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Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

N. AĞBAL
Başbakan Yardımcısı V.

R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı V.

R. AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı V.

A. GÜL
Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
J. SARIEROĞLU
M. ÖZHASEKİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

O. A. BAK
Gençlik ve Spor Bakanı

A. DEMİRCAN
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU
İçişleri Bakanı

L. ELVAN
Kalkınma Bakanı

N. KURTULMUŞ
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı

N. CANİKLİ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

A. DEMİRCAN
Sağlık Bakanı

A. ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 216. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2018/11499

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11504

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER
İbn Haldun Üniversitesinden:
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma alanlarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışman: Merkezde görevlendirilmiş ilgili akademik personeli,
b) Merkez (REDAM): İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,
d) Stajyer öğrenci: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren,
rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoloji ya da klinik psikoloji alanında lisans, yüksek lisans
ya da doktora öğrenimi gören öğrencileri,
e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede öğrenimine devam eden hazırlık, lisans
ve lisansüstü öğrencileri ile idari ve akademik personelin yaşamış olabileceği duygusal, zihinsel
ve sosyal sorunlar karşısında onlara yardım etmek ve sosyal destek sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sağlıklı insan modelinden hareket ederek, öğrencilerin var olan içsel potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, bu güçlerini var olan kaynakları en iyi seviyede kullanarak,
kendilerini gerçekleştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardım etmek.
b) Öğrencilerin genç ve yetişkinlik dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda eğitim ve farkındalık yaratmak.
c) Öğrenci merkezli yaklaşımı temel alarak, akademik başarı ve gündelik sorunlarıyla
ilgili olarak öğrencilerin ilişki içerisinde bulunduğu öğretim üyeleri, idari personel, yurt müdürleri ve öğrenci ailelerine eğitim vermek, bu kişilere müşavirlik hizmetleri sunmak.
ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan ve zorlanan öğrenciler için bireysel danışmanlık
hizmetleri vermek, gerektiğinde öğrencileri daha ileri düzeyde yardım alabileceği kurum ve
kişilere yönlendirmek.
d) Merkeze gelen öğrencileri tanımak, sorunlarına daha net bir bakış açısı getirmek,
iyileştirme planı hazırlamak ve ihtiyaçlarını belirlemek için psikolojik testler, ölçekler, tarama
anketleri, test dışı teknikler kullanmak. Psikolojik test kullanarak değerlendirmeyi bu alanda
eğitim almış psikolojik danışmanlar ve psikologlar vasıtasıyla yapmak.
e) Öğrencilere sunulacak hizmetleri, sorunun doğasına bağlı olarak, bireysel görüşmeler, bireysel rehberlik ya da grup danışmanı ve grup rehberliği formatında yürütmek.
f) Merkezde çalışan uzmanlarca tüm öğrenci profili hedef alınarak, öğrencilerin entelektüel, duygusal, sosyal, milli ve manevi ihtiyaçlarını göz önüne alarak onlara eğitim, seminer
ve psiko-eğitim programları hazırlamak.
g) Öğrencilerin kendilerini daha üst düzeyde eğitmeleri, başarılarını arttırmaları ve sanat, spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri için Üniversite içindeki ya da dışındaki kaynakları belirlemek, gerektiğinde bu kaynaklarla iletişime geçerek öğrencilerin bu kaynakları kullanmasını sağlamak.
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ğ) İleri düzeyde ruh sağlığı sorunları yaşayan öğrencileri, tedavi ve takibinin sağlanabilmesi için ilgili psikiyatrist-hekimlere yönlendirmek, bu hekimlerle işbirliği içerisinde, gerektiğinde eş zamanlı olarak bu öğrencilere psiko-sosyal destek sağlamak ve bu öğrencilerin
tedavisini izleyerek, izleme çalışması yapmak.
h) Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin Üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak için
uyum çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek vermek.
ı) Ülkemize ve Üniversiteye yeni gelen uluslararası öğrencilere uyumlarını kolaylaştıracak sosyo-kültürel eğitim ve etkinlikler düzenlemek, belli aralıklarla gözlem, görüşme ve
anketler yapmak, onların ihtiyaçlarını ve sorun alanlarını belirlemeye çalışmak ve bunların giderilmesi için yetkililere bilgi vermek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak.
i) Merkezde yapılan çalışma ve eğitimleri değerlendirmek amacıyla memnuniyet anketleri düzenlemek ve buna göre yeniden yapılanma sağlamak.
j) İhtiyaç duyulduğunda ve talep edildiğinde Üniversite personeline yönelik eğitim ve
bilgilendirme seminerleri düzenlemek.
k) Sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve son gelişmeleri takip etmek için yapılan
ulusal/uluslararası bilimsel toplantı, konferans, kongre, sempozyum ve eğitim gibi faaliyetleri
takip etmek ve katılmak.
l) Tüm görüşmeleri, yazışmaları, iletişim biçimlerini bireylerin mahremiyetine zarar
vermeyecek şekilde, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak yapmak, bireyden elde edilen tüm sözlü
ve yazılı bilgileri, test ve anket sonuçlarını, arşiv bilgilerini gizli kayıtlar olarak tutmak ve saklamak.
m) Rehberlik ve psikolojik danışma alanında eğitim alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin öğretim üyelerinin denetiminde ve onların istekleri doğrultusunda, öğrendikleri
teorik bilgileri uygulamaları ve deneyim kazanmaları için ortam ve şartlar oluşturmak.
n) Merkez bünyesinde bir gönüllülük birimi kurarak, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin, kamu ve özel kurumlarda haftanın belli günlerinde gönüllü olarak çalışmasını, kamu
ve özel kurumlar arasında bir bağlantı görevi yapmasını sağlamak, toplumda gönüllülük kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

21 Mart 2018 – Sayı : 30367

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili olan rehberlik ve psikolojik
danışmanlık bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.
Müdür, Rektör tarafından görevden alınabilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Birimlerde bireysel rehberlik, danışma ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinin amacına
uygun olarak düzenlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili olarak birimlerin çalışanlarını denetlemek.
b) Merkezde sunulacak hizmetlerin en üst düzeyde bilimsel verilere dayanarak, kültürel
değerleri ve öğrenci ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak.
c) Merkezin bir yıllık çalışma ve değerlendirme raporlarını ve istatistiklerini her yıl
Ocak ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.
ç) İdari ve akademik toplantılarda Merkezi temsil etmek.
d) Merkezde çalışan idari personelin ve uzmanların yıllık ve idari izinlerini düzenlemek
ve onaylamak.
e) Merkezde çalışanlar arasında uyum ve birlikteliğin sağlanması için destek olmak.
Merkezde çalışan uzmanların profesyonel gelişimlerini desteklemek, bilgi alışverişinde bulunulması ve profesyonel konularda ekip çalışmasının etkili olabilmesi için haftalık toplantılar
düzenlemek.
f) Yönetim Kuruluyla beraber, Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gerekli görülen durumlarda çalışanlar
arasında rotasyon yapmak.
g) Rektörlük ve idari birimlerin isteği doğrultusunda öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini
dikkate alarak, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmaları yönlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları gerçekleştirmek.
ğ) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin çalışma standartlarını geliştirmeye
yönelik bilimsel temelli stratejiler geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.
h) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak birimlerin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere
göre planlamak ve gerekçeleriyle beraber Rektörlüğe bildirmek.
ı) Merkeze alınacak uzman adaylarının ilgili mevzuat çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek, seçilen personel adaylarını Yönetim Kurulunda görüştükten sonra Rektörlüğe bildirmek.
i) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve görev alanlarını ve çalışma
takvimini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.
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j) Merkezde çalışan personelin, mesleki alanlarından seçilen bir öğretim üyesinden danışmanlık almalarını sağlamak, danışmanlık süresini planlamak ve işleyişini denetlemek.
k) Gerekli gördüğü durumlarda ve ihtiyaç halinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık
bölümü öğretim üyelerinin, araştırma görevlilerinin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin
Merkezde görevlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak. Üniversitede hizmet içi eğitim, seminer ve bilgilendirici toplantılar düzenlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Müdür dâhil, üyelerin
en az üçü rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Diğer üyeler de Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri
arasından seçilir. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı günü
ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Toplantı kararlarına
ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
b) Merkezde sunulan hizmetlerin öğrenci ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çeşitlendirilmesine ve etkililiğinin artırılmasına destek sağlamak.
c) Gelecekte verilmesi planlanan yeni hizmetlerin planlamasını yapmak.
ç) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel temelli stratejiler belirlemek.
d) Merkezde görev yapan stajyer öğrencilerin sayısını ve faaliyet alanlarını belirlemek.
e) Merkezin kadro ihtiyaçlarının planlanmasını yapmak ve çalışan personelin danışmanlık alma gereksinimlerinin karşılanması konusunda destek sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri
MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla çeşitli birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması ve çalışanların görev, yetki ve
sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle akademik yıl izni için başvurabilirler. Öğrencinin, askere alınması, göz altına alınması, tutuklanması veya mahkumiyeti durumunda;
söz konusu durumun meydana gelmesinden veya bitiminden itibaren iki ay içerisinde başvurması halinde; 25 inci maddede belirtilen izin süreleri ile sınırlı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, bu durumun başlangıcından itibaren izinli sayılabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/9/2013

28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2014

29164

2-

3/5/2015

29344

3-

25/8/2015

29456

4-

13/7/2016

29769

5-

23/6/2017

30105
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/11)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti,
Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonu altında kayıtlı “akrilik veya modakrilik olanlar” ürününün ithalatına ilişkin olarak
damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Aksa: Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketini,
b) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyetini,
c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) Güney Kore: Kore Cumhuriyetini,
g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
h) Tayland: Tayland Krallığını,
ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
i) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5501.30.00.00.00 GTİP altında kayıtlı “akrilik
veya modakrilikten olanlar”dır.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi
çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Aksa firmasının Yönetmeliğin 18 inci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Aksa firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Şikâyete konu ülkeler olan Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland’ın
iç piyasa satışlarına ilişkin veri bulunamadığından yerli üretim dalı tarafından 2017 yılı için
şikâyete konu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik,
yardımcı madde, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine
satış ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir
kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika
çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(2) İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2017 yılına ait şikâyet konusu ürünün şikâyet
konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz
konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta ile dâhili navlun bedelleri düşürülerek fiyat
fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasında açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile
Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup, başvuru konusu ülkeler olan Almanya, Güney Kore, ÇHC ve
Tayland menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde
zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Zarar tehdidi ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar tehdidi iddiasının
incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri,
pazar payı, yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.
(2) Almanya menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının mutlak olarak 2015-2016 döneminde yükseldiği, aynı zamanda 2015-2017 dönemi boyunca Almanya menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının tüm ülkeler ithalatı içerisinde ilk sırayı aldığı gözlenmiştir.
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(3) Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2016-2017 döneminde ciddi oranda yükseldiği; aynı zamanda anılan dönem itibarıyla söz konusu ülkeler menşeli ithalatın pazar payının
da arttığı tespit edilmiştir.
(4) Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2017 yılında önemli seviyede kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.
(5) Yerli üretim dalının 2015-2017 döneminde üretim artış hızının düştüğü, birim ticari
maliyet, yurtiçi ve yurtdışı birim satış fiyatları, dönem sonu stok miktarı, kapasite kullanım
oranı ve şikayet konusu ürün istihdamının dalgalı bir seyir izlediği gözlenmekle birlikte, ekonomik göstergelerinin genel olarak olumlu bir seyir izlediği tespit edilmiştir.
(6) Şikâyet konusu ülkelerin ihracat kapasitelerinin önemli seviyelerde olduğu ve
UTM’nin verilerine göre 2016 yılı dünya “akrilik veya modakrilik olanlar” ürünü ihracatı bakımından Tayland’ın 2 nci, Güney Kore’nin 4 üncü ve ÇHC’nin 7 nci sırada yer aldığı tespit
edilmiştir.
(7) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatta görülen artış, şikâyet
konusu ülkelerde yerleşik üretici ve ihracatçıların yüksek kapasitesi ve üretim kabiliyetleri,
yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri birlikte değerlendirildiğinde dampingli olduğu iddia
edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Almanya, Güney Kore, ÇHC ve Tayland menşeli 5501.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “akrilik
veya modakrilikten olanlar” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar
verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi
MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi
hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke
için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
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Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili
bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilir.
(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 11 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

21 Mart 2018 – Sayı : 30367

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar
soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük
süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 uncu maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 13 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince
geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2176 Sk. No: 63 Çankaya/ANKARA
Faks:+90 312 204 8633
E-posta: dms271@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 493)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik ettirmek zorunda oldukları defterlerin ticaret sicili müdürlüklerince tasdik işlemlerine ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi ve ticaret sicili müdürlüklerine bildirim zorunluluğu getirilmesi
oluşturmaktadır.
Yasal düzenlemeler ve dayanak
MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun;
- 149 uncu maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum
ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli
fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.”,
- 15/2/2018 tarihli ve 7099 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik 223 üncü maddesinde, “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”
hükümleri yer almaktadır.
(2) 213 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinde tasdik makamlarının tasdik ettikleri defterlere ait kanunda yazılı bilgileri üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde bulunduğu yerin en büyük mal memuruna tevdi edecekleri hüküm altına alınmıştır.
(3) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı
bendi ile Maliye Bakanlığı, bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve
diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verdirmeye,
beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye
veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler
ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları
tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak,
rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye yetkili kılınmıştır.
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(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı,
defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekil ve esaslarının
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirleneceği düzenlenmiş olup, bu yetkiye dayanılarak, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken
defterlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere, gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından
fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlerin kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekil ve esasları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir.
Ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak tasdik işleminin şekli
MADDE 3 – (1) Ticaret sicili müdürlükleri, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde belirtilen
ve anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında vergi kanunları bakımından da tasdik zorunluluğu bulunan defterler için söz konusu Tebliğin 14 üncü maddesinde düzenlenen esaslar doğrultusunda tasdik (onay) işlemini yapmakla yükümlüdür.
(2) Söz konusu Tebliğde yer almayan ancak 213 sayılı Kanun uyarınca anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında tasdik edilme zorunluluğu bulunan diğer
defterlerin tasdik şerhlerinde, söz konusu Kanunun 224 üncü maddesinde belirtilen bilgilere
yer verilmesi yeterli olup, bu şerhlerde Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 14 üncü maddesinde
yer alan ilave bilgiler aranmayacaktır.
(3) 213 sayılı Kanunun 225 inci maddesinde yer alan tasdik şekline ilişkin esaslar, Ticari
Defterlere İlişkin Tebliğde aynen yer aldığı için, bu defterlerin tasdik şekli bakımından da Ticari
Defterlere İlişkin Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde tasdik işlemi ilgili müdürlüklerce yapılacaktır.
Ticaret sicili müdürlüklerince Vergi Usul Kanunu bakımından tasdik edilmesi zorunlu
olan defterler
MADDE 4 – (1) 213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, defterlerin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunlu hale gelmiştir.
(2) Söz konusu şirketlerce tasdik ettirilerek kullanılma zorunluluğu, gerek 213 sayılı
Kanunda doğrudan sayılan defterler (yevmiye defteri gibi) gerekse de 213 sayılı Kanunda yer
alan yetki doğrultusunda tasdik mecburiyeti getirilen defterler açısından (anonim şirketlerin
damga vergisi defteri gibi) defter tasdik işlemi bu şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce yapılacaktır.
(3) Tasdiki zorunlu olan ancak kullanılması şarta bağlı nitelikte bulunan defterlerin
(limited şirketler ve kooperatifler açısından damga vergisi defteri veya muhasebe işlemlerini
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izlemeyecek
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olanlar için imalat defteri gibi) söz konusu şirketlerce işe başlanılan ilk hesap döneminde kullanılmasının öngörülmesi halinde de tasdik işlemleri kuruluş aşamasında ilgili müdürlüklerce
yapılacaktır.
Ticaret sicili müdürlüklerince yapılacak tasdik işlemlerine ilişkin bildirim zorunluluğu
MADDE 5 – (1) 213 sayılı Kanunun 149 uncu maddesi ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden, ticaret sicili müdürlüklerine, bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca tasdik etmek zorunda oldukları defterlerin tasdik işlemlerine ilişkin bilgileri, aşağıda yer verilen usul ve esaslar
çerçevesinde, elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
(2) Ticaret sicili müdürlükleri söz konusu tasdik işlemlerine ilişkin olarak;
a) Defter tasdik ettiren mükellefin;
1) Unvanı,
2) Vergi kimlik numarası,
b) Tasdik edilen defterin;
1) Türü,
2) Kullanılacağı hesap dönemi,
c) Tasdik işlemine ait;
1) Tasdik numarası,
2) Tasdik tarihi,
ç) Tasdik işlemini yapan görevliye ait;
1) Ad soyad,
2) Unvan,
3) Ticaret sicili müdürlüğü,
bilgilerini, en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar
göndereceklerdir.
(2) Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen ticaret sicili müdürlüklerinin, 213 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinde yer alan hükme göre ayrıca bildirim yapmalarına
gerek bulunmamaktadır.
Cezaî müeyyide
MADDE 6 – (1) Ticaret sicili müdürlükleri tarafından tasdik edilen defterlere ilişkin
bilgilerin Bakanlığımıza gönderilmesine dair bu Tebliğde belirtilen bildirim yükümlülüğüne
riayet edilmemesi halinde 213 sayılı Kanunda yer alan cezalar tatbik edilir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrasında
yer alan “Kurumca belirlenen kronik hastalıklar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, elektronik
sevk formu ile sevk edilen hastalar ” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.9.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Aşağıda belirtilen kişilerden hiçbir ilave ücret alınamaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) %40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin
ödenebilmesi için, engellilik durumu belgelendirilmelidir. Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı
ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim
ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim
tarafından sağlık raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Sağlık
raporunda, yapılacak ağız ve diş sağlığına ilişkin tedaviler açıkça belirtilmelidir. Engellilik durumu nedeni ile ağız ve diş muayeneleri yapılamayan hastalarda bu durum sağlık raporunda
belirtilmelidir. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü (raporun alındığı
gün dahil) içinde tedaviye başlanması gerekmektedir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.D-1-1 numaralı maddesinin sekizinci fıkrasında yer
alan “kurulu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.6.1.A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) İkinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmayan ilçelerde birinci
basamak resmi sağlık kuruluşu tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri, en yakın ikinci
basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri,”
b) Birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “tedavinin yapılabildiği” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
c) İkinci fıkrasının (a) bendinin sonuna “(donör dahil)” ibaresi eklenmiştir.
ç) İkinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Uzuv replantasyonu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kontrolü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.6.1.B-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “naklin öngörülmesi durumunda da” ibaresinden sonra gelmek üzere “hastalığın
ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe gerekçeleri ve taşıt tipinin belirtildiği” ibaresi
eklenmiştir.
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.6.1.B-4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Tarifeli uçak için ibraz edilen bilet/fatura tutarı, ekonomi sınıf bedeli üzerinden ödenir.”
b) Beşinci fıkrasında yer alan “28 inci maddesi gereği belirlenen” ibaresinden sonra
gelmek üzere “asgari” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.6.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“ç) Belli bir program çerçevesinde sayılan tedaviler hariç olmak üzere sevk edilen sağlık
hizmeti sunucusunda ayaktan tedavinin başvuru tarihinden itibaren 10 günü aşması halinde,
gerekçesinin sevk belgesinde belirtilmesi durumunda 10 günü aşan süreler için de gündelik
ödenir.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 2.6.3 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin başlığı olan “Refakatçi giderleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “(yol,
gündelik)” ibaresi eklenmiştir.
b) Birinci fıkrasının ikinci cümlesinin başına “%40 ve üzeri engelli kişilerde, organ,
doku, kök hücre nakli, uzuv replantasyonu tedavilerinde ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 2.6.4 numaralı maddesinin birinci fıkrasının giriş ibaresi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mevzuata uygun olarak yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen
ve sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunca belirli aralıklarla kontrolü uygun görülen organ,
doku ve kök hücre nakli uygulanan, kanser tedavisi gören, uzuv replantasyonu yapılan veya
meslek hastalıkları hastanesinde meslek hastalığı nedeniyle tedavi olan hastaların kontrol amaçlı sevkleri;”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 2.6.9 numaralı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan
“Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine” ibaresi “İl Sağlık Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer
alan “merkezleri ile işitme cihazı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 3.3.4.A numaralı maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 3.3.35 numaralı maddesinin on birinci fıkrasında yer alan
“İşitme cihazı sağlık kurulu raporu ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “için” ibaresi “sadece ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır,” şeklinde değiştirilmiştir.
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b) Beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Topikal antifungaller bir reçetede en fazla 2 kutu yazılabilir. Tedavinin devamı gerekli ise devam reçetesi/reçetelerinin dermatoloji uzman hekimi tarafından düzenlenmesi halinde bedeli
Kurumca karşılanır.”
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.2.1.C-1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Juvenil romatoid artritli (poliartiküler-idiyopatik-kronik) hastalarda;
1) NSAİ ve/veya methotrexat ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak Anti-TNF
ilaçlarla tedaviye başlanabilir.
2) Adalimumabın flakon formunun yalnızca; bir veya daha fazla hastalık modifiye edici
anti-romatizmal ilacı en az 3 ay kullanmış olmasına rağmen ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış olan üveit eşlik eden aktif poliartiküler jüvenil idiyopatik artritli 2-17 yaşları arası çocuk
ve adölesan hastalarda methotrexat ile kombine olarak tedaviye başlanılarak kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. Adalimumabın flakon formunun methotrexata karşı intolerans
gelişmesi durumunda veya methotrexat ile tedaviye devam edilmesinin uygun olmadığı durumlarda monoterapi olarak kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
3) Tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 yanıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik
cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık
kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap
kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri
50’ye ulaşmayan hastalarda anti-TNF tedavisine devam edilmez.”
b) 4.2.1.C-1 numaralı alt maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Crohn hastalığında adalimumabın flakon formunun kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.”
c) 4.2.1.C-4 numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) En az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı üçer ay süre ile uygun
dozda kullanmış ve sonrasında en az bir anti-TNF ajanı 3 ay süreyle kullanmış olmasına rağmen
hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en
az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) aktif psöriatik artritli yetişkin hastaların tedavisine en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır.
a) Tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede yeterli cevap alınması
halinde (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine (PSARC) göre yanıt alınması), bu durumun belirtildiği 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile tedaviye devam edilir. Yanıt alınamaması halinde tedavi sonlandırılır.
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b) Bu durumların belirtildiği romatoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli
sağlık kurulu raporuna dayanılarak, romatoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.6.A numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“4.2.6.A-3- Turner sendromunda;
(1) Epifiz hatları açık olan, klinik ve genetik olarak turner sendromu tanısı almış hastalarda, en az bir çocuk endokrinoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile çocuk
endokrinoloji uzman hekimince reçete edilmesi halinde büyüme hormonu bedelleri Kurumca
karşılanır. Rapor en fazla 1 yıl süreyle geçerli olup, raporda ilacın kullanım dozu, uygulama
planı, süresi ve başlama kriterleri belirtilir.
(2) Aşağıdaki kriterlerin herhangi biri sağlandığında tedavi sonlandırılır:
a) Epifiz hattı kapandığında.
b) Yıllık büyüme hızı 4 cm. ve altında olduğunda.
c) Boy uzunluğu 155 cm.’ ye ulaştığında.
ç) Kemik yaşı 14’ e ulaştığında.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğin 4.2.9.Ç numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasında yer alan “diyalizat kalsiyumunu 1,25 mmol/L ile kullanılmasına
rağmen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “≥10,5” ibaresi ise “≥8,5” olarak değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Hemodiyaliz veya periton diyaliz tedavisi altındaki hastalardan albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum değeri ≤8,4 mg/dl olanlarda cinacalcet tedavisi kesilir.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğin 4.2.10.B-2 numaralı alt maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Hasta adına, en az biri çocuk metabolizma veya çocuk endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi olmak kaydıyla; gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete
edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/kriterleri
ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır.”
MADDE 20 – Aynı Tebliğin 4.2.10.C-2 numaralı alt maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “, nöroloji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile göğüs hastalıkları (bulunmayan yerlerde çocuk alerji ve/veya immünoloji)”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) İkinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “6 aydır.” ibaresi “1 yıldır.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Tebliğin 4.2.12.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
a) (e) bendinde yer alan “ilgili uzman hekimler” ibaresi “nöroloji uzman hekimleri”
şeklinde değiştirilmiştir.
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b) (f) bendinde yer alan “ilgili uzman hekimler” ibaresi “nöroloji uzman hekimleri”
şeklinde değiştirilmiş, “tarafından,” ibaresinden sonra gelmek üzere “1 yıl süreyle düzenlenen
uzman hekim raporuna istinaden ilgili uzman hekimlerce” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 22 – Aynı Tebliğin 4.2.13 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) İkinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 4.2.13.1 numaralı alt maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Kronik hepatit B tedavisinde daha önce kullanılan ilaçlar, tanı, tedaviye başlama
ve kesilme kriterleri gibi bilgilerin raporda belirtilmesi gerekmektedir.”
c) 4.2.13.1 numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Oral antiviral tedavilerde ilk rapor süresi en fazla 6 ay, sonraki rapor süreleri bir
yılı geçemez.”
MADDE 23 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasında yer alan “Bevacizumab,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Üçüncü fıkrasının (n) bendine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“3) Daha önceden bortezomib veya bortezomib içeren kombinasyonlarla tedavisi başarısız olan nüks veya dirençli mantle hücreli lenfoma tedavisinde, bu durumların belirtildiği
hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak
yine bu hekimler tarafından reçete edilmesi halinde progresyon gelişene kadar Kurumca bedeli
karşılanır.”
c) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“nn) Bevasizumab;
1) Metastatik kolorektal kanser tedavisinde;
a) 5-florourasil/folinik asit veya 5-florourasil/folinik asit/irinotekan ile kombine olarak
metastatik kolon veya metastatik rektum kanserinin birinci basamak tedavisinde kullanılması
halinde bedeli Kurumca karşılanır.
b) Daha önceki basamaklarda bevasizumabın kullanılmadığı metastatik kolon veya metastatik rektum kanserinin ikinci ve sonraki basamak tedavilerinde 5-florourasil/folinik asit
veya 5-florourasil/folinik asit/irinotekan ile kombine olarak kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
c) Daha önce adjuvant amaçlı kemoterapi almamış olan metastatik kolon veya metastatik
rektum kanserli hastalarda, birinci basamak tedavi olarak okzaliplatin ile kapesitabin veya
5-florourasil/folinik asit ile kombine olarak kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
2) Malign glioma (DSÖ evre IV)–glioblastoma tedavisinde; histolojik olarak glioblastoma
multiforme tanısı almış ve bir seri temozolomid sonrası nüks gelişmiş veya progresyon göstermiş hastalarda kemoterapi ile birlikte progresyona kadar kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. Bu tedavi ile progresyon gelişen hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.
3) Serviks kanseri tedavisinde; lokal tedavilere uygun olmayan rekürren/persistan veya
metastatik serviks kanseri olan erişkin hastaların birinci basamak tedavisinde paklitaksel ve
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cisplatin veya paklitaksel ve topotekan ile kombine olarak progresyona kadar kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır. Daha önce radyo duyarlaştırıcı haricinde sistemik kemoterapi
tedavisi almış ve progresyon göstermiş hastalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.
4) Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu sağlık kurulu
raporuna dayanılarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında tüm uzman hekimlerce
reçete edilir.
oo) Pleriksafor;
1) Otolog kök hücre nakli gerçekleştirmek istenen lenfoma veya multipl miyelom tanısı
konmuş ve aşağıdaki tedavi protokolleri ile yeterli kök hücre mobilizasyonu (≥2 x 106/kg
CD34 pozitif hücre) sağlanamayan erişkin hastalarda Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör
(G-CSF) ile kombine olarak kullanılır.
a) Sadece G-CSF mobilizasyonunun yeterli olacağı öngörülen hastalardan en az bir seri
10 mikrogram/kilogram gün dozunda G-CSF uygulaması ve en az bir seri G-CSF ile birlikte
kemoterapi uygulaması,
b) Sadece G-CSF ile yeterli düzeyde kök hücre mobilizasyonu sağlanamayacağı öngörülen hastalarda en az bir seri G-CSF ile birlikte kemoterapi uygulaması.
2) Bünyesinde terapötik aferez merkezi bulunan sağlık hizmeti sunucularında, bu durumların belirtildiği en az biri hematoloji uzman hekimi olmak üzere hematoloji ve onkoloji
uzman hekimlerinden oluşan 1 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji veya
onkoloji uzman hekimleri tarafından en fazla 4 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli
Kurumca karşılanır.
öö) Denosumab 120 mg;
1) Daha önce zoledronik asit kullanmamış, kırık veya bası riski yüksek kemiklere
metastaz yapmış meme kanseri, hormon refrakter prostat kanseri veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında kemik progresyonuna kadar, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin
yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince
reçetelenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
2) Rezeke edilemeyen veya cerrahi morbidite riski yüksek, yetişkinler ile iskeleti olgunlaşmış adölesanlarda görülen kemiğin dev hücreli tümörünün tedavisinde en az bir tıbbi
onkoloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçetelenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
pp) Nivolumab yalnızca;
1) ECOG performans skoru 0-1 olan, birinci basamak kemoterapi sonrasında progresyon göstermiş, daha önce PD-1 ve PD-L1 inhibitör tedavisi almamış rezeke edilemeyen lokal
ileri evre veya metastatik malign melanomu olan hastaların tedavisinde progresyona kadar tek
başına kullanılır. Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı
tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Tedavinin devamı için düzenlenecek
sağlık kurulu raporunda hastalıkta progresyon olmadığı belirtilmelidir. İpilimumab etken maddeli ilaç ile ardışık veya kombine kullanılması halinde bedeli ödenmez.
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2) Karnofsky performans statüsü en az 70 olan, daha önce en az bir basamak sitokin
(interferon veya interlökin) ve sonrasında bir basamak da antianjiojenik tedavi almış olmak
şartı ile 3. veya 4. basamak tedavi olarak, ileri evre berrak hücreli renal kanser tedavisinde
progresyona kadar kullanılır. Bu durumların belirtildiği, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü de gösterir 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak
tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Tedavinin devamı
için düzenlenecek sağlık kurulu raporunda hastalıkta progresyon olmadığı belirtilmelidir.
3) Sağlık Bakanlığından hasta bazında alınacak endikasyon dışı onaya dayanılarak klasik hodgkin lenfoma endikasyonunda, otolog kök hücre nakli sonrasında brentuksimab tedavisi
ile progresyon gösteren veya relaps olan hastalarda kullanılır. Bu durumların belirtildiği, en az
bir tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü de gösterir
6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri
tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.”
MADDE 24 – Aynı Tebliğin 4.2.16 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) İki yaşına kadar inek sütü ve/veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklere öncelikle ileri derecede hidrolize mamalar başlanır. İleri derecede hidrolize mamanın tolere edilemediği durumlarda, anafilakside, enteropatide, eozinofilik özofajitte, besin protein ilişkili
enterokolit sendromunda veya çoklu besin alerjileri gibi ağır vakalarda aminoasit bazlı veya
pirinç proteini bazlı mamalar kullanılır. Bu durumların belirtildiği; çocuk gastroenteroloji veya
çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimlerince, bu uzman hekimlerin bulunmadığı
hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
b) Altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “1” ibaresi “3” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Tebliğin 4.2.17.A numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “1” ibaresi “2” olarak değiştirilmiştir.
b) İkinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 26 – Aynı Tebliğin 4.2.23 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
b) İkinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bu maddede belirtilen etken maddeli ilaçların sistemik mantar enfeksiyonları tedavisinde kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.”
c) Dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “(Yukarıda yer alan birinci ve ikinci fıkra
hükümleri aranmaz.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bende “Posakonazolün parenteral
formları yalnızca oral formlarını kullanamayan hastalarda kullanılabilir.” ibaresi eklenmiştir.
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ç) Altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Mikafungin;
1) İnvaziv kandidiyazis ve özofajiyal kandidiyazis endikasyonlarında kullanılır.
2) Allojenik hematopoietik kök hücre nakli (HSCT) yapılan hastalarda veya akut lenfositer lösemi (ALL) hastalarında nötropenik dönemde ve takip eden bir hafta içinde veya mukoziti olan otolog hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastalarda nötropenik dönemde aspergilloz ve candida enfeksiyonlarının profilaksisinde kullanılır.
3) 10 gün veya daha uzun süreyle nötropeni olması beklenen diğer hastalarda aspergilloz ve candida enfeksiyonlarının profilaksisi endikasyonunda ödenmez.”
d) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Vorikonazol 200 mg tablet; nötropeni olması beklenen hematopoietik kök hücre
nakli alıcısı hastaların aspergilloz ve candida enfeksiyonlarının profilaksi endikasyonunda da
kullanılır.”
MADDE 27 – Aynı Tebliğin 4.2.29 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Birinci fıkrasında yer alan “Bu grup ilaçların” ibaresinden sonra gelmek üzere “(aşağıda belirtilenler hariç)” ibaresi eklenmiştir.
b) Aynı maddeye aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.
“(2) Tek başına dienogest etkin maddesi içeren ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince veya bu uzman hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
(3) Tek başına progesteron etkin maddesi içeren ve infertilite tedavisi endikasyonu olan
topikal ilaçlar kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen
prospektüs endikasyonlarıyla uyumlu uzman hekim raporuna istinaden diğer hekimlerce reçete
edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
MADDE 28 – Aynı Tebliğin 4.2.38 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin, linagliptin, alogliptin),
DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya
sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış
hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu
hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir. Saksagliptini
tek başına içeren 2,5 mg.’lık formları günlük en fazla 2,5 mg. dozunda, alogliptini tek başına
içeren 12,5 mg.’lık formları günlük en fazla 12,5 mg. dozunda yalnızca kronik böbrek yetmezliği hastalarında kullanılabilir.”
b) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Sodyum-glukoz ko-transporter 2 (SGLT2) inhibitörleri (dapagliflozin, empagliflozin); metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenen uzman
hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.”
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MADDE 29 – Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.4.1 – Uygulanacak indirim oranları
(1) Depocuya satış fiyatı 4,86 (dört virgül seksen altı) TL ve altında olan ilaçlar için
kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).
(2) Depocuya satış fiyatı 4,87 (dört virgül seksen yedi) TL’nin (dahil) üzerinde olan
ilaçlara kamu kurum iskontosu olarak %10 veya %11 baz iskonto uygulanır.
(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum iskontoları ve ilave iskonto uygulamalarında ilaçların orjinal, jenerik, yirmi yıllık gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşabilecek durum değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.
(4) 20 yıllık ilaçlardan;
a) Depocuya satış fiyatı 4,87 (dört virgül seksen yedi) TL (dahil) ile 9,30 (dokuz virgül
otuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %0 iskonto uygulanır.
b) Depocuya satış fiyatı 9,31 (dokuz virgül otuz bir) TL (dahil) ile 14,01 (on dört virgül
sıfır bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.
c) Depocuya satış fiyatı 14,02 (on dört virgül sıfır iki) TL ve üzerinde olan, referansı
olan ve referansı olmayıp imalat kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11
+ %17 ilave iskonto) uygulanır.
ç) Depocuya satış fiyatı 14,02 (on dört virgül sıfır iki) TL ve üzerinde olan, referansı
olmayan ilaçlara; referans fiyat alana kadar %40 iskonto (baz iskonto %11 + %29 ilave iskonto)
uygulanır.
(5) Jeneriği olmayan orjinal ilaçlardan;
a) Depocuya satış fiyatı 4,87 (dört virgül seksen yedi) TL (dahil) ile 9,30 (dokuz virgül
otuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.
b) Depocuya satış fiyatı 9,31 (dokuz virgül otuz bir) TL (dahil) ile 14,01 (on dört virgül
sıfır bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 (baz iskonto %11 + %20 ilave iskonto) iskonto
uygulanır.
c) Depocuya satış fiyatı 14,02 (on dört virgül sıfır iki) TL ve üzerinde olan ilaçlara;
%41 iskonto (baz iskonto %11 + %30 ilave iskonto) uygulanır.
(6) Jeneriği olan orjinal ilaçlar ile jenerik ilaçlardan;
a) Depocuya satış fiyatı 4,87 (dört virgül seksen yedi) TL (dahil) ile 9,30 (dokuz virgül
otuz) (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır.
b) Depocuya satış fiyatı 9,31 (dokuz virgül otuz bir) TL (dahil) ile 14,01 (on dört virgül
sıfır bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %18 iskonto (baz iskonto %11 + % 7 ilave iskonto)
uygulanır.
c) Depocuya satış fiyatı 14,02 (on dört virgül sıfır iki) TL ve üzerinde olan ilaçlara;
%28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.
(7) Depocuya satış fiyatı 4,87 (dört virgül seksen yedi) TL ve üzerinde olan kan ürünleri,
tıbbi mamalar ve radyofarmasötik ürünlere; %11 baz iskonto uygulanır.
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(8) Enteral beslenme ürünlerinden;
a) Depocuya satış fiyatı 4,87 (dört virgül seksen yedi) TL (dahil) ile 9,30 (dokuz virgül
otuz) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %11 baz iskonto uygulanır.
b) Depocuya satış fiyatı 9,31 (dokuz virgül otuz bir) TL (dahil) ile 14,01 (on dört virgül
sıfır bir) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %21 (baz iskonto %11 + %10 ilave iskonto) iskonto
uygulanır.
c) Depocuya satış fiyatı 14,02 (on dört virgül sıfır iki) TL ve üzerinde olan ilaçlara;
%28 iskonto (baz iskonto %11 + %17 ilave iskonto) uygulanır.”
MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “602290” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Listeye “610532” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

c) Listede yer alan “613970” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “613980” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Listeye “614555” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

e) Listeye “702310” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
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f) Listede yer alan “704973” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

g) Listeye “704973” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

ğ) Listede yer alan “705330” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Listeye “705351” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

ı) Listeye “705430” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

21 Mart 2018 – Sayı : 30367

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

MADDE 31 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “P602290” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Listeye “P610532” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

c) Listede yer alan “P613970” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “P613980” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Listeye “P614555” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

e) Listede yer alan “P615760” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

f) Listede yer alan “P704973” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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g) Listeye “P704973” SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 32 – Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)” nde yer alan “OR2640” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Tebliğ eki “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi (EK-3/I)” nde yer alan “KV1021” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Tebliğ eki “Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/K)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “DOĞUM SALONU AMELİYATHANESİ SARF MALZEME LİSTESİ” başlığı “OBSTETRİK MALZEMELER” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Listede yer alan “DOĞUM SALONU SARF MALZEME LİSTESİ” başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 35 – Aynı Tebliğ eki “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK3/L)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “UR1073” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Listede yer alan “UR1086” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Listede yer alan “UR2007” SUT kodlu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) Listede yer alan “UR2007” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımı altında yer alan
açıklamanın birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 (üç) üroloji” ibaresi “2 üroloji
ve 1 anestezi” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 36 – Aynı Tebliğ eki “Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi (EK-3/O)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “HO1020” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımı altında yer alan
açıklamaya aşağıdaki madde eklenmiştir.
“(2) Yoğun bakım ünitesinde takip edilen;
a) Kanıtlanmış Gr (-) enfeksiyon,
b) SOFA skoru > 2,
c) Klinik olarak hipovoleminin olmadığı durumda OAB > 65 mmHg olması için vazopresor desteği gerektiren,
ç) Kan laktat düzeyi > 2 mmol/L,
d) AKIN skoru Evre 2 (renal hasar) olan akut böbrek hasarı bulunan septik şok klinik
tablolarında kullanılır.”
MADDE 37 – Aynı Tebliğ eki “Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi
(EK-3/P)”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede yer alan “DİĞER” başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Listede yer alan “NF1035” ve “NF1036” SUT kodlu satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 38 – Aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme
Kuralları Listesi (EK-4/E)” nin “13- DİĞERLERİ” başlıklı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) İki numaralı alt madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Aşağıda yer alan alt madde eklenmiştir.

MADDE 39 – Aynı Tebliğ eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi (EK-4/F)” nde aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Listenin 15 numaralı maddesinin sonuna gelmek üzere “(Levonerjestrel etkin maddeli ürünün anormal uterin kanamalarda kullanımı öncesi, intrauterin organik patolojilerin ekartasyonu için ofis histeroskopi ya da Salin İnfüzyon Sonografisi (SİS) yapılması, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık raporuna istinaden kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimlerince uygulanması halinde bedeli Kurumca karşılanır.)” ibaresi
eklenmiştir.
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b) Listenin 27 numaralı maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “1 yıl” ibaresi “6 ay”
olarak değiştirilmiş ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Listenin 39 numaralı maddesinde yer alan “paliperidonun” ibaresinden sonra gelmek
üzere “1 aylık depo” ibaresi eklenmiştir.
ç) Listenin 39 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“39.1. Paliperidonun 3 aylık depo parenteral formları (Aralıksız en az 4 ay süreyle paliperidonun 1 aylık depo parenteral formunun kullanımı sonrası klinik olarak stabil olan hastalarda bu durumun belirtildiği psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu
raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli
Kurumca karşılanır. 3 aylık depo parenteral form ile stabil olan hastalarda tedaviye üç aylık
depo parenteral formla devam edilir. Bu tedaviye devam edilemeyen hastalarda ise gerekçesinin
belirtildiği psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir aylık depo parenteral formuna yeniden geçilebilir.)”
d) Listenin 70 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“70. Levocarnitin; ayaktan tedavilerde yalnızca 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucularında nefroloji, endokrinoloji, nöroloji, kardiyoloji, çocuk metabolizma veya hemodiyaliz
sertifikalı iç hastalıkları uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
e) Listeye aşağıda yer alan madde eklenmiştir.
“71. Sapropterin dihidroklorür; BH4 yanıtlılık testinde başlangıç fenilalanin düzeyine
göre en az %30 düşme tespit edilen fenilketonürili hastaların veya tetrahidrobiopterin (BH4)
metabolizması bozukluğu tanısı enzim düzeyi ölçülmek suretiyle ya da genetik olarak konmuş
hastaların tedavisinde çocuk metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından düzenlenen
1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, çocuk metabolizma hastalıkları uzman hekimleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenmesi halinde bedeli Kurumca
karşılanır.”
MADDE 40 – Aynı Tebliğ eki “Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/G)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listenin 35 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Listeye aşağıda yer alan madde eklenmiştir.
“63. Magnezyum sülfat heptahidrat (4 gr/100 ml, 40 gr/1000 ml): 40 gr/1000 ml formu
24 saat içerisinde en fazla 1 kutu kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
MADDE 41 – Bu Tebliğin;
a) 1 inci maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra,
b) 3 üncü maddesi 10/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 4 üncü maddesi 15/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 29 uncu maddesi 19/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra,
yürürlüğe girer.
MADDE 42 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI
Karar No : 2017/10
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 26/12/2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.
MADDE 1 – Sağlık Uygulama Tebliği eki “EK-3/P Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” Listesinde yer alan NF1035 ve NF1036 SUT kodlu tıbbi malzemeler; SUT eki
“EK-3/A BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” Listesinde
yer alan OR2260 ve OR2280 SUT kodlu tıbbi malzemeler ile aynı işleve sahip olduğundan,
NF1035 ve NF1036 SUT kodlu tıbbi malzemelerin “EK-3/P Nefroloji Branşına Ait Tıbbi
Malzemeler” Listesinden çıkarılmasına oybirliği ile,
MADDE 2 – SUT eki EK-2/B Listesine aşağıdaki şekilde bazı yeni işlem kodlarının
eklenmesi ve bazı işlem kodlarında işlem adı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,
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MADDE 3 – SUT eki EK-2/C Listesine aşağıdaki şekilde bazı yeni işlem kodlarının
eklenmesi, bazı işlem kodlarında fiyat artışı yapılması ve bazı işlem kodlarında işlem adı değişikliği yapılmasına oybirliği ile,

MADDE 4 – Farklı bir etken madde ile tedavi protokolü değişikliği gerekmeyen,
“Imnovid 4 mg Sert 21 Kapsül” isimli ilacı kullanmış ve fayda görmüş ancak yan etki veya
toksisite nedeniyle düşük doza geçilmesi gerekli görülen Multiple Myelom tanılı hastalarla
sınırlı olmak üzere “Imnovid 1 mg Sert 21 Kapsül, Imnovid 2 mg Sert 21 Kapsül, Imnovid
3 mg Sert 21 Kapsül” isimli ilaçların; ara ödemeye alınmasına oybirliği ile,
MADDE 5 – “Kuvan 100 Mg 30 Tablet” ile “Diterin 100 Mg Dağılabilir Tablet” isimli
ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasına oybirliği ile,
Bu kararların 1, 2, 3 ve 5 inci maddelerinin yayımlanacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen tarihte,
4 üncü maddesinin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesine oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 2016/388
Denizli C. BaĢsavcılığının 15/11/2016 tarih ve 2016/9800 esas sayılı iddianamesi ile sanık
Ġbrahim Halil KIRGĠL hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın 314/2.
maddesi ile (TCK314/3 maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 sayılı TMK.nun
5/1. Maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ, sanığın
kovuĢturma aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğu,
kendisine ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği
takdirde Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen
tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
SANIĞIN
T.C. KĠMLĠK NO
: 58216488136
ADI SOYADI
: ĠBRAHĠM HALĠL KIRGĠL
BABA ADI
: ABDĠ
ANNE ADI
: CEMĠLE
DOĞUM TARĠHĠ
: 2/12/1976
DOĞUM YERĠ
: SURUÇ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
ĠL
: ġANLIURFA
ĠLÇE
: SURUÇ
MAH/KÖY
: BOSTANCILAR
CĠLT NO
: 74
AĠLE SIRA NO
: 1
SIRA NO
: 97
SON ĠKAMETGÂH ADRESĠ : YENĠġEHĠR MAH. 100 SK. NO: 9A ĠÇ KAPI N0: 4
MERKEZEFENDĠ/DENĠZLĠ.
1306

—————

Esas No: 2016/388
Denizli C. BaĢsavcılığının 15/11/2016 tarih ve 2016/9800 esas sayılı iddianamesi ile sanık
Tarık EDĠRNELĠ hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın 314/2. maddesi
ile (TCK314/3 maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 sayılı TMK.nun 5/1.
maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ, sanığın kovuĢturma
aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğu, kendisine
ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği takdirde
Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen tedbirlere
hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
SANIĞIN
T.C. KĠMLĠK NO
: 12887317096
ADI SOYADI
: TARIK EDĠRNELĠ
BABA ADI
: Hasan
ANNE ADI
: Nazlı
DOĞUM TARĠHĠ
: 26/5/1973
DOĞUM YERĠ
: TĠRE
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
ĠL
: ĠZMĠR
ĠLÇE
: BORNOVA
MAH/KÖY
: KAVAKLIDERE
CĠLT NO
: 30
AĠLE SIRA NO
: 151
SIRA NO
: 3
SON ĠKAMETGÂH ADRESĠ : YENĠ MAH. DÜZ SK. NO: 51 ĠÇ KAPI NO: A
TURGUTLU/MANĠSA.
1309
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Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 2016/388
Denizli C. BaĢsavcılığının 15/11/2016 tarih ve 2016/9800 esas sayılı iddianamesi ile sanık
Mustafa Muhammet GÜNAY hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın
314/2. maddesi ile (TCK314/3 maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 sayılı
TMK.nun 5/1. maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ,
sanığın kovuĢturma aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede
bulunduğu, kendisine ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize
müracaat etmediği takdirde Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesi gereğince kaçak kararı
verilerek öngörülen tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ
olunur.
SANIĞIN
T.C. KĠMLĠK NO
: 22165701936
ADI SOYADI
: MUSTAFA MUHAMMET GÜNAY
BABA ADI
: ĠSMAĠL YILMAZ
ANNE ADI
: HAYRĠYE
DOĞUM TARĠHĠ
: 15/6/1970
DOĞUM YERĠ
: DENĠZLĠ
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
ĠL
: DENĠZLĠ
ĠLÇE
: PAMUKKALE
MAH/KÖY
: ATALAR
CĠLT NO
: 16
AĠLE SIRA NO
: 377
SIRA NO
: 21
SON ĠKAMETGÂH ADRESĠ : ZÜMRÜTEVLER MAH. PĠR SULTAN ABDAL
CAD. NO: 15 ĠÇ KAPI NO: 12 MALTEPE/
ĠSTANBUL.
1308

—————

Esas No: 2016/388
Denizli C. BaĢsavcılığının 15/11/2016 tarih ve 2016/9800 esas sayılı iddianamesi ile sanık
Merter SÖYLEMEZ hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın 314/2.
maddesi ile (TCK 314/3 maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 sayılı TMK.nun
5/1. maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ, sanığın
kovuĢturma aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğu,
kendisine ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği
takdirde Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen
tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
SANIĞIN
T.C. KĠMLĠK NO
: 10412093606
ADI SOYADI
: MERTER SÖYLEMEZ
BABA ADI
: ALĠ
ANNE ADI
: HÜLYA
DOĞUM TARĠHĠ
: 21/08/1978
DOĞUM YERĠ
: ÇAL
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
ĠL
: DENĠZLĠ
ĠLÇE
: MERKEZEFENDĠ
MAH/KÖY
: KARAMAN
CĠLT NO
: 20
AĠLE SIRA NO
: 1032
SIRA NO
: 3
SON ĠKAMETGÂH ADRESĠ : ALTINTOP MAH. 854 SK. NO: 19 ĠÇ KAPĠ NO: 2
MERKEZEFENDĠ/DENĠZLĠ
1310
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Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
Esas No: 2016/388
Denizli C. BaĢsavcılığının 15/11/2016 tarih ve 2016/9800 esas sayılı iddianamesi ile sanık
Süleyman DEġDEMĠR hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK'nın 314/2.
maddesi ile (TCK 314/3 maddesi delaletiyle ve 220/7. maddesi gereğince) 3713 Sayılı TMK.nun
5/1. maddesi, TCK'nın 53, 58/9 ve 63. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ, sanığın
kovuĢturma aĢamasında sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yabancı ülkede bulunduğu,
kendisine ulaĢılamadığı, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmediği
takdirde Ceza Muhakemesi Kanunun 248. maddesi gereğince kaçak kararı verilerek öngörülen
tedbirlere hükmedileceği hususunun tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
SANIĞIN
T.C. KĠMLĠK NO
: 21064724084
ADI SOYADI
: Süleyman DEġDEMĠR
BABA ADI
: Ahmet
ANNE ADI
: Abide
DOĞUM TARĠHĠ
: 03/04/1966
DOĞUM YERĠ
: Çal
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
ĠL
: Denizli
ĠLÇE
: Bekilli
MAH/KÖY
: YeĢiloba
CĠLT NO
: 15
AĠLE SIRA NO
: 37
SIRA NO
: 25
SON ĠKAMETGÂH ADRESĠ : Servergazi Mah. 28 Sk. No: 29e Ġç Kapı No: 17
Merkezefendi/DENĠZLĠ
1537

—— • ——

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
HÜKÜM ÖZETĠ
ESAS NO
: 2016/282
KARAR NO : 2017/379
DAVACI
: K.H
KATILAN
: ALĠ BULAN: Seyit ve Ġkbal oğlu, 03/02/1958 YOZGAT doğumlu,
YOZGAT, MERKEZ, Büyüknefes mah/köy nüfusunda kayıtlı.
SANIK
: CANER ÖZTÜRK, Latif ve Ağcagül oğlu, 20/03/1967 ARPAÇAY
doğumlu, KARS, ARPAÇAY, Bahçeler mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Ġhlas Marmara Evleri B7 Blok D: 13 Beylikdüzü ĠSTANBUL adresinde
oturur. TC Kimlik No: 32779665364
SUÇ
: Hakaret, Tehdit
SUÇ TARĠHĠ : 13/08/2014 - 13/05/2015
Sanık Caner ÖZTÜRK hakkında mahkememizde yapılan açık duruĢma sonunda;
HÜKÜM ÖZETĠ;
Sanık Caner ÖZTÜRK hakkında tehdit suçundan 5237 sayılı TCK 106/1-Ġlk, 43/1, 62,
53/1-2-3 maddelerine göre 6 ay 7 gün hapis, hakaret suçundan 5237 sayılı TCK’nın 125/1-2, 62,
53/1-2-3 maddesine göre 2 ay 25 gün hapis cezasına karar verilmiĢtir.
Gıyabi karar ve sanık müdafinin istinaf dilekçesi, tüm aramalara rağmen sanık Caner
ÖZTÜRK'e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291 maddeleri
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.
CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün içinde
hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine
tutulacak tutanak ile istinaf yoluna, baĢvurulabileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.
Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayımından itibaren (15) gün
içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın ve
sanık vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan
alınacağı hususu, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.
1675
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
21 KALEM GÜVENLĠK KAMERA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 21 kalem Güvenlik
Kamera Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz
tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler 02.04.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
2629/1-1
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EKMEKLĠK UN ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf
ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 29.03.2018 PerĢembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 29.03.2018 PerĢembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız
Satınalma Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0312) 397 33 65-66 Faks: (0312) 397 33 74-71
2602/1-1

—————

LĠPAZ ENZĠM ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 kg Lipaz Enzim alımı kapalı zarf ile
teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 03.04.2018 Salı günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 03.04.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel: (312) 397 33 65-66 Faks: (312) 397 33 74-71
2603/1-1

—— • ——

ĠDARĠ VE TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ARAÇ KĠRALAMASI YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karĢılamak üzere aĢağıdaki tabloda cins ve miktarı
belirtilen hizmet idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.
SIRA NO
1

HĠZMETĠN CĠNSĠ
Araç Kiralama Hizmet Alımı (ġoförsüz)

MĠKTARI
38 ADET

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġdari ġartname ve belirlenen Teknik Özellikleri Uluslararası Programlar Sistemler
Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi ve www.kizilay.org.tr adresinden temin edilebilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 NĠSAN 2018 günü saat 09.30’a kadar Ataç 1 Sok. No: 32
YeniĢehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Ġdari ĠĢler Birimi/Evrak Servisine teslim etmiĢ/
göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - Ġhale Zarfı 12 NĠSAN 2018 günü saat 15.00’te Erler Mah. Türk Kızılayı Cad.
Etimesgut/Ankara adresinde Uluslararası Programlar Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
2601/1-1
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YHT SETLERĠNE MUHTELĠF CAM SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2018/130065

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: TCDD

TaĢımacılık

A.ġ

YHT

ĠĢletme

Müdürlüğü

Anafartalar Mah. TalatpaĢa Bulvarı No: 10 Ankara Gar
Binası Altındağ/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71686 - 0 312305 05 15/71696
c) Elektronik Posta Adresi

: yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - Ġhale konusu malın
adı ve miktarı

: 10 Adet CAF ĠÇ VE DIġ ÇERÇEVELĠ KABĠN YAN
CAMLAR (KELEBEK) SOL, 10 Adet CAF ĠÇ VE DIġ
ÇERÇEVELĠ KABĠN YAN CAMLAR (KELEBEK)
SAĞ, 30 Adet CAF GÖSTERGE CAMI, 15 Adet CAF
KABĠN ÖN CAMI, 10 Adet CAF ĠÇ VE DIġ
ÇERÇEVELĠ KAFETERYA ĠMDAT CAMI, 50 Adet
CAF ĠÇ VE DIġ ÇERÇEVELĠ ĠMDAT CAM, 50 Adet
CAF ĠÇ VE DIġ ÇERÇEVELĠ KÜÇÜK CAM, 150 Adet
CAF ĠÇ VE DIġ ÇERÇEVELĠ BÜYÜK CAM, 150 Adet
CAF PROJEKTÖR CAMI, 50 Adet SIEMENS ÖN FAR
LENSĠ SOL ve 50 Adet SIEMENS ÖN FAR LENSĠ SAĞ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. YHT ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Komisyonuna
11/04/2018 günü saat 14.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü YHT ĠĢletme Müdürlüğü
Ġhale Büro Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mahallesi TalatpaĢa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası
06050 Gar-ANKARA/TÜRKĠYE bürosunda görülebilir.
6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD
TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 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.
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Menderes Belediye Başkanlığından:
TaĢınmaz Bilgileri.
1 - ĠHALE KONUSU VE ġEKLĠ: Ġzmir ili, Menderes ilçesi, Ataköy mahallesinde
bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35’nci maddesi (a) bendinde
belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satıĢı
yapılacaktır.
SATILACAK GAYRĠMENKUL:
Ġli

: ĠZMĠR

Ġlçesi

: Menderes

Mahalle

: ATAKÖY-KALABAK

Cadde - No

:

Ada

: 136

Parsel

: 42

Pafta

:

Yüzölçümü

: 73.985,60 m2

Cinsi

: Tarla

Muhammen Bedel : 3.699.280,00 TL
Geçici Teminat

:

150.000,00.-TL

ġartname Bedeli

:

400,00.-TL

2 - ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER, TARĠH VE SAAT: Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve
diğer özellikleri belirtilen taĢınmaz Menderes Belediyesi’nce 04.04.2018 tarihine tesadüf eden
ÇarĢamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif
Usulü ile satılacaktır.
3 - ĠHALE ġARTNAMESĠ: Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgileri Menderes Belediyesi,
ĠĢletme ĠĢtirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale Ģartnamesini 400,00.-TL
ücret karĢılığında satın alabilirler.
4 - SON TEKLĠF VERME SAATĠ: 9.30
5 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kiĢiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin Noter onaylı vekaletname
ve imza beyannamesi
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4) Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) Ġkametgah sureti
7) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
B) Tüzel kiĢiler için:
1) Ġmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2) Tüzel kiĢilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli
vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5) Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)
6) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
SatıĢ ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu
dıĢ zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar Ġzmir Menderes Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve
ĠĢtirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satıĢ birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve
saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
Ġstekliler 04.04.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaĢmıĢ
olmak Ģartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve Ģartname hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi
komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.
Postalarda meydana

gelen

gecikmelerden

Belediye

BaĢkanlığının

hiçbir

sorumluluğu

bulunmayacaktır
SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiĢ sayılır.
Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satıĢ Ģartnamesine aykırı bir
talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir.
2577/1-1
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK TONLUK, 5 TONLU OCAK ARABASI YEDEKLERĠ ALIMI
4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA
AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt numarası
: 2018/122073
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 372 259 47 94 - 84
Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
Malzemenin Cinsi
Miktarı (Adet)
26 Kalem Tonluk, 5 Tonlu Ocak
a) Niteliği, türü ve miktarı
8.400
Arabası Yedekleri
b) Teslim yeri
: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube
Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: Tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri 90 takvim
gününde teknik Ģartnamede belirtildiği gibi teslim
edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 10.04.2018 Salı - Saat 15.00
c) Dosya no
: 1817014
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) 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
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
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j) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.3. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi tanıtıcı dokümanlar.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan malzemeler için toplamda en düĢük,
diğer malzemelerde en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5.2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7 - Ġhale dokümanı, TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç: 10.04.2018 Salı - Saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Bu ihalede 4., 5. ve 8. kalem malzemeler birbirleri ile eĢ çalıĢmakta olup, eĢ
çalıĢan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmı teklif verilemeyecektir.
Diğer malzemelerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat
teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
2570/1-1
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ĠNġAAT YAPIM KARġILIĞI, 192 ARAÇLIK TEK KATLI YER ALTI OTOPARKI,
MEYDAN KAFETERYA VE ZEMĠN KATTA DÜKKÂNLAR ĠNTĠFA
EKSĠLTME USULÜ ĠLE 25 YIL ÜZERĠNDEN
ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İncirliova Belediye Başkanlığından:
ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI
Madde 1 - Mülkiyeti belediyemize ait tapunun 9 pafta, 1539 parselinde kayıtlı 3147,00 m 2
gayri menkul üzerine belediye meclisi kararı gereğince 2 adet meydan kafeterya belediyeye ait
olmak üzere 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanlar yükleniciye ait olmak
üzere, ĠnĢaat yapım karĢılığı 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların 25 yıl
süreli kullanma karĢılığında,
2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların
yapımı için 25 yıl üzerinden intifa eksiltme usulü esasına göre yapılacaktır.
ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ
Madde 2 - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini ve dosyasını, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30
ve 13.30-17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No: 37
adresinde bulunan belediyemiz hizmet binasının 3. katındaki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde
görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Lira) karĢılığı temin edilebilir.
Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler istenilen belgeleri dıĢ zarf içerisine
koyarak zarfın yapıĢtırılan yeri kaĢelenip imzalanarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Ġncirliova belediyesi Hizmet Binasının 3. katında bulunan Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’ne
teslim etmeleri gerekmektedir.
ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ
Madde 3 - ĠĢin ihalesi 04/04/2018 ÇarĢamba günü, Saat 11:00'da Ġncirliova belediyesi
1. Katta bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda 2886
Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre yıl üzerinden eksiltme esasına göre kapalı
teklif usulüne göre yapılacaktır.
ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ
Madde 4 - Ġhaleye konu iĢin tahmini inĢaat maliyeti bedeli 3.049.573,00 TL (Üç milyon
kırk dokuz bin beĢ yüz yetmiĢ üç)’dir.
TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR
Madde 5 - a) Geçici Teminat:
Bu iĢin inĢaata iliĢkin geçici teminatı, bu Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen
muhammen bedelin %3'ü olan 91.487,00 TL (Doksan bir bin dört yüz seksen yedi Türk
Lirası)’dir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilir.
b) Kesin Teminat:
ĠnĢaata iliĢkin kesin teminat, iĢbu Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen
bedelin %6'sıdır.
Yüklenici, sözleĢme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını iĢbu Ģartnamede
belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak Ġdareye verecek veya Ġdarenin
göstereceği banka hesabına yatıracaktır.

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

21 Mart 2018 – Sayı : 30367

TaĢınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek
kayda değer bir değiĢiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam
inĢaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artıĢ maliyeti, uygulama yılı Çevre
ve ġehircilik Bakanlığının inĢaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı
tutarında ilave kesin teminat alınır.
Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI
Madde 6 - Ġhale teklif Ģartları idari Ģartnamede belirtilmiĢtir.
ĠHALEYE KATILACAKLARDA ĠSTENEN BELGELER
Madde 7 - Ġhaleye katılmak isteyen;
1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik
posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ
sureti)
2.1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2.2) 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.
3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter
tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
3.1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
3.2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini,
4) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi,
(noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti)
5) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için örneğine uygun ortak giriĢim
beyannamesi vermesi.
6) 91.487,00 TL’lik geçici teminat vermeleri,
7) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak
vergi borcu olmadığına dair yazı.
8) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı.
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9) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
10) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge.
Madde 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.
TEKLĠFLERĠ HAZIRLANMASI
Madde 9 - Teklifler aĢağıdaki belgeleri ihtiva edecek Ģekilde hazırlanacaktır.
A) Ġç Zarf:
Ġç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif mektubu aĢağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler
tarafından imzalanması ve bu Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin
belirtilmesi teklif edilen indirimin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler
reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır.
A) Ġç Zarfın Kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli
tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine
isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak gösterileceği açık adresi
yazılacaktır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
B) DıĢ Zarf:
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir:
a) Ġç zarf,
b) 4. maddede istenen diğer belgele
c) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
d) Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve eki ortaklık
sözleĢmesi,
DıĢ zarfın kapatılması:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın
üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu
yazılarak kapatılacaktır.
TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ
Madde 10 - 10.1. Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve saatine
kadar, Ġncirliova belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
10.2. Posta ile gönderilen teklif zarfları teslim alınmayacaktır.
10.3. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı geçerlidir.
Madde 11 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup,
istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun
olması gerekmektedir.
Madde 12 - Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 29. maddesi
gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Ġlan olunur.

2576/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 170

21 Mart 2018 – Sayı : 30367

KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜġÜM KAT KARġILIĞI
ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Meram Belediyesinden:
1 - ĠHALE KONUSU
Meram Belediyesince, aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmaz; Ġhale ilanı, ihale Ģartnamesi,
sözleĢme, teknik Ģartname ile Encümen Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde kat karĢılığı
inĢaat yaptırılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine
göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile ihaleye çıkarılmıĢtır. Ġdareye bırakılacak bağımsız
bölümlerinin yaklaĢık yapı inĢaat alanına göre belirlenen muhammen bedeli (KDV Hariç)
30.508.380,00 TL olup, muhammen bedelin artırımı; bağımsız bölüm brüt alanı 110, 130 ve 155 m²’lik
normal kat dairelerin artırılması suretiyle ihale edilecektir.
Not: 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (r) bendi kapsamında
KDV’den istisnadır.
2 - ĠġĠN YAPILACAĞI TAġINMAZA AĠT BĠLGĠLER
Ġli

: KONYA

Ġlçesi

: MERAM

Bölge

: KÜÇÜKAYMANAS

Ada

: 41338

Parsel

: 1

Toplam Arsa Alanı : 29.700 m²
ĠnĢaat Nizamı

: MESKEN SAHASI (KONUT + TĠCARET)

Emsal

: 1.8

Yençok

: 10 KAT

3 - ĠDAREYE BIRAKILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM NĠTELĠK VE MĠKTARI:
Söz konusu iĢte Ģartname ve eklerinde belirtilen Ģartlara uygun olarak idareye bırakılacak
konutların bilgileri;
Emsale Esas ĠnĢaat Alanı Toplamı

: 20.913 m²

Bağımsız Bölüm Brüt Alanı Toplamı : 25.425 m²
Konut Sayısı Toplamı

: 195 Adet

4 - ĠġĠN NEVĠ, NĠTELĠĞĠ VE MĠKTARI
Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Küçükaymanas Mahallesinde bahsi geçen taĢınmaz üzerine,
projeleri ihale uhdesinde kalan istekli tarafından yapılmak ve idare tarafından onaylanmak üzere,
yaklaĢık yapı inĢaat alanı 34.590,00 m² olan 195 adet dairenin idaremize bırakılması kaydı ile
2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre kat karĢılığı inĢaat yapım ihalesidir.
5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT
Muhammen Bedel (KDV hariç) : 30.508.380,00 TL.
(OtuzmilyonbeĢyüzsekizbinüçyüzseksenTürkLirası)
Geçici Teminat miktarı

: 915.251,40 TL.
(DokuzyüzonbeĢbinikiyüzellibirTürkLirasıKırkKuruĢ)
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6 - ġARTNAMENĠN ALINACAĞI YER VE BEDELĠ
Ġhale dokümanı Hacı Ġsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5 Kat: 3 (Plan ve Proje
Müdürlüğü) Meram/KONYA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek
isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Ġhale dokümanı satıĢ bedeli
KDV Hariç: 500,00 TL (BeĢyüzTürkLirası)
7 - TEKLĠFLERĠN SUNULACAĞI YER VE SON TEKLĠF VERME TARĠH VE SAATĠ
Tekliflerin son teklif verme saatine kadar Hacı Ġsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5
Meram/KONYA Meram Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
Son Teklif Verme Tarihi

: 03.04.2018

Son Teklif Verme Saati

: 17:00

Telgraf veya faksla yapılacak baĢvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin
adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile
gönderilecek tekliflerinde son teklif verme saatine kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar
Bürosuna ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
8 - ĠHALENĠN YAPILACAĞI TARĠH VE SAAT
Ġhale Hacı Ġsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No: 5

42010 Meram/KONYA adresinde

bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
Ġhale Tarihi : 04.04.2018
Ġhale Saati

: 16:00

9 - ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER
a) Dilekçe: ġartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye
katılmak istendiğine dair dilekçe,
b) Alındı Belgesi ve Makbuz: ġartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve
makbuz,
c) Kanuni Ġkametgah Belgesi
d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 2018 yılı içerisinde alınmıĢ Ticaret Odası,
Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmıĢ belgenin aslı,
- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Ġmza Sirküleri:
- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- 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
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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.
f) Vekaletname ve Ġmza Beyannamesi: Ġstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına
teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Geçici Teminat
h) Ortak GiriĢim Beyannamesi
i) ĠĢ Deneyim Belgeleri ve Benzer ĠĢ Kabul Edilecek ĠĢler: Ġsteklinin, yurt içinde kamu
veya özel sektöre ihale ilan tarihinden geriye doğru son on yıl içinde taahhüt edilen ihale konusu
iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak;
- Yürürlükteki Yapım ĠĢleri Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinde yer alan B/III grubu, en az
Muhammen bedelin %30’u kadar gerçekleĢtirdiği iĢlere dair iĢ deneyim belgesi, (ĠĢ bitirme
hususunda 2886 sayılı yasada hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı yasanın sadece iĢ bitirme
ile ilgili hükümleri geçerlidir.)
- Çevre ve ġehircilik Bakanlığının Yapı YaklaĢık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğde
belirtilen, 3B ve üzeri grubu tanımlı yapılara uygun, tek parselde idareye bırakılacak dairelerin
toplam yaklaĢık inĢaat alanının en az %40’ı kadar inĢaat yaptığına dair veya birden fazla parselde
idareye bırakılacak dairelerin toplam yaklaĢık inĢaat alanının en az 1.5 katı inĢaat yaptığına dair iĢ
deneyimini gösteren belge (noter veya düzenleyen idare tarafından onaylı yapı kullanma izin
belgesi) ,
benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
j) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname
k) Yer Görme Belgesi
l) Teknik Personel Taahhütnamesi
m) Ġç Zarf: Ġç zarf, (teklif mektubunu içerir) ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun teklif mektubu.
Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (c), (d), (e), (f) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. Bu iĢin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları
adına vekâleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.
10 - Ġhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir.
ġartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri
uygulanır.
Ġlan olunur.

2557/1-1
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TÜRK KIZILAYI KAN HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI OLARAK
FAALĠYET GÖSTEREN BÖLGE KAN MERKEZLERĠNDE KULLANILMAK
ÜZERE 25 ADET 7 SEGMENTLĠ HORTUM KAPAMA
CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren
Bölge Kan Merkezlerinde kullanılmak üzere, 25 adet 7 segmentli hortum kapama cihazı satın
alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
4 - Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.04.2018 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı
Genel Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
6 - 1 Nolu ―Ġhale Ġdari ve Teknik Belgeler‖ zarfı 17.04.2018 tarih saat 14.00’de Genel
Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
2609/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi
Başkanlığından:
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-24372438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen,
24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim
Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı
Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye
Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 514/1157 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapılar:
ANKARA BÜYÜKġEHĠR
SIRA ANALĠZ
BELEDĠYESĠ ENCÜMEN
NO
NO
BĠNA SAHĠBĠ
ADRES
KARAR TARĠH VE SAYI
DERBENT MAH.
Zarife AYDÜĞÜN
1
2552/1
KAYAġ CD. NO: 49
01.03.2018/514-1157
ve ĠĢt.
Mamak/ANKARA
2606/1-1

—————

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-24372438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen,
24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim
Projesi" kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı
Kanunun 7. maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara BüyükĢehir Belediye
Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 515/1158 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
Metruk Yapılar:
ANKARA BÜYÜKġEHĠR
SIRA ANALĠZ
BELEDĠYESĠ ENCÜMEN
NO
NO
BĠNA SAHĠBĠ
ADRES
KARAR TARĠH VE SAYI
DERBENT MAH. 39
Doğan
1
2555
SOKAK NO: 8
01.03.2018/515-1158
KIZILIRMAK
Mamak/ANKARA
2605/1-1
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Adalet Bakanlığından:
Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2007/341 Esas, 2007/941 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2562/1-1

—————

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2011/114 Esas, 2013/1720 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2563/1-1

—————

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2011/113 Esas, 2013/104 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2564/1-1

—————

Ankara 3. Tüketici Mahkemesinin 2011/112 Esas, 2013/1721 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
2565/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi
gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek
zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda
çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖
hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 2747 dosya no’lu YENĠ YAKA Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Van ilinde faaliyet gösteren 1410 dosya no’lu GÖK Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Ağrı ilinde faaliyet gösteren 1388 dosya no’lu DOĞU Yapı Denetim Ltd. ġti.’lerine ait
Yapı Denetim Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 16.03.2018 tarih ve 48160 sayılı Olur'u ile
geçici olarak geri alınmıĢtır.
Ġlgililere duyurulur.
2599/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 16.03.2018 tarih ve 48161 sayılı Makam
Olur’una istinaden,
MuĢ ilinde faaliyet gösteren 1399 dosya no’lu ORTADOĞU GROUP Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Mardin ilinde faaliyet gösteren 976 dosya no’lu LĠNE Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2380 dosya no’lu TEKHAN Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1841 dosya no’lu ACG GLOBAL Yapı Denetim Ltd. ġti.,
Antalya ilinde faaliyet gösteren 1988 dosya no’lu SONÇAĞ Yapı Denetim Ltd.
ġti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı Denetim Ġzin Belgeleri
iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
2599/2/1-1
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/47706

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No: 13 Altındağ/ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Erhat Yapı Dek. San. ve Tic. Ltd. ġti.
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi

Adresi

Sunar Sokak No: 40/2
Üsküdar/ĠSTANBUL

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

359 001 233

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ġstanbul Ticaret Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

224852
Ay

( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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.
2630/1-1
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Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2015/47705

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No: 13 Altındağ /ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Erhat Yapı Dek. San. ve Tic. Ltd. ġti.
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi

Adresi

Sunar Sokak No: 40/2
Üsküdar/ĠSTANBUL

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

359 001 233

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ġstanbul Ticaret Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

224852
Ay

( )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

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.
2631/1-1

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

21 Mart 2018 – Sayı : 30367

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:
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.
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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.
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri
uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Fakülte

Bölüm

Anabilim
Dalı

Mühendislik

ElektrikElektronik

ElektrikElektronik

Unvan

Kadro
Derece

Adet

Doçent

3

1

Nitelik
Doktora ve doçentliğini
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almıĢ olmak,
ses iĢleme ve müzik teknolojisi konularında çalıĢmaları olmak.

DĠĞER ġARTLAR:
1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki Ģartları taĢımak gerekir.
2 - YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmıĢ
olması Ģarttır.
3 - BaĢvuran adayların; dilekçe, özgeçmiĢ, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve
doçentlik belgesi (Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve
bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD.
4 - Halen çalıĢanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,
Doçent kadrosu için Personel Daire BaĢkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için
Eğitim Fakültesi Dekanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde Ģahsen baĢvuru
yapmaları gerekmektedir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2018/11539 Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya
Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde (Türkiye CumhuriyetiGeçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin
İstihdam Desteği Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ile Dünya
Bankası’nın Orta Asya ve Avrupa Bölgesine İlişkin Ortaklık
Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf
Fonunun Yöneticisi Sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
Arasında Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

1

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11499 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2018/11504 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

40

YÖNETMELİKLER
— İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

86

46

91

TEBLİĞLER
92
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)
97
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
100
Dair Tebliğ
115
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 20/12/2017 Tarihli ve 2014/18247 Başvuru Numaralı
117
Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2014/16947 Başvuru Numaralı
123
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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