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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           14 Aralık 2012
 B.02.0.PPG.0.12-305-10411

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Aralık 2012 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 14 Aralık 2012
    B.01.0.KKB.01-06-385-727

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 14/12/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10411 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 2012 tarihinde İrlanda’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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YÖNETMELİK

İstanbul Kültür Üniversitesinden:
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Ulus-

lararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin esas ve usul-
leri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası

İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 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 (AVUMER): İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür Yardımcıları: Merkez Müdür yardımcılarını,
ç) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası

alanlarda akademik işbirliği, değişim programı ve projelerinin oluşturulmasını, yürütülmesini,
geliştirilmesini, tanıtılmasını ve kurum içi eşgüdümü sağlamak; Üniversitenin bu alanlarda
vizyonunu belirlemek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde öğrencilerin ve Üniversite
personelinin profesyonel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Üniversiteyi uluslararası akademik ortamlarda temsil etmek, tanıtmak, bu alanda

ilgili yurt içi ve yurt dışı faaliyetlere katılmak,
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b) Ulusal ve uluslararası anlaşmaların hazırlanması ve imzalanması süreçlerini takip
etmek, bu süreçlerde Üniversite personeline destek vermek,

c) Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak
eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetinde bulunmak, işbirliğini ge-
liştirmek ve Avrupa entegrasyonu, uluslararası ilişkiler alanlarında ve kültürlerarası iletişim
konusunda ortak seminerler ve çalıştaylar düzenlemek,

ç) Üniversite çapında AB eğitim ve gençlik programları ve diğer uluslararası programlar
kapsamında kurum içi bilgilendirme, tanıtım ve eşgüdüm çalışmalarını yürütmek; bu alanlarda
proje üretmek, yürütmek ve öğretim elemanları ile öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,

d) Anlaşmalar ve projeler kapsamında çeşitli faaliyetlere katılımı teşvik etmek, bu faa-
liyetlerin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetler için katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile
ilgili konularda bilgi sağlamak; bu faaliyetlerde yer alacak gelen/giden öğrenci ve personel
için başvuru sürecini yürütmek, faaliyet süreçlerini takip etmek ve gerçekleşmesini sağlamak;
bu süreçlerde yer alan ilgili kişilere destek sağlamak,

e) Anlaşmalar ve projeler kapsamında çeşitli faaliyetlere katılmaya hak kazanan
gelen/giden öğrenci ve personel için oryantasyon programı gerçekleştirmek, öğrenciler için
kurslar organize etmek,

f) Üniversitenin ilgili bölüm ve programlarına Avrupa Birliği ilişkileri ve uluslararası
ve kültürlerarası iletişim konularında dersler açılması hususunda destek vermek,

g) Benzer amaçlı merkezler ve kuruluşlar ile işbirliği ve iletişimi sağlamak,
ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmek, değerlendir-

mek ve uygun görülenleri uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
Merkez Müdürü ve Müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, yükseköğrenimde uluslararasılaşma ve işbirliği alanında ça-

lışmaları bulunan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Aynı kişi, görev süresinin sonunda Rektör tarafından yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usul-
le yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalış-
maların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasın-
dan Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri
arasından önereceği iki üye, Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlen-
dirilir. Müdür yardımcıları, görevi başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Aynı ki-
şiler, görev süresinin sonunda Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.
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(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek,
c) Merkezin çalışma programı, hedef ve planları ile yıllık gelir ve gider bütçesini Yö-

netim Kurulu ile işbirliği içinde hazırlamak ve Rektöre sunmak,
ç) Merkezin çalışmalarını ve insan kaynaklarını düzenlemek ve yönetmek,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Üniversite

akademik personeli arasından Rektörün görevlendireceği dört üye olmak üzere toplam yedi
üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi dolan üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, yılda en az dört kez olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-
ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-
lantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak

ve Müdürle işbirliği içinde çalışmak,
b) Çalışma planını, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle işbirliği içinde ka-

rarlaştırmak,
c) Merkezin çalışma organlarını ve çalışma esaslarını belirlemek,
ç) Merkez bütçesini onaylamak,
d) Gerekli görülen durumlarda uzmanlık komisyonları kurmak,
e) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek,
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 

1200-27 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Aralık 2012 

PAZARTESİ 
Sayı : 28500 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No  : 2007/51 

Karar No : 2011/241 

Mahkememizin 28/09/2011 tarih ve 2007/51 Esas 2011/241 Karar ile ibrahim ve Anod 

kızı 1981 D.lu Sanık Meryem İbrahim Abdi hakkında; sahte özel belgeyi bilerek kullanma 

suçundan TCK.nun 204/1,62/1 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay hapis Cezası ile 

cezalandırılmasına, 5271 S. CMK.nun 231/5-6-8 maddesi uyarınca hakkında hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, 

gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9241 

————— 
Esas No  : 2010/139 

Karar No : 2011/282 

Mahkememizin 19/10/2011 tarih ve 2010/139 Esas 2011/282 Karar ile Chawkat ve Gollı 

oğlu 1970 D.lu Sanık Mustafa Kul Ahmad hakkında: Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın 

ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) ,TCK.62/1,52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis. 

80,00 Tl. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, TCK.51.maddesi uyarınca hapis cezasının 

Ertelenmesine, takdiren 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, TCK. 54. maddesi uyarınca suça 

konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ 

edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9242 
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İstanbul 31. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2008/342 

KARAR NO : 2011/423 

SANIK : İBRAHİM ÖZGÜR TURGUNER; Ömer Serdar-Fatma Nihan oğlu, 

10/08/1980 İzmir Doğ.lu, İzmir, Dikili, Çandarlı N.K. Halen Çihangir 

Mh. Pürtelaş Sk. N: 61/15 Beyoğlu-İstanbul. 

SUÇ : Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Değiştirme ve Bu Suça 

Azmettirme. 

SUÇ TARİHİ : 29/28/2006 

KARAR TAR. : 27/09/2011 

Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Değiştirme ve Bu Suça Azmettirme suçlarından 

sanık İBRAHİM ÖZGÜR TURGUNER hakkında Mahkememizin 27/09/2011 tarih, 2008/342 

esas, 2011/423 sayılı kararı ile TCK.nun 244/2 md.si uyarınca 1 YIL HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA ve TCK.53/1-a,b,d ve e maddelerindeki haklarından cezanın infazı 

tamamlanıncaya kadar 53/1-c bendindeki hakkından ise meşruten tahliyeye kadar yasada olduğu 

şekliyle yoksun bırakılmasına karar verilmiş olmakla; 

Mahkememizin ilgili kararı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olup, işbu 

karar özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi 

Gazete’de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 9997 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KURULUŞUMUZ PARKINDA HİZMET VEREN TVS 2000 TİPİ YOLCU VAGONLARININ 

BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM  

LASTİK ELEMAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/189414 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 2 Kalem Lastik Eleman 

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

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 10/01/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 50,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 10010/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SABİT VE HAREKETLİ MOBİLYA 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği İşletme ve Yapım 

Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla; 

- 70 kalem muhtelif cins ve miktardaki sabit ve hareketli mobilya, 

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine, genel idare şartlarına ve genel 

teknik şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

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

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameleri, genel idare şartları, genel teknik şartları ile Ofis 

Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 10070/1-1 
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DÜZELTME İLANI 2 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

26 Eylül 2012 tarih ve 28423 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-1) Resmi Gazete ile 27 Eylül 2012 

tarih ve 28424 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.18 referanslı 

ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu 

madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6. Teklifler 9 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı, 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 

 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 9 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı, 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 10036/1/2-2 

————— 
AMENDMENT NOTICE 2 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.18 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 28423 and Record No: 7669/2/2-1 on September 26, 2012 and Issue No: 28424 

and Record No: 7669/2/2-2 on September 27, 2012 are updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 

January 9, 2013 and must be accompanied by a security of 350.000,- Euros equivalent 

(threehundredfifty thousand Euros) 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on January 9, 2013 at the offices of 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 10036/2/2-2 
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VİDALI KOŞUM TAKIMI VE CER KANCASI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/187523 

1-  İdarenin a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 kalem (200 adet Vidalı Koşum Takımı, 80 

adet 100 Tonluk Cer Kancası) vidalı koşum takımı ve cer kancası, teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 07/01/2013 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

07/01/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9947/1-1 

————— 
MUHTELİF BORU SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2012/187542 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 28 kalem TLM 16 V 185 tip Motor Muhtelif 

Boruları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09/01/2013 - Saat 14:45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

09/01/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9948/1-1 
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VAGON TABAN DÖŞEME DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/187526 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 9 kalem Vagon Taban Döşeme Demiri, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 07/01/2013 - Saat 14:45 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

07/01/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9949/1-1 

————— 
MUHTELİF İÇ-DIŞ SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2012/187536 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 2 kalem (480 adet dış, 480 adet iç susta) 

muhtelif iç-dış susta, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09/01/2013 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

09/01/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9950/1-1 
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I. KATEGORİ ATIK YAĞI SATILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Grup Müdürlüğümüzce çeşitli nedenlerle açığa çıkan I. Kategori Atık Yağın satışı; 

31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün İhtiyaç 

Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik 

Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi 

Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 

hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/190065 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 3972400 - 0312 3972414 

c) Elektronik posta adresi : 8grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.8iletim.gov.tr. 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

             MALZEMENİN 

 SIRA 

NOSU 

ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI YERİ 

TEHLİKELİ 

ATIK KODU 

 

1 I. Kategori Atık Yağ 57 TON 

GÖLBAŞI 

ve 

TEMELLİ TM. 

13 03 10 

 

b) Teslim edileceği yer : TEİAŞ Gölbaşı Güç Trafoları Onarım ve 

Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü (TEİAŞ 

Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA), TEİAŞ 

Temelli Trafo Merkezi Malıköy Yolu 4. Km. 

Temelli/ANKARA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün 

içinde malzeme bedeli ve KDV. Miktarı 

ödendiğinde teslimata başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Alıcı, malzemelerin teslimatlarını malzeme 

bedelinin yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) 

takvim günü içerisinde tamamlanmak 

zorundadır. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 

Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03.01.2013 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 
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yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak 

zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması 

zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan 

yada 4. maddede belirtilen Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif isteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen 

durumda olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TEİAŞ 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATINALMA VE TİCARET 

ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO:254 

YENİMAHALLE/ANKARA adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da 

satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

60,00TL (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA 

ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta 

yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile 

ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını 

yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce 

göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla 

gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından 

veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ (MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH 

SULTAN MEHMET BULVARI NO: 254 06105 YENİMAHALLE/ANKARA adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 

istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 15/03/2013 tarihinden 

önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 10046/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Komisyon Başkanlığından:  

3 kalem laboratuvar cihazı (1 adet Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve aksesuarları, 

1 adet Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) ve aksesuarları, 1 adet Nükleer Manyetik 

Rezonans Cihazı (NMR) ve aksesuarları) alım İhalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü 

maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı 

Resmi gazetede yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve 

usullerin 19.maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. 

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye 

davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2012/188237 

1 - İdarenin 

a) Adı : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Komisyonu 

b) Adresi  : Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Binası Kat:2 

ÇANAKKALE 

c) Telefon ve faks numarası : 02862180018 

ç) Elektronik posta adresi : bap@comu.edu.tr 

d) Ön yeterlik ve ihale  

dokümanının görülebileceği  

internet adresi (varsa) : http://imid.comu.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Nitelik: Laboratuvar Cihazı 

Türü: Mal alımı. 

Miktarı: 

1 adet Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve 

aksesuarları, 

1 adet Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) ve 

aksesuarları, 

1 adet Nükleer Manyetik Rezonans Cihazı (NMR) ve 

aksesuarları 

b) Teslim yeri : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkezi 

Laboratuvarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 180 

(yüzseksen) gün içinde teslimi zorunludur. 

3 - Ön yeterlik  

     değerlendirilmesinin 

a) Yapılacağı yer  : Rektörlük İhale Salonu 

b) Tarihi  : 08/01/2013 

c) Saati  : 14:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu 

yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 

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

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan 

temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş 

olması zorunludur. 

Aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya 

da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 59.968,98 Euro’dan az olamaz. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

1) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, 

ibrazı zorunludur. 

2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve 

istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren 

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde; 
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a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir. 

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri 

sağlaması zorunludur. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 

(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, her ikisinin de isteklilerce ibrazı zorunludur. 

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

(3) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu 

örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı suretleri sunulur. 

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış 

iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

(5) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

mal satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal 

satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: 

a) Toplam ciro için 299.844,88 Euro taahhüt altında devam eden mal satışlarının 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı 179.906,93 Euro asgari 

yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir. 

(7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim Belgesi: 

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

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

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

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 
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b) Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az 

%80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 

kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, ibrazı 

zorunludur. 

(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya 

son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de 

sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

119.937,95 Euro’luk ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi. Adayın yukarıda sayılan belgelerden, 

kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı 

olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik 

edecektir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı 

olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren döküman, Teknik şartnameye cevaplar veya açıklamalar: 

Adaylar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunu kanıtlayan teknik 

şartnameye cevapları veya açıklamaları ile katalogları ibraz etmek zorundadır. 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1 - Özel ve kamu sektörüne yürütülen her türlü laboratuvar cihaz tedarikleri benzer iş 

olarak kabul edilir. 

5 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Terzioğlu Kampüsü 

Rektörlük Binası Kat: 2 ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 10019/1-1 
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KARASAL SAYISAL TELEVİZYON YAYIN LİSANSI BAŞVURU İLANI 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: 

9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “İhaleye 

katılabilme şartları” başlıklı 12 nci maddesinde; “Sıralama ihalesine, radyo ve televizyon yayın 

şirketi olarak kurulan, radyo ve televizyon yayıncılık alanında en az bir yıl faaliyette bulunan, 

ihale şartnamesinde belirtilen ön şartları yerine getiren ve Üst Kuruldan ihaleye girmek için 

yeterlilik belgesi alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar katılabilirler.” hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu Yönetmeliğin “İlan ve yayın lisans başvurularının alınması” başlıklı 6 ncı 

maddesinde, 

“Yayın lisans tipi, türü, tekniği ve sayıları, Üst Kurul tarafından onaylanan frekans 

planları esas alınarak, Üst Kurulca belirlenir ve Resmî Gazete ile Üst Kurulun internet sitesinde 

ilan edilir. Hangi temalarda yayın lisansı verileceği de ilanda belirtilir. 

İlan ile birlikte asgari otuz gün süre belirlenerek yayın lisans başvurularının yapılması 

istenir.” şeklinde hüküm yer almaktadır. 

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların karasal televizyon yayın lisans başvurusunda 

bulunabilmeleri için 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (f) ve (g) 

bentlerinde belirtilen şartları sağlamaları ve başvurdukları yayın lisans tipine göre 15/6/2011 

tarihli ve 27965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile 

Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında 

Yönetmelikte belirlenen sermaye miktarı ile diğer koşullara sahip olmaları gerekmektedir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin, “Başvuruların değerlendirilmesi ve yeterlilik belgesi verilmesi” başlıklı 

9 uncu maddesinde, lisans başvurularının değerlendirilmesi düzenlenmiş olup, söz konusu 

maddenin dördüncü fıkrasında; “Yapılan değerlendirme sonucunda Kanun ve bu Yönetmelik 

hükümlerine göre yeterli bulunan kuruluşlara Üst Kurulca Yeterlilik Belgesi verilir.” hükmüne 

yer verilmiştir. 

Üst Kurulun 20/11/2012 tarih ve 2012/63 sayılı toplantısında alınan 16 nolu karar ile 

ulusal, bölgesel ve yerel yayın lisans tipi, türü ve tekniği ve sayıları belirlenmiştir. Buna göre; 

(1) Karasal ortamdan verilecek televizyon yayın lisansları; 

a) 8 adet yüksek çözünürlüklü (HD) yayın tekniği ile iletilmek üzere genel türde ulusal 

televizyon yayın lisansı (T1), 

b) 3 adet yüksek çözünürlüklü (HD) yayın tekniği ile iletilmek üzere tematik türde ulusal 

televizyon yayın lisansı (T1), 

c) 11 adet standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniği ile iletilmek üzere genel türde ulusal 

televizyon yayın lisansı (T1), 
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d) 11 adet standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniği ile iletilmek üzere tematik türde 

ulusal televizyon yayın lisansı (T1), 

e) Her bölge için 4 adet standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniği ile iletilmek üzere genel 

türde bölgesel televizyon yayın lisansı (T2), 

f) Her il için 7 adet standart çözünürlüklü (SD) yayın tekniği ile iletilmek üzere genel 

türde yerel televizyon yayın lisansı (T3), 

olacaktır. 

(2) Ulusal televizyon yayın lisansı verilecek temalar; haber, spor, belgesel ve 

eğitim/kültür olarak belirlenmiştir. 

Yayın Lisans Başvuru Şartları, Başvuruda Sunulacak Bilgi ve Belgeler 

I. Yayın Lisans Başvuru Şartları 

1 - Yayın lisans başvurusunda bulunan kuruluşların, yayın ortamı ve radyo ya da 

televizyon yayıncılığı alanında olması fark etmeksizin, yayıncılık alanında başvuru tarihi 

itibariyle en az bir yıl faaliyette bulunmuş olması zorunludur. Yayıncılık faaliyeti ile ilgili 

hususların belirlenmesinde, Üst Kurul kayıtları esas alınacaktır. 

2 - Kuruluşlar yukarıda yer alan Üst Kurul kararında belirtilen, ulusal, bölgesel veya yerel 

yayın lisans tiplerinden sadece birinden başvurabilecektir. 

II - Başvuru Dosyasında Bulunacak Bilgi ve Belgeler 

Karasal ortamdan televizyon yayın lisansı almak isteyen medya hizmet sağlayıcı 

kuruluşların, yeterlilik belgesi alabilmelerini teminen, başvurdukları lisans tipini belirten Ek-1’de 

yer alan dilekçe ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na başvuruda bulunmaları ve dilekçe ekine 

aşağıda istenen bilgi ve belgeleri sıralı şekilde eklemeleri gerekmektedir. 

1 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri 

Medya hizmet sağlayıcı kuruluş şirket ana sözleşmesinin, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca halka arz ve ihraç edilen hisselerinin dışındaki hisselerinin 

tamamının nama yazılı olduğuna dair bilgilerin, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin atamasına 

ilişkin bilgilerin, unvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi örnekleri veya bu hususlar birden fazla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanmış ise bunların örnekleri 

2 - Ortaklık Yapısı 

- Şirketin son ortaklık yapısını gösteren anonim şirket pay defteri veya Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi örneği, 

- Ek-6’da yer alan; medya hizmet sağlayıcı kuruluşun tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi 

bazına indirgenmiş ortaklık yapısını gösterir tablo, 

3 - Ortaklar ve yönetim kurulu üyelerine ait beyanlar 

Doğrudan ortaklara ve yönetim kurulu üyelerine ait; 
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- Ek-3’te yer alan; T.C. kimlik numarası, ikametgâh adresi ve ortak/yönetici olmasına 

engel adli sicil kaydı olmadığına dair beyanı, 

- Yabancı uyruklu kişiler için noter onaylı pasaport örneği, 

4 - Genel Müdür 

Genel müdürün; 

- Atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı, 

- Ulusal ve bölgesel lisans tipinde başvuruda bulunanlar için yükseköğrenim belgesi 

örneği, 

- Ek-3’te yer alan; T.C. kimlik numarası, ikametgâh adresi ve görev almasına engel adli 

sicil kaydı olmadığına dair beyanı, 

- Yabancı uyruklu kişiler için noter onaylı pasaport örneği, 

5 - Sorumlu Müdür(ler) 

Sorumlu müdürün veya müdürlerin Türk vatandaşı olmaları zorunlu olup, bunların; 

- Atanmalarına ilişkin yönetim kurulu kararı, 

- Ulusal ve bölgesel lisans tipinde başvuruda bulunanlar için yükseköğrenim belgesi 

örneği, 

- Ek-3’te yer alan; T.C. kimlik numarası, ikametgâh adresi ve görev almasına engel adli 

sicil kaydı olmadığına dair beyanı, 

6 - Yayın Lisansı Başvuru Formları 

Usulüne uygun olarak doldurulmuş, Ek-4’te yer alan G/1 Medya Hizmet Sağlayıcı 

Kuruluşlar Yayın Lisansı Başvuru Formu ve Ek-5’te yer alan Karasal Televizyon Yayın Lisans 

Başvuru Formu, 

7 - Asgari Ödenmiş Sermaye Miktarı 

Karasal televizyon yayın lisansı için başvuruda bulunan kuruluşların, başvurduğu lisans 

tipi için gerekli olan asgari ödenmiş sermaye miktarının ödendiğini gösterir mali müşavir raporu, 

“Karasal ortamdan televizyon yayını yapmak üzere yayın lisansı alacak medya hizmet 

sağlayıcı kuruluşların asgari ödenmiş sermayesi, 

Ulusal Televizyon : 8.320.000,00.-TL 

Bölgesel Televizyon : 1.385.000,00.-TL 

Yerel Televizyon : 250.000,00.-TL 

olacaktır.” 

8 - İmza Sirküleri 

Şirket yetkililerine ait imza sirküleri, 

9 - Logo 

- Kuruluşların yayınlarında kullanacağı logoya ilişkin yönetim kurulu kararı, 

- Program ve reklam yayınlarında kullanılacak olan logo örnekleri, 
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- Logo ile ilgili Türk Patent Enstitüsüne yapılan marka tescil başvurusu veya tescil 

belgesi, 

- Kuruluş, başka tüzel veya gerçek kişi adına tescil edilmiş olan bir logoyu kullanacaksa 

bu logoyu kullanabileceğine ilişkin hak sahibi tarafla yapılmış noter onaylı sözleşme örneği, 

10 - Adres Bilgileri 

Kuruluş iletişim bilgilerinin yer aldığı Ek-2’de yer alan adres bilgi formu, 

11 - Yerleşim Yerleri Listesi 

Bölgesel ve yerel televizyon yayın lisansı başvurusunda bulunacak kuruluşlar için yayın 

yapmak istedikleri bölge ve/veya yerleşim yerleri listesi, 

12 - Taahhütname 

Ek-7’de yer alan Taahhütname, 

Yukarıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz, imza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış ve 

kaşelenmiş olarak dosya halinde Üst Kurula teslim edilecektir. 

Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 Ek-6 ve Ek-7’ye www.rtuk.org.tr internet adresinde yer alan 

“Sıralama İhalesi İşlemleri” butonundan ulaşılabilecektir. 

Başvuruların, Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No: 13 Bilkent-ANKARA adresinde Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu Genel Evrak Birimine bizzat yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gündür. Bu 

sürenin bitiminden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Karasal televizyon lisans başvuruları Üst Kurulca değerlendirilerek yeterli görülen medya 

hizmet sağlayıcılara sıralama ihalesine katılabilmeleri için “Yeterlilik Belgesi” verilecektir. 

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Üst Kurulca yapılacak olan karasal televizyon yayın 

lisansı verilmesine yönelik sıralama ihalelerine girebilmeleri için yeterlilik belgesi almaları 

zorunludur. Yayın lisans başvurusunda bulunmayan ve/veya yeterlilik belgesi alamayan 

kuruluşlar sıralama ihalesine katılamayacaklardır. 

İlân olunur. 

 

EKLER: 

1 - Dilekçe örneği 

2 - Adres bilgi formu 

3 - Beyan örneği 

4 - G/1 başvuru formu 

5 - Karasal televizyon yayın lisans başvuru formu 

6 - Tüzel kişi ortakların gerçek kişi bazına indirgenmiş ortaklık yapısını gösterir tablo 

7 - Taahhütname örneği 
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6 KALEM TABAN DÖŞEME TAHTASI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/188205 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 6 Kalem (600 adet 46X133X1445, 4.100 

adet 46X133X1470, 8.200 adet 46X133X705, 600 adet 46X133X1975 ölçülerinde) taban döşeme 

tahtası imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.01.2013 15.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

04.01.2013 günü saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9976/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂN 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Arif SAKINMAZ (Mal Sahibi) 

ADRESİ : Bilinmiyor. 

İmarın 25449 ada 4 parseli üzerinde bulunan yapının mahallinde yapılan kontrolde 

mevcut yapının boş olması kısmen yıkılması ve mevcut durumu ile harap bir şekilde olduğu çevre 

can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturması sebebiyle düzenlenen 23.01.2012 günlü rapora 

istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 11.875,00 .-TL. tutarında 

para cezası tahakkuk ettirilmesi yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli 

projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 21.02.2012 gün ve 922 sayılı kararı ile 

hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de 

mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit edilememesi 

nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 21.02.2012 gün ve 922 sayılı karar, 

7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 9986/1-1 
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Sayfa

1

2

5

6

32

33

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 




