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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             26 Mart 2015
       69471265-305-3475

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Nisan 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gide-
cek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına,
Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   26 Mart 2015
     68244839-140.03-115-247

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26/3/2015 tarihli ve 69471265-305-3475 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gide-

cek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına,
Adalet Bakanı Kenan İPEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Nisan 2015
ÇARŞAMBA

Sayı : 29313



ATAMA KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu

gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir.
BİRİNCİ DAİRE KARARI: 19.03.2015/494

1- Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38520 Necip Cem
İŞÇİMEN,

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Yargıtay Tetkik Hâkimi 38674 Seyithan ÖZTÜRK,
Ankara Hâkimliğine, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 40961 Ali Ramazan

BİLGİSİÇOK,
Iğdır Cumhuriyet Savcılığına, Şemdinli Cumhuriyet Savcısı 125908 Mustafa EKİM,
Naklen,
2- 1 inci derecenin 4 üncü kademesi olan 1500+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Yahyalı Hâkimliğine, Zile eski Hâkimi 30207 Tijen ÖZAY,
Tefenni Hâkimliğine, Hınıs eski Hâkimi 37505 Ayşe Serpil YILDIRIMER,
Akyazı Hâkimliğine, Sarıveliler eski Hâkimi 38694 Zerrin ÇELEBİ ERASLAN,
3- 1 inci derecenin 2 nci kademesi olan 1380+4800 gösterge karşılığı aylıkla,
İstanbul Anadolu Hâkimliğine, Mersin eski Hâkimi 41024 İzzet DURAK,
4- 1 inci derecenin 2 nci kademesi olan 1380+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Buldan Cumhuriyet Savcılığına, Yığılca eski Cumhuriyet Savcısı 38740 Tolgay DÖGER,
5- 1 inci derecenin 1 inci kademesi olan 1320+4000 gösterge karşılığı aylıkla,
Taşova Hâkimliğine, Kozaklı eski Hâkimi 37078 Sema ÖZTÜRK,
Mesleğe kabul edilmeleri nedeniyle açıktan,
Atanmışlardır.

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
HAYAT GRUBU SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayat
Grubu Sigortaları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (m) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hayat grubu sigortalarına ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esas-
lara ilişkin değişiklikler herhangi bir onaya tâbi olmaksızın, genel kabul görmüş aktüeryal tek-
niklere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen ilkelere uygun şekilde hazırlanarak
şirketler tarafından uygulanır.”

“(2) Teknik esaslar ve diğer şartlar sigortacılık mevzuatına aykırı olamaz. Yıllık gelir
sigortaları hariç olmak üzere, ilk defa uygulamaya konulacak hayat grubu sigortaları tarife ve
kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler, şirketlerce uygulamaya konmadan
on iş günü öncesinde Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Mer-
keze gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sisteminden ve

diğer kaynaklardan sağladığı birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir süre için dü-
zenli irat ödemesi yapmayı öngören yıllık gelir sigortalarına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi,
denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik, hayat grubu sigortalarında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulu si-
gorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik

Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktüer: Yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini

uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, teknik esas-
ları hazırlayan ve Müsteşarlık nezdinde tutulan Aktüerler Siciline kayıtlı kişiyi,

b) Kâr payı: Matematik karşılıkların yatırıldığı varlıklardan yıl içerisinde elde edilen
gelirlerin genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre hesaplanan net yatırım gelirlerini,

c) Lehtar: Lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural
olarak sözleşmede tanımlı olan haklardan yararlanan kişi veya kişileri,

ç) Matematik karşılık: Yürürlükte bulunan her bir sözleşme için tarifedeki teknik esas-
lara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan karşılığı,

d) Merkez: Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,
e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
f) Ölüm düzeyi (mortalite) tabloları: Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tu-

tulması sonucunda oluşturulan, yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan,
her bir yaşta bir yıl içerisinde hayatta kalacak ve ölecek kişilerin sayısının öngörüldüğü tablo-
ları,

g) Sigortadan ayrılma: Sigorta ettirenin talebi üzerine sözleşmenin ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde sona erdirilmesini,

ğ) Sigorta ettiren: Sigortalının menfaatini şirket nezdinde sigortalayan kişiyi,
h) Sigortalı: Sözleşmeye konu risk veya riskleri üzerinde taşıyan kişiyi,
ı) Şirket: Hayat grubu sigortalarında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş sigorta ve

emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını,
i) TRHA: Türkiye Kadın-Erkek Hayat Annüite tablosunu,
j) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan Tüketici Fiyatları Endeksini
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Akdedebilecek Şirketler ve Yükümlülükleri

Sözleşme akdedebilecek şirketler
MADDE 4 – (1) Yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek isteyen şirketler Müsteşar-

lığa yazılı olarak başvurur.
(2) Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucu bilgi işlem altyapısı ile idari ve mali

açıdan yeterli bulunan şirketler yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebilir. Yapılacak değer-
lendirmeye ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

Bilgilendirme formunun ve poliçenin verilmesi
MADDE 5 – (1) Bilgilendirme formu ve poliçe ilgili mevzuatta belirlenen sürede si-

gorta ettirene imza karşılığı verilir. Sigorta ettiren tarafından imzalanan bilgilendirme formu
ve poliçenin birer örneği şirkette saklanır.

(2) Bilgilendirme formu ve poliçe, sözleşmeye taraf olan kişilerin fizikî olarak karşı
karşıya gelmesinin söz konusu olmadığı hallerde veya işin mahiyetinin gerektirdiği durumlarda,
elektronik ortamda veya sigorta ettirenin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla verilir. Bu
durumda, bilgilendirme formu sözleşmenin yapılması öncesinde, poliçe ise sözleşmenin ya-
pılmasından itibaren on beş gün içinde verilir.

(3) Yıllık gelir sigortası ürünlerinde; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödene-
cek başlangıç irat tutarı, müteakip irat tutarlarının belirlenme kriteri ve varsa üründe yer alan
diğer teminatlar kapsamında şirketin yükümlülükleri poliçenin birinci sayfasında en az on dört-
lük puntolarla açıkça belirtilir.

Kurumsal internet sitesi üzerinden bilgilendirme zorunluluğu
MADDE 6 – (1) Şirket kurumsal internet sitesinde; yıllık gelir sigortası ürünlerine iliş-

kin bilgileri sunmak ve sigorta ettirenlerin güvenli şekilde giriş yaptıkları alanlarda, yıllık gelir
sigortası sözleşmelerinin teminatlarına, ödenen ve ödenecek irat tutarlarına, varsa kâr payı uy-
gulamasına, matematik karşılık tutarlarına, yapılan kesintilere ve ürün kapsamında yer alan di-
ğer güncel bilgilere erişebilmelerine imkan tanımak zorundadır.

(2) Müsteşarlık, yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin şirketlerin kurumsal internet si-
telerinde yayımlanacak bilgilerin kapsam ve esaslarını belirleyebilir.

Yükümlülüklerle uyumlu varlık bulundurma
MADDE 7 – (1) Şirketler, yıllık gelir sigortası sözleşmelerine ilişkin yükümlülüklerini

karşılamaya yeter düzeyde, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dahilinde varlık bulundurmak
zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Esaslar

Tarifelerin uygulanması
MADDE 8 – (1) Yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik

esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler herhangi bir onaya tâbi olmaksızın, genel kabul gör-
müş aktüeryal tekniklere, bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen ilkelere uygun
şekilde hazırlanarak şirketler tarafından uygulanır.

(2) Tarife, teknik esaslar ile özel şartlardan oluşur ve sigortacılık mevzuatına aykırı ola-
maz. İlk defa uygulamaya konulacak tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara iliş-
kin değişiklikler, şirketlerce uygulamaya konmadan on beş iş günü öncesinde Müsteşarlığın
belirleyeceği esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Merkeze gönderilir.

(3) Müsteşarlık, tarife ve varsa kâr payı teknik esaslarına ilişkin gerekli görülen bilgi
ve belgeleri yazılı veya elektronik kopya olarak şirketlerden isteyebilir.
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(4) Müsteşarlık, tarife ve varsa kâr payı teknik esaslarında mevzuata ve sigortacılık
esaslarına aykırı bulunan veya sigorta ettirenler, sigortalılar ve lehtarlarının hak ve menfaatle-
rinin korunması açısından uygulanmalarında sakınca görülen hususların değiştirilmesini talep
edebilir.

(5) Tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bunlara ilişkin değişiklikler, teknik esas-
lara eklenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte aktüer tarafından imzalanarak şirketçe muhafaza
edilir.

Ölüm düzeyi (mortalite) tablosu
MADDE 9 – (1) Yıllık gelir sigortalarına ilişkin tarife teknik esaslarında TRHA tablosu

kullanılır. Şirketler, TRHA tablosunda sigortacılık prensipleri dahilinde ihtiyatlı bir şekilde de-
ğişiklik yapabilir. Hazırlanan tablo ve yapılan varsayımlara ilişkin hususları içeren aktüer onaylı
rapor tarife teknik esaslarına eklenir.

(2) Müsteşarlık, yıllık gelir sigortası ürünlerinde kullanılacak ölüm düzeyi tablosunu
değiştirmeye ve kullanılabilecek tablolara yeni tablolar eklemeye yetkilidir.

(3) Şirketler, uygulamaya konmadan on beş iş günü öncesinde tablo değişikliği ve var-
sayımlarını içeren aktüer onaylı rapor ile beraber Müsteşarlığa bilgi vermek kaydıyla, ihtiyatlı
olarak seçtikleri farklı ölüm düzeyi tabloları kullanabilir.

Teknik faiz oranı
MADDE 10 – (1) Teknik faiz oranı; sigorta süresi, ürün kapsamında verilen teminatlar

ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak sigortacılık prensipleri dahilinde şirketler tarafından
ihtiyatlı bir şekilde belirlenir.

(2) Başlangıçta ürün fiyatlama aşamasında kullanılan teknik faiz oranı ile teknik karşı-
lıklar için kullanılan teknik faiz oranı farklı olabilir.

(3) Müsteşarlık teknik faiz oranının asgari ve azami sınırlarını belirleyebilir.
Sigortadan ayrılma
MADDE 11 – (1) Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1500 üncü maddesinin

ikinci fıkrası uyarınca, sigortadan ayrılma talebi halinde sigortalının sağlıklı olduğunu ispat
etmesini isteyebilir. Anılan Kanun hükmünün uygulanması durumunda, sigortadan ayrılma ta-
lebi halinde istenecek, sigortalının sağlık durumuna ilişkin yapılacak değerlendirmeye esas
bilgi ve belgeler ile ilgili diğer hususlar poliçe ve bilgilendirme formunda açıkça belirtilir.

Kesintiler
MADDE 12 – (1) Başlangıçta tek prim şeklinde ödenen toplu paradan veya taksitli

prim ödemelerinden ya da yapılan irat ödemelerinden azami yüzde iki oranında kesinti yapı-
labilir. Sözleşme süresi içinde yapılan ek prim ödemelerinden azami yüzde iki oranında kesinti
yapılabilir.

(2) Kâr payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde, matematik karşılıkların yatırıma yön-
lendirilmesinden elde edilen getiri üzerinden azami yüzde on oranında kesinti yapılabilir.

(3) Sigortadan ayrılma halinde matematik karşılıklar üzerinden, sigorta sözleşmesinde
geçirilen süreye ve şirketçe belirlenecek diğer unsurlara bağlı olarak değişen erken ayrılma ke-
sintileri uygulanabilir.

(4) Söz konusu kesintiler, poliçe ve bilgilendirme formunun birinci sayfasında en az
on dörtlük puntolarla belirtilir.

(5) Müsteşarlık, bu madde kapsamında belirtilen kesinti oranlarını yüzde ellisine kadar
(yüzde elli dahil) arttırmaya ve azaltmaya yetkilidir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yıllık Gelir Sigortası Ürünleri

Elli altı yaş ve üzeri kişilere sunulabilecek ürünler
MADDE 13 – (1) Türk Lirası cinsinden tek prim karşılığında, ömür boyu irat ödeyen

ürünler sunulur.
(2) İrat ödemeleri hemen başlayabilir veya en fazla beş yıl ertelenebilir.
(3) İrat tutarı başlangıçta; ölüm düzeyi tablosu, teknik faiz oranı ve ürünün diğer özel-

liklerine göre hesaplanır ve her takvim yılı başında en az TÜFE oranında arttırılır.
(4) İrat ödeme süresince ve/veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde

erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde lehtara vefat tazminatının ödendiği ya
da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünler sunulur ve sigorta ettirenin isteğine bağlı ola-
rak söz konusu teminatları içeren sözleşmeler akdedilebilir.

Elli altı yaşın altındaki kişilere sunulabilecek ürünler
MADDE 14 – (1) Türk Lirası veya yabancı para birimi cinsinden tek ya da taksitli prim

ödemeleri karşılığında; hemen veya belirli bir süre sonra başlayan, belirli tutarlarda veya TÜFE
dahil bir varlık ya da varlık grubuna endeksli olarak ömür boyu veya belirli bir süre için irat
ödeyen, isteğe bağlı olarak sigortalının vefatı halinde lehtara; vefat tazminatının ödendiği ya
da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünler sunulabilir.

(2) İrat tutarı başlangıçta; ölüm düzeyi tablosu, teknik faiz oranı ve ürünün diğer özel-
liklerine göre hesaplanır. Müteakip dönemlerdeki irat tutarı ise, ürün kapsamında taahhüt edil-
mişse dağıtılacak kâr payları ve diğer unsurlar dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Kâr payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde; kâr payı tutarının bir kısmının veya
tamamının irata çevrilmesi, carî veya müteakip irat ödemelerine eklenmesi, defaten ödenmesi
ve benzeri seçenekler sunulabilir. Kâr payı tutarının bir kısmının veya tamamının irata çevril-
mesi durumunda, sigorta süresi ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak, şirketçe belirlenen
oranda teknik faiz kullanılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleyici işlemler
MADDE 15 – (1) Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları

belirlemeye yetkilidir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce onaylanmış

olan yıllık gelir sigortası tarife ve varsa kâr payı teknik esasları çerçevesinde bu Yönetmeliğin
yürürlük tarihine kadar sözleşme akdedilebilir. Bahse konu tarihten sonrası için, bu Yönetme-
liğin 4 üncü maddesi uyarınca Müsteşarlıkça yeterli bulunan şirketler tarafından bu Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde hazırlanacak tarife ve varsa kâr payı teknik esaslarına göre yıllık gelir
sigortası sözleşmesi akdedilebilecektir.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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—— • ——
Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama

ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 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) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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c) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, 
d) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, 
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Bitlis Eren Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin

Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları 
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 
a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağla-

mak,
b) Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yö-

nelik bilimsel çalışmalar yapmak,
c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edile-

bilme imkânlarını araştırmak,
ç) Kariyer planlaması alanındaki çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri il-

gili yerli ve yabancı kuruluşlarla paylaşarak öğrenci ve mezunların iş imkânlarını arttırmak,
d) Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin

staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak,
e) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans prog-

ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmayı sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla kariyer danışmanlığı

alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalış-
malara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek,

b) Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer
danışmanlığı hizmeti sunmak,

c) Hizmetlerin planlanması ve sunulmasında özel ve resmî kurum, kuruluş ve sivil top-
lum örgütleriyle iş birliği yapmak, 

ç) Öğrencilere dönük meslekî gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde
bulunmak ve kariyer yönetimi konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara veri tabanında yer
alan bilgiler çerçevesinde destek olmak,

d) Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip etmek ve hedef kitleyi bilgilendir-
mek,

e) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-
kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

f) Öğrencilere, kariyere yönelik staj imkânları sağlamak,
g) Öğrenciler ve mezunlar için yarı veya tam zamanlı çalışma olanakları hazırlamak,
ğ) Öğrencilerin ve mezunların kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerde gö-

revlendirilmelerine olanak sağlamak,
h) Özgeçmiş oluşturma, iş arama, iş görüşmesi gibi konularda öğrencilere ve mezunlara

dönük teknik bilgilendirme yapmak,
ı) Periyodik bültenler çıkarmak ve hedef kitleyi Merkez faaliyetleri hakkında bilgilen-

dirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür 
b) Yönetim Kurulu 
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, üç yıl için

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. 
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir biçimde yü-

rütülmesinden, Merkezin yapacağı etkinliklerin gözetim ve denetiminden ve bu etkinliklerin
sonuçlarından Rektöre ve Yönetim Kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün önerisiyle çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede
görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda kendisine müdür yardımcısı ve-
kâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyet-

lerini denetlemek,
ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek,
d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla iş birliği sürecini koordine etmek,
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim

Kuruluna sunmak,
f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına

sunmak,
g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek,
ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma

ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim

elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört
üye ile Müdürden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,
b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak,
c) Merkezin bütçesini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
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ç) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün
tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

d) Merkezin işleyişi ile ilgili konuları değerlendirerek karara bağlamak,
e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite

Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak alınan her türlü alet, ekip-

man ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleriyle Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür. 

—— • ——
Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/1997 tarihli ve 23131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-
versitesi Genetik Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRON MİKROSKOPİ, GÖRÜNTÜLEME,
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-
versitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ZEHİRLENMELER ARAŞTIRMA-UYGULAMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-
versitesi Zehirlenmeler Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Tezler; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinde yazılır.

(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler için uyulması gereken hususlar, Senatonun
belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Gerekli görülen hallerde ilgili EABD/EASD’nin önerisi, EK ve Senatonun onayı
ile tezin bir başka dilde de yazılmasına karar verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/31
İşyeri : Zeni Sosyal Hizmetler Bilg. Taş. Tem. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.-

Arçam Tem. Med. Gıda İnş. Turz. Bilg. Kırt. San. Tic. Ltd. Şti.
İş Ortaklığı Bağcılar Mah. Açın Cad. 273. Sok. No: 3/2
GOP Çankaya/ANKARA

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/1/2012 28184

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/4/2014 28974
2- 25/2/2015 29278
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SGK Sicil No : 1038431.058

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Zeni Sosyal Hizmetler Bilg. Taş. Tem. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.-Arçam

Tem. Med. Gıda İnş. Turz. Bilg. Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nda Bakanlığımızca yapılan

incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Yüceyurt Mah. Rahmi Günay Cad. Numune Hastanesi

Kampüsü SİVAS adresinde bulunan Sivas İl Sağlık Müdürlüğü işyerinde insan sağlığı ile ilgili

ambulansla hasta taşıma işi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra

numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Zeni Sosyal Hizmetler Bilg. Taş. Tem. Oto. San. Tic. Ltd. Şti.-Arçam Tem.

Med. Gıda İnş. Turz. Bilg. Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı işyerinde yürütülen işlerin niteliği

itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkoluna gir-

diğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2015/32

İşyeri : Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Org. San ve Tic. Ltd. Şti.

Bağlarbaşı Mah. İnci Sok. No: 5/11 Maltepe/İSTANBUL 

SGK Sicil No : 1035018.058

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Org. San ve Tic. Ltd.

Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Gürsel Mahallesi Div-

riği Yolu Üzeri No: 92 Kangal/SİVAS adresinde bulunan Kangal Devlet Hastanesi işyerinde

temizlik işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı

“Genel işler” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Org. San ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde

yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” iş-

koluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN

(TEBLİĞ NO: 2004/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:115)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 129)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “95 inci fasıldaki oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve akse-

suarı,” ibaresi ile aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ 

KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI 
HAKKINDA TEBLİĞ

1 – AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR
1.1 – Amaç
Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla si-
gortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlü-
lüklerin uygulama esaslarını düzenlemektir.

1.2 – Dayanak 
Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak

hazırlanmıştır. 
1.3 – Tanımlar
Bu Tebliğde geçen;
Çalıştıran : 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay

içinde 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıran ve işveren sayılmayan gerçek kişiyi,
Ev : Aralarında aile bağı olup olmadığına bakılmaksızın bireylerin içinde yaşadığı yapı

ile bu yapının garaj, depo, bahçe ve benzeri bölüm ve eklentilerini,
Ev hizmeti : Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, ye-

mek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel
bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapıl-
masını,

İşveren : 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ay için-
de çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla süreyle si-
gortalı çalıştıran gerçek kişiyi,

Kanun : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu,
Ünite : Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerini,
ifade eder.
2 – EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR 
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, Kanunun 1/4/2015 tarihinden itibaren yü-

rürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve
çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı
10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar
şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı konutta birlikte yaşayan
ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse
katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından,
aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini
yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Ancak, üçüncü dereceye kadar
olan akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu
madde kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

Kanunun ek 9 uncu maddesinden evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak
olup, tüzel kişilik adına bu madde kapsamında sigortalı çalıştırılması talepleri kabul edilme-
yecektir.
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3 – EV HİZMETLERİNDE İŞVEREN YANINDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA SÜ-
RE İLE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI, BİLDİRİMİ, TESCİLİ VE PRİMLERİN
ÖDENMESİ

3.1 – Ev hizmetlerinde işveren yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle ça-
lışanlar 

Ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, Kanunun ek
9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 1/4/2015 tarihinden itibaren ücretle ve sürekli ça-
lışma şartı aranmadan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigorta-
lılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır. Bu sigortalılar hakkında Kanunun uzun
ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine
göre işsizlik sigortası hükümleri uygulanacaktır. 

3.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde

10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile yapılır. Bildirgedeki işe
giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. İşverenlerin bu bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın
sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın üniteye vermeleri zorunludur. “Ev Hizmetlerinde
10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” dışında yapılan bildirimler Kurumca
geçerli sayılmayacaktır.

3.3  – Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran
işverenler

Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalıların bildi-
rimi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak işveren açısından “Ev Hizmetlerinde 10
Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin doldurulup sigortalı ile birlikte im-
zalandıktan sonra ünitelere müracaat edilmesi yeterli olacaktır. İşverenin, Kanunun ek 9 uncu
maddesi ile yapılacak işlemlerle sınırlı olarak vekalet verdiği kişiler de noter onaylı vekalet
ile işveren adına müracaat edebilecektir.

Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için “Ev Hizmet-
lerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” düzenlenecektir.

Kurumca işveren için işyeri numarası oluşturulmayacak, işveren kayıtları T.C. kimlik
numarası ile takip edilecektir. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İliş-
kin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili de yapılacaktır. Bildirgedeki
çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleşti-
rilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.

Prime esas kazanç beyanı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas ka-
zancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre be-
lirlenecektir.

İşverenler sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yap-
tıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı çalıştırdıkları ayı
takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir. 

3.3.1 – İşkolu kodu 
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler için “Ev

Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılan müracaat-
larda işkolu kodu “9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyet-
leri” olarak dikkate alınacaktır.

3.3.2 – İdari para cezası
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin işve-

rence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kurum ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bil-
dirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için Kanunun 102 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tuta-
rında,
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İşverenlerin yasal süresi dışında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırıla-
caklara İlişkin Bildirge”yi ünitelere vermeleri halinde Kurumun denetim ve kontrolle görev-
lendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerekti-
ğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı
olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca Kanunun
102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin
beşte biri, ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalış-
tırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise (2) numaralı alt bendi uya-
rınca, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek
üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında,

İşverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, Kanunun ek 9 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol
ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim ele-
manlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neti-
cesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum
ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Ku-
ruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise işverene Kanunun 102 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin iki katı
tutarında,

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması
halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin bu
Tebliğin “3.4.6- Sigortalılığı Sona Ermesi” başlıklı bölümünde belirtilen sürede verilmemesi
halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda
biri tutarında,

idari para cezası uygulanacaktır.
3.3.3 – Damga vergisi
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”den 488

sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun IV/2-e bendi kapsamında bir defaya
mahsus damga vergisi kesilecektir. Damga vergisi işverenin ilk prim ödemesine ilave edilerek
tahsil edilecektir.

3.3.4 – Eksik gün bildirimi
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile belir-

tilen gün sayısında değişiklik olması halinde bu değişikliğin işveren tarafından değişikliğin ol-
duğu ay içinde Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, Kurum kayıtları buna göre düzeltilecektir. 

3.4 – Ev hizmetinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanların diğer
sigortalılık statüleri ile çakışması

3.4.1 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
tabi çalışmaları 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar bir
veya birden fazla işveren yanında çalışabildiklerinden, 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizme-
tinde çalışan sigortalılar da gerek Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ge-
rekse ek 9 uncu madde kapsamında aynı anda bir veya birden fazla işveren yanında sigortalı
olabileceklerdir.

3.4.2 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
tabi çalışmaları 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı bulu-
nanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışması halinde bu sürelerde Kanunun 53 üncü
maddesine göre öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigorta-
lılığı geçerli sayılacak, (b) bendi kapsamındaki sigortalılık geçerli sayılmayacaktır. Ancak, ev
hizmetlerinde çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az olanların ayın kalan gün-
lerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları
yeniden başlatılacaktır.
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3.4.3 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
tabi çalışmaları 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılığı olanlar ev
hizmetlerinde 10 günden fazla çalışmaları nedeniyle ayrıca sigortalı sayılmayacaktır.

3.4.4 – Kanunun 50 nci, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleriyle 2925 sayılı Kanuna tabi
çalışılması ve 10 günden fazla 30 günden az çalışılan sürelerin borçlandırılması  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigor-
talı olanların ek 9 uncu maddeye göre 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları halinde isteğe
bağlı sigortalılıkları sona erdirilecektir. Çalışma gün sayısı ayda 10 günden fazla 30 günden az
olanlar kalan süreler için Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (a) bendine göre isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir. 

Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi
olanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışması halinde bu kapsamdaki si-
gortalılıkları sona erdirilecek, ek 9 uncu madde kapsamında sigortalılığı sona erenlerin ek 5 inci
madde ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları herhangi bir talep alınmadan yeniden başla-
tılacaktır.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulu-
nanların ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 günden az olması halinde kalan süreler si-
gortalılar ya da hak sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde Kanunun 41 inci madde-
sinin (i) bendine göre borçlanılabilecektir.

3.4.5 – Kurumdan aylık ve gelir alanların ek 9 kapsamında çalışması
Yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalılar aşağıda açıklanan şartlar ile Kanunun ek 9 uncu

maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılabilecek-
lerdir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması nedeniyle yaş-
lılık aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün
ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılacak müracaatlarda sigortalıların sos-
yal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etme-
leri gerekmektedir.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık,
emekli aylığı ve adi malullük aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışmaları halinde
bunları çalıştıran işverenler tarafından sosyal güvenlik destek primi ödenecektir.

Sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile ça-
lışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek, sigortalılar hakkında “3- Ev Hizmetlerinde İş-
veren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanların Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve
Primlerin Ödenmesi” başlıklı bölüm doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Malullük aylığı alanların Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında çalışması halinde
bağlanan malullük aylığı kesilecektir. 

Kurumdan hak sahibi eş, çocuk, ana ve baba olarak gelir/aylık alıp ev hizmetlerinde
10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendine tabi olan sigortalılar gibi işlem yapılacaktır.

3.4.6 – Sigortalılığın sona ermesi
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu kapsam-

daki çalışmalarının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi veya sigortalının ölümü halinde sona
erdirilecektir. 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması
halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla
Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kıs-
mının doldurulması suretiyle Kuruma verilmesi gerekmektedir.
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3.4.7 – Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şartları 
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlar Kanunun 60 ıncı

maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaktır.
Sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için Kanunun 67 nci maddesinde sayılan diğer haller
dışında sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde
toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir. 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması bulu-
nanlardan ay içindeki çalışması 30 günden az olanların kalan sürelerine ait genel sağlık sigortası
primlerini Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödemeleri ge-
rekmektedir. Ancak; ay içinde 30 günden eksik kalan günlerini Kanunun 51 inci maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayanlar hakkında eksik kalan
günler için ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

3.4.8 – İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi ve sağlanan yardımlar
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası

ve meslek hastalığı bildirimi, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen sürede Kuruma doğrudan
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim
Formunu düzenleyerek ya da www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında
bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır. 

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları
kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve
daha fazla olan sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde haklarında Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulana-
caktır.

3.4.9 – Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile çalışanların prim oranları 
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı

olanların % 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından ödenir. Bu primin
% 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek
hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte % 3 ora-
nında işsizlik sigortası primi de ödeyeceklerdir.

3.4.10 – Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere
uygulanacak sigorta prim teşvikleri

Kanunun ek 9 uncu maddesinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişi iş-
verenler; 

– Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,
– 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,
– 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde,
belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili kanunlarda öngörülen teşviklerden yararla-

nabileceklerdir.
4 – EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIKLARI KİŞİ YANINDA 10 GÜNDEN AZ

ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI, BİLDİRİMİ, TESCİLİ VE PRİMLERİN ÖDEN-
MESİ

4.1 – Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar 
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak

çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde
sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sa-
yılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime
esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek-
lerdir.
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10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile
aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.

10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak
kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın
farklı günleri de olabilecektir.  

4.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi
4.2.1 – Kuruma doğrudan ya da internet yoluyla müracaat 
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde

10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 2) ile yapılacaktır. Form
çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine
denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar  ünitelere verilecektir. 

“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru
Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta
adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup, Formun bu şekilde doldurulması
halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi halinde yeni Formun düzenlen-
mesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu du-
rumun Formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir. 

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştı-
ranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar
www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kıs-
mını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının
cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli
sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği
hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

4.2.2 – Primlerin ödenmesi
Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru

Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra ça-
lıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı ya
da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler”
seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir. 

4.3 – Çalıştırılan kişinin çalışma gün sayısının 9 günü geçmesi
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar 10 günden az süre ile çalıştırdıkları

sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini ödeyecektir. Gerçek kişinin ay içinde
aynı sigortalıyı çalıştırdığı gün sayısının 9 günü geçmesi halinde bunlar hakkında 10 gün ve
daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik işlemler başlatılacaktır.

4.4 – Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlarla ilgili uzun vadeli sigorta kolları
ve genel sağlık sigortası uygulaması

4.4.1 – Uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalılık ve primlerin ödenmesi 
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı çalışanlar % 32,5 ora-

nındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna ka-
dar ödemeleri halinde, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yardımlarından da
yararlanabilecektir. 

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescilinde sigortalılardan herhangi
bir müracaat alınmayacak, tescil ve tahakkuk kaydı Kurumca elektronik ortamda oluşturula-
caktır. Sigortalılığın sona ermesinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır.  

Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin kendileri ta-
rafından ödenebilmesi için ev hizmetlerinde aynı ya da farklı çalıştıran yanında en az 1 gün,
en fazla 9 gün süre ile çalışması yeterli olacaktır. 
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Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin takip eden ayın sonuna
kadar sigortalı tarafından ödenmesi gerekmekte olup, primin ödenmemesi halinde uzun vadeli
sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kaydı kapatılacak, primin ödenme hakkı düşecektir.
Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili aylık olarak yapılacak, takip eden
ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışmasının bulunmaması halinde uzun
vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili oluşturulmayacaktır.

4.4.2 – Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şartları 
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışıp iş kazası ve meslek hastalığı tescili oluşturulan

sigortalının takip eden ayın sonuna kadar  uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası
yönünden tescili oluşturulacak, sigortalının bu süreye ilişkin primlerini ödemesi halinde bir
aylık süre ile Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ayrıca genel
sağlık sigortalısı sayılacaktır. 

Sigortalının, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile kendi çalışması
dolayısıyla (f) bendi kapsamında aylık alması nedeniyle genel sağlık sigortalılığının bulunması
halinde ayrıca genel sağlık sigortası tescili oluşturulmayacaktır. 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, (c) bendinin (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentleri ile (e) ve (g) bentleri kapsamında genel sağlık
sigortalılığının bulunması halinde ise tescili bir aylık süre ile oluşturulabilecektir. Genel sağlık
sigortası tescili yapılanların bir aylık süre sonunda uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık
sigortası primi ödememeleri halinde genel sağlık sigortalılıkları önceki kapsamdan dolayı de-
vam ettirilecektir. Bu kişilerden sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortalılığına ilişkin tescili
olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olması halinde bu statüleri devam edecektir.
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışması nedeniyle uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık
sigortası yönünden bir ay süre ile tescili yapılanların prim ödemeleri isteklerine bağlı olup,
prim ödemeleri halinde Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamından genel sağlık sigortası yar-
dımlarından yararlanacak, prim ödememeleri halinde ise Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsa-
mından önceki sigortalılık statüsü devam ettirilecektir.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yanında uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık si-
gortası primi ödemeleri halinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilmesi için
sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte bu kapsamda tescilinin olması ve primi ödeme-
sinin bulunması ile son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sa-
yısının olması gerekmektedir.

4.5 – Ev hizmetinde 10 günden az süre ile sigortalılığı bulunanların diğer statü-
lerdeki sigortalılığı

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalıların ay içinde Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 30 gün sigortalılığının bulunması
halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden ayrıca tescil ve tahakkuk
kaydı oluşturulmayacaktır. Sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında 30 günden az sigortalı çalışması halinde ev hizmetlerindeki çalışması ile ilgili ola-
rak uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden yapılacak tescil kalan süre
için oluşturulacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı olanlar
ile yaşlılık, emekli aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 günden
az çalışmaları halinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden tescil kaydı bu Tebliğin
“4.2- Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi” başlıklı bölümde belirtilen şekilde oluşturulur.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların tescil kaydı oluş-
turulmaz.
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Kanunun 50 nci maddesine göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mında isteğe bağlı sigortalı olanların ek 9 uncu maddesi kapsamında uzun vadeli sigorta kolları
ve genel sağlık sigortası primini ödemeleri halinde prim ödedikleri aya ait isteğe bağlı sigor-
talılığı durdurulur. İsteğe bağlı sigortalılığı durdurulanların Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi
sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde prim ödemesinin bulunması halinde
isteğe bağlı sigortalılığı zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihten bir gün sonra başlatılacaktır.
12 ay içerisinde prim ödemesi olmayanların isteğe bağlı sigortalılıkları ise talep etmeleri halinde
başlatılacaktır.

Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya Kanunun 80 inci maddesi uyarınca prim ödeme
gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük nor-
mal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalılardan aynı zamanda ek 9 uncu
madde kapsamında haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenenler, aynı ay
içerisinde 30 günden az kalan süreleri için Kanunun 51 inci maddesi üçüncü fıkrası kapsamında
isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebileceklerdir. Bu şekilde primi ödenen süreler zorunlu sigor-
talılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek ve eklenen bu
süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul
edilecektir. 

Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi
olanların ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde uzun vade ve genel sağlık sigortası
tescili oluşturulmaz, ek 9 uncu madde kapsamında 10 günden az çalışmaları nedeniyle bu si-
gortalılıkları durdurulmaz. 

4.6 – İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanma şartları ve bildirim  
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı

sigortası dışında hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.
İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak için sigortalının iş kazasının

olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması
iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli
iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması
şarttır.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve
meslek hastalığı bildirimi Kuruma doğrudan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer
alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek ya da www.turkiye.gov.tr
adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası
bildirimi” menüsünden yapılacaktır.

4.7 – Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların prim oranları ve tutarları
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;
Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si

oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.
Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar % 20’si malullük,

yaşlılık ve ölüm sigortası primi, % 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak üzere Kanunun
82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç günlük kazanç alt sınırının 30 katı üzerin-
den % 32,5 oranında prim ödeyeceklerdir.

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları çalıştıranlar;
1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş,
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 =

0,85 Krş
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir.
Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar;
1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında aylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL,
1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL
prim ödeyeceklerdir.
Prime esas kazançlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceğinden asgari ücretteki

artışlara göre ödenecek prim tutarları değişecektir.
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5 – DİĞER DÜZENLEMELER
5.1 – Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında aynı ayda 10 günden az ve 10 gün

ve daha fazla süre ile çalışma  
Sigortalılar aynı ay içinde birden fazla gerçek kişi yanında ay içinde 10 günden az

ve/veya 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilecektir.
5.2 – Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklular
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile yabancı uyruklu

sigortalılarda çalıştırılabilecektir. Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı
olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak
Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye
ekleyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak,
bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve
daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde ça-
lışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

5.3 – 1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler
hakkında yapılacak işlemler

1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalış-
tıran işverenler işyeri dosyasını kapattıktan sonra Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası
kapsamında bu Tebliğin “3- Ev Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süre ile
Çalışanların Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi” başlıklı bölümde belirtilen
usul ve esaslara göre müracaat edebileceklerdir. İşverenlerin Kanunun ek 9 uncu maddesi kap-
samında yapacakları müracaatlarda önceki işyeri tesciline esas iş kolu kodunun “9700” olması
gerekmektedir. Bu şekilde müracaat eden gerçek kişi işverenler, bu Tebliğin 3.4.10 no’lu bö-
lümünde belirtilen kanunlarda öngörülen şartları sağlamış olmaları kaydıyla sigorta primi teş-
viklerinden yararlanabileceklerdir. Ancak, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu mad-
delerinde öngörülen teşvikten yararlanma yönünden, sigortalının “9700” iş kolu kodundaki iş-
yerinden Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılan bildirimdeki işten çıkış tarihi
ile Kanunun ek 9 uncu maddesine istinaden bu Tebliğ eki “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha
Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”de belirtilen işe başlama tarihi arasında boşluk olma-
ması gerekmektedir. Kanunun ek 9 uncu maddesine müracaat etmeyen işverenler hakkında
mevcut uygulama doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir.

5.4 – Sigortalıların kendilerini bildirmesi
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar, çalışmaya başladıklarını, çalış-

maya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
ekinde yer alan “Sigortalı Bildirim Belgesi” ile doğrudan veya internet ya da benzeri ortamda
Kuruma bildirebilirler. Kurumca, sigortalının ilgili işveren tarafından bildirilmediğinin ya da
bildirildiği halde sigortalı bildirimi arasında farklılık bulunduğunun tespiti halinde, durum, ta-
ahhütlü bir yazıyla sigortalıya, gerekirse işverene bildirilir. Yapılan bildirimlerin sonucunda
farklılık giderilemezse, kontrol ve denetim sonucuna göre işlem yapılır. Sigortalının kendini
bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teşkil etmez.

5.5 – Belgelerin Kuruma doğrudan verilmesi halinde esas alınan tarih
Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında sigortalı çalıştıranların, adi posta, kargo veya

Kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerinde başvuru veya bildirimin Kurumun gelen
evrak kayıtlarına intikal tarihi; taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT-Alo Post
veya PTT-Kargo ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru veya bildirimin postaya ve-
rildiği tarih; başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edilecektir.

Tebliğ olunur.

Ekler :
1- Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge
2- Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu
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KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

GİRDİ BİLDİRİM VE TOKSİKOLOJİK VERİ TABLOLARINDA YER ALAN

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

Karar No: 9010

Karar Tarihi: 11/03/2015

MADDE 1 – 1/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2012

tarihli ve 7105 sayılı Kurul Kararı ile değişik 30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 4/5/2012 tarihli ve 6896 sayılı  Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında

Yer Alan Verilerin Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında yer verilen “Ek 1. Tütün Ma-

mullerinin Üretiminde Kullanımına İzin Verilmeyen Girdilere İlişkin Liste”ye aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“d) Türkiye’de üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen sigara ve sarmalık kı-

yılmış tütün mamullerinin üretiminde ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan tütün bitkisinin

herhangi bir unsurunun/unsurlarının işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilen hammaddelerin

elde edilme sürecinde; katkı maddesi olarak ya da sigara kağıdında, kenar ek yeri yapıştırıcı-

sında, sigara kağıdı üzerinde kullanılan mürekkepte, uç kağıdı ve uç kağıdı mürekkebinde, alü-

minyum folyoda, piyasaya arz ambalajında mentol ve/veya türevlerinin (Lamiaceae familya-

sı’nın Mentha (nane) türleri, l-mentol, d-mentol, menton, mentil esterleri, mentil asetat, nane

ekstratı, nane yağı ve mint lakton)  kullanılması yasaktır.” 

MADDE 2 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün ma-

mullerinin piyasaya arzı 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Karar’ın Ek.1 listesinin (d) bendine uymayan sigara ve

sarmalık kıyılmış tütün mamulleri için; piyasaya arz izni verilmesine 01/06/2017, piyasaya arz

izni güncellemesine 31/12/2018 tarihine kadar devam olunur.  Belirlenen tarihlerden sonra izin

verilemez. 

(2) Bu Karar’ın Ek.1 listesinin (d) bendine uymayan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün

mamullerinin; üretimine 01/01/2019, piyasada bulundurulmasına 20/05/2020 tarihine kadar

devam olunur. Belirlenen tarihlerden sonra üretim yapılamaz ve piyasada bulundurulamaz.”

MADDE 3 – Bu Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Nisan 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29313 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2006/47 

Karar No : 2014/276 

Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Sandov ve 

Gulsum kızı, 01.05.1970 Plovdıv d.lu. Elba Sokak No: 6 - PLOVDIV-BULGARİSTAN adresinde 

oturur Zhıvka Sandova HRISTEVA hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın 4926 sayılı 

yasanın 3/a-2 maddesi delaletiyle 4/a-2, 4/3 maddeleri gereğince 1.224,00.-TL. Adli para cezası 

ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, 

sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, 

kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile 

değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 

5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle 

denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına 

alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde 

açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın 

DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 

açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği 

mümkün olmadığından sanık Zhıvka Sandova HRISTEVA’ya tebliğ edilememiştir. 

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

Gazete’de İlanen Tebliğine, 

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

3 - İlanın masrafının sanıktan alınmasına, İlanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 

ilanına karar verilmiş olup, İlan olunur. 1801 

————— 
Esas No : 2006/47 

Karar No : 2014/276 

Transit rejimi kurallarına aykırılık(mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Sandov ve 

Remziye kızı, 16.06.1960 Plovdıv D.lu. Isgref Mah. Elba Apt. No: 6 - PLOVDIV - BULGARİSTAN 

adresinde oturur Zhıvka Sandova YORDANOVA hakkında yapılan yargılama sonunda; sanığın  
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4926 sayılı Yasanın 3/a-2 maddesi delaletiyle 4/a-2, 4/3 maddeleri gereğince 1.224,00.-TL. 

Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın 

altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum 

edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 

5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 

maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık 

hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün tebligat ve 

yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık Zhıvka Sandova YORDANOVA'ya 

tebliğ edilememiştir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

3 - İlanın masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 

ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 1802 

————— 
Esas No : 2011/207 

Karar No : 2014/241 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu Orhan ve İsmegül oğlu, 27.02.1985 Asenovgrad D.lu. Rısıca No: 5 - Asenovgrad - 

BULGARİSTAN adresinde oturur Hasan Orhan CHARAKCHA hakkında yapılan yargılama 

sonunda; sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, 5237 sayılı Yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri 

gereğince 10 Ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında 

hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha 

önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç 

işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 

maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değişik 5271 

sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu 

süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim 

süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanığın denetim süresi içinde 

kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün 

tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık Hasan Orhan CHARAKCHA'ya 

tebliğ edilememiştir. 

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

Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 

ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 1803 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ROCK - BİT SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ELİ ve GLİ Müessese Müdürlüklerimiz ihtiyacı 2 kalem (toplam 85 adet) Rock - Bit alım 

işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2015/35246 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Hipodrom Cad. No: 12   06330 - Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 540 10 00 - (312) 540 16 47 

c) Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 241 - TKİ/l5 - 01 referanslı 2 kalem (toplam 85 adet) 

Rock - Bit alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

b) Teslim Yeri : FOB Yurtdışı teslim limanı veya CFR İzmir/Türkiye 

veya ELİ Müessese Müdürlüğü Soma/MANİSA iş yeri 

ambarı ve GLİ Müessese Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA 

işyeri ambarı 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TKİ. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05 Mayıs 2015 - 14.00 

4 - İhale dokümanı; TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın alma Daire Başkanlığı Kat: 10 

Oda no. 1009 adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 05 Mayıs 2015 tarih, saat 14.00'e kadar Türkiye Kömür İşletmeleri. Kurumu 

Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin Kat, Oda No: DZ - 25 Hipodrom Cad. No: 12 

06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere İstekli tarafından 

verilecek tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici 

teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüz yirmi (120) 

takvim günü olmalıdır. 

8 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 

ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 2680/1-1 
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GAYRİMENKÜL SATILACAKTIR 

Uzunköprü Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Muradiye Mahallesi 299 ada, 75 nolu parseldeki 12.632,76 

m2’lik 1. sınıf İmar Planında Mezbaha-Canlı Hayvan Borsası olarak belirtilen MEZBAHA VE 

MÜŞTEMİLATLARI İLE ARSASI 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereği KAPALI TEKLiF 

usulüyle (ARTIRMA) satısı yapılacaktır. 

2 - İhale 15 NİSAN 2015 Çarşamba günü saat 14:00’da Halise Hatun Mahallesi Anabacı 

Caddesi Belediye İş merkezinde Belediyemiz Hizmet Binası Zemin katta bulunan Refik Martin 

Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3 - İhale edilen Mezbaha ve Müştemilatları ile Arsasının tahmin edilen muhammen satıs 

bedeli 2.500.000,00,- (iki milyon bes yüz bin) TL’dir. İSTEKLİ’ler teklif ettikleri bedelin 

%3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici teminat vereceklerdir. 

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 15 NİSAN 2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir. Ancak İhaleye 

katılmak isteyenlerin Belediyemiz Veznesine 250,00,- TL olan şartname bedeli yatırarak 

şartnameyi satın almaları gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler; 

5.1 - Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, Tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri 

belgesi. 

5.2 - Gerçek ve Tüzel kişi yetkilisinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

5.3 -Tüzel kişilerin tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

5.4 -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

5.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kişinin 

noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5.6 - Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen TEKLİF MEKTUBU 

5.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz 

5.8 - Geçici Teminat belgesi/makbuz 

5.9 - Adli Sicil Kaydı 

5.10 - Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge (Belediyemizden dilekçe alınacak ve 

dilekçe üzerine ilgili birimlerin onayı) 

5.11 - Her sayfası imzalanmıs “SATIŞ ŞARTNAMESİ” 

5.12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre 

ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına iliskin yazılı imzalı 

taahhütname (Belediyemizden) 

6 - Teklifler, en geç 15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’e kadar EDİRNE/ 

UZUNKÖPRÜ Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz. 2607/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli-RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 16.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 

temin edilebilir. Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü Çayeli-RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 Salı günü saat 14:00’e kadar Aşıklar Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta 

ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - İhale Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  2665/1-1 

—— • —— 
MİNYATÜR SİGORTA SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/33943 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0346 221 70 00 - 0346 222 23 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz Tesisler Müdürlüğü Telekominikasyon 

Şefliklerinde, sinyal sistemi role gruplarında kullanılmak üzere değişik tipte toplam 24.000 adet 

sigorta satın alınması işi.  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/04/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 

oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2560/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

"Fabrikamız Rafineri, Kazan ve Ham Fabrika Kısımları ile Meydan, Türbin Kısımları ve 

Dış Tesislere ait Kaynak İşleri Hizmet Alımı", T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/35989 

1 - İdarenin  

a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi  : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km 

AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Rafineri, Kazan ve Ham Fabrika Kısımları ile Meydan, 

Türbin Kısımları ve Dış Tesislere ait Kaynak İşleri 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede 

detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren Rafineri, Kazan ve Ham 

Fabrika kısımları için 42 (Kırkiki) takvim günü; 

Meydan, Türbin Kısımları ve Dış Tesislere ait Kaynak 

İşleri İçin 60 (Altmış) takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00  

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

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 15.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 -İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 2837/1-1 



1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

“Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Makinatolanması ve 

kalorifer Isıtıcılarının Demontaj-Montaj İşi Hizmet Alımı”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/37769 

1 - İdarenin  

a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi  : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km 

AFYONKARAHİSAR 

c) Telefon ve Faks numarası : 0272 248 34 80    Faks: 0272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait 

Boruların Makinatolanması ve kalorifer Isıtıcılarının 

Demontaj - Montaj İşi Hizmet Alımı 

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede 

detaylandırılmıştır. 

b) Yapılacağı yer  : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi  : İşyeri teslim tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 15.04.2015 Çarşamba günü saat 10:00 

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

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 15.04.2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 2836/1-1 
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ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ 

(ICP - MS) CİHAZI ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle 

Spektrometresi (ICP-MS) Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) 

bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2015/37587 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 - 210 35 86 - Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi 

(ICP - MS) Cihazı 

b) Teslim yeri : Merlab Ar - Ge Eğt. Ölç. Merkezi 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 

b) Tarihi ve saati : 27/04/2015 Pazartesi 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 

hesabına 120,00 TL (Yüz yirmi Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin 

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

8 - Teklifler 27/04/2015 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2841/1-1 
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PRDS VALF YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz K. Ç. Santralı (B) İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olarak; 3 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalem yedek parça 

alımı yapılacaktır. 

İhale Kayıt Numarası  : 2015/22809 

1 - İdarenin:  

a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 676 04 40 

c) Elektronik posta adresi : istanbulb.ticaret@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusunun: 

a) Niteliği  : 3 (üç) ayrı tip PRDS Valfe ait 17 (onyedi) kalemde toplam 

296 adet yedek parça alımı işi ile ilgili; başvuru ile beraber 

sunulacak belgeler sözleşmenin yazılması sırasında 

uyulacak hususlar, yüklenicinin yükümlülükleri, kabul 

işlemleri, garanti, fiyat, ödeme, teslim süresi ve yeri, 

gecikme cezası ile diğer hususları kapsar. 

b) Türü: Mal alımı. 

c) Dosya No  : 2015/04 

d) Şartname Bedeli : 50,00 TL. 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme 

Müdürlüğü  

f) İşin Süresi : 90 (doksan) takvim günü 

3 - İhalenin:  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme 

Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati : 29/04/2015 Çarşamba gün  Saat 15:00’te  

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı (B) İşletme 

Müdürlüğü Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde 

görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname 

bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 52 0001 5001 5800 7302 7984 30 no’lu 

hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale 

Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

alması zorunludur. 

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 29/04/2015 Çarşamba günü; saat 15:00’e kadar 

EÜAŞ İstanbul Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme (B) Müdürlüğü Muhaberat servisine 

verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler 

kabul edilmeyecektir.  

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 2829/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE -1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Sakarya ili, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, Sakarya Caddesi, Sebze Hali Sitesi No: 367 

adresinde bulunan 29.843,88m² alanlı (ticari arsa) taşınmazın satış işidir. 

İhale konusu alandaki taşınmazın yer teslimi, 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılacaktır. 

İdare 31 Aralık 2016 tarihine kadar yeni hal binasıyla ilgili inşaatı tamamlayamadığı veya 

inşaat süresi uzayacağının ön görülmesi durumunda, idarenin 1 yıl süre uzatım hakkı vardır. 

MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NERDE VE HANGİ ŞARTLARDA 

ALINACAĞI: 

İhale Şartnamesi Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 2.500-TL (ikibinbeşyüztürklirası) 

karşılığı temin edilebilir. 

NOT: İhaleyle ilgili vergi, KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, sözleşme giderleri ve tapu 

devri ile ilgili giderler istekliye aittir. 

MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: 

İhale Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 16/04/2015 tarihinde 

saat 14.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. 

MADDE - 4 : TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:  

İhale konusu alandaki taşınmazın (ticari arsa) tahmini bedeli: 30.000.000 - TL+KDV 

(otuzmilyontürklirasıdır) 

İhale bedelinin %20 peşin olarak sözleşme imza altına alınmadan önce tahsil edilecek, 

ihale bedelinin kalan kısmı taşınmazın (ticari arsa) yer teslim tarihine kadar 8 eşit taksitte 

ödenecektir. 

Geçici teminat: 900.000-TL (dokuzyüzbintürklirası)’dır. 

MADDE - 5 : İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişilerden istenen belgeler.  

1 - İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi. 

2 - Kanuni ikametgah adresini gösterir belgesi.(muhtarlık veya nüfus müdürlüğü) 

3 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge. 

4 - İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale 

şartnamesi. 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, 

yanında vekaletname. 

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi 

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

c - Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname. 

6 - Belediyede borcu olmadığına dair yazı. 

MADDE - 6:TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE 

VERİLECEĞİ 

Teklif Zarfları 16/04/2015 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir 

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi 

gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak 

teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE, 

İlan olunur. 2828/1-1 
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BORULU TİP ISITICI İLE BUHARLAŞTIRICI BORULARININ  

TEMİZLİĞİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

“Borulu Tip Isıtıcı ile Buharlaştırıcı Borularının Temizliği Hizmet işi”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/35497 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası 

b) Adresi  : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar 

c) Telefon ve Faks numarası : 0272 248 34 80      Faks: 0272 248 34 87 

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

TEMİZLİĞİ YAPILACAK 

TEPHİR VE ISI DEĞİŞTİRİCİ 

TEMİZLİĞİ YAPILACAK BORUNUN 

EVSAFI 

TEMİZLİĞİ 

YAPILACAK 

BORU ADEDİ 

Vakum Brüde Isıtıcısı (2adet) 35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448) 1480 Adet 

Kireçli Ham Şerbet Isıtıcısı 

(6adet) 
35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448) 4440 Adet 

Sirkülasyon Isıtıcıları(2Adet) 35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448) 1136 Adet 

Prese Suyu Isıtıcısı(2adet) 35x1,5x4000 mm DIN 2448 -AISI 304) 1480 Adet 

II.Karbonatlama. Isıtıcısı (2adet) 35x1,5x4000 mm DIN 2448 -AISI 304) 1480 Adet 

1. Tephir 35x1,5x4000 mm (AISI 304) (DIN 2448) 6480 Adet 

2A Tephiri 35x1,5x3200 mm(AISI 304) (DIN2448) 6480 Adet 

3A Tephiri 35x1,5x3200 mm (AISI 304) (DIN-2448) 6480 Adet 

3B Tephiri 35x1,5x3200 mm (AISI 304) (DIN-2448) 6480 Adet 

3C Tephiri 35x2x3200 mm (St-37)(DIN-2448) 6480 Adet 

4. Tephiri 35x2x3200 mm (St-37) (DIN-2448) 6480 Adet 

Son Şeker Lapası Soğutma Suyu 

Eşanjörü 
35x2x4000 mm (St-37) (DIN-2448) 570 Adet 

Geri Çamur Isıtıcısı 35x2x3005mm(St-37) (DIN-2448) 392 Adet 

 TOPLAM : 52.260 Adet 

b) Yapılacağı yer  : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi  : İşyeri teslim tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 13.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00  

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

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 
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7 - Teklifler, 13.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası 
adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 
12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta serbesttir. 2835/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 12.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

% 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından 
temin edilebilir. Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü - Merkez/Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.04.2015 günü saat 14.00’e kadar Selimiye Çay 
Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri gerekmektedir. Teklif 
mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Posta, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklifedilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2715/1-1 

—— • —— 
KİREÇ TAŞI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireçtaşı mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2015/36867 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 

Merkez -Kırşehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - 37/0386 221 61 38 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde 

kullanılmak üzere 8-12 cm boyutunda, keskin 
kenarları kırılmış, HCI de çözünmeyen miktar en 
çok %2,5 Silis (Si02) en çok %1, Fe203+Al203 en çok 
%1, MgO en çok %1,90, Sülfatlar en çok %1, 
CaCO3 en az % 95 evsafta (istihraç ve nakliye bedeli 
dahil) ± %20 Toleranslı 23.000 ton Kireç Taşı mal 
alımı işidir. 
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b) Teslim yeri : Kırşehir Şeker Fabrikası Sahasında silo yapılmak 

suretiyle teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : İdarece verilecek termin programı dâhilinde teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/04/2015 Pazartesi Günü - Saat :14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası 

Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş 

ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 

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

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin, ilk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili 

iş deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesi, 

4.3.2. Diğer Belgeler: 

a - İşletme Ruhsatı 

b - İşletme izin belgesi 

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu 

belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya 

kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ‘ye bağlı Şeker Enstitüsü ya da 

Şeker Fabrikası Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır. 

5 - Bu ihalede benzer İş olarak her türlü “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mıcır ve 

Balast üretimi” benzer iş olarak kabul edilecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 118,00 TRY (YüzonsekizTürk Lirası ) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

13 - Diğer Hususlar 

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

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

13.2. Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2793/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım, 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 
İşletme Doçent 1 

Stratejik Pazarlama, Tüketici Davranışları, 

Pazarlama İletişimi ve Hizmet Pazarlaması. 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 2790/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Erdoğan Akgöz Vakfı  

VAKFEDENLER: Berrin ÖZDEMİR, Serdar AKGÖZ, Süha AKGÖZ, Nuran KOCA, 

Sami AKGÖZ 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU:  Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/03/2015 tarihinde kesinleşen 31/12/2014 

tarih ve E.2014/454, K.2014/656 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Öncelikle Adana şehrine ve Adana halkına olmak üzere Türkiye 

dahilinde her yerde ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal, 

sportif, eğitim, kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek bu vakfın amacıdır. Bu amacını 

çağdaş, laik ve demokratik Atatürkçü düşünce ışığında ve ulu önderin muasır medeniyete 

ulaşmada gösterdiği yoldan şaşmadan gerçekleştirmeyi esas alır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit. 

YÖNETİM KURULU: Berrin ÖZDEMİR, Serdar AKGÖZ, Süha AKGÖZ 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın feshi 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 2792/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 05/03/2015 tarih ve 152 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/03/2015 tarih ve 584 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 48968 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

İmar Planı Değişikliği" 01/04/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 2840/1-1 
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Sabancı Üniversitesinden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE 

UZMANLIK 

ALANI UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Mahremiyeti koruyan veri 

madenciliği, veri anonimleştirme, 

konum ve zaman bazlı veriler gibi 

kompleks verilerde mahremiyeti 

koruma, mahremiyeti koruyan 

konum-zaman bazlı analizler, rota 

anonimleştirme konularında üst 

düzey uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Kuyruk kuramı, rassal modelleme, 

çağrı merkezleri ve üret-depola 

kuyruk modellerinin analizi, ayrık 

olaylı benzetim konularında üst 

düzey uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Triboloji ve enerji türbinlerinde 

(gaz ve buhar türbinleri) yüksek 

sıcaklıkta sızdırmazlık sistemleri 

konularında üst düzey uluslararası 

dergilerde yayın yapmış olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji, 

Genetik ve 

Biyomühendislik 

Prof. Dr. 1 

Moleküler biyoloji, imunoloji, 

transkripsiyon faktörleri, çinko 

parmağı proteinleri, genom 

mühendisliği, kanser ve ilaç 

araştırmaları konularında üst düzey 

uluslararası dergilerde yayın yapmış 

olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doç. Dr. 1 

Biçimsel metotlar, özdevinim 

kuramı, sonlu durum makinesi 

tabanlı sınama yöntemleri, kontrol 

dizileri, sıfırlama dizileri 

konularında üst düzey uluslararası 

dergilerde yayın yapmış olmak. 

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının 

“Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvurularından ulaşılabilir. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/112395 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Gelir İdaresi Başkanlığı/Muğla 

Vergi Dairesi Başkanlığı/İdari ve 

Mali İşler Müdürlüğü 

İl/İlçe Muğla/Merkez 

Adresi Şeyh Mah. İnönü Cad. No:4 Muğla Tel-Faks 0 252 214 35 95 -0 252 214 35 96 

Posta Kodu 48100 E-Mail imali@mvdb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mevlüt Deniz Kayhan 

(Akay İnşaat Yapı) 
 

Adresi 
Şehitler Mah. 817. Sokak No: 34/4 

Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 24043167636  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sicil No: 12567  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 

 

 
 

 



1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 

 

 



1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 

 

 



1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 
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Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 
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Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 
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Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 
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Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 2015 – Sayı : 29313 
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55
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Kenan İPEK’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği
— Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları

Hakkında Yönetmelik
— Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Ege Üniversitesi Genetik Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Ege Üniversitesi Zehirlenmeler Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/31)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/32)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/2)

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129)
— Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında

Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI
— Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tablolarında Yer Alan Verilerin

Değerlendirilmesine İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/3/2015 Tarihli ve 9010
Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


