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YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALTERNATİF
GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak
olan sağlık alanındaki ürün ve hizmet gruplarının, ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut ödeme
usul, esas ve kuralları dışında mali veya tıbbi olarak getireceği faydaya göre ödeme kapsamına
alınması veya mevcut ödeme usul, esas ve kurallarının değiştirilmesi ile yurtdışından temin
edilen, ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan ürün gruplarının üretiminin, ithal ürünlerin yerli üretime geçmesinin, piyasada bulunurluğunun sağlanması hususlarının teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan alternatif geri ödeme yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü ve 73 üncü maddelerine ve 16/5/2006 tarihli ve
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alternatif geri ödeme modeli: Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak olan sağlık
alanındaki ürün ve hizmet gruplarının, ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut ödeme usul, esas ve
kuralları dışında mali veya tıbbi olarak getireceği faydaya göre ödeme kapsamına alınması
veya mevcut ödeme usul, esas ve kurallarının değiştirilmesi ile yurtdışından temin edilen, ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan ürün gruplarının üretiminin, ithal ürünlerin yerli
üretime geçmesinin, piyasada bulunurluğunun sağlanması hususlarının teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan geri ödeme modellerini,
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b) Daire başkanlığı: Sağlık hizmetinin konusuna göre alternatif geri ödeme modeline
ilişkin işlemleri yürütecek İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı
veya Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığını,
c) Firma temsilcisi: Alternatif geri ödeme modeline ilişkin çalışmaların yürütümünde
firma adına görev alacak firmanın kanuni temsilcisi/temsilcilerini veya yetkilendirildiğine dair
noterden alınmış belgeye sahip firma temsilcisi/temsilcilerini,
ç) Firma yetkilisi: Alternatif geri ödeme modeline ilişkin sözleşme metnini firma adına
imzalamaya yetkili firmanın kanuni yetkili/yetkililerini veya yetkilendirildiğine dair noterden
alınmış belgeye sahip firma yetkilisi/yetkililerini,
d) Gizlilik ve etik kurallar belgesi: Komisyona katılacak üyeler ile Kurum/ilgili kurum
ve/veya kuruluş/kamu ilgili personeli ve firma yetkilisi/temsilcisi tarafından imzalanması gereken Kurum tarafından hazırlanan gizlilik ile etik kuralların belirtildiği Ek-1’de yer alan belgeyi,
e) Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamında Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak
olan sağlık hizmetleri ile ilgili alternatif geri ödeme modeli ve buna ilişkin ödeme usul ve esasları ile sözleşme taslak metinleri hazırlamak amacıyla Kurum tarafından oluşturulan ve bu sağlık hizmeti bedellerinin belirlenmesinde Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından
yetkilendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonunu,
f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
g) Kurum Başkanı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,
ğ) Liste: SUT ekinde ve/veya Kurumun resmî internet sitesinde yayımlanan ilgili listeleri,
h) Sağlık hizmeti: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik
olarak, 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında finansmanı sağlanan/sağlanacak
tıbbî ürün ve hizmetleri,
ı) Sağlık hizmeti sunucusu/Firma: Sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten özel hukuk
tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,
i) Sağlık hizmetleri bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonları: Görüş ve önerilerine başvurulmak üzere, Kurumca akademisyen ve/veya ilgili dal uzmanlarından oluşturulan
ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü tarafından belirlenen komisyonları,
j) Sözleşme: Alternatif geri ödeme modelinin yürütümüne ilişkin teknik ve hukuki hükümleri içeren metni,
k) SUT: 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,
l) Teklif formu: Komisyona yapılacak başvurularda alternatif geri ödeme modeline ilişkin bilgileri içeren formu,
m) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları ve Başvurular
Komisyonun oluşumu
MADDE 4 – (1) Komisyon, aşağıda belirtilen şekilde teşekkül eder:
a) Komisyon; Kurum Başkanı başkanlığında, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ile
Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının en az daire
başkanı düzeyinde görevlendireceği birer temsilci olmak üzere 6 asıl üyeden oluşur.
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b) (a) bendinde sayılan bakanlık ve ilgili kurumlarca aynı yetkilere sahip olduğu belirtilerek Komisyon Başkanı hariç olmak üzere, Komisyondaki asıl üye sayısı kadar da en az
daire başkanı düzeyinde kişiler yedek üye olarak bildirilir.
c) Komisyon Başkanının toplantılara katılamayacağı durumlarda Komisyon, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü başkanlığında toplanır.
ç) Üye isimleri ve üye değişikliği halinde yeni üye isimleri, yazılı olarak Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürlüğüne bildirilir.
d) Komisyona katılacak üyeler gizlilik ve etik kurallar belgesini imzalayarak görevlerine başlar.
e) İlgili kurumlar, üyelerin Komisyon toplantılarına katılımını sağlamakla yükümlüdür.
Komisyon Başkanının görevleri
MADDE 5 – (1) Komisyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Komisyonun çalışmalarını koordine etmek.
b) Belirlenen geri ödeme modelinin yürütümüne ilişkin Kurumun ilgili birimleriyle ve
diğer kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
c) Geri ödeme modeli kapsamındaki sağlık hizmetine ilişkin ödeme kuralları ile katılım
payı muafiyeti konularında alınan kararların SUT’ta yayımlanmasını sağlamak üzere yetkisi
dahilindeki işlemleri yürütmek.
ç) Belirlenen alternatif geri ödeme modeline göre ulusal politikalara ve ihtiyaca yönelik
ön yeterlik kriterlerinin, sözleşme metinlerinin ve teklif formlarının değerlendirilmesine ilişkin
dokümanların hazırlanmasını sağlamak, gerektiğinde bunun için çalışma ekipleri kurmak, bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonundan veya gerçek/tüzel kişilerden görüş/hizmet
alımı yapılması için gerekli işlemleri yürütmek.
Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak sağlık hizmetleri kapsamında yer alan veya kapsama alınmak üzere yapılan sağlık hizmeti başvurularından, ilgili daire başkanlığınca
hazırlanan gündem konularını değerlendirmek ve karara bağlamak.
b) Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili mali veya tıbbi
olarak getireceği faydaya göre oluşturulacak geri ödeme modelini, sözleşme taslaklarını belirlemek ve karara bağlamak.
c) Geri ödeme modeli oluşturularak ödeme kapsamına alınacak sağlık hizmeti bedellerini, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından verilen yetkiye dayanılarak belirlemek ve karara bağlamak.
ç) İhracata yönelik üretimi teşvik etmek amacıyla geri ödeme modelleri ile ödeme usul
ve esaslarını değerlendirerek bu kapsamda ödenecek sağlık hizmetlerinin bedellerini karara
bağlamak ve ödeme kapsamında bulunan diğer tedavi seçeneklerinin ödemesinin devam edip
etmeyeceği yönünde de karar almak.
d) SUT’un ilgili maddesinde belirlenmiş kamu kurum iskonto oranlarının dışında iskonto oranı belirleme ve gizleme (doğrudan Kurum tarafından firmadan alınan ve kamu fiyatına
esas olan kamu kurum iskontosunun eczanelere gösterilmeyip gizlenmesi) hususlarını değerlendirmek ve karara bağlamak.
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e) Yurtdışından temin edilen ilaçlar da dahil olmak üzere ödeme kapsamına alım garantisi verilerek alınacak sağlık hizmetleri ve bunlara ilişkin sağlık hizmeti bedellerini belirlemek ve karar almak, gruptaki diğer tedavi seçeneklerinden gerekli görülenlerin de ödemeden
çıkarılması yönünde karar almak.
f) Çalışmalar sırasında gerekli görülen gündem dışı konuları değerlendirmeye almak
ve karara bağlamak.
g) Sözleşmelerin güncellenmesi (Fiyat, Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu
(KT) değişiklikleri dahil) ile süresinin dolmasından önce feshi, sürenin bitimi halinde yenilenmesi hususlarını karara bağlamak.
ğ) Belirlenen geri ödeme modeline göre katılım payı muafiyeti konusunu karara bağlamak.
h) Belirlenen geri ödeme modeli ile listeye ilave edilmiş sağlık hizmetine alternatif olan
başvuruları değerlendirmek.
(2) Komisyonun ulusal politikalara bağlı olarak, yerlileşme ve yüksek teknoloji transferini sağlamaya yönelik gizlilik esası olmayan çalışmalarla ilgili olarak görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan yüksek teknolojili ürün gruplarının
üretiminin, ithal ürünlerin yerli üretime geçmesinin, piyasada bulunurluğunun sağlanmasının
teşvik edilmesi amacıyla alternatif geri ödeme modellerini değerlendirmek ve maliyet etkililik
kriterlerini göz önüne alarak geri ödeme modelini karara bağlamak.
b) Alternatif geri ödeme modeli ile alımı kararlaştırılan sağlık hizmetine ilişkin tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi, firmalarla imzalanacak sözleşmelerin ve sağlık hizmeti bedellerinin karara bağlanması ile ilgili olarak:
1) Ön yeterlik kriterlerine uygun bulunan firmaların belirlenmesini, uygun olmayanların
bilgilendirilmesini sağlamak.
2) Belirlenen firmaların tamamının teklif vermeye davet edilmesini sağlamak.
3) Ön yeterlik kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda yeterli bulunmuş ve
usulüne uygun tekliflerini sunmuş belli istekli firmaların tamamının davet edilmesi suretiyle
teklifleri ve sözleşme şartlarını müzakere etmek.
4) Müzakereler sonucunda sadece en düşük fiyatlı teklifi değil; verimlilik, kalite, teknik
üstünlükler ile Kurum kaynaklarının etkili kullanılması da dikkate alınarak teklifler arasındaki
en avantajlı fiyatı ve firmayı tespit etmek.
5) Yapılacak sözleşmelerde; tespit edilen en avantajlı fiyatı aşmamak üzere firma/firmaların sözleşmeye esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini isteyerek karara bağlamak.
6) Kesin teminat oranını veya tutarını belirlemek.
c) Sözleşmelerin uygunluğu için gerektiğinde ilgili Bakanlıklar, kurum/kuruluşlardan
görüş alınmasına karar vermek.
ç) Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına kadar olan sürecin herhangi bir aşamasında
gerekçelerini açıkça belirterek gerçekleştirilmiş işlemlerin iptal edilmesine karar vermek.
Komisyonun çalışma esasları
MADDE 7 – (1) Komisyonun çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Komisyon, gerekmesi halinde Komisyon Başkanının veya Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürünün daveti üzerine toplanır.
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b) Komisyon, en az 5 üye ile toplanır, tüm kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan Komisyon üyeleri, gerekçesini
Komisyon kararına yazar ve imzalar.
c) Çalışmalar, toplantı gündeminde görüşülecek konular sonuçlandırılıncaya kadar devam eder.
ç) Her toplantıda gündemdeki konular, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar, gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı olarak düzenlenen tutanakta belirtilir. Toplantı bitiminde alınan
kararlara ait tutanak Komisyon üyeleri tarafından imzalanır.
d) Komisyon, gündem konuları ile ilgili her türlü ilave bilgi ve belgelerin yazılı ve/veya
sözlü olarak sunulmasını firmadan talep edebilir.
e) Gündemde yer alan sağlık hizmetine ilişkin geri ödeme model/modelleri ile sözleşme
hükümlerinin değerlendirme sürecinde Komisyonca gerekli görülen hallerde firma
temsilcisi/yetkilisinin katılımı sağlanır.
f) Geri ödeme modelinin belirlenmesi ve/veya yürütümü sürecinde Komisyon tarafından belirlenecek üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinden bu kapsamda
çalışma talep edilebilir, bu amaçla ilgili daire başkanlığınca hizmet alımı yapılabilir. Çalışmaların sonucu Komisyon tarafından değerlendirilir.
g) Komisyon tarafından belirlenerek karara bağlanan sözleşme metni, firma yetkilisi
ile Kurum Başkanı tarafından, Kurumca belirlenen gün ve saatte imzalanır.
ğ) Taraflarca imzalanan sözleşme ile ekinde bulunması zorunlu firma yetkilisi imza sirküleri ve teminat mektubu, gereği yapılmak üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne
gönderilir.
h) Komisyon, alternatif geri ödeme modeli oluşturularak ödeme kapsamına alınmış sağlık hizmeti ile ilgili olarak, Komisyonca belirlenen sürelerde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü tarafından bilgilendirilir.
Daire başkanlığının Komisyonla ilgili çalışma esasları
MADDE 8 – (1) Daire başkanlığının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) İlgili daire başkanlığının Komisyonla ilgili çalışmaları Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürü tarafından koordine edilir.
b) Taslak sözleşme ve geri ödeme modeli çalışmalarında yer alacak Kurum personeli,
ilgili daire başkanının teklifiyle Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü tarafından belirlenir.
c) Başvurular ile ilgili literatür değerlendirilmesi, klinik ve teknik veriler ile ekonomik
ve mali değerlendirmeler yapılır ve Komisyona gündem hazırlanır. Gündem hazırlığı sürecinde
gerek görülen durumlar, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü aracılığı ile Komisyonun bilgisine/kararına sunulabilir.
ç) Gerektiğinde sağlık hizmetleri bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonları ve/veya gerçek/tüzel kişilerden görüş alınabilir.
d) Başvurular için oluşturulacak geri ödeme model/modelleri çalışmalarına ilgili daire
başkanlığının belirleyeceği çalışma takvimine göre ilgili firma temsilcisinin/yetkilisinin katılımı
sağlanır, temsilciliklerine/yetkililiklerine ilişkin belge istenir.
e) Her toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar, gerekçeleriyle birlikte
ayrıntılı olarak düzenlenen tutanakta belirtilir.
f) Hazırlanan sözleşme taslağı ve tutanak değerlendirilerek karara bağlanmak üzere,
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü tarafından, gerekli görüldüğü hallerde Hukuk Müşavirliği
görüşü de alınmak suretiyle Komisyona iletilir.
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g) Toplantılar sonuçlandığında hazırlanan taslak sözleşme ve alınan kararlara ait tutanak
çalışma sürecine katılan kişilerce imzalanır. Katılımcıların varsa şerhleri gerekçeleri ile birlikte
ayrıntılı olarak tutanakta belirtilir.
ğ) Sözleşmelerin yürütümü ile ilgili hususlar ilgili daire başkanlığınca takip edilir.
h) Sözleşmesi feshedilen veya süresi bitiminde yenilenmeyen sağlık hizmeti, aynı gün
pasif hale getirilir ve/veya ödeme kapsamından çıkarılır.
ı) Başvuru sırasında istenilecek bilgi ve belgelerin standartlarının belirlenmesi, ön yeterlikle ilgili teknik dokümanların hazırlanması, bunlara ilişkin formların geliştirilmesi ve yenilenmesi sağlanır.
i) Komisyonun yıllık çalışmaları ve alternatif geri ödeme modeli uygulamaları sonuçları
takip eden yılın ocak ayında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından raporlanarak
değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulur.
Başvurular ve yeniden değerlendirme
MADDE 9 – (1) Başvuruların nasıl yapılacağı ve yeniden değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Başvurular;
1) Firmalar,
2) Kurum ve Komisyon üyeliği bulunan kamu kurumları,
tarafından yapılır.
b) Başvurulara ilişkin üst yazı Kurum evrak servisine gizli evrak mevzuatı kapsamında,
gizlilik esası olmayanlar ise normal usullerle iletilir. Başvuru ekleri ise ilgili daire başkanlığına
elden teslim edilir.
c) Başvuru ve ekleri, Kurumca belirlenen kriterlere göre düzenlenir. Firma temsilcisi
için görevlendirme belgesi, firma yetkilisi için imza sirküleri dosya ekinde bulundurulur. Sözleşme türüne göre Kurum tarafından ilgili firmadan teminat mektubu istenir. Teminat mektubu
ile ilgili miktar ile usul ve esaslar Komisyon kararı ile belirlenir.
ç) Firmalar, Kuruma verdikleri her türlü bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgilerin
kesinleşmiş olmasından sorumludurlar. Hatalı verilen bilgi ve belgelere dayanılarak alınan kararlar nedeniyle Kurumun uğrayacağı zarar, genel hükümler doğrultusunda tahsil edilir.
Komisyon çalışmalarının gizliliği
MADDE 10 – (1) Komisyonun gizlilik esası içeren çalışmalarına ilişkin ilkeler aşağıda
belirtilmiştir:
a) Alternatif geri ödeme modeli çalışmaları ve sözleşmenin yürütümünde görev alan
firma ve Kurum ilgili personeli ile Komisyon üyeleri tarafından gizlilik ve etik kurallar belgesi
imzalanır.
b) Komisyon çalışmaları sürerken ve sonuçlandıktan sonra yapılmış çalışmaların ve
alınan kararların gizliliği esastır. Uymayanlar hakkında idari ve adli yönden ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan ilaçlar ile finansmanının sağlanılması talebinde bulunulan ilaçların türleri, miktarları,
kullanım süreleri ile bu ilaçların ödeme usul ve esaslarını belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Kurumca oluşturulan İlaç Geri Ödeme Komisyonu, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu ve Sekretaryanın çalışma usul ve esasları ile ilaç başvuruları
ve değerlendirme kriterlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesi ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim fiyat: Bir ilacın kamu fiyatının ambalaj miktarına bölünmesiyle oluşan fiyatı,
b) Dağıtım belgesi: Firma tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi kayıtlarından
alınan ilacın piyasada bulunduğunu gösterir belgeyi,
c) Dönem: Komisyonların bir yıllık çalışma takvimi içerisinde yılda 2 defa gerçekleştirilen çalışma sürelerini,
ç) Eşdeğer bant aralığı: Eşdeğer ilaç grubundaki ilaçların birim fiyatlarından en ucuz
olan birim fiyat ile bu fiyatın üzerine 5510 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde tanımlanan
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından tespit edilen oranın ilave edilmesiyle
bulunan birim fiyat aralığını,
d) Firma: Beşeri tıbbi ürünler/beşeri ilaçların imalat ya da ithalat yetkisini elinde bulunduran gerçek ya da tüzel kişiyi,
e) Gizlilik ve Etik Kurallar Belgesi: Komisyonlara katılacak asıl, yedek ve gözlemci
üyeler ile Sekretarya görevini yürüten personel tarafından imzalanması zorunlu gizlilik kuralları
ile etik kuralların yer aldığı Ek-1’de yer alan belgeyi,
f) Gözlemci üye: Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonuna katılan, kararlara
yön verme yetkisi ve oy kullanma hakkına sahip olmayan sektör temsilcilerini,
g) İlaç: Bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal
ve/veya sentetik kaynaklı etken madde veya maddeler kombinasyonunu,
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ğ) İlaç Geri Ödeme Komisyonu: Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak ilaçlar ile
bunlara ilişkin ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi hususunda Kurum tarafından oluşturulan
komisyonu,
h) İlaç Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar: Komisyonlara yapılacak başvurularda izlenecek usul ve işlemlerin yer aldığı, Kurum tarafından hazırlanan ve Kurum resmî internet
sitesinde yayımlanan usul ve esasları belirleyen alt düzenleyici işlemi,
ı) Kamu fiyatı: Bir ilacın perakende satış fiyatına kamu kurum iskontosu uygulandıktan
sonra oluşan fiyatı,
i) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
j) Kurum Başkanı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,
k) Liste: 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ekinde ve/veya Kurum resmî internet sitesinde yayımlanan ilaç ile ilgili listeleri,
l) Pazar payı: Aynı eşdeğer grup içerisinde yeralan bir ilacın, bu eşdeğer grupta yer alan
diğer tüm ilaçların Kurumca karşılanan toplam kutu sayısı içindeki payını,
m) Sağlık Hizmetleri Bilimsel ve Akademik Danışmanlık Komisyonu: Görüş ve önerilerine başvurulmak üzere, akademisyen ve/veya ilgili dal uzmanlarından oluşturulan komisyonları,
n) Sekretarya: Bu Yönetmelikte yer alan komisyonların görev alanına giren konularla
ilgili sekretarya hizmetini yürüten Kurum Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık
Daire Başkanlığının ilgili birimlerini,
o) SUT: 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,
ö) Taahhütname: Firma ad ve hesabına, Kuruma karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz
olarak, işbu yönetmelik kapsamında istenilen hususların yapılmasının veya tesliminin üstlenildiğini gösteren firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış İlaç Başvurularına
İlişkin Usul ve Esaslar ekinde yer alan belgeyi,
p) Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu (TEDK): İlaçlarla ilgili olarak yapılan başvuruları inceleyip görüş ve/veya karar veren komisyonu,
r) Yönetim Kurulu: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunu,
s) Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi: Kurumca yayımlanan yurt dışından temini halinde bedeli
ödenecek olan ilaçlar listesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlaç Geri Ödeme Komisyonu
İlaç Geri Ödeme Komisyonunun oluşumu
MADDE 4 – (1) İlaç Geri Ödeme Komisyonu aşağıda belirtilen şekilde teşekkül eder.
a) İlaç Geri Ödeme Komisyonu; Kurum Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü başkanlığında, Kurum Başkanının görevlendireceği Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünye-
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sinde görevli biri İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olmak üzere 3 daire başkanı, Maliye Bakanlığının ve Sağlık Bakanlığının görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde ikişer temsilci
ile Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde birer temsilcinin katılımıyla 10 asıl üyeden oluşur.
b) İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının katılamayacağı toplantılara başkanlık etmek
üzere Kurum Genel Sağlık Sigortası genel müdür yardımcılarından biri İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanı tarafından görevlendirilir. İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının katılamayacağı toplantılara görevlendirilmiş olan genel müdür yardımcısı aynı yetkilerle başkanlık
eder.
c) İlgili kurumlarca, İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanı hariç olmak üzere, İlaç Geri
Ödeme Komisyonundaki asıl üye sayısı kadar en az şube müdürü veya konu ile ilgili uzman
düzeyinde yedek üye belirlenir. İlaç Geri Ödeme Komisyonu üyelerinin herhangi bir nedenle
görevinden ayrılması durumunda komisyon üyelikleri için yeni görevlendirilen üyeler Kuruma
bildirilir. İlaç Geri Ödeme Komisyonu üyelerinin geçici görev, izin, hastalık gibi nedenlerle
görevleri başında bulunamadıkları durumlarda aynı yetkilerle yedek üyeler toplantılara katılır.
Üyeler dışındaki kişiler toplantılara ancak davet edilmeleri halinde katılabilirler.
ç) İlaç Geri Ödeme Komisyonuna katılacak asıl ve yedek üyeler Gizlilik ve Etik Kurallar Belgesini imzalayarak görevlerine başlarlar.
İlaç Geri Ödeme Komisyonunun görevleri
MADDE 5 – (1) İlaç Geri Ödeme Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak ilaçlar ile bu ilaçlara ilişkin ödeme usul
ve esaslarını değerlendirerek karara bağlamak.
b) Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak ilaçlarla ilgili gündemde yer alan konular
hakkında TEDK tarafından hazırlanan görüşleri değerlendirerek karara bağlamak.
c) Temininde güçlük yaşanan ve hayati önem arz eden ya da halk sağlığını yakından ilgilendiren ve acil tedbir alınmasını gerektiren ilaçlar hakkında karar almak.
ç) Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak ilaçların katılım payından muafiyeti konusunu değerlendirerek karara bağlamak.
d) Kurumca finansmanı sağlanan ilaçların bütçe üzerindeki etkilerini, pazar paylarını,
klinik ve teknik veriler ile ekonomik ve mali değerlendirmelerini dikkate alarak; ödeme listesinden çıkarılma, mevcut ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik karar almak.
e) Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve perakende satış fiyatına esas olan referans/kaynak
fiyatın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçların
kamu kurum iskontolarının bu kapsamda yeniden düzenlenmesine ilişkin başvuruları karara
bağlamak.
f) Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak ilaçların, Kurumun eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında eşdeğer gruplarının oluşturulması hakkında karar almak.

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

10 Şubat 2016 – Sayı : 29620

g) Listeye alınma başvurusu olan imal ilaç başvurularını, aynı dönemdeki diğer başvuruların sonuçlandırılması beklenilmeden gerektiğinde olağanüstü toplantıda değerlendirmek.
ğ) Kurumca yayımlanan Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ilaçlardan ruhsat alarak
Listeye alınma başvurusu olan ilaçları, aynı dönemdeki diğer başvuruların sonuçlandırılması
beklenilmeden gerektiğinde olağanüstü toplantıda değerlendirmek.
h) Çalışmalar sırasında gerekli görülerek gündem dışı görüşülen konuları değerlendirerek karara bağlamak.
ı) Başvuru sırasında istenilecek bilgi ve belgelerin standartlarını, bunlara ilişkin formları, başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgelere ilişkin istisnai durumları belirlemek.
İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının görevleri
MADDE 6 – (1) İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının görevleri şunlardır:
a) İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışmalarını koordine etmek ve gerektiğinde İlaç
Geri Ödeme Komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
b) TEDK tarafından karara bağlanarak Kurum resmî internet sitesinde duyurulacak başvurularla ilgili kararları onaylamak.
c) 12 nci maddede yer alan işlemleri onaylamak.
ç) Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunca imal ilaç başvurularından İlaç
Geri Ödeme Komisyonunun olağanüstü toplantısında kararlaştırılması yönünde oluşturulan
görüşleri değerlendirerek İlaç Geri Ödeme Komisyonunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) İlaç Geri Ödeme Komisyonu tarafından alınan nihai kararları Kurum Başkanının
onayına sunmak.
e) İlaç Geri Ödeme Komisyonunun yıllık çalışmaları ile bunların sonuçları ve komisyon
çalışmalarına ilişkin istatistiki bilgileri ve genel değerlendirmeleri, takip eden yılın ocak ayında
raporlayarak değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışma esasları
MADDE 7 – (1) İlaç Geri Ödeme Komisyonunun çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yılda en az 2 defa olağan, İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının daveti üzerine
ise olağanüstü toplanır. Her takvim yılının ilk toplantısı İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının daveti üzerine gerçekleşir ve 1 yıllık çalışma takvimi belirlenir. Belirlenen çalışma takvimi Kurum resmî internet sitesinde yayımlanır.
b) Gündemde yer alacak konular İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanı tarafından toplantı gününden en az 1 hafta önce üyelere bildirilir. Olağanüstü toplantı durumunda gündem
ile toplantı gün ve saati en geç toplantı tarihinden 3 gün önce üyelere bildirilir.
c) Çalışmalar, toplantı gündeminde görüşülecek konular sonuçlandırılıncaya kadar devam eder. Her toplantıda gündemdeki konular, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar ile
gerekçeleri ayrıntılı olarak düzenlenen tutanakta belirtilir. Toplantılar sonuçlandığında alınan
kararlara ait tutanak İlaç Geri Ödeme Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.
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ç) Çalışmalar tamamlandıktan sonra alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte en geç 7 iş
günü içinde Kurum Başkanına gönderilir. Kurum Başkanı, İlaç Geri Ödeme Komisyonunca
alınan kararları en geç 1 ay içerisinde değerlendirir.
d) Kurum Başkanı tarafından uygun görülen kararlar gereği yapılmak üzere, uygun görülmeyen kararlar ise tekrar değerlendirilmek üzere İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanına
gönderilir. Tekrar incelenmek üzere iade edilen kararlar, İlaç Geri Ödeme Komisyonunun ilk
olağan toplantısında yeniden değerlendirilerek karara bağlanır.
e) Başvurulardan İlaç Geri Ödeme Komisyonunca kabul edilen ve Kurum Başkanınca
onaylanan kararlar Kurum tarafından yürürlük tarihi belirtilerek yayımlanır. Kabul edilmeyen
veya değerlendirme süreci devam eden başvurular, Kurum Başkanının onay tarihinden itibaren
10 iş günü içerisinde gerekçesi ile birlikte ilgili Sekretarya tarafından başvuru sahibine yazılı
olarak bildirilir.
f) Toplantıya tüm temsilcilerin katılımı esastır. İlgili kurumlar üyelerin katılımını sağlamakla yükümlüdürler. İlaç Geri Ödeme Komisyonu en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Verilen karara katılmayan üye, katılmama nedenini yazılı
olarak karar tutanağında belirtir.
g) İlaç Geri Ödeme Komisyonu, başvuru yapılan konular ile ilgili her türlü ilave bilgi
ve belgelerin yazılı ve/veya sözlü olarak sunulmasını talep edebilir, sağlık hizmetleri bilimsel
ve akademik danışmanlık komisyonlarından görüş alabilir.
ğ) İlaç Geri Ödeme Komisyonu, ihtiyaç duyulan ilaç/ilaç grupları ile ilgili getireceği
tıbbi ve mali fayda, tedavi üstünlüklerinin belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının ilgili
mevzuatı doğrultusunda çalışma talep edebilir, çalışmaların sonucunu değerlendirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun (TEDK) oluşumu
MADDE 8 – (1) TEDK aşağıda belirtilen şekilde teşekkül eder.
a) Kurum İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı başkanlığında;
1) Kurumu temsilen, TEDK Başkanı dahil olmak üzere İlaç Geri Ödeme Komisyonu
Başkanının önerisi, Kurum Başkanının onayı ile görevlendirilecek 6 üye,
2) Sağlık Bakanlığını temsilen ilgili kurum tarafından belirlenmiş 2 üye,
3) Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müşteşarlığı ve Maliye Bakanlığını temsilen en az şube
müdürü veya uzman düzeyinde ilgili kurumlar tarafından belirlenmiş birer üye,
4) Akademisyenler arasından İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanınca biri tabip olmak
üzere belirlenecek 2 üye,
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5) İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İlaç Sanayi Derneği, Araştırmacı İlaç
Firmaları Derneği ve Gelişimci İlaç Firmaları Derneğini temsilen ilgili kuruluşlar tarafından
belirlenmiş birer gözlemci üye
olmak üzere 13 asıl ve 4 gözlemci üyeden oluşur.
b) TEDK Başkanı hariç olmak üzere üye sayısı kadar da yedek üye belirlenir.
(2) TEDK Başkanının geçici görev, izin, hastalık izni gibi nedenlerle görevi başında
bulunamadığı durumlarda toplantılara başkanlık etmek üzere, TEDK Başkanı tarafından Kurumu temsilen katılan üyeler arasından 1 üye görevlendirilir. Kurumu temsilen katılan üyelerden birinin TEDK’ya başkanlık etmek üzere görevlendirilmesi halinde yerine yedek üye toplantılara katılır. TEDK Başkanı tarafından toplantılara başkanlık etmek üzere görevlendirilen
üye TEDK Başkanının katılamayacağı toplantılara aynı yetki ile başkanlık eder.
(3) TEDK üyelerinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, TEDK
üyelikleri için yeni görevlendirilen üyeler Kuruma bildirilir. TEDK üyelerinin geçici görev,
izin, hastalık gibi nedenlerle görevleri başında bulunamadıkları durumlarda aynı yetkilerle yedek üyeler toplantılara katılır. Üyeler dışındaki kişiler toplantılara ancak davet edilmeleri halinde katılabilirler.
(4) TEDK, gerektiğinde görüşlerine başvurmak üzere gerçek/tüzel kişileri toplantıya
davet edebilir veya bunlardan yazılı görüş isteyebilir.
(5) TEDK’nın sekretarya hizmetleri, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve
Eczacılık Daire Başkanlığı bünyesindeki ilgili birimler tarafından yürütülür.
(6) TEDK’ya katılacak asıl, yedek ve gözlemci üyeler Gizlilik ve Etik Kurallar Belgesini imzalayarak görevlerine başlarlar.
Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) TEDK’nın görevleri şunlardır:
a) Başvuru dosyası ile sunulan literatür ve verileri değerlendirmek.
b) Listede yer alan veya Listeye alınma talebi bulunan ilaçlar ile ilgili klinik ve teknik
veriler ile ekonomik ve mali değerlendirmeleri inceleyerek, gerektiğinde sağlık hizmetleri bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu ve/veya gerçek/tüzel kişilerden gelen değerlendirmeleri de dikkate alarak görüş oluşturup İlaç Geri Ödeme Komisyonuna sunmak.
c) TEDK tarafından karara bağlanarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı
ile Kurum resmî internet sitesinde duyurulan başvurular dışındaki başvurulardan, öncelikle
Listeye alınma başvurusu olan imal ilaçlar ile Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ilaçlardan
ruhsat alarak Listeye alınma başvurusu olan ilaçları değerlendirmek, aynı dönemdeki diğer
başvuruların sonuçlandırılması beklenilmeden yayımlanması amacıyla, İlaç Geri Ödeme Komisyonunun olağanüstü toplantısında kararlaştırılması yönünde görüş oluşturarak İlaç Geri
Ödeme Komisyonu Başkanına sunmak.
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ç) Kurumca finansmanı sağlanan ilaçların pazar payları ile bütçe üzerindeki etkileri
hakkında hazırlanan raporları klinik ve teknik veriler ile ekonomik ve mali değerlendirmeleri
inceleyerek, gerektiğinde sağlık hizmetleri bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonunun
görüşlerini de dikkate alarak, görüş oluşturup İlaç Geri Ödeme Komisyonuna sunmak.
d) İlgili kurum ve kuruluşların veya şahısların başvuruları ile ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin önerileri değerlendirmek ve görüş oluşturup İlaç Geri Ödeme Komisyonuna
sunmak.
e) Ruhsat iptali/ruhsat arkası şerhi veya ithal izin onay belgesi iptaline istinaden yapılanlar hariç, Listeden çıkarılmak üzere; firma başvurularını, Kurum tespitlerini, Sağlık Bakanlığının veya ilgili kurum ve kuruluşların başvurularını değerlendirmek ve İlaç Geri Ödeme Komisyonuna sunmak.
f) Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak ilaçların, Kurumun eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında eşdeğer gruplarının oluşturulması hakkında görüş oluşturmak.
g) Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve perakende satış fiyatına esas olan referans/kaynak
fiyatın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçların
kamu kurum iskontolarının bu kapsamda yeniden düzenlenmesine ilişkin başvuruları değerlendirerek İlaç Geri Ödeme Komisyonuna sunmak.
ğ) Listeye ilave edilmesine karar verilen ve Listede mevcut olan ilaçların katılım payından muafiyeti konusunu değerlendirerek İlaç Geri Ödeme Komisyonuna sunmak.
h) İlaçların reçetelenmesine ve ödenmesine ilişkin kuralların belirlenmesi konusunda
görüş oluşturarak İlaç Geri Ödeme Komisyonuna sunmak.
ı) İlacın, aynı eşdeğer grubunda yer alan ilaçlarla ambalaj miktarının aynı veya daha
düşük olması ve birim fiyatının da eşdeğer bant aralığında olması halinde, bu ilaç başvurularını
değerlendirmeye alarak karara bağlamak ve alınan kararları aynı dönemdeki diğer başvuruların
sonuçlandırılmasının beklenilmeden İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile Kurum
resmî internet sitesinde yayımlamak. Bu değerlendirme, TEDK’nın her dönem çalışmasında
öncelikle ve değerlendirme tarihindeki ilaç fiyatları esas alınarak yapılır, firmanın başvuru dosyasındaki kamu fiyatını güncelleme hakkı saklıdır. Güncelleme işlemi ilacın perakende satış
fiyatı üzerinden yapılabileceği gibi bir defaya mahsus olmak üzere kamu kurum iskontosunun
yeniden düzenlenmesi suretiyle de yapılabilir.
i) Aynı veya daha düşük ambalaj miktarında olmak kaydıyla; Listede eşdeğer grubu
bulunmayan ilaç ile aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren ve birim fiyatı listede mevcut
ilaç ile oluşacak eşdeğer bant aralığında olan imal statüsündeki ilaç başvurularını değerlendirmeye alarak karara bağlamak, alınan kararları aynı dönemdeki diğer başvuruların sonuçlandırılmasının beklenilmeden İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile Kurum resmî internet sitesinde yayımlamak. Bu değerlendirme, TEDK’nın her dönem çalışmasında öncelikle
ve değerlendirme tarihindeki ilaç fiyatları esas alınarak yapılır, firmanın başvuru dosyasındaki
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kamu fiyatını güncelleme hakkı saklıdır. Güncelleme işlemi ilacın perakende satış fiyatı üzerinden yapılabileceği gibi bir defaya mahsus olmak üzere kamu kurum iskontosunun yeniden
düzenlenmesi suretiyle de yapılabilir.
j) Başvuru sırasında istenilecek bilgi ve belgelerin standartlarının belirlenmesi, bunlara
ilişkin formların geliştirilmesi ve yenilenmesi konularında görüş oluşturarak İlaç Geri Ödeme
Komisyonuna sunmak.
k) Listede mevcut ürünlerin prospektüs/kısa ürün bilgisi-kullanma talimatı (KÜB-KT)
ve/veya kullanım değişikliklerine ilişkin başvuruları ile ilgili olarak reçeteleme ve ödeme kurallarına ilişkin görüş oluşturarak İlaç Geri Ödeme Komisyonuna sunmak.
Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) TEDK Başkanının görevleri şunlardır:
a) TEDK’nın çalışmalarını koordine etmek.
b) Sağlık hizmetleri bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonu çalışmalarını düzenlemek.
c) TEDK tarafından oluşturulan görüşlerin İlaç Geri Ödeme Komisyonuna iletilmesini
sağlamak.
ç) TEDK tarafından; imal ilaç başvuruları, halk sağlığını yakından ilgilendiren ve acil
tedbir alınmasını gerektiren konular ile Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ilaçlardan ruhsat
alarak Listeye alınma başvurusu olan ilaçlar için İlaç Geri Ödeme Komisyonunun olağanüstü
toplantısında kararlaştırılması yönünde oluşturulan görüşleri İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanına iletmek.
d) TEDK’nın yıllık çalışmaları ile bunların sonuçları ve komisyon çalışmalarına ilişkin
istatistiki bilgileri ve genel değerlendirmeleri, takip eden yılın ocak ayında raporlayarak değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonunun çalışma esasları
MADDE 11 – (1) TEDK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) TEDK; TEDK başkanının daveti üzerine toplanır. Çalışmaları, toplantı gündeminde
görüşülecek konular sonuçlandırılıncaya kadar devam eder. Kurumca yayımlanan başvuru tarihleri içerisinde, ilaç başvurularına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak yapılmış veya ilgili
Sekretarya tarafından eksiklikleri tamamlatılmış başvuru dosyaları TEDK gündemine alınır ve
sonuçlandırılır. Her toplantıda gündemdeki konular, yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar
ile gerekçeleri ayrıntılı olarak tutanak altına alınır ve imzalanır. Çalışmalar sonunda hazırlanan
tutanak, İlaç Geri Ödeme Komisyonu toplantısından en az 5 iş günü önce İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanına iletilir.
b) Halk sağlığını yakından ilgilendiren ve acil tedbir alınmasını gerektiren konular, Kurumca yayımlanan Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde yer alan ilaçlardan ruhsat alarak Listeye alınma başvurusu olan ilaçlar ile TEDK/TEDK Başkanının gerekçeli önerisini içeren diğer konular
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için İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile gündem dışı olarak değerlendirilerek,
İlaç Geri Ödeme Komisyonunun olağan/olağanüstü toplantısında karara bağlanması yönünde
görüş oluşturulabilir.
c) Firma başvuruları dışında, kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından yapılacak başvurular Kurumca duyurulan çalışma takvimine göre gündeme alınır.
ç) TEDK öncelikli olarak başvuru dosyası ile sunulan literatür ve verileri değerlendirir.
Sunulan literatür veya verilerin doğru ya da uygulanabilir olmadığının tespit edilmesi halinde
başvuru TEDK kararı ile reddedilir.
d) Toplantıya tüm temsilcilerin katılımı esastır. İlgili kurumlar bu hususu sağlamakla
yükümlüdürler. TEDK, en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve en az üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği
halinde TEDK Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Verilen karara
katılmayan üye, katılmama nedenini yazılı olarak karar tutanağında belirtir. Gözlemci üyeler
toplantı yeter sayılarının hesaplanmasında dikkate alınmazlar ve oy kullanamazlar.
e) TEDK başvuru yapılan konular ile ilgili her türlü ilave bilgi ve belgelerin yazılı
ve/veya sözlü olarak sunulmasını talep edebilir.
Sekretarya tarafından yürütülecek işlemler
MADDE 12 – (1) Sekretarya tarafından Listede yer alan ilaçların;
a) Sağlık Bakanlığınca fiyatı değiştirilmemek veya fiyatı düşürülmek kaydıyla, firma
değişikliğine ilişkin ruhsat devri veya ilaç isim ya da barkod değişikliği talepleri,
b) Kamu kurum iskontosu oranlarının arttırılma talepleri,
c) Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve perakende satış fiyatına esas olan referans/kaynak
fiyat değişikliğinden kaynaklanan iskonto artışları,
ç) Ruhsat iptali/ruhsat arkası şerhine veya ithal izin onay belgesi iptaline istinaden listeden çıkma talepleri,
değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucu yapılan düzenlemeler her hafta çarşamba
günü Kurum resmî internet sitesinde yayımlanır. Çarşamba gününün resmî tatil olması halinde
bir sonraki iş günü yayımlanır. Yayımlanan Liste yayımı tarihini takibeden ilk iş günü yürürlüğe
girer.
(2) Sekretarya tarafından başvurusu olan ilaç, karşılaştırılacak ilaç/ilaçlarla aynı veya
daha düşük ambalaj miktarında olmak kaydıyla;
a) Eşdeğer grubundaki birim fiyatı en ucuz olan ilacın en az %5 altında birim fiyatlı
olduğu tespit edilen ilaçların,
b) Orijinali Listede bulunan, değerlendirme tarihinde birim fiyatı orijinal ilacın birim
fiyatını aşmayan ilk jenerik ilaçların,
c) Dahil olacağı eşdeğer grubun en ucuz birim fiyatına eşit veya daha düşük fiyatla bedeli ödenecek ilaçlar listesine girecek ilk imal ilaçların,
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ç) Aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren ve eşdeğer grubu bulunmayan listedeki
ilaç ile eşdeğer grup oluşturacak nitelikte ve değerlendirme tarihindeki birim fiyatı, listede
mevcut ilacın birim fiyatını aşmayan imal statüsündeki ilaçların,
başvuruları değerlendirilir. Bu grup ilaçların başvuruları sırasında dağıtım belgesini
Kuruma ibraz etmeleri gerekir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda listeye ilavesine karar verilen ilaçlar her hafta çarşamba günü Kurum resmî internet sitesinde yayımlanır. Çarşamba gününün resmî tatil olması halinde bir sonraki iş günü yayımlanır. Yayımlanan liste yayımı tarihini
takibeden ilk iş günü yürürlüğe girer.
(3) Listeye yeni alınan ve eşdeğer grubun en ucuz birim fiyatına sahip olan ilaç, listeye
alındığı tarihten itibaren %1 pazar payına ulaşana kadar eşdeğer grupta bant hesabına dahil
edilmez. Bu grup ilaçların pazar payları aylık takip edilir. %1 pazar payına ulaşan ilaçlar, eşdeğer grupta bant hesabına dahil edilir.
(4) Listede yer alan ilaçlardan eşdeğer grubun en ucuz birim fiyatına sahip olan ilaçların
pazar payları takip edilir. Son 5 aylık süre verilerinin hiçbirinde %1 pazar payına ulaşamamış
ilaçlar, eşdeğer grupta bant hesabından çıkarılır. Söz konusu ilaçların aylık takibi yapılarak %1
pazar payına ulaştığının tespiti halinde tekrar eşdeğer grupta bant hesabına dahil edilir.
(5) Dağıtım belgesi ile ilgili diğer durumlar şunlardır:
a) Başvuru dosyasında Tahmini Bütçe Etkisi Tablosu hazırlamakla yükümlü olunan
ilaçların sunacağı dağıtım belgesindeki sayının; tabloda yer alan; ilacı kullanması muhtemel
hasta sayısına ait birinci yıl için belirtilen sayının en az %5 oranına denk gelen sayı kadar
olması koşulu aranır.
b) Daha önce şahsi tedavi için yurt dışından temin edilen ve Türkiye’de ruhsatlandırılan
ilaçlar hariç, Listeye yeni alınan ilaçlar için, listeye alındığı tarihten itibaren 5 ay içerisinde
dağıtım belgesi Kuruma ibraz edilmek zorundadır. Beşinci ayın sonunda dağıtım belgesi Kuruma ibraz edilemeyen ilaçlar, İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile provizyon
sisteminde pasif hale getirilir. Provizyon sisteminde pasif hale getirilmiş ilaçların dağıtım belgesinin Kuruma ibraz edilmesi halinde, kamu fiyatları pasiflendikleri tarihteki kamu fiyatını
aşmamak kaydıyla İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile aktif hale getirilir. Sağlık
Bakanlığınca ilaç fiyatlarına yansıtılan kur değişiklikleri/düzenlemeleri oranında kamu fiyatını
etkileyen durumlar ile human albüminler ve immunglobulinler için zorunlu fiyat artışı gerçekleşmesi halinde fiyat kriteri aranmaz. Ancak, 10 uncu ayın sonunda halen dağıtım belgesi ibraz
edilemeyen ilaçlar İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile Listeden çıkarılır. Bu şekilde listeden çıkarılan ilaçlar için 6 ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz. 6 aylık süre sonunda
yapılacak başvuru İlaç Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda yapılır ve çalışma
takvimine göre komisyonların gündemine alınır.
c) Daha önce şahsi tedavi için yurt dışından temin edilen ve Türkiye’de ruhsatlandırılarak listeye alınan ya da alınacak aynı etken maddeyi aynı miktarda içeren ilaç/ilaçların piyasaya arzından firmalar sorumludur. Dağıtım belgesinin, başvuru esnasında ya da Listeye dahil
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edildikleri tarihten itibaren en geç 1 aylık süre içerisinde Kuruma ibraz edilmesi gerekir. Bu
husus firma yetkilisinin imzaladığı taahhütnamede belirtilir. Bu taahhütname başvuru dosyasına
ait dilekçe ekinde yer alır. Listeye alınan ilaçlar için; dağıtım belgesinin en son getirileceği tarihin 1 aylık süreyi aşması halinde ilaç/ilaçların şahsi olarak ya da Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş taraflarca temin edilmesi ve Kurum tarafından ödenmesi durumunda, ilaç/ilaçların
temin fiyatları ile ilacın Kamu fiyatı arasında oluşacak farkın mali yükümlülüğü firmaya ait
olup Kurum, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda firmadan tahsil ve tazmin eder.
ç) Listede yer alan ilaçlar, piyasada bulunma durumunun tespiti için yıllık periyotlarla
izlenir. Biten yıl içinde hiç satışının olmadığı belirlenen ilaçlar Sekretarya tarafından pasif hale
getirilir. Pasif hale getirilmiş ilaçlar için firması tarafından aktiflenme talebi ile Kuruma başvurulması halinde kamu fiyatları pasiflendikleri tarihteki kamu fiyatını aşmaması ve dağıtım
belgesinin Kuruma ibrazı kaydıyla, İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile aktif
hale getirilir. Sağlık Bakanlığınca ilaç fiyatlarına yansıtılan kur değişiklikleri/düzenlemeleri
oranında kamu fiyatını etkileyen durumlar ile human albüminler ve immunglobulinler için zorunlu fiyat artışı gerçekleşmesi halinde fiyat kriteri aranmaz. Bunun dışındaki aktiflenme talepleri için İlaç Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında başvurulması gerekir. Pasiflendikleri tarihten itibaren onuncu ayın sonunda halen aktiflenme talebi olmayan ilaçlar ise
İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile listeden çıkarılır. Bu şekilde listeden çıkarılan ilaçlar için 6 ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz. 6 aylık süre sonunda yapılacak başvuru,
İlaç Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda yapılır ve çalışma takvimine göre
gündeme alınır.
d) Listede yer alan ilaçlardan; Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ilaç fiyat listesinde yer
almadığı veya fiyatının 0 (sıfır) olduğu aylık olarak tespit edilen ilaçlar İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile provizyon sisteminde pasif hale getirilir. Pasif hale getirilmiş
ilaçların Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ilaç fiyat listesinde isim ve fiyatlarının yeniden yer
alması ve firması tarafından Kuruma başvurulması halinde; kamu fiyatları pasiflendikleri tarihteki kamu fiyatını aşmamak kaydıyla, İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı ile
aktif hale getirilir. Bu durumların dışında kalan başvuruların İlaç Başvurularına İlişkin Usul
ve Esaslar kapsamında yapılması gerekir. Pasiflendikleri tarihten itibaren 10 uncu ayın sonunda
halen fiyat listesinde yer almayan ilaçlar ise İlaç Geri Ödeme Komisyonu Başkanının onayı
ile listeden çıkarılır.
e) Perakende satış fiyatı bulunmayan, depocu satış fiyatı ile piyasaya arzı gerçekleşen
ilaçlar için dağıtım belgesi aranmaz.
Sağlık hizmetleri bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonları
MADDE 13 – (1) Sağlık hizmetleri bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonları,
ayrı ayrı veya birlikte görüş vermek üzere en az 5 katılımcıdan oluşur. Üyeler çalışma sonuçlarını ayrı ayrı veya birlikte yazılı olarak sunarlar. Bu çalışmalara İlaç Geri Ödeme Komisyonu
ve TEDK’da temsil edilen kurumların temsilcileri katılabilir.
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İlaç başvuruları ve istenecek belgeler
MADDE 14 – (1) İlaç başvuruları ve istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvurular için Sekretaryaya müracaat edilir.
b) Başvurular; İlaç Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen esaslara uygun
olarak yapılır.
c) Başvuru dosyası, Sekretarya tarafından şekil olarak ön inceleme yapıldıktan sonra
uygunluk parafı verilir ve firma tarafından evrak servisine teslim edilir. Eksikliği sonradan tespit edilen bilgi ve belgeler ilgili firmaya yazılı olarak bildirilir. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınır.
ç) Çalışmalarda tespit edilen eksik veya ek bilgi ve belgeler, tespit tarihinden itibaren
5 iş günü içinde ilgili firmadan yazılı olarak istenir. Eksik/ek bilgi ve belge tamamlanana kadar
inceleme süreci durur. İnceleme süreci durdurulan başvurularda, istenilen tüm belgeler ilgili
firma tarafından çalışmaların bitimine kadar teslim edilir.
d) Bu süre içerisinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi halinde mevcut bilgi ve
belgeler esas alınarak karar verilir.
e) Verilen her türlü bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgilerin kesinleşmiş olmasından
Kuruma bilgi ve belgeyi verenler sorumludur. Hatalı verilen bilgi ve belgelere dayanılarak alınan kararlar nedeniyle Kurumun uğrayacağı zarar, bilgi ve belgeyi Kuruma sunanlardan ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda tahsil veya tazmin edilir. Bu husus firma yetkilisinin imzaladığı taahhütnamede belirtilir ve bu taahhütname başvuru dosyasına ait dilekçe ekinde yer
alır.
f) Listede küçük ambalajlı formu bulunan aynı firmaya ait büyük ambalajlı ilaçların
başvurularında, başvurusu olan ilacın birim fiyatının, en küçük ambalajlı ilacın birim fiyatının
%10 altında olması ve akılcı ilaç kullanımına uygunluk kriterleri esas alınır.
g) İlaç Geri Ödeme Komisyonunca listeden çıkarılması yönünde karar alınan ilaçlar
için uygulama, kararın yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer. Firmanın eczane stok zararını karşılayacağına dair yazılı beyanı olması halinde yayım tarihinden sonraki 3 aylık yürürlük süresi beklenmez.
ğ) Kombine ilaçlarla ilgili değerlendirmelerde İlaç Geri Ödeme Komisyonunun bu ilaçlara ilişkin genel uygulamaya yönelik kararları göz önünde bulundurulur.
h) Firmalar tarafından SUT’un ilgili maddelerinde yer alan iskonto oranlarının üzerinde
yapılan iskonto talepleri tam sayı olarak verilir. Ondalıklı rakam şeklinde verilen özel iskonto
talepleri ise ayrıca firmasına bildirim yapılmadan, ondalıklı olmayacak şekilde bir üst rakama
yuvarlanarak tam sayı halinde değerlendirilir.
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Başvurunun reddedilmesi halinde tekrar başvuru
MADDE 15 – (1) Bir başvuruya birinci kez ret kararı verilmesi halinde, söz konusu
kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren firmalar tarafından başvuru şekilleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Başvurusu birinci kez reddedilen firmalar, İlaç Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar
doğrultusunda başvuru dosyası hazırlamadan sadece ret kararına yönelik gerekçeleri ile bu gerekçelere yönelik varsa ek bilgi ve belgeler ile 2 ay içinde başvurabilir. Bu şekildeki başvuru
çalışma takvimine uygun olarak değerlendirmeye alınır. Söz konusu başvuruya istinaden ikinci
kez yapılan değerlendirme sonucu İlaç Geri Ödeme Komisyonu tarafından tekrar reddedilmesi
halinde başvuru ikinci kez reddedilmiş sayılır.
b) Başvurusu birinci kez reddedilen firmaların tekrar başvurusunu 2 ay içinde yukarıda
açıklanan şekilde yapamamaları halinde, tekrar başvuru İlaç Başvurularına İlişkin Usul ve
Esaslar doğrultusunda yeni dosya hazırlanmak suretiyle ve çalışma takviminde duyurulan başvuru tarihine göre yapılır.
(2) Aynı başvuruya ikinci kez ret kararı verilmesi halinde; ret kararının ilgiliye tebliğ
tarihinden itibaren 6 ay içinde tekrar başvuru yapılamaz. Bu süre sonunda İlaç Başvurularına
İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda ve çalışma takviminde duyurulan başvuru tarihine göre
tekrar başvuru yapılabilir. Ancak ret kararı verilen ilaca ait yeni bilimsel veri olması veya endikasyon değişikliği durumlarında bu süreler dikkate alınmaz. Bu ilaç ile ilgili Türkiye’de
klinik araştırma yapıldığının Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmesi
halinde, 6 aylık süre beklenilmeden bir defa daha başvurulabilir.
İlaç Geri Ödeme Komisyonu ve Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu
çalışmalarının gizliliği
MADDE 16 – (1) İlaç Geri Ödeme Komisyonu ve TEDK’nın çalışmalarının gizliliğine
ilişkin ilkeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Komisyonlara katılacak asıl, yedek ve gözlemci üyeler Ek-1’de yer alan Gizlilik ve
Etik Kurallar Belgesini imzalayarak görevlerine başlarlar.
b) Komisyon çalışmalarının tamamında ya da bir bölümünde görev alanlar tarafından,
komisyon çalışmaları sürerken veya sonuçlandığında alınan kararlar, yayımlanıncaya veya duyuruluncaya kadar açıklanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA
KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/8/2008 tarihli ve 26976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince alternatif geri ödeme modelleri ve alım
dahil Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışma, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 72 nci ve 73 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“f) İlaç Geri Ödeme Komisyonu: Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak beşeri tıbbi
ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından
oluşturulan komisyonu,”
“ı) Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonu:
Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak olan sağlık hizmetleri ile ilgili alternatif geri ödeme
modelleri ve bunlara ilişkin ödeme usul ve esasları ile sözleşme taslak metinleri hazırlamak
amacıyla Kurum tarafından oluşturulan ve bu sağlık hizmeti bedellerinin belirlenmesinde Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından yetkilendirilen Sosyal Güvenlik Kurumu
Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonunu,
i) Alternatif geri ödeme modeli: Kurumca finansmanı sağlanan/sağlanacak olan sağlık
alanındaki ürün ve hizmet gruplarının; ihtiyaç duyulan alanlarda mevcut ödeme usul, esas ve
kuralları dışında mali veya tıbbi olarak getireceği faydaya göre ödeme kapsamına alınması
veya mevcut ödeme usul, esas ve kurallarının değiştirilmesi ile yurtdışından temin edilen, ülkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan ürün gruplarının üretiminin, ithal ürünlerin yerli
üretime geçmesinin, piyasada bulunurluğunun sağlanması hususlarının teşvik edilmesi amacıyla oluşturulan geri ödeme modellerini,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Komisyon kararları Resmî Gazetede yayımlanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Komisyon; İlaç Geri Ödeme Komisyonuna veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonuna yetki devri yapabilir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/8/2008

26976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/12/2013

28862

—— • ——
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 2)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında,
engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim
değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme,
dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her
yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacağı, engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim sürelerinin, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirleneceği; söz konusu maddenin ikinci
fıkrasında ise, birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı
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beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların,
iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum
açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Destek eğitim giderleri
MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak
kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur.
a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı;
katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 472 TL, grup eğitimi için aylık
133 TL olarak belirlenmiştir.
b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten,
bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır.
c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenlemeler esas alınır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

—— • ——
KURUL KARARLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 6709

Karar Tarihi: 04/02/2016

Kurul Başkanlığının 03.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.02.2016
tarih ve 32521522-103.01.01[134-155]-E.3121 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Met-ay Faktoring A.Ş.’nin (Şirket) faaliyet izninin, Şirketin talebi doğrultusunda 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1)
numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,
- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/501
Karar No : 2015/589
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası
yazılı 15/12/2015 tarihli ilamı ile;
Türk Ceza Kanununun 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize
açılan kamu davasında CMK-223/2-a maddesi uyarınca BERAATĠNE karar verilen Nıkolay ve
Vasılısa kızı, 07/08/1956 Moldova D.lu, ANNA COL tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ
mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
113
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Silifke 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/18
Karar No : 2015/512
Basit Yaralama suçundan sanık TURAN ĠPEK hakkında mahkememizde açılan; kamu
davasının yapılan yargılaması sonucunda;
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 08/09/2015 tarihli ilamı ile sanık
hakkında BASĠT YARALAMA suçundan mahkumiyet kararı verilmiĢ olup, verilen karar dosyada
sanığın açık adresi bulunmadığından sanığa tebliğ edilememiĢ olduğundan;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı
Ġlan olunur.
114
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2012/836
Karar No
: 2012/424
ARA KARAR
Davacı
: K.H.
Sanık
: BEDĠR ALIYEV
Suç
: 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık
Suç Tarihi / Saati : 29/01/2012
Suç Yeri
: ARALIK/IĞDIR
Karar Tarihi
: 30/10/2012
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı
Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 30/10/2012 tarih ve 2012/56 esas ve 2012/424 karar sayılı dosyanın yargılaması
sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar
verilmiĢ olup, sanık BEDĠR ALIYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın
28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
117
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.500.- Ton. yaĢ çay yükleme ve nakliye ĠĢi %20
artar-azalır opsiyonlu olarak, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında
Açık Ġhale Usulü ile yapılacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Muratlı Çay Fabrikası
Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVĠN adresinden temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22/02/2016 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Muratlı
Çay Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVĠN adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġstekliler tekliflerinde Ġstenen Normlarda tek Fiyat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Ġstekliler teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3‘ü oranında geçici teminat,
yapılacak sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġstekliler bu ihalede, yükleme iĢine ayrı nakliye iĢine ayrı teklif vereceklerdir.
9 - Ġhale ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır.
10 - Ġhale kısmi teklife açıktır.
11 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1153/1-1
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VAGON, MAKĠNE, FURGON TEMĠZLĠĞĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/23478
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/
ĠSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14
2 - Ġhale konusu
iĢin adı ve miktarı
: Halkalı Gar Anahat, Alpullu Gar Vagon, furgon ve
Kapıkule Gar Vagon, furgon temizlik hizmetlerinin, 12
kiĢi ile 16.03.2016 tarihinden, 31.12.2016 tarihine kadar
yürütülmesi iĢi
3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı‘nda 01.03.2016 tarih ve saat: 14.00‘te
yapılacaktır.
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat
HaydarpaĢa ĠSTANBUL‘a 01.03.2016 tarih ve saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması
Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle
temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1003/1-1
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MUHTELĠF TĠP LOKOMOTĠFLERĠN BĠR DEMĠRYOLU HATTINDAN DĠĞER
DEMĠRYOLU HATTINA TAġINMASINDA KULLANILMAK ÜZERE
1 ADET LOKOMOTĠF TRANSPORT ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/25758
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
2 - Ġhale konusu malın
adı ve miktarı
: 1 Adet Lokomotif Transport Ünitesi Alımı.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 17/03/2016 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi BaĢkanlığı Cer
SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL
bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1042/1-1

—— • ——

FINDIKLI VE SABUNCULAR ÇAY FABRĠKASINA ELEKTRĠK
MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan Dizel Jeneratör ve Modüler Hücre Grubu %20 artar-azalır
opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale
Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/
RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.02.2016 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00‘te açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır.
8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.
9 - Ġstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koĢulu ile
kalem bazında kısmi teklif verebilirler.
10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1026/1-1
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VAGON FREN BORULARI SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/26356
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 26 kalem Tenteli Vagon Fren Boruları, teknik Ģartname ve
resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 25/02/2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
25/02/2016 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1175/1-1

—————

KUPLÖR SATIN ALINACAKTIR.
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/26503
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 500 adet E tipi Kuplör, teknik Ģartname ve resimlere göre
imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 24/02/2016 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
24/02/2016 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
1176/1-1
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Torbalı Belediyesi Başkanlığından:
1 - ĠHALENĠN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi
tapunun 306 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 10.752,00 m2 yüzölçümlü taĢınmazın satıĢı
Ġhale kapsamında satıĢı yapılacak taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda
verilmiĢtir.

Ġli
Ġzmir

Ġlçesi
Torbalı

Mahallesi ve
Mevkii
Ayrancılar

Pafta
L18C.1A.-2D

Ada
306

Parsel
1

Yüzölçümü
10.752,00 m²

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı‘nda E=1.00
2 - ĠHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı
Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: Ġhale,
23/02/2016 Salı günü saat 14:00‘da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı
Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/ĠZMĠR adresinde Encümen
huzurunda yapılacaktır. Ġsteklilerin, ġartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri
tekliflerini 23/02/2016 Salı günü saat 12.00‘a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4 - ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: Ġstekliler Bahse konu satıĢ ile ilgili ihale dokümanları,
Torbalı Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak
Ģartnameyi alabilirler.
5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT:
Satılacak olan taĢınmazın muhammen bedeli 3.225.600,00 TL‘dır. (KDV kanununun
17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup
96.768,00 (doksan altı bin yedi yüz altmıĢ sekiz TL)‘dır.
Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak
zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleĢen ihale bedelinin % 6‘sıdır.
6 - ĠSTENĠLEN BELGELER: Ġstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun
olarak hazırlanarak 23/02/2016 Salı günü saat 12:00‘a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı
Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.
- Gerçek KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter
tasdikli imza sirkülerinin aslı,
- Tüzel KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmıĢ yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli
sureti
d) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve noter tasdikli
vekaletname örneğinin aslı.
- Ortak GiriĢim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2016 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı,
c) 2016 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortaklık sözleĢmesinin aslı,
d) Ortak giriĢimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
Ġlan olunur.
980/1-1
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ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠNE AĠT PARÇACIK HIZLANDIRICI SĠSTEMĠNĠN
ÜNĠVERSĠTENĠN ĠHTĠYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTĠF
MADDELERĠN ÜRETĠLEBĠLMESĠ VE AR-GE PROJELERĠNĠN DESTEKLENMESĠ
AMACIYLA HASILAT KĠRALAMASI YOLU ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖
üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge
projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya
verilecektir.
ĠHALENĠN ZAMANI, YERĠ, ġEKLĠ:
Ġhale;
a) Zamanı:
aa - Günü: 22/02/2016
ab - Saati: 14:00‘de
b) Yeri: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Ġbni
Sina AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Akademik YerleĢke L Blok Kat:3 Ġhale Komisyon Odası
Samanpazarı/ANKARA
c) ġekli:
ca - Ġlk teklifler 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35- c maddesine göre ―Açık Teklif
Usulü‖ ile yapılacaktır.
cb - Pey artırımı her tur için asgari 1.000-TL ve katları olacaktır.
d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 22/02/2016 günü saat 14:00‘a kadar elden
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Ġbni Sina AraĢtırma
ve Uygulama Hastanesi Akademik YerleĢke L Blok Kat: 3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/
ANKARA adresine teslim edilecektir.
TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE TEMĠNATLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR:
a - Kiraya verilecek ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖ muhammen kira bedeli;
aa) Bir yıllık 300.000,00 TL, 10 yıllık 3.000.000,00 TL‘dir.
ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.
b - Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL‘dir.
c - Bu ihale ile ilgili geçici teminat muhammen bedel üzerinden 90.000,00 TL‘ dir.
d - Ġhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;
da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu GiriĢimci ġubesindeki
TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya,
db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılacak, alınacak
dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale Ģartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte
ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.
Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale Ģartnamesi;
a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin
edilebilir.
b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr)
adresinde yayınlanmaktadır.
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ĠSTEKLĠLERDE ARANACAK BELGELER:
a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.)
b) Ġmza sirküleri (Noterden)
c) Ġhaleye katılacak için yetki belgesi
d) Geçici teminata iliĢkin belge
e) Doküman Satın Alındı Belgesi, BaĢvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, Ġhale Konusu Tesisin
Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan
f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge
g) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ bağlı olduğu vergi dairesine borcunun
bulunmadığına dair belge
h) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun
bulunmadığına dair belge
ı) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu)
k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge
l) Ġsteklilerin ihaleye konu olan iĢ veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden
önceki 5 yıl içerisinde gerçekleĢtirdiğini gösterir belge
m) Ġsteklilerin Türkiye‘de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi iĢletme tecrübesi
ve/veya satıĢ tecrübesi olmasına iliĢkin belge,
Ġlanen duyurulur.
1194/1-1

—— • ——

30 YIL SÜRE ĠLE MÜLKĠYETĠN GAYRĠ AYNĠ HAK (BAĞIMSIZ ÜST HAKKI) TESĠS
EDĠLEREK DONATILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Çarşamba Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti ÇarĢamba Belediyesine ait 1010 ada, 1 Parsel ve 19L1D Pafta üzerinde inĢa
edilmiĢ olan, Ģartnamesinde niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Vefa YaĢam ve AlıĢveriĢ
Merkezi, 30 yıl süre ile Mülkiyetin Gayri Ayni Hak (Bağımsız üst hakkı) tesis edilerek ticari,
sosyal ve kültürel hizmet amaçlı olarak donatılması ve iĢletilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
1 - Ġhale 25.02.2016 PerĢembe günü saat 10.00 Belediyemiz toplantı Salonunda Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2 - Ġhale ile ilgili Ģartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünde görülebilir.
3 - Ġsteklilerin 25.02.2016 PerĢembe günü en geç saat 10.00‘a kadar teklif zarflarını
Belediyemize Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri Ģarttır. Belirtilen saatten sonra gelen
teklifler ve posta ile baĢvurulması halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır.
Ġsteklilerin:
4.1 - Kanuni ikametgahı olması,
4.2 - Türkiye de tebligat için adres göstermesi,
4.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
4.3.1 - Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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4.3.2 - Tüzel kiĢi olması halinde Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan, 2016yılı içinde alınmıĢ, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
(Türkiye de ġubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kiĢiliğinin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğinin
bulunduğu Ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye DıĢ ĠĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
4.3.3 - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin
her birinin (4.3.1) ve (4.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge. Ortak giriĢimciler ihaleden
sonra birlikte Ģirket kurabilirler. Ancak idareye karĢı, ortaklar ve Ģirket birlikte ayrı ayrı sözleĢme
ve Ģartnamelerin tamamından sorumludurlar. ġirket kurulması için idarenin onayının alınması
mecburiyeti vardır.
4.4 - Ġmza sirküleri / beyannamesi vermesi,
4.4.1 - Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4.2 - Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
konsolosluğunca ve Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.)
4.4.3 - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin
her birinin (4.4.1) ve (4.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5 - Ġstekliler adına vekaleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza
beyannamesi vermesi. (Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerini
bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
4.6 - Yeterliliğe iliĢkin belgeler:
4.6.1 - Ġhaleye girecek olan istekliler, son 5 yıl içerisinde en az 3 adet AlıĢveriĢ Merkezi
ĠĢletme hizmetine ait iĢ deneyim belgesi veya sözleĢme ve faturalar ibraz edecektir. Ġstekliler bu
belgeyi kendi adlarına sunabilecekleri gibi, firmanın %50‘sinden fazla hissesine sahip ortağına ait
iĢ deneyim belgesini de ibraz edebileceklerdir. Bu durumda isteklilerin iĢ deneyim belgesini
sunacağı %50‘sinden fazla hissesine sahip ortağının en az bir yıldır ortak olduklarına dair durumu
belgelendirmek durumundadır. Bu belgenin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali
müĢavir veya ticaret odası tarafından onaylı olması zorunludur.
4.6.2 - Vergi dairesi veya yeminli mali müĢavirlerce tasdikli son yıla iliĢkin bilanço ve
gelir gider tablosu vermesi,
4.6.3 - ġartnamenin 6.1 maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Belediyeye
yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,
4.6.4 - Ġsteklilerin ortak giriĢim halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleĢmesi vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen
veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar).
5 - 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak
ihalelere katılamazlar.
6 - Belediyemiz, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Ġlan olunur.
1109/1-1
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EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ (EÖD) MALZEME SATIġI YAPILACAKTIR
Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünden:
EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ MALZEME SATIġI (2016/ADYSATIġ-8)
―Kapalı Teklif Usulü‖ ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında ―açık arttırma usulü‖ ile
ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. No: 256 PK: 9
02040 - Merkez/ADIYAMAN
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 416 212 5304/5302
c) Elektronik Posta Adresi
: ygoktas@tp.gov.tr, asalan@tp.gov.tr
d) Ġlgili personel
: Yılmaz GÖKTAġ, Ali SALAN,
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: 41 Kalem E.Ö.D. Makine Teçhizat ile 86 Kalem yedek
parçaların satıĢı
b) Bulunduğu Yer
: TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü ambarları ile
sahalarında (KarakuĢ Üretim Ġstasyonu/KAHTA ile
Türmüz Üretim Ġstasyonu/MERKEZ)
c) Teslim Süresi
: Ġstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil
günleri hariç her gün TP‘nin mesai saatlerinde teslimat
yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı malzemenin
tamamını 10 iĢgünü içinde bedelini yatırmak ve bu
tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin iĢletme
sahasından çıkarmak zorundadır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü Türkiye
Petrolleri Mah. Karapınar Cad. No: 256 PK: 9 02040
Merkez/ADIYAMAN Bölge Müdürlüğü Komisyon Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 02.03.2016, Saat: 10.00
4 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler:
a) T.P. Adıyaman Bölge Müdürlüğü‘nde bulunan E.Ö.D. malzeme satıĢı Türkiye
Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile
teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle
satılacaktır.
b) Ġhaleye iliĢkin Ģartname;
Ġhaleye katılacaklar, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli
personelle irtibat kurmak suretiyle ücretsiz olarak temin edebilirler.
c) Teklifler, 02.03.2016 tarih ve saat 10:00‘a kadar Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge
Müdürlüğü MUHABERAT SERVĠSĠNE elden verilebileceği gibi, 1. maddede verilen adresine
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluĢabilecek gecikmeden Ġdaremiz
sorumlu değildir.
d) Ġstekliler teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam malzeme bedelinin en az %3‘ü
oranında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiĢ veya eksik teminat verilmiĢ
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) Ġhale, 02.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 10.00‘da Bölge Müdürlüğü Komisyon
Salonunda yapılacak, Ġhale Komisyonunca kapalı zarf teklifleri uygun bulunan istekliler ile açık
arttırma yapılacaktır.
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f) Tekliflerin fiyat opsiyonu son teklif verme tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim
günüdür.
g) Ġhaleye gerçek veya tüzel kiĢi herkes teklif verebilecektir.
EK-1
EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ MALZEME VE MUHAMMEN BEDEL LĠSTESĠ
SATIġ
MUHAMMEN
S.N.
CĠNSĠ
MĠKTARI BEDEL (TL)
BULUNDUĞU YER

1

2
3
4
5
6

180 TON DĠZĠ
KAPASĠTELĠ SONDAJ
KULESĠ (EMSCO-550)
1896 USGPM Kapasiteli
Santrifüj Pompa
1896 USGPM Kapasiteli
Santrifüj Pompa
2770 USGPM Kapasiteli
Santrifüj Pompa
3210 USGPM Kapasiteli
Santrifüj Pompa
3210 USGPM Kapasiteli
Santrifüj Pompa

111
Kalem

594.121,00

1 Adet

40.000,00

1 Adet

40.000,00

1 Adet

40.000,00

1 Adet

8.000,00

1 Adet

8.000,00

7

1860 KW Elektrik Motoru

1 Adet

26.000,00

8

1860 KW Elektrik Motoru

1 Adet

26.000,00

9

1860 KW Elektrik Motoru

1 Adet

26.000,00

10

160 KW Elektrik Motoru

1 Adet

4.500,00

11

160 KW Elektrik Motoru

1 Adet

4.500,00

5 Adet

8.750,00

2 Adet

2.500,00

12
13

20" ASA-300 Elektrik
Motorlu Gate Vana
20" ASA-150 Elektrik
Motorlu Gate Vana

14

10‖, ASA-900 Globe Vana

3 Adet

5.250,00

15

20‖, ASA-300 Sepet Tipi
Filtre

3 Adet

5.250,00

16

Planya Tezgahı

1 Adet

1.500,00

17

Yatar Daire Makinası

1 Adet

2.200,00

Kule aksamı (25 kalem)
―KarakuĢ Üretim Ġstasyonu/
KAHTA‖da, yedek parçaları (86
kalem) ise Bölge Müdürlüğü
Ambarında bulunmaktadır.

KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
KarakuĢ Üretim
Ġstasyonu/KAHTA
Türmüz Üretim
Ġstasyonu/MERKEZ
Türmüz Üretim
Ġstasyonu/MERKEZ
1152/1-1
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MUHTELĠF ĠġLER ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden:
Erzurum

BüyükĢehir

Belediyesi

sınırları

içerisinde

faaliyet

gösteren

sağlık

kuruluĢlarından (ünitelerden) kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, taĢınması, tıbbi atık
sterilizasyon tesisinde sterilize edilmesi, bertarafı ve sterilizasyon tesisinin iĢletilmesi iĢi 2886
sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35. maddesi a bendine göre kapalı teklif usulü ile (kapalı teklif
usulü ile artırma ihalesi) ihale edilecektir.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: Erzurum BüyükĢehir Belediyesi MuratpaĢa Mah. Merkezi
Yönetim Caddesi 25100 Yakutiye/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0 (442) 344 10 83 - Fax: 0 (442) 344 11 59
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Erzurum BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet
gösteren sağlık kuruluĢlarından (ünitelerden) kaynaklanan
tıbbi atıkların 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi
Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği kapsamında insan sağlığına ve
çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak
toplanması, taĢınması, tıbbi atık sterilizasyon tesisinde
sterilize edilmesi, bertarafı ve tesisin iĢletilmesi iĢi.

b) Yapılacağı yer

: Tıbbi

atıkların

toplanması

ve

taĢınması

Erzurum

BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde, sterilizasyon ve
bertarafı ise Aziziye Ġlçesi Adaçay Mah. adresindeki
―Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Tıbbi Atık
Sterilizasyon Tesisi‖nde yapılacaktır.
c) Süresi

: 4 yıl (ĠĢe baĢlama tarihi: 08 Nisan 2016, ĠĢ bitirme tarihi:
08 Nisan 2020)

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

:Erzurum

BüyükĢehir

Belediyesi

Encümen

Salonu.

MuratpaĢa Mah. Merkezi Yönetim Caddesi BüyükĢehir
Belediyesi Binası Kat 3
b) Tarihi ve saati

25100 Yakutiye/ERZURUM

: 25 ġubat 2016 PerĢembe Günü, saat: 14:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1. Kanuni ikametgah sahibi olmak,
4.2. Tebligat için Türkiye‘de adres göstermek,
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4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5. Ġhale dokümanında yer alan (Ek-2) standart forma uygun teklif mektubu,
4.6. Bu ilanın 7. maddesinde belirlenen miktarda geçici teminat mektubu veya geçici
teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını
gösteren makbuzlar,
4.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.8. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ihale dokümanında yer alan (Ek-3) standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi
4.9. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya
da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren,
ihale dokümanında yer alan (Ek-4) standart forma uygun belge.
4.10. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.3 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.9 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.11. Ġstekli bahse konu iĢ ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini
doldurmamıĢ, Tıbbi Atık Sterilizasyon Sistemleri içerikli TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem
Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu
KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ
belgelendirme kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluĢlarının,
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Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢu olduklarının ve bu kuruluĢlarca düzenlenen
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit
edilmesi gerekir. Ġhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir.
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme
kuruluĢları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belge ve
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu
[belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan her
biri istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.
4.12. Kalite ve standarda iliĢkin belgelerin sunuluĢ Ģekli
Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢları tarafından düzenlenen [TS
EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
ve OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin], Türk Akreditasyon
Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik iĢleminden
muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye‘deki yeminli
tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de
Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tasdik iĢleminden muaftır.
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluĢları
tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belgeler için Türk
Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt
dıĢında düzenlenenler de tasdik iĢleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin Türkiye‘deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından
onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti DıĢiĢleri Bakanlığı tasdik
iĢleminden muaftır.
4.13. Müteahhit kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında
taahhüt edilen ―Tıbbi Atık Toplama, TaĢıma, Sterilize Etme ve Sterilizasyon Tesisi ĠĢletme ĠĢi‖ ne
ait iĢ deneyim (iĢ bitirme) belgesini veya kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme
kapsamında taahhüt edilen ―Tıbbi Atık Toplama, TaĢıma, Sterilize Etme ve Sterilizasyon Tesisi
ĠĢletme ĠĢi‖ tamamlamıĢ olduğunu gösteren iĢverenden alınmıĢ yazılı belgeyi veya kamu veya
özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ―Tıbbi Atık Toplama,
TaĢıma, Sterilize Etme ve Sterilizasyon Tesisi ĠĢletme ĠĢi‖nin % 80‘ini tamamlamıĢ olduğunu
gösteren iĢverenden alınmıĢ yazılı belgeyi sunmalıdır.
Yalnız - toplama ve taĢıma - veya yalnız - sterilizasyon tesisi iĢletme - iĢinin yapılmıĢ
veya yapılıyor olduğunu gösteren belgeler kabul edilmez. Bu belgeler, iĢ ortaklıklarında her bir
ortak tarafından ayrı ayrı sunulmalıdır.
4.14. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmıĢ

örneklerini

vermek

zorundadır.

Ancak,

Türkiye

Ticaret

Sicili

Gazetesi

Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak
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isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul
edilecektir. Kamu kurum ve kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının
internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik
belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
4.15. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu
olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu
anlama gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
4.16. Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Ġdare tarafından ―aslı
idarece görülmüĢtür‖ veya bu anlama gelecek Ģekilde Ģerh düĢülen suretlerini tekliflerine
ekleyebilirler.
4.17. Yerli istekliler ile Türk vatandaĢı gerçek kiĢi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢi ortağı bulunan iĢ ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı
dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye‘deki yeminli tercümanlar tarafından
yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti
DıĢiĢleri Bakanlığı tasdik iĢleminden muaftır.
4.18. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları, teklif
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
4.19. Ġhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı‘nda
görülebilir ve 500,00 TL (beĢyüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ―Erzurum BüyükĢehir Belediyesi Encümen
BaĢkanlığı MuratpaĢa Mah. Merkezi Yönetim Caddesi BüyükĢehir Belediyesi Binası Kat 4
25100 Yakutiye Erzurum‖ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - ĠĢin tahmin edilen bedeli aylık kira tutarı (KDV hariç) 40.000,00 TL (kırkbin Türk Lirası)
olmak üzere 4 (dört) yıllık tahmin edilen bedeli 1.920.000,00 TL (birmilyondokuzyüzyirmibin
Türk Lirası)‘dir. Geçici teminat tutarı en az 57.600,00 TL (elliyedibinaltıyüz Türk Lirası)‘dir.
8 - Erzurum Ġlinde günlük toplanan tıbbi atık miktarı yaklaĢık 3 ton‘dur. Erzurum Ġl
Mahalli Çevre Kurulunca 2016 yılı için belirlenen tıbbi atık bertaraf ücreti ise (KDV hariç) 2,35
TL/kg‘dır
Ġhale üzerine kalan müteahhit, tıbbi atıkların toplanması, taĢınması, sterilizasyonu
karĢılığında sağlık kuruluĢlarından (ünitelerden) alacağı KDV hariç brüt gelirden (tıbbi atık
bertaraf ücretinden) Ġdareye, ihalede teklif edeceği % oranında pay verecektir.
Ġstekliler tekliflerini KDV hariç brüt gelirden idareye verecekleri % oranını sunmak
suretiyle (baĢlangıç oranı % 25‘tir.) vereceklerdir.
Ġhale en yüksek payı veren istekli üzerine yapılacaktır.
9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
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2 (ĠKĠ) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem
cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası/
Ġhale kayıt numaraları
: 1) 2016/26940 2) 2016/26960
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Kurupelit-Atakum /
SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7090
Faks: 0(362) 457 60 21
c) Elektronik posta adresi
: pyo@omu.edu.tr
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: --2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1) Vakum Ġnce Film Kaplama Sistemi, 1 Adet
(Komple)
2) Potansiyotat/Galvanostat Cihazı, 1 Adet (Komple)
b) Teslim yeri/yerleri
: 1) Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü,
2) Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği
Bölümü
c) Teslim tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 60 (altmıĢ)
takvim günü
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/
Ġhalenin
a) Verileceği/Yapılacağı yer
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje
Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu
Kurupelit-Atakum/SAMSUN
b) Tarihi ve saati/
Tarih ve saatleri
: 1) Tarih: 24/02/2016 Saat: 14:00
2) Tarih: 24/02/2016 Saat: 14:30
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu
kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Yeterlik baĢvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.4. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla)
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler
hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.
b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen
maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.
c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde
demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe
kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taĢınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların
isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart
forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında,
T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‗na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB‘da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir;
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)
4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.)
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere
açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil
her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme
Daire

BaĢkanlığının

Ziraat

Bankası

Üniversite

Bürosu

nezdinde

bulunan

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır.
Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç
ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir.‖
7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale
dokümanı satın alındığına dair belge;)
8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici
teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en
az 60 (altmıĢ) takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
1108/1-1
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8.000 METREKARE KARO HALI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire
BaĢkanlığı ihtiyacı 8.000 m2 karo halı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 18.02.2016 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale 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.
1202/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen boĢ kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına BaĢvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr)
hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr
adresinde yer alan Öğretim Üyesi BaĢvuru Formuna, özgeçmiĢleri, doçentlik belgesi, hizmet
belgesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim
çalıĢmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına müracaat etmeleri
gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları
gerekmektedir.
2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde yapılacak
ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin
onaylanmıĢ olması Ģarttır.
4) Profesör kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi
BaĢkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.
5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dıĢından müracaat edecekler için istenmektedir.
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BĠRĠM

BÖLÜM

ABD/
PROGRAM

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıp Fakültesi

UNVAN

DER.

Göz
Hastalıkları

Profesör

1

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hast.
ve Doğum

Profesör

1

Cerrahi Tıp
Tıp Fakültesi
Bilimleri

Plastik,
Rekons. ve
Estetik
Cerrahi

Profesör

1

Eğitim
Fakültesi

Ġlköğretim

Fen Bilgisi
Eğit.

Profesör

1

Fen Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Profesör

1

Su Ürünleri
Fak.

Su Ürünleri
Temel Bil.

Su Ürünleri
Temel Bil.

Profesör

1
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AÇIKLAMA
Konjoktival
impresyon
sitolojisi ve oküler cerrahide
doku yapıĢtırıcısı kullanımı ile
ilgili çalıĢmaları olmak.
Jinekolojik onkoloji cerrahisi
yan dal uzmanı olmak.
Deneysel serbest doku ve
yanık modelleri ile çalıĢma
yapmıĢ olmak. Ağız, Yüz ve
Çene Cerrahisi uzmanlık ve El
Cerrahisi yan dal uzmanlık
belgerine sahip olmak.
Sorgulama temelli fen/bilim
etkinlikleri geliĢtirme alanında
çalıĢmaları olmak.
Makrofungus Sistematiği ve
trüf
mantarları
hakkında
çalıĢmaları olmak.
Su Ürünleri Bilim alanında
Doçent unvanı almıĢ ve Deniz
Balıkları
Sistematiği
ile
Denizel
BiyoçeĢitlilik
ve
Koruma konularında uzmanlaĢmıĢ

Su Ürünleri
Fak.

Su Ürün.
YetiĢ.

Su Ürün.
YetiĢ.

Profesör

1

Su Ürünleri
Fak.

Su Ürün.
YetiĢ.

Su Ürün.
YetiĢ.

Profesör

1

Spor
Bilimleri
Fak.

Antrenörlük
Eğit.

Profesör

1

Bodrum
Denizcilik
Meslek
Yüksekokulu

UlaĢtırma
Hizm.

Profesör

1

Yat
Kaptanlığı

olmak.
Balık besleme ve balık yem
sektörüyle ilgili çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Akuatik toksikoloji, YumuĢakça
ve eklem bacaklı türlerin
yetiĢtiriciliği
konularında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Alanında Doçentliğini almıĢ
olmak ve çocuklarda fiziksel
uygunluk üzerine çalıĢmaları
olmak.
Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
alanında doçent, kıyı alanları
yönetimi, uzaktan algılama ile
kıyı çizgisi değiĢimi konularında
bilimsel çalıĢmaları olmak.
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İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.

ANABĠLĠM

KADRO

DALI/BĠLĠM DALI

UNVANI

ADET

Profesör

1

Profesör

1

Doçent

1

Doçent

1

Doçent

1

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji

Doçent

1

Doçent

1

Doçent

1

BĠRĠMĠ

BÖLÜMÜ

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ġç Hastalıkları/Tıbbi
Onkoloji
Farmakoloji
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları/Çocuk
Endokrinolojisi

Tıp Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Beslenme ve
Diyetetik

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet
dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1
ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet
dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1
ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.
BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMĠK PERSONEL ALINACAKTIR
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlan
kadrolarına uygun olmadığı anlaĢılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır.
Profesör kadrosu Daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca
AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili
yönetmeliğe uygun hazırlanmıĢ 6 takım baĢvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların özgeçmiĢlerini, noter tasdikli Doktora
veya Uzmanlık belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmıĢ 4 takım baĢvuru dosyasını
dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat
baĢvurmaları gerekmektedir.
Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216
346 36 38 numaralı telefondan ulaĢılabilir.
BÖLÜM /
ANABĠLĠM DALI UNVANI AD. DRC.
BAġVURU KOġULU
Temel Tıp Bilimleri /
Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıp
Fizyoloji Anabilim
Prof. Dr.
1
1
Fizyoloji alanında Tıpta Uzmanlık
Fakültesi
Dalı
Belgesi sahibi olmak.
Temel Tıp Bilimleri /
Tıp
Uzmanlık alanında Patent sahibi
Biyofizik Anabilim Prof. Dr.
1
1
Fakültesi
olmak.
Dalı
Temel Tıp Bilimleri /
Moleküler Hücre Biyoloji alanında
Tıp
Tıbbi Biyoloji
Prof. Dr.
1
1
çalıĢmalar yapmıĢ olmak ve ilgili
Fakültesi
Anabilim Dalı
alanda Patente sahip olmak.
BĠRĠMĠ

Tıp
Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri /
Yrd. Doç.
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dr.
Anabilim Dalı

1

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Mikoloji Bilim Dalında Yandal
Eğitimi almıĢ olmak.

Tıp
Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri /
Yrd. Doç.
Tıbbi Biyoloji
Dr.
Anabilim Dalı

1

2

Moleküler Tıp ve Genetik alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

Temel Tıp Bilimleri /
Tıp
Histoloji ve
Yrd. Doç.
Fakültesi
Embriyoloji
Dr.
Anabilim Dalı

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Histoloji alanında Tıpta Uzmanlık
Belgesi sahibi olmak. Ġmmunelektron
Mikroskopi konusunda deneyimi
olmak.

Temel Tıp Bilimleri /
Yrd. Doç.
Anatomi Anabilim
Dr.
Dalı

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Anatomi alanında Tıpta Uzmanlık
veya Doktora yapmıĢ olmak.

Tıp
Fakültesi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323
YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen Dardanel Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin Proje ve Uygulama
Denetçisi, Mimar Mihrinev ÇOKER (Denetçi No: 5730, Oda Sicil No: 19615) tarafından, Ankara
5. Ġdare Mahkemesinin 2015/2335 esasına kayden açılmıĢ olan davada 30.12.2015 tarihli ve
E.2015/2335-K.2015/2889 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mihrinev ÇOKER hakkında tesis edilmiĢ
olan geçici durdurma iĢlemi 28.01.2016 tarihli ve 2340 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

1106/1-1

—————
Ġzmir Ġli, ÖdemiĢ Ġlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen 1704 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd.
ġti.‘nin, Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi, Aydın KABATAġ tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarih ve E.2015/801K.2015/2120 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli
ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile ĠnĢaat Mühendisi, Aydın KABATAġ (Denetçi No: 12515,
Oda Sicil No:70164) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 29.01.2016 tarihli ve
2466 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

1107/1/1-1

—————
Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Tosmur Belediyesi, 191 ada, 02 parsel üzerindeki 669555 YĠBF
nolu inĢaatın denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim
Ltd. ġti.‘nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Duran Ahmet CEYHAN tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 28.10.2015 tarihli ve
E.2015/984-K.2015/2119 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mimar Duran Ahmet CEYHAN
(Denetçi No: 19680, Oda Sicil No: 5393) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi
01.02.2016 tarihli ve 2616 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

1107/2/1-1

—————
Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555907 YĠBF nolu (B Blok)
inĢaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim
Ltd. ġti.‘nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ragıp ÇETĠN tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. Ġdare Mahkemesinin 15.10.2015 tarihli ve
E.2015/253-K.2015/1792 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden,
14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Ragıp ÇETĠN
(Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi
02.02.2016 tarihli ve 2697 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, KarĢıyaka Mahallesi, 21K-3A Pafta, 5372 Ada, 10 Parsel
üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 28 inci
maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince
tespit edilen Yapı müteahhidi (Gerçek KiĢi) Nedim ÇELĠK-ÖZÇELĠK ĠnĢ. Yapı Üre. ve Taah.‘ün
yetki belge numarasının (0007110132985530);
Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,
Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında,
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,
Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden
itibaren baĢlatılmasına,
Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1081 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

1140/1-1

—————
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Habibler Mahallesi, 025-A-10-B-1-B pafta, 26635 ada, 06 nolu
parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit
edilen Yapı Müteahhidi Ramazan AKPINAR‘ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110087524748);
Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,
Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında,
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,
Ġptal süresinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,
Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1079 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

1141/1-1

—————
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, TeomanpaĢa Mahallesi, 10382 ada, 09 no.‘lu parsel üzerindeki
yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen
hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi
Münevver KILIÇ‘ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110183504420);
Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,
Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında,
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,
Ġptal süresinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,
Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1084 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:
Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, H21C05D1A pafta, 1200 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda
görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi
Kıyam BULUT‘un Yetki Belge Numarasının (0016111367020503);
Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,
Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında,
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,
Ġptal süresinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,
Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1080 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

1143/1-1

—————
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, DüdenbaĢı Mahallesi, 025-A-10-C1-D Pafta, 10114 Ada, 08
Parsel üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 28 inci
maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince
tespit edilen Yapı müteahhidi (Gerçek KiĢi) Hasan UÇKAÇ-UÇKAÇLAR ĠnĢaat‘ın yetki belge
numarasının (0007110106583166);
Aynı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,
Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında,
iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,
Yapı müteahhidi yetki belge numarasının iptal süresinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden
itibaren baĢlatılmasına,
Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1086 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

1144/1-1

—————
Ġstanbul Ġli, Zeytinburnu Ġlçesi, NuripaĢa Mahallesi, 14/1 Sokak No:10, 377/1 pafta, 2314
ada, 409 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Zeytinburnu Belediye BaĢkanlığınca
tespit edilen Yapı Müteahhidi Esadullah ÖZBEK‘e (TC Kimlik No:47527334454);
Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde,
1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarası verilmemesine,
Kararın Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine,
Ġptal süresinin Resmi Gazete‘de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,
Bakanlık Makamının 01.02.2016 tarihli ve 1082 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1207/1/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 81

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 83

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1214/1-1
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Sayfa : 85

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1216/1-1
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Sayfa : 87

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2014/131076

2. Yasaklama Kararı Veren

ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi

Bakanlık/Kurum

BaĢkanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Malatya
Malatya

Adresi

Polis

Meslek

Eğitim

Merkezi Müdürlüğü
Polis

Meslek

Ġl/Ġlçe

Malatya

Eğitim

Merkezi Müdürlüğü Ankara Asfaltı Tel-Faks

0422 238 00 01 - 0422 238 00 04

7. Km. Malatya
Posta Kodu

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Dinçel ĠnĢ. Kurumsal Hiz. Tic. San.

Adı/Unvanı

Ltd. ġti.
YeniĢehir Mah. YeĢim Sok. Çevlikliler

Adresi

ĠĢ Merkezi 6. Kat No: 3 Merkez/Bingöl

T.C. Kimlik No.

YeniĢehir Mah. YeĢim Sok.
Çevlikliler ĠĢ Merkezi 6. Kat No: 3
Merkez/Bingöl

298 046 7368

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil

Oda Sicil No: 003106

No.

Ticaret Sicil No: 3950

Süresi

Kamuran Bora TUĞ

258313354900

Vergi Kimlik/

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1204/1-1
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2013/37633

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları
Genel Müdürlüğü

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

Adresi

Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı

Tel-Faks

Posta Kodu

07108

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

Kepez/ANTALYA
0242 334 77 00
0242 345 36 99
bol13@kgm.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

GÜLERYÜZ ĠnĢ. Taah. Tic. ve San. Ltd.
Nafiz GÜRBÜZ
ġti.

Adresi

Bayındır Mah. 329. Sk. Halil BölükbaĢı
Apt. No: 35/1 ANTALYA

T.C. Kimlik No.

-

Meydankavağı Mah. 1592 Sk.
Junior Sitesi A Blok No: 14 A Ġç
Kapı No: 6 MuratpaĢa/ANTALYA
13258591374

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

4190065619

-

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

-

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

23833

-

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret
veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1205/1-1
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Sayfa : 89

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
04.01-16
Toplantı Tarihi ve No : 27/01/2016-79
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27/01/2016-1135
VAN
Ağrı Ġli, Diyadin Ġlçesi, Altınkilit Köyü, J51a02b-J51a03a Pafta, 105 Ada, 60 Parsel‘de
yer alan Altınkilit Kalesi‘nin tesciline iliĢkin, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun
13/01/2016 tarihli ve 6 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, iĢlem dosyası ve konuya iliĢkin bilgi
ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ağrı Ġli, Diyadin Ġlçesi, Altınkilit Köyü, J51a02b-J51a03a Pafta, 105 Ada, 60 Parsel‘de
yer alan Altınkilit Kalesi‘nin,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesinde belirtilen
özellikleri taĢıdığından aynı kanunun 7. maddesine göre tesciline,
- Sınırı ekli haritada verilen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine,
- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
kararının 1. maddesinde belirtilen koĢulların "GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma
ġartları" olarak belirlenmesine,
karar verildi.
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Sayfa : 91

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
04.01-15
Toplantı Tarihi ve No : 27/01/2016-79
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27/01/2016-1134
VAN
Ağrı Ġli, Diyadin Ġlçesi, Günbuldu Köyü, J51a02a-J51a02b Pafta, 108 Ada, 132 Parsel‘de
yer alan Günbuldu Abdurrahman Kalesi‘nin tesciline iliĢkin, Van Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu‘nun 13/01/2016 tarihli ve 5 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri, iĢlem dosyası ve
konuya iliĢkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ağrı Ġli, Diyadin Ġlçesi, Günbuldu Köyü, J51a02a-J51a02b Pafta, 108 Ada, 132 Parsel‘de
yer alan Günbuldu Abdurrahman Kalesi‘nin,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesinde belirtilen
özellikleri taĢıdığından aynı kanunun 7. maddesine göre tesciline,
- Sınır koordinatları ekli haritada verilen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
belirlenmesine,
- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
kararının 1.maddesinde belirtilen koĢulların "GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma
ġartları" olarak belirlenmesine,
karar verildi.
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Sayfa : 93

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
49.00/80
Toplantı Tarihi ve No : 27/01/2016-79
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27/01/2016-1139
VAN
MuĢ Ġli, Merkez TaĢoluk Köyü, 8 pafta, 887-888 parselde yer alan ve Tosbağ Tepe‘nin
yaklaĢık 2 km batısında geçen Değirmen Deresi ile Nahirkinik (ġeyh Yusuf) Deresi‘nin birleĢtiği
yerde bulunan höyüğün tesciline iliĢkin, MuĢ Orman ĠĢletme Müdürlüğünün 28/07/2015 tarihli ve
1621376 sayılı; MuĢ Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 20/08/2015 tarihli ve E. 2770 sayılı;
MuĢ Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 26/10/2015 tarihli ve 1074-7299 sayılı kurum
görüĢü yazıları ile konuya iliĢkin hazırlanan 26/01/2016 tarihli ve 29 sayılı uzman raporu okundu,
iĢlem dosyası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
MuĢ Ġli, Merkez TaĢoluk Köyü, 8 pafta, 887-888 parselde yer alan ve Tosbağ Tepe‘nin
yaklaĢık 2 km batısında geçen Değirmen Deresi ile Nahirkinik (ġeyh Yusuf) Deresi‘nin birleĢtiği
yerde bulunan höyüğün,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun 6. maddesindeki
özellikleri taĢımasından dolayı aynı Kanunun 7. maddesine göre I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescil edilmesine,
- Sit sınırlarının, karar ekinde yer alan koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle uygun
olduğuna,
- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
kararının 1. maddesinde belirtilen koĢulların "GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma
ġartları" olarak belirlenmesine,
karar verildi.
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Sayfa : 95

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
41.00.740
Toplantı Tarihi ve No : 19/01/2016 - 152
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19/01/2016 - 2362
KOCAELĠ
Kocaeli Müze Müdürlüğü‘nce AkmeĢe Mahallesi Güvercinlik Köyü, Büyüktepe
Mevkiinde G24A14A paftada,Kocaeli KTVKBK‘nın. 26/05/2010/1456 sayılı kararıyla tescil
edilen tümülüsün bulunduğu alanda tespit edilen 7 adet tümülüsün bulunduğu alanın Roma
Dönemi Tümülüs Mezarlık Alanı olarak I.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi talebi ile
ilgili Kocaeli Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 18.11.2015 tarih ve 3372 sayılı yazısı ekinde
alanda yapılan tespitlere iliĢkin Kocaeli Müze Müdürlüğünün 16.11.2015 tarih ve 1145 sayılı
yazısı ile uzman raporu ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler
sonucunda; Kocaeli Müze Müdürlüğü‘nce AkmeĢe Mahallesi Güvercinlik Köyü, Büyüktepe
Mevkiinde G24A14A paftada, Kocaeli KTVKBK‘nın. 26/05/2010/1456 sayılı kararıyla tescil
edilen tümülüsün bulunduğu alanda tespit edilen 7 adet tümülüsün 2863 sayılı Kültür Varlıklarını
Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında, Roma Dönemi Tümülüs Mezarlık Alanı (Nekrapol)
olarak I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesine, Kocaeli Müze Müdürlüğü‘nce planlanan
jeoradar ve kurtarma kazısı çalıĢmalarına iliĢkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğümüze iletilmesine, alanla ilgili her türlü güvenlik tedbirinin ilgili birimlerce alınmasına
karar verildi.
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KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2015-113
Karar Tarihi ve No

Toplantı Yeri: ERZURUM

: 24.12.2015-1939

Artvin Ġli, Yusufeli Ġlçesi, Kılıçkaya Köyü, 167 ada, 1 parselde bulunan, herhangi bir sit
alanı içerisinde yer almayan, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı
olmayan taĢınmazın tesciline iliĢkin Artvin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 20.8.2013
gün ve 739 sayılı yazı ve eki, 2015/693 sayılı raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Artvin Ġli, Yusufeli Ġlçesi, Kılıçkaya Köyü, 167 ada, 1 parselde bulunan taĢınmazın
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı yasa
kapsamında tescil edilmesine karar verildi.

—————
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KOCAELĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20/01/2016 - 153
Karar tarihi ve No

: 20/01/2016 - 2382

Toplantı Yeri
Kocaeli

Sakarya Ġli, Geyve Ġlçesi, Sütalan Köyü‘nde bulunan, sitdıĢı/tescilsiz alana iliĢkin,
Mustafa Tan‘ın 16/06/2015 tarihli dilekçesi ve raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Sakarya Ġli, Geyve Ġlçesi, Sütalan Köyü‘nde bulunan sitdıĢı/tescilsiz alanın ekte
belirtildiği Ģekilde ―Sütalan II.Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak ilan edilmesine, geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma Ģartlarının;
"-Korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda
yeni yapılaĢmaya izin verilmemesine, ancak;
- Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesine,
- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi,
açık otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak
yapılabileceğine,
- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine" olarak
belirlenmesine karar verildi.
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KANUN
6663 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet
ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’a, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul
TÜRKEŞ’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
— Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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TEBLİĞ
— 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
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KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/2/2016 Tarihli ve 6709 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/1/2016 Tarihli ve 6087-3 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/1/2016 Tarihli ve 6087-4 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/1/2016 Tarihli ve 6087-5 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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