunda kayıtlı. ZUGDİDİ 

EĞRİSİ SOKAK NO: 9 GÜRCİSTAN adresinde oturur. 

Tutuk. - Tahliye : Gözaltı Tarihi: 4/5/2009 - Tutuklama: 5/5/2009 - Tahliye: 

11/6/2009 

Suç : Hırsızlık 

Suç Tarihi / Saati : 4/5/2009 

Suç Yeri : İSTANBUL/EMİNÖNÜ 

Karar Tarihi : 10/6/2014 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı TCK 141/1,35/2,62,53/1-(c-a-b-d 

ve e) maddeleri uyarıca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını içeren hükmün sanığın kişilik 

özellikleri ve geçmiş sabıkasızlık hali gözönünde bulundurularak 5271 sayılı CMK.nun 231/5 

maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA içeren hükmünün 

açıklanmasının CMK 231 Md. Uyarınca GERİ BIRAKILMASINA ,  

Sanığın, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, 5 yıl içinde bir suç işlememeleri halinde 

hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, suç işlemesi halinde ise verilen HÜKMÜN 

AÇIKLANMASINA,  

Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi 

yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi 

yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan 

olunur. 7219 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

40 ADET SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (İçişleri Bakanlığı Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı 40 adet sunucu 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 (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, 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, 11/09/2014 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 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. 

 7935/1-1 
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SİSTEM ODASI ENERJİ SİSTEMİ ALTYAPISI VE OMURGA SWİTCH MODÜLLERİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı sistem odası enerji sistemi 

altyapısı ve omurga switch modülleri, teknik şartnamesine ve Cisco markasına 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 (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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, markası, 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, 10/09/2014 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 ve 

Cisco markasına 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. 

 7936/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

K URUL KARARI 

Karar No: 5180-3 Karar Tarihi: 21/08/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2014 tarihli toplantısında; Petrol Piyasasında 

Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı 

Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Kurul Kararı alınmıştır: 

Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında  27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararında Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı 

MADDE 1(1) 06/10/2013 tarih ve 28787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 19/09/2013 tarihli ve 4614/11 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi 

Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul 

Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4614/11 sayılı Kurul Kararı’nın 5’inci maddesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 (1) Aynı Kararın 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3  (1) Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 13 - (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin onbirinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(11) Dağıtıcı, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek 

müdahalelere karşı her türlü tedbiri alır. Bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin onaltıncı 

fıkrasında yer alan istasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahalelere ilişkin otomatik 

uyarı/ikaz sistemini düzenli olarak kontrol eder. Akaryakıt istasyonunda bulunan sisteme herhangi 

bir izinsiz müdahalede bulunulduğunun dağıtıcı tarafından tespit edilmesi halinde, bayiye 

akaryakıt ikmali durdurulur. Aykırılığın ortadan kaldırıldığının dağıtıcı tarafından “Petrol 

Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilmesinden sonra 

akaryakıt ikmaline başlanır. Dağıtıcı tarafından yapılan kontrollerde kayıt dışı ikmal ve/veya satış 

tespit edilmesi durumunda bu Kurul Kararı’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

hükümleri uygulanır” 

MADDE 4 (1) Aynı Kararın 16’ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

“MADDE 16 (1) 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’nın 5’inci maddesinin onaltıncı 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(16) Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi çerçevesinde bayilerini 

izledikleri merkezi sistemi kesintisiz olarak Kurumun anlık erişimine sunar. Kurumun anlık 

erişimine sunulacak olan sistemin asgari olarak; 

a) Dağıtıcı lisansı sahibinin bayilerinin istasyon otomasyon sistemine bağlı olup olmama 

durumlarını ve bağlantısı kesilmiş olan bayilerin arıza takip detaylarını izleme, 

b) Bayi seçimine göre çalışan sorgu ekranlarında bayi lisans numarasına göre sorgulama, 

c) Araç plakası ve zaman aralığına göre zaman, bayi lisans numarası, akaryakıt türü, 

pompa no, tank no, fiyat ve miktar bilgilerini içerecek şekilde pompa satış hareketlerini 

sorgulama, 
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ç) Bayilerin dağıtıcı lisansı sahibi ile sözleşmeli olduğu zaman aralıklarını sorgulama, 

d) Tüm sorgu ekranlarında tarih aralığı seçilerek geçmişe dönük sorgulama, 

e) Satış yapılan akaryakıt türünü içerecek şekilde tank ve bağlı oldukları pompa bilgilerini 

sorgulama, 

f) Bayi stok hareketlerini (tank dolumu, stok miktar ölçümü vb.) tank bazında ve toplam 

olarak sorgulama, 

g) Bayi pompa satış hareketlerini plaka, akaryakıt türü, miktar, fiyat bilgilerini içerecek 

şekilde sorgulama, 

ğ) İstasyon otomasyon sisteminde oluşan arızaların akaryakıt istasyonu bazında arıza 

takip detaylarını izleme ve sorgulama, 

h) İstasyon otomasyon sistemine yapılan izinsiz müdahale ve arızalara ilişkin otomatik 

uyarı/ikaz oluşturma, uyarı sonrasında dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılan işlemlerin 

izlenmesi ve sorgulanması 

ı) Tüm sorgu ekranlarında sorgu sonuçlarını XLS veya XLSX biçiminde dışa aktarma, 

i) Http veya https protokolleri kullanılarak Kurumun anlık erişimine sağlanma, 

j) Saatlik, günlük, aylık vb. zaman aralıkları ve tank bazında stok seviye grafiği 

görüntüleme, 

özelliklerine sahip olması gerekir.” 

MADDE 5 (1) Aynı Kararın 19’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 19 (1) Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı’na 5 inci maddeden sonra gelmek 

üzere 6 ncı madde eklenmiş ve madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“MADDE 6 (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri akaryakıt istasyonlarında yapılan dolum ve 

satışları günlük takip eder. Akaryakıt istasyonuna yapılan dolumlar, dağıtıcı tarafından 

düzenlenen satış belgesi ile dolumun yapıldığı tarihten itibaren iki iş günü içerisinde eşleştirilir. 

Kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığının anlaşılması durumunda, bayiye akaryakıt ikmali derhal 

durdurulur. Söz konusu duruma ilişkin dağıtıcı lisansı sahibi tarafından yapılacak inceleme ve 

tespit sonucunda; 

a) Kayıt dışı ikmal ve/veya satış verisinin istasyon otomasyon sistemindeki hata nedeniyle 

oluştuğu tespit edilirse öncelikle sistemin doğru çalışması sağlanır. Sistemin doğru çalıştığına 

ilişkin dağıtıcı ve bayi arasında düzenlenen tespit formu 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi 

Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını 

takiben akaryakıt ikmaline başlanır.” 

b) Akaryakıt istasyonunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış yapıldığı tespit edilirse; dağıtıcı 

lisansı sahibi tarafından durum istasyon otomasyon sistemi verileri ile birlikte “Petrol Piyasası 

Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim 

yapılmasını takiben akaryakıt ikmaline başlanır.” 

(2) Dağıtıcı lisansı sahibi, her bir akaryakıt istasyonu için Ek-1’de yer alan “İstasyon 

Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 1)” verilerinin, bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin 

dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulların hiçbirini birbirini takip eden 4 iş günü 

süresince sağlamaması durumunda veya “İstasyon Otomasyon Sistemi Bilgileri Tablosu (Tablo 

1)” verilerinin birbirini takip eden 4 iş günü süresince Kurumun erişimine sağlanmaması 

durumunda bayiye akaryakıt ikmalini durdurur. Akaryakıt istasyonundaki sistemin doğru 

çalışması sağlanır. Sistemin doğru çalıştığına ilişkin dağıtıcı ve bayilik lisansı sahipleri arasında 

form düzenlenerek, düzenleme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde “Petrol Piyasası Bilgi 

Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak Kuruma bildirilir. Kuruma bildirim yapılmasını 

takiben akaryakıt ikmaline başlanır. Ancak, akaryakıt istasyonunun tadilatta bulunduğuna ilişkin 

ispat niteliği taşıyan belgenin bayilik lisansı sahibi tarafından dağıtıcısına sağlanması, dağıtıcı 

lisansı sahibinin durumu “Petrol Piyasası Bilgi Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanarak 
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Kuruma bildirmesi ve tadilat döneminde akaryakıt istasyonundan akaryakıt satışı yapılmaması 

durumunda ilgili akaryakıt istasyonuna ait elektronik verilerin tadilat tamamlanana kadar bu 

Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşulları sağlama 

durumu dikkate alınmaz. 

(3) Aylık Akaryakıt Stok ve Alım Satım Raporunda kayıt dışı ikmal ve/veya satış 

nedeniyle mutabakat sağlanamaması durumunda dağıtıcı lisansı sahibi tarafından ilgili bayiye 

akaryakıt ikmali durdurulur. Kayıt dışı ikmal ve/veya satışa konu ürüne ilişkin bu maddenin 

birinci fıkrasındaki prosedür takip edilir. Ancak, ilgili mutabakat dönemi içerisinde lisans 

sahibine ilişkin bu Kurul Kararının 5 inci maddesinin onbirinci fıkrası ve/veya 6’ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Kuruma bildirim yapılmış ise, bu fıkra hükümleri ilgili 

bayilik lisansı sahibi için dağıtıcı lisansı sahibi tarafından tekrar uygulanmaz. 

(4) Dağıtıcı lisansı sahipleri, akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon 

sistemlerinin bu Kurul Kararının 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen 

koşullardan günlük bazda en az birini sağlayacak şekilde çalışıp çalışmadığının yerinde 

kontrolünü yılda en az bir defa yapar. Kontrol çalışması sonucunda sistemin doğru ölçüm 

sonuçlarını verecek şekilde çalışmadığı tespit edilirse aksaklıkların giderildiğine dair bayi ile 

mutabakat düzenleninceye kadar bayiye akaryakıt ikmali yapılmaz.”. 

(5) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayisinin kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış 

yaptığını tespit etmesi halinde akaryakıt satışına ilişkin bilgi belgeleri (fatura, sevk irsaliyesi v.b.) 

satışın yapıldığı lisans sahibinin lisans numarasını da içerecek şekilde “Petrol Piyasası Bilgi 

Sistemi” aracılığıyla elektronik imza kullanılarak derhal Kuruma bildirir. 

(6) Kurum sisteminde oluşabilecek arızalar sebebiyle elektronik verilerin Kuruma 

gönderilememesi durumunda Kurumun erişimine sağlanamayan elektronik veriler arızanın 

giderilmesini takip eden iş günü Kurumun erişimine sağlanır. 

(7) Bu Kurul Kararı kapsamında dağıtıcının bayiye ikmalini kesmesini gerektiren 

durumların bayinin lisansına derç edilmiş köy pompası veya tarımsal satış amaçlı tankerde 

oluşması durumunda, akaryakıt ikmali yalnızca ilgili köy pompasına ve/veya tankere durdurulur. 

 7922/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 51. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/657 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7953/1-1 

—— • —— 

Marmara Üniversitesinden: 

DÜZELTME İLANI 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

20.08.2014 tarih ve 29094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli 

alımı ilanımızda genel şartlar bölümünün (d) maddesi aşağıdaki şekli ile yeniden düzeltilmiştir. 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek 

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır). 

İlan olunur. 7956/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 

 

 



30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 

 

 



30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 

 

 



30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 

 

 



30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 

 

 



30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 30 Ağustos 2014 – Sayı : 29104

Sayfa

1

2

4

5

6

7

9

9

10

75
81
83

86

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2014/6732 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan

Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi
Yapılmamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi

Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/39)

— Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene
Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/42)

— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ

NOT: 29/8/2014 tarihli ve 29103 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar
Kurulunun Atanmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.

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


