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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4541
           Kocaeli İli, Darıca İlçesi, Cami Mahallesinde bulunan ve ekli listede parsel numaraları
belirtilen taşınmazların Darıca Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakan-
lığının 1/3/2013 tarihli ve 6613 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Nisan 2013
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BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013

       69471265-305-3315

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısına
katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan
Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardım-
cısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013

       68244839-140.02-7-268

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3315 sayılı yazınız.

           Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısına
katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan
Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne
kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013

       69471265-305-3335

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan

Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013

     68244839-140.03-108-274

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3335 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan

Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013

       69471265-305-3316

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan

Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013

     68244839-140.03-103-269

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3316 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan

Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne

kadar Başbakan Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013

       69471265-305-3317

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Belçika, Lüksemburg

ve İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa

Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013

     68244839-140.03-104-270

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3317 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Belçika, Lüksemburg

ve İngiltere’ye gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa

Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013

       69471265-305-3318

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişiminin (NPDI) VI. Bakanlar Toplantısına

katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Hollanda ve

Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne

kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013

     68244839-140.03-105-271

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3318 sayılı yazınız.

           Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişiminin (NPDI) VI. Bakanlar Toplantısına

katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Hollanda ve

Kırgızistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne

kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013
       69471265-305-3319

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA
           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan
                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013
     68244839-140.03-106-272

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3319 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013
       69471265-305-3323

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA
           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan
Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan
                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013
     68244839-140.03-107-273

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3323 sayılı yazınız.
           Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan
Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in vekâlet etmesi uy-
gundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              8 Nisan 2013

       69471265-305-3336

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan

Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne

kadar Maliye Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    8 Nisan 2013

     68244839-140.03-109-275

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 8/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3336 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren Kırgızistan

Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne

kadar Maliye Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 20/3/2013

Karar No : 280

Patnos Adliyesinin bölge derecesinin 3’üncü bölge olarak değiştirilmesine ve Patnos

Ağır Ceza Mahkemesinin faaliyete geçeceği tarihten itibaren, Tutak Adliyesinin Ağrı Ağır Ceza

Mahkemesi, Malazgirt ve Bulanık Adliyelerinin Muş Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından

çıkartılarak Patnos Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir.
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YÖNETMELİKLER

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

VERİCİ TESİS VE İŞLETİM ŞİRKETİ İLE MULTİPLEKS 

İŞLETMECİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tek bir verici tesis ve işletim şirketi ile mul-

tipleks işletmelerinin kurulması, yayın iletim yetkisi verilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve

esaslar ile bunların uyması gereken idari, mali ve teknik şartları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, verici tesis ve işletim şirketi ile multipleks işletme-

cilerinin uymaları gereken idari, mali ve teknik şartlar ile yayın iletim yetkisi verilmesine ilişkin

hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televiz-

yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19, 26, 28, 37, 41, 42 ve geçici 4 üncü

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DVB-T: ETSI EN 300 744 ve ilgili diğer ETSI DVB standartlarında yayımlanmış,

karasal ortamdan yapılan sayısal yayın teknolojisini,

b) DVB-T2: ETSI EN 302 755 ve ilgili diğer ETSI DVB standartlarında yayımlanmış,

karasal ortamdan yüksek sıkıştırma ve iletim akışına sahip sayısal yayın teknolojisini,

c) ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomünikas-

yon Standartları Enstitüsünü,

ç) ITU (International Telecomunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birli-

ğini,

d) İletim: Yayın hizmetlerinin ilk olarak iletiminin sağlanmasını,

e) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit

isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı

olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,

f) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın

Hizmetleri Hakkında Kanunu,

g) Karasal ortam: Yayın hizmetinin karasal verici sistemleri vasıtasıyla alıcılara iletildiği

ortamı,
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ğ) Karasal yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, karasal ortamdan yayın

yapabilmeleri için Üst Kurulca verilen izin belgesini,

h) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin

seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine

karar veren tüzel kişiyi,

ı) Multipleks işletmecisi: Karasal ortamdan sunulacak birden fazla yayın hizmetinin,

bir veya birden çok sinyal hâline gelecek şekilde birleştirilerek, medya hizmet sağlayıcı kuru-

luşlar ile verici tesis ve işletim şirketi arasında iletimini sağlayan kuruluşu,

i) Multipleks kapasitesi: VHF, UHF veya FM radyo frekans bantlarında, karasal televiz-

yon veya radyo yayınları için kullanılan multipleksin içinden bir sayısal yayının iletimi için

ayrılan kapasiteyi,

j) Radyo yayın hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve diğer yayın ortamları üzerinden yapılan

ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yayınını,

k) Sayısal yayın: Sayısal kodlama ve modülasyon tekniği kullanılarak kablo, uydu, ka-

rasal ve benzeri ortamlardan yapılan yayın hizmetini,

l) Set üstü cihaz: Karasal ortamdan iletimi yapılan şifreli ve/veya şifresiz yayın hiz-

metlerinin, televizyon cihazları ve benzeri alıcılar tarafından alınmasını ve izlenmesini sağlayan

cihazı,

m) Televizyon yayın hizmeti: Programların bir yayın akış çizelgesine dayalı olarak eş

zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şif-

resiz görsel-işitsel yayın hizmetini,

n) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

o) Verici tesis ve işletim şirketi: Karasal ortamdan yayın yapmak üzere lisans alan med-

ya hizmet sağlayıcıların yayınlarının karasal verici istasyonlarından iletimini sağlamak için

gerekli tesisleri kuran ve işleten tüzel kişiliği,

ö) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,

p) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel

amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletişim şebe-

keleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletişim hariç olmak üzere, televizyon yayın hiz-

meti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletişim ile radyo yayın hizmetini,

r) Yayın iletim hizmet bedeli: Verici tesis ve işletim şirketinin medya hizmet sağlayıcı

kuruluşlara sunduğu hizmet karşılığı, talep edeceği ücreti,

s) Yayın iletim şebekesi: Farklı yayın istasyonlarında bulunan vericiler vasıtasıyla ya-

pılan bir yayın hizmetinin iletimi için kullanılan iletim altyapısını,

ş) Yayın iletim yetkisi: Multipleks işletmecisi kuruluşlar ile verici tesis ve işletim şir-

ketine radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini iletebilmeleri için Üst Kurulca ve-

rilen yetkilendirme belgesini,

t) Yayın istasyonu: Yayın hizmetlerinin ulaşması hedeflenen yerleşim yerlerine iletil-

mesi amacıyla gereken bir ya da daha çok sayıda anten, verici, alıcı ve diğer destek teçhizatın-

dan oluşan sistem ve tesisi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Verici Tesis ve İşletim Şirketinin Kurulması, İzin Şartları ve İşletilmesi

Kuruluş ve temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, Üst Kurulca kendilerine tahsis

edilen televizyon kanalı, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslarından yapacakları yayınlarını,

tek bir verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen radyo ve televizyon verici tesisle-

rinden yapmak zorundadır.

(2) Verici tesis ve işletim şirketi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine göre ulusal karasal yayın lisansına sahip kuruluşlarca ve münhasıran Kanunda

belirtilen konularda iştigal etmek üzere anonim şirket statüsünde kurulur.

(3) Şirket esas sözleşmesinde ortaklık yapısı ve iştigal konularını düzenleyen hususlar

açıkça belirtilir.

(4) Verici tesis ve işletim şirketine ortak olacakların hisse oranı yüzde onu geçemez.

(5) Verici tesis ve işletim şirketi hissedarları, hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sa-

hip olamaz.

(6) Verici tesis ve işletim şirketinin hisseleri nama yazılı olmak zorundadır. Halka açık

hisselerde nama yazılı olma şartı aranmaz. Herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edile-

mez.

Başvuru usulü ve gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Verici tesis ve işletim şirketi, karasal vericiler üzerinden yayın hiz-

metinin izleyicilere ulaştırılmasını sağlayabilmek için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak

zorundadır. Verici tesis ve işletim şirketi yayın iletim yetkisi için başvurusunda;

a) Usulüne uygun doldurulmuş olarak Ek-1’de yer alan başvuru formlarını,

b) Üst Kurula hitaplı ve talebin belirtildiği dilekçeyi,

c) Kuruluş esas sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneğini,

ç) Şirketin yazışma adresi, internet site adresi, e-posta adresi, yayın iletim merkezi ad-

resi, telefon ve faks bilgilerinin yer aldığı beyanı,

d) Yapılacak yayın iletimine ilişkin bilgileri,

e) Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet

sağlayıcıların yayınlarını iletmeyeceğine ilişkin taahhütnameyi,

f) Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almayan veya yayın iletim yetkisi iptal edilen mul-

tipleks işletmecilerinin yayınlarını iletmeyeceğine ilişkin taahhütnameyi,

Üst Kurula sunar.

(2) Bu madde kapsamında verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu de-

ğişiklikler en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirilir.

Güvenlik kuralları

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte başkaca belirtilmedikçe, radyo ve televizyon verici

istasyonları ve ilgili donanımı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 2140 EN

60215 standardı ile uluslararası ETSI EN 301 489 ve ilgili diğer standartlarda belirtilen gü-

venlik gereksinimlerine ve elektromanyetik uyumluluğa uygun olmalıdır.
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(2) Verici tesis ve işletim şirketi radyo ve televizyon verici istasyonları için, 21/4/2011

tarihli ve 27912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarından

Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit

Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,

Güvenlik Sertifikasını almakla yükümlüdür.

(3) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde,  tüm verici istasyonları en

çok 5 ohm topraklama direncine sahip olabilecektir.

Genel teknik kurallar

MADDE 8 – (1) Yayınlar, lisansında belirtilen ve tahsis edilen televizyon kanalı, mul-

tipleks kapasitesi veya radyo frekanslarından, Frekans Planlarında öngörülen koşullara uygun

olarak yapılır.

(2) Verici tesis ve işletim şirketi, kule, enerji altyapısı, bina ve diğer altyapı tesisleri

hariç, tesis edeceği radyo ve televizyon verici sistemleri için yapacağı yatırımın tedrici olarak

beş yıl içerisinde en az yüzde otuzuna karşılık gelen kısmını Türkiye’de üretim tesisi kurarak

veya Türkiye’de kurulu şirketlerle işbirliği yaparak komple verici veya bu vericilere ait belirli

üniteleri Türkiye’de üreten tedarikçi şirketlerden sağlamakla yükümlüdür.

(3) Yayın teçhizatı, daha önce çalışmasına izin verilmiş ve tescil edilmiş bulunan diğer

haberleşme ve/veya yayın sistemleri üzerinde enterferansa neden olamaz. Verici tesis ve işletim

şirketi, oluşabilecek herhangi bir enterferansın giderilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Kurumu ve Üst Kurul ile işbirliği yapmak ve bu kurumların düzenlemelerine uymak zorundadır.

Enterferansın saptanmasında yürürlükteki ulusal standartlar ve ITU tavsiyeleri kullanılır.

(4) Bu Yönetmelikte başkaca belirtilmedikçe, kullanılacak yayın teçhizatının teknik

karakteristikleri, yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlara, ITU tavsiyelerinde ve rapor-

larında verilen değerlere uygun olmalıdır.

(5) Bütün yayın istasyonlarındaki cihazlar ve ilgili teknik donanım, kullanılma süreleri

boyunca ilgili ulusal kanunlara ve yönetmeliklere, standartlara, uluslararası ITU Radyo Tüzü-

ğüne, ITU tavsiye ve raporlarına ve belirlenen diğer kurallara uygunluğu devam edecek şekilde

işletilir ve bakımı yapılır.

FM/VHF vericilerinin teknik özellikleri

MADDE 9 – (1) Frekans bandı ve kanalları: Uluslararası kurallara ve ulusal frekans

plânlarına uygun olarak vericinin 87,5-108 MHz frekans bandı içinde kullanabileceği taşıyıcı

frekansının anma değeri, (k) katsayısı 0 ile 203 arası bir sayı olmak üzere f=87,5 + 0,1 x k

(MHz)'dir.

(2) Tam modülasyonda maksimum frekans sapması (frequency deviation) ±75 kHz,

zaman sabiti 50µs olan ön-vurgu (pre-emphasis)  kullanılır. Gerekli hallerde, Üst Kurulca bu

değerlerde değişiklik yapılabilir.

(3) Taşıyıcı frekans hatası en çok ±500 Hz, frekans kararlılığı ise yılda ±200 Hz'den

daha iyi olmalıdır. Eş-frekanslı vericilerin taşıyıcı frekansları arasında fark en çok 0,2 Hz ol-

malıdır.
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Karasal sayısal televizyon vericilerinin teknik özellikleri

MADDE 10 – (1) Karasal sayısal televizyon yayınları, Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer yönetmelikler ile ETSI EN 302 755 standardı ve diğer ulusal, uluslararası yayıncılık stan-

dartlarına uygun şekilde yapılmalıdır.

(2) DVB-T2 verici anteni spektrum maskesi, ITU-R GE 06 Anlaşmasında belirlenen

kriterlere uygun olmalı ve standartta belirtilenden daha fazla enterferans oluşturmamalıdır.

Değerlendirme ve yayın iletim yetkisinin verilmesi

MADDE 11 – (1) Verici tesis ve işletim şirketinin, bu Yönetmelikte belirtilen idari,

mali ve yayın hizmetine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz etmek suretiyle yapmış ol-

duğu talebi, Üst Kurulca değerlendirilir ve bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde, Üst Ku-

rulca süre verilerek tamamlanması istenir.  Bu işlemi takiben şirket, teknik altyapıya ilişkin

bilgi ve belgeler ile kuracağı verici tesis ve sistemlerine ilişkin plan-projeleri, verici tesis edi-

lecek yayın istasyonları için kule, enerji durumu, verici cihazları, antenler, birleştiriciler, yayının

her bir istasyona iletim yöntemine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eder. Verici tesis

ve kurulumuna ait plan-projeleri ile teknik yeterliliğe sahip olduğu tespit edilen kuruluşa Üst

Kurulca verici tesis ve işletim yetkisi verilir.

Verici tesis ve işletim şirketinin hakları

MADDE 12 – (1) Verici tesis ve işletim şirketi, karasal ortamdan yayın yapmak üzere

lisans alan medya hizmet sağlayıcıların yayınlarını münhasıran iletme hakkına sahiptir.

(2) Hizmetin hakkaniyet ölçülerinde verilmesini teminen verici tesis ve işletim şirketi,

sunacağı hizmet karşılığında medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep edeceği hizmet be-

delinde, yayının ulaştırıldığı il ve ilçe sayısına göre Üst Kuruldan onay almak kaydıyla, fiyat

farklılaştırması uygulayabilir.

(3) Verici tesis ve işletim şirketi, ilave talep halinde talep sahibi medya hizmet sağlayı-

cıdan ilave yatırım ve işletme bedelini talep eder.

Yayın iletim hizmetinin niteliği

MADDE 13 – (1) Verici tesis ve işletim şirketi, Üst Kuruldan karasal yayın lisansı

almış tüm kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek

koşullarda hizmet vermek zorundadır.

(2) Verici tesis ve işletim şirketi;

a) Verici tesislerini, Üst Kurul tarafından hazırlanan frekans planlarında belirlenen

koordinatlarda ve plan kitabında yer alan teknik parametrelere uygun şekilde, Üst Kurulca

belirlenen uygulama planına bağlı olarak tesis eder ve işletir.

b) Sayısal yayınları,  Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcı Gereksinimler

Dokümanında belirtilen özelliklere uygun olarak DVB-T2, MPEG 4 ve Üst Kurulca belirlenen

standartlara uygun olarak iletir.

c) Verici istasyonunda tesis edilecek sistem ve teçhizatın, ulusal ve uluslararası stan-

dartlara uygun olmasını sağlar.
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ç) Toplam verici cihaz çıkış gücü 5 (beş) kW ve üzeri verici sistemi tesis edilen yayın

istasyonlarında yeterli güçte jeneratör sistemini kurar veya kurulmasını sağlar.

d) Her bir yayın istasyonu için bir yedek verici cihazı bulundurur.

e) Multipleks işletmecilerinden aldığı yayınları herhangi bir değişiklik yapmadan iletir.

Yerel veya bölgesel yayınlar için ihtiyaç olması halinde multipleks işlemi, verici tesis ve işletim

şirketi tarafından yapılır.

(3) Yayınların sürekliliğinin sağlanması esas olup, yayınlardaki kesinti süresi nüfusu

300 bin ve üzeri yerleşim yerlerine yönelik verici istasyonlarında azami bir günü, diğer istas-

yonlarda iki günü geçemez. Mücbir sebeple meydana gelen kesintilerde bu sebebin ortadan

kalkmasının ardından kesinti süresi yedi günü geçemez.

Yayın iletim hizmet sözleşmeleri ve hizmet bedeli tarifesi

MADDE 14 – (1) Verici tesis ve işletim şirketi, Üst Kuruldan karasal yayın lisansı

almış tüm kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek

koşullarda hizmet vermek zorunda olup, sunacağı bu hizmeti medya hizmet sağlayıcılarla ya-

pacağı sözleşme ile yerine getirir. İletim sözleşmeleri, taraflar arasında ilgili mevzuata ve Üst

Kurul düzenlemelerine aykırı olmamak ve Üst Kurul onaylı tip sözleşmelere uygun olmak kay-

dıyla müzakere edilerek imzalanır.

(2) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep edilecek yayın iletim hizmet bedeli ta-

rifesi, benzer konumdaki kuruluşlar arasında ayrım gözetilmemesi, adil ve şeffaf olunması il-

kelerine uygun olarak, verici tesis ve işletim şirketi tarafından hazırlanır. Yayın iletim hizmet

bedeli, kullanılacak yayın iletim şebekesinde yer alan yayın istasyonlarının tesis ve işletme

maliyeti ile işletme giderleri göz önüne alınarak belirlenir.

(3) Verici tesis ve işletim şirketince hazırlanacak ulusal, bölgesel ve yerel tip sözleş-

meler ve yayın iletim hizmet bedeli tarifesi yapılacak maliyet analizi çalışması ile birlikte Üst

Kurulun onayına sunulur. İki ay sonunda onaylandığı bildirilmeyen veya değiştirilmesi için

iade edilmeyen değişiklik onaylanmış kabul edilir. Üst Kurul, tip sözleşmeleri ve hizmet be-

dellerini onaylayabileceği gibi tekrar değerlendirilip değiştirilmek üzere iade edebilir. Tip söz-

leşmeler ve hizmet bedelleri Üst Kurulun onayını müteakip uygulanır. Tip sözleşmelerde ve

yayın iletim hizmet bedellerinde, Üst Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. İki ay so-

nunda onaylandığı bildirilmeyen veya değiştirilmesi için iade edilmeyen değişiklik onaylanmış

kabul edilir.

Verici tesis ve işletim şirketinin Üst Kurul ile ilişkileri

MADDE 15 – (1) Verici tesis ve işletim şirketi iletimi yapılan tüm ulusal, bölgesel ve

yerel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların unvanı, adresi, telefon numarası, logo/çağrı işareti,

lisans tipi bilgilerinin yer aldığı listeyi her yılın kasım ayı başında; bu kuruluşlarla ilgili verici

tesis ve işletim hizmetine ilişkin her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu tarihten itibaren

en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirir.

(2) Verici tesis ve işletim şirketinin, yayın istasyonu bazında veya genel şartlarda deği-

şiklik yapılmasını istemesi halinde, değişiklik talebi şirket tarafından gerekçeleriyle birlikte

hazırlanarak Üst Kurula sunulur ve söz konusu değişiklik, Üst Kurulca onaylanmasını mütea-

kiben uygulanır.
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(3) Kurulmasına izin verilen radyo ve televizyon verici tesislerinin, Kanunda ve işletme

izninde öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı Üst Kurul tarafından denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Multipleks İşletmecileri

Başvuru usulü ve gerekli belgeler

MADDE 16 – (1) Multipleks işletmecileri, karasal yayın hizmeti iletimi faaliyetinde

bulunabilmeleri için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır. Multipleks işletme-

cileri başvurularında;

a) Usulüne uygun doldurulmuş olarak Ek-2’de yer alan başvuru formlarını,

b) Üst Kurula hitaplı ve talebin belirtildiği dilekçeyi ve bu dilekçe ekine ekleyecekleri

iletim için ön anlaşma sağladığı yayın kuruluşları ile ilgili bilgi-belgeleri,

c) Multipleks üzerinden iletimi yapılacak yayın hizmet faaliyetlerine ilişkin bilgileri

içeren kuruluş esas sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneklerini,

ç) Şirketin yazışma adresi, internet sitesi adresi, e-posta adresi, yayın iletim merkezi

adresi, telefon ve faks bilgilerinin yer aldığı beyanı,

Üst Kurula ibraz ederler.

(2) Bu madde kapsamında verilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde bu de-

ğişiklikler en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirilir.

(3) Kuruluşlardan, istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edi-

lenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bu

kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Değerlendirme, multipleks işletmeciliği yayın iletim yetkisi verilmesi

MADDE 17 – (1) Multipleks işletmecilerinin bu Yönetmelikte belirtilen idari, mali ve

yayın hizmetine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz ettikleri talepleri, Üst Kurulca de-

ğerlendirilir ve bilgi ve belgelerde eksiklik olması halinde, Üst Kurulca en fazla 30 gün süre

verilerek tamamlanması istenir. Bu işlemi takiben, multipleks işletmecileri teknik altyapıya

ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz ederler. Teknik yeterliliğe sahip olduğu tespit edilen

kuruluşlara Üst Kurulca verici multipleks işletmeciliği yayın iletim yetkisi verilir.

(2) Verici tesis ve işletim şirketi de multipleks işletmeciliği yayın iletim yetkisi alabilir.

Multipleks işletmeciliği hizmetinin niteliği

MADDE 18 – (1) Multipleks işletmecileri;

a) Üst Kuruldan karasal yayın lisansı almış olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara

tarafsız olarak hizmet verir.

b) Şifreli olarak yapılan yayınlarda görüntü ile birlikte sesin de anlaşılmayacak şekilde

şifrelenmesini sağlar.

c) Karasal ortamdan iletilen sayısal yayınların DVB-T2 veya Üst Kurulca belirlenen

sayısal karasal yayıncılık standartlarına göre yapılmasını sağlar.

ç) Video sıkıştırmada MPEG-4 AVC, ses sıkıştırmada MPEG-4 HE-AAC formatını

veya teknolojik gelişmelere uygun Üst Kurulca belirlenecek formatları kullanır.
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(2) Elektronik program rehberi, mantıksal kanal numarası (LCN) bazlı sorunlara yol

açmamak, aynı uydu üzerinden iletim yapılarak verici tarafında bir alış anteni ile alış sağlamak

üzere yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarının tümü verici tesis

işletim şirketi tarafından iletilir.

(3) Yayın lisansı olmayan veya yayın lisans süresi sona eren medya hizmet sağlayıcı

kuruluşların yayınları iletilemez. Üst Kurulca yayın lisansı iptal edilen veya lisans süresi sona

eren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Üst Kurul tarafından multipleks işletmecilerine yazılı

olarak bildirilir.

(4) Multipleks içerisinden iletilen yayınlara ilişkin elektronik program rehberi, servis

bilgisi gibi alıcı cihazlarının ihtiyaç duyacağı bilgiler, diğer multipleks işletmecileri ile birlikte

hazırlanır ve multipleks içerisinde iletilir.

Yayın iletim hizmet sözleşmeleri ve hizmet bedeli tarifesi

MADDE 19 – (1) Multipleks işletmecileri, Üst Kuruldan karasal yayın lisansı almış

tüm kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşul-

larda hizmet vermek zorundadır. Multipleks işletmecileri, sunacağı hizmeti medya hizmet sağ-

layıcılarla yapacağı sözleşme ile yerine getirir. İletim sözleşmeleri taraflar arasında ilgili mev-

zuata ve Üst Kurul düzenlemelerine aykırı olmamak ve Üst Kurul onaylı tip sözleşmelere uy-

gun olmak kaydıyla müzakere edilerek imzalanır.

(2) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep edilecek yayın iletim hizmet bedeli ta-

rifesi, benzer konumdaki kuruluşlar arasında ayrım gözetilmemesi, rekabet ortamının oluştu-

rulması, çoğulculuğun güvence altına alınması, kamu menfaatinin korunması ve verilen hiz-

metlerin maliyetleri yansıtması ilkeleri esas alınmak suretiyle, multipleks işletmecileri tarafın-

dan hazırlanır.

(3) Multipleks işletmecisi tarafından hazırlanacak tip sözleşmeler ve yayın iletim hizmet

bedeli tarifesi Üst Kurulun onayına sunulur. Üst Kurul sözleşme ve hizmet bedelini onaylaya-

bileceği gibi tekrar değerlendirilip değiştirilmek üzere iade edebilir. İki ay sonunda onaylandığı

bildirilmeyen veya değiştirilmesi için iade edilmeyen tarife onaylanmış kabul edilir. Sözleşme

ve hizmet bedeli Üst Kurulun onayını müteakip uygulanır. Sözleşmelerde ve yayın iletim hiz-

met bedelinde Üst Kurul onayı olmaksızın değişiklikler yapılamaz. İki ay sonunda onaylandığı

bildirilmeyen veya değiştirilmesi için iade edilmeyen tarife onaylanmış kabul edilir.

Multipleks işletmecilerinin Üst Kurul ile ilişkileri

MADDE 20 – (1) Multipleks işletmecileri;

a) Şifreli yapılan yayınlara ilişkin abone sayısını her yıl aralık ayı başında veya Üst

Kurulca talep edildiğinde,

b) Multipleks işletmecisinin ortakları ile yöneticilerini,

c) Multipleks üzerinden iletimi yapılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların unvanı,

adresi, telefon numarası, logo/çağrı işareti, lisans tipi ve benzeri bilgilerinin yer aldığı listeyi

her yılın kasım ayı başında; bu kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu

tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   9 Nisan 2013 – Sayı : 28613

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



ç) İletimi yapılan isteğe bağlı yayınlar için program kataloglarına ilişkin bilgileri,

d) Künye bilgilerini, tebligat adresini iletişim bilgilerini,

Üst Kurula bildirir.

(2) Multipleks işletmecileri;

a) Multipleks üzerinden iletilen yayın hizmetlerinin denetimi ve izlenmesi amacıyla

Üst Kurulun talep ettiği sayıda set üstü cihaz ve aboneliği ücretsiz olarak Üst Kurula tahsis

eder.

b) Multipleks kapasitesi, kullanılan teknoloji,  iletilen yayınlar ve diğer multipleks hiz-

metleri ile ilgili bilgileri ve verici tesis ve işletim şirketi ile yaptığı sözleşmenin bir örneğini

Üst Kurula verir.

c) Şirket yapılarına, yayın hizmetlerine ve şifreli olarak yayın yapılması durumunda

abonelerine ilişkin istenilen her türlü bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde Üst Kurula verir.

ç) Yayıncıların ihtiyacından fazla olan multipleks kapasitesi Üst Kuruldan izin alın-

maksızın kullanılamaz.

Multipleks işletmecileri yayın iletim yetkilendirme süresi ve sürenin yenilenmesi

MADDE 21 – (1) Multipleks işletmecisinin yayın iletim yetkilendirme süresi, verici

tesis ve işletim şirketinin yetkilendirme süresi ile sınırlıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülük ve Yaptırımlar

Verici tesis ve işletim şirketinin yükümlülükleri ve yaptırımlar

MADDE 22 – (1) Verici tesis ve işletim şirketi;

a) Her yayın istasyonundaki verici sistemlerinin (verici, anten, birleştirici ve benzeri)

blok şemaları, sistemin kurulumuna ilişkin bilgileri, anten paternleri ve kullanılan teknoloji ile

ilgili açıklayıcı bilgileri,

b) Kullanılan tüm yayın istasyonlarındaki enerji, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör, yol,

bina, anten sistemi, verici cihazları, bina ve sistem güvenliği ve diğer altyapıya ilişkin, kira

sözleşmeleri dahil, her türlü teknik, idari ve mali bilgi ve belgeyi,

c) Multipleks işletmecileri ile yapılan sözleşmelerin bir örneğini,

ç) Her bir yayın istasyonu ile ilgili olarak;

1) İletimi yapılan yayına ait logo veya çağrı işaretinin adını, kuruluşun unvanını,

2) Frekans, kanal numarası veya multipleks kapasitesini,

3) Coğrafi koordinatları (derece, dakika ve saniye cinsinden enlem ve boylam olarak),

4) Verici istasyonunu tanımlayan adı,

5) Yayına giriş tarihini,

6) İstasyonun bulunduğu yerin rakımını,

7) Cihaz çıkış gücünü (Watt cinsinden),

8) Etkin yayın gücünü (dBW cinsinden),

9) Antenin yerden yüksekliğini,

10) Antenin yönlendirmesine ilişkin bilgileri,
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11) Yayının vericiye iletim sistemi,

ile ilgili bilgileri sistem kurulumunu takiben Üst Kurula sunar.

(2) Verici tesis ve işletim şirketi, kendisine verilen izin şartlarını ihlâl edemez. İhlal et-

mesi halinde, Üst Kurulca uyarılır ve aykırılıkların giderilmesi için 90 güne kadar süre verilir.

Yapılan uyarıya rağmen, verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi durumunda şirket,

ihlalin giderilmediği her ay için yüzbin Türk Lirasından üçyüzbin Türk Lirasına kadar idarî

para cezası ile cezalandırılır.

Multipleks işletmeci kuruluşların yükümlülükleri ve yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Multipleks işletmecileri, Üst Kurulca durdurulmasına karar verilen

yayınların iletimini Üst Kurul kararının tebliğini takiben derhal durdurmak zorundadır. Yapılan

tebliğe rağmen bu yayınları iletmeye devam eden multipleks işletmecilerinin yayın iletim yet-

kisi, Üst Kurul tarafından iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna

bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yayın iletim yetkilendirme ücretleri

MADDE 24 – (1) Yayın iletim yetkilendirme ücretleri, verici tesis ve işletim şirketi ile

multipleks işletmecilerinden Kanunun 42 nci maddesine göre yıllık olarak alınır.

(2) Bu ücretler, her yıl aralık ayında Üst Kurulca belirlenerek Üst Kurulun internet si-

tesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır.

(3) Yayın iletim yetkilendirme ücretleri, verici tesis ve işletim şirketi ile multipleks iş-

letmecilerinin yetkilendirildikleri ve/veya bu kapsamda verilecek belgelerin düzenlendiği ta-

rihte geçerli olan tarifeye ve anılan yetkilendirme ve/veya belge tarihlerini müteakip altı ay

içinde eşit taksitlerle alınır.

(4) Verici tesis ve işletim şirketi ve multipleks işletmecileri yayın iletim yetkilendirme

ücreti, takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın iletim yetkisi verilmesi halinde, yet-

kilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst olarak hesaplanır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ilişkin hükümler

MADDE 25 – (1) Yayın hizmetlerinin iletimine ilişkin teknik ve idarî konularda Üst

Kurul ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği yapar.

(2) Ulusal ve uluslararası hava ve deniz seyrüsefer sistemlerine radyo ve televizyon

sistemlerinden zararlı enterferansların gelmesi hâlinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek amacıyla enterferansa sebep olan vericileri ye-

rinde tespit ederek geçici olarak kapatır ve durumu Üst Kurula bildirir. Üst Kurul, Kanun çer-

çevesinde gerekli müeyyideleri ayrıca uygular.

(3) Radyo ve televizyon sistemlerinin diğer bantlarda faaliyet gösteren yayın dışı sis-

temler tarafından enterferansa maruz kalması hâlinde Üst Kurul, durumu Bilgi Teknolojileri

ve İletişim Kurumuna bildirir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Üst Kurulca bildirilen

enterferansın giderilmesi için gerekli önlemleri ivedilikle alır.
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ilişkin hükümler

MADDE 26 – (1) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, verici tesis ve işletim şirketine

hissedar olabilir.

(2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, karasal ortamdan gerçekleştireceği yayın hiz-

metlerinin sayısını ve kapsama alanlarını Üst Kurula bildirir. Bu taleplerin hangi oranda kar-

şılanacağına frekans planları çerçevesinde Üst Kurulca karar verilir. Karasal televizyon ve ka-

rasal radyo yayınları için uygun görülen kanal ve frekanslar ile karasal sayısal yayınlar için bir

multipleksten az olmamak üzere uygun görülen multipleks kapasitesi, Türkiye Radyo-Televiz-

yon Kurumuna tahsis edilir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna tahsis edilen frekans ve

multipleks kapasitesi ile en az dört karasal televizyon ve dört karasal radyo yayını yapılır.

Tahsis tarihinden itibaren iki yıl içinde kullanılmayan veya kullanımına son verilen kanal, fre-

kans ve multipleks kapasitesi Üst Kurul tarafından yeniden değerlendirilir. Tahsisten sonra,

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun ilave karasal yayın ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde,

kapasite imkânları ölçüsünde bu husus da yukarıdaki çerçevede değerlendirilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla karasal radyo

veya televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapılacak protokol

çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır. Kanunun yü-

rürlüğe girdiği tarihte kanunlarında radyo ve televizyon yayını yapabileceklerine ilişkin hüküm

bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından her-

hangi bir ücret alınmaz. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve ku-

ruluşlarına kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz.

Test ve doğrulama merkezi

MADDE 27 – (1) İzleyicilerin sayısal karasal yayınları almakta kullandığı set üstü

cihaz veya tümleşik sayısal televizyon alıcılarının test ve doğrulamasının yapılması amacıyla,

bir “Test ve Doğrulama Merkezi” Üst Kurulca yetkilendirilir.

(2) Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm set üstü cihaz ve tümleşik sayısal televiz-

yon alıcıları, Üst Kurulca hazırlanan “Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcıları

Gereksinimleri Dokümanı”nda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilir. Test ve Doğrulama

Merkezi, gerekli testleri yapmak ve set üstü cihaz ve tümleşik televizyon alıcılarının Gereksi-

nim Dokümanında belirtilen özelliklere uygun olmasını sağlamakta yetkili ve sorumludur.

(3) Test ve doğrulama merkezi tarafından hazırlanacak olan test prosedürleri ve yöntemi

Üst Kurulun onayı sonrası uygulanır. Bu test prosedürlerinde yapılacak değişiklikler aynı şe-

kilde Üst Kurul onayına tabidir.

(4) Test ve doğrulama işlemi yapılan ve Üst Kurul tarafından onaylanan set üstü cihaz

ve tümleşik alıcılar Ek-3’te belirtilen uygunluk logosunu kullanabilirler ve bu cihazlara ilişkin

bilgiler Üst Kurul internet sitesinde yayınlanır.

Kule, altyapı kurulması ve verici sistemlerinin verici tesis ve işletim şirketi tarafından

işletilmesi

MADDE 28 – (1) Karasal sayısal yayıncılığa yönelik kule ve altyapı kurulması husu-

sunda verici tesis ve işletim şirketi yetkilidir.
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(2) Verici tesis ve işletim şirketinin talebi ve belirlediği teknik ve mali kriterlere uygun

olması halinde;  çeşitli kurum ve kuruluşların, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet

Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı da dâhil olmak üzere, ka-

rasal sayısal yayıncılığa yönelik kurduğu, kurdurduğu veya hizmete sunabileceği kule ve/veya

altyapıdan, verici tesis ve işletim şirketinin faydalanmasına ilişkin idari ve mali hususlar ilgili

Bakanlık, kurum veya kuruluş ile verici tesis ve işletim şirketi arasında imzalanacak protokolle

belirlenir.

Multipleks işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinden alınacak yayın iletim

yetkilendirme ücretleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre

analog televizyon yayınları ülke genelinde sonlandırılana kadar multipleks işletmecileri ve ve-

rici tesis ve işletim şirketi hakkında bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uygulanmaz.

Mevcut verici tesisleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Karasal yayın lisanslarının verilmesinin ardından mevcut

verici tesisleri özel medya hizmet sağlayıcılar tarafından kaldırılır veya tarafların mutabık ka-

lacakları bir bedel karşılığında verici tesis ve işletim şirketine devredilir. Verici tesis ve işletim

şirketi tarafından o yayın istasyonunda sayısal televizyon yayınına geçilmesinin ardından televiz-

yon vericilerinin; radyo yayınlarına geçilmesinin ardından radyo vericilerinin devralınmayan

verici tesisleri, Üst Kurulca yapılacak uyarının ardından üç ay içinde kaldırılır. Verilen süre

içinde kaldırılmayan ve faaliyetine devam eden verici tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek ka-

patılır.

(2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu da kendisine yapılan tahsisler çerçevesinde ve

Üst Kurulca verilen süre içinde karasal radyo ve televizyon yayınlarını eski kullandığı kanal

ve frekanslardan tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi ve frekanslara taşır.

(3) Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca Üst Kurulca yayınları durdurulan kuru-

luşların yayınlarına izinsiz olarak devam etmeleri durumunda bu kuruluşlar hakkında, Kanunun

33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Geçiş döneminde kullanılacak karasal analog televizyon vericilerinin teknik

özellikleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1)  Karasal analog televizyon yayınları, Kanun, bu Yönetmelik

ve ilgili diğer yönetmelikler ile ulusal ve uluslararası yayıncılık standartlarına uygun olmak

zorundadır.

(2) Karasal analog televizyon vericileri, ITU/R Report 624'te belirtilen Sistem B (VHF

Bandı için), Sistem G (UHF Bantları için) ve PAL renk sistemine uygun olmalıdır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.
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Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2011 tarihli ve 28053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları ve programlar, imkânlar dikkate

alınarak, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulu, Senato kararı ve Rektörün

onayı ile belirlenir. Kontenjanlara başvuru, sınav ve kayıt tarihleri başvuru koşulları ile birlikte

ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az kaç öğ-

renci ile yürütüleceği Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün onayı ile kesinleşir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan; ALES’ten başvurduğu programın

puan türüne göre; yüksek lisans programları için en az 55, doktora programları için; başvurduğu

alanda yüksek lisans diplomasına sahip olanlardan; en az 60, lisans mezunu olanlardan ise en

az 80 puan alma koşulu aranır. Yüksek lisansı tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara ve-

rerek doktora programlarına başvuran adaylardan ise yeniden ALES’e girme şartı aranmaz ve

bu adayların değerlendirilmesinde daha önce aldıkları ALES puanı kullanılır.”

“(3) Doktora programına başvuracak adayların lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalaması

dört yıllık lisans mezunları için yüz’lük sistemde en az 80 ve dörtlük sistemde en az 3.00 olması

gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Türkçe öğretim veren doktora programlarına başvuran adayların ÜDS sınavından

en az 55 puan alması gerekir.”

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

“MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğretime kesin kayıt yaptıran öğrencilerden derslere de-

vam hakkı elde edenlere yarıyılın başında ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alı-

narak öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından Enstitü Yö-

netim Kurulunca bir danışman atanır. Atanan danışman, öğrenci istediği takdirde, tez danışmanı

olarak devam eder. Ancak öğrencinin tez konusu ikinci bir danışmanın uzmanlık ve bilgisini

gerektirecek nitelikte ise ikinci bir tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(2) Danışmanın görevi öğrencinin kişisel ve akademik gelişimini takip etmek, ders se-

çimi, kayıtlar, ders ekleme-bırakma işlemlerinde ve tez önerisinin hazırlanması ve tez çalış-

malarını yürütmesinde danışmanlık yapmaktır.
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(3) Öğrencinin veya danışmanının gerekçeli talebi doğrultusunda danışmanlıkta Enstitü

Yönetim Kurulunun kararı ile değişiklik yapılabilir.

(4) Tezli Yüksek Lisans ve/veya doktora çalışmaları için tez danışmanlığı öğrencinin

tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunda kabulü ile başlar.

(5) Bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı anabilim dalının özelliği dikkate

alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Herhangi bir sebeple danışmansız kalan

veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, ilk defa danışman tayini için takip edilen sü-

reç uygulanarak en geç iki hafta içinde yeni bir danışman belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyıl başlangıcında lisansüstü ders programlarında yer alan dersler ve bu

derslerle ilgili değişikliklere Enstitü Kurulu karar verir. Her yarıyıl ilk kez açılacak dersler ve

bunların sorumlu öğretim elemanları anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulu kararı

ile belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlarla ilgili, her yarıyıl bir dersin açıla-

bilmesi için o dersi en az beş öğrencinin seçmiş olması koşulunun sağlanması, yeterli öğrenci

sayısına ulaşamayan derslerde ise, ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü ve Rektörün onayı

gerekir. Programlarda bazı dersler anabilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı

ile uzaktan eğitim ve/veya harmanlanmış öğretim modeli ile verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersin başarı ölçümü ödev, proje, ara sınav, laboratuvar raporu ve benzeri uy-

gulama çalışmaları ve genel sınav ile gerçekleştirilir. Her ders için her yarıyılda en az bir genel

sınav ve bir bütünleme sınavı yapılır.

(2) Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını

aynı yarıyıl içinde kullanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim da-

lının adı bulunur. Diplomanın şekli Senato kararı ile belirlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar

öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/9/2011 28053

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/1/2012 28171
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ALTIKÖŞE BAŞLI CIVATALAR-MAMUL KALİTESİ A VE MAMUL

KALİTESİ B İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 4014)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/7)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/2) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya

konulan, TS EN ISO 4014 “Altıköşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi A ve B” standardı mecburi

uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından

revizyonu hazırlanan TS EN ISO 4014 “Altıköşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi A ve Mamul

Kalitesi B” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 4014 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

Bu standard, anma çapı M1,6 ≤ d ≤ M64 olan; anma çapı M1,6 ≤ d ≤ M24, anma uzun-

luğu l ≤ 10 d veya 150 mm (hangisi daha kısa ise) için mamul kalitesi A olanlar ile anma çapı

d > M24, anma uzunluğu l > 10 d veya 150 mm (hangisi daha kısa ise) için mamul kalitesi B

olan altıköşe başlı cıvataların özelliklerini kapsar.

Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulursa,

bunlar ISO 724, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-1, ISO 3506-1, ISO 4753 ve ISO 4759-1 gibi

mevcut standardlardan seçilebilir.

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 4014 standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-

ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 4014 standardına, TSE’nin merkez teşkilatından veya il

temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin in-

ternet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                   9 Nisan 2013 – Sayı : 28613

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 8/4/2013

Karar No : 2013/ÖİB-K-22

Konu : Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam

ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin

“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda

İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Niğde ili, Merkez ilçesi, Hacıabdullah köyü, Zanapa

mevkii 2380 no.lu parseldeki 4.044,00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 151.000.- (Yüzellibirbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali ATEŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılma-

sına, Ali ATEŞ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 150.000.- (Yüzellibin) Türk

Lirası bedelle ikinci teklifi veren Cengiz AYDIN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Cengiz AYDIN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kapaklı köyü Dışbudak

Dere mevkii, 1500 no.lu parseldeki 2.125,00 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 540.000.- (Beş-

yüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Reishan İnşaat Taahhüt Hayvancılık

Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Reishan İnşaat Taahhüt Hay-

vancılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 530.000.- (Beşyüz-

otuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Muhammet Emin ÇELİKEL’e İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Muhammet Emin ÇELİKEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 520.000.- (Beşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Ufuk

SEVER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ufuk SEVER’in sözleşmeyi imzalamak-

tan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare le-

hine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

9 Nisan 2013 

SALI 
Sayı : 28613 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM POŞET MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 Rize 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 420.000 Adet 200 Gr.lık Altınbaş Çay Poşeti ile 1.200.000 

Adet 200 Gr.lık Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir, 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.04.2013 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da 

açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - İstekliler alternatif teklif veremezler. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam bedel üzerinden %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6 kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmı teklif verebilirler. 

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2768/1-1 
  



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 9 Nisan 2013 – Sayı : 28613 

 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 177 TL ile en çok 612.788 TL arasında değişen; 15.04.2013 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18 TL, en çok 61.279 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen tekstil eşyası, plastik malzeme, güneş gözlüğü, saat, 

kullanılmış elektronik eşya, makina aksamı ve muhtelif eşyalar vb. 62 grup eşya açık artırma 

suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 16.04.2013 

tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında 

ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) 

(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2893/1-1 

—— • —— 

GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 700.- TL. ile en çok 118.000,00.- TL. arasında değişen; 

16/04/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 70.- TL., en çok 

11.800.- TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, panelvan-kamyonet, 

minibüs, kamyon, otobüs, çekici vb 44 adet araç; açık artırma suretiyle, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü Konferans Salonu Valilik Karşısı Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde 

17/04/2013 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 78 ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2894/1-1 
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HAVA KAPISI YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: HAVA KAPISI YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/40811 

Dosya no  : 1322036 

1 - İdarenin :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hava kapısı yedekleri ; 2 kalem 

b) Teslim yeri  : T.T.K. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kozlu/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24.04.2013 Çarşamba günü saat : 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1. Gerçek 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.04.2013 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2895/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Sürücülü 12 (On iki) adet Tanker 

araç kiralama işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/39611 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.P.A.O ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye 

Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.:-9 No:256  02040-

ADIYAMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 227 28 11 (3 Hat) 

Faks: 0 (416) 227 28 07–18 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

Arama, Üretim, Sondaj ve K.T.H.M faaliyetlerinin 

yürütülmesi için petrol sahalarına, sahadan sahaya, 

sahadan Bölgelere ve yeni keşfedilecek tüm petrol 

sahalarına, Kullanma Suyu, Çamur, Hampetrol, Petrol 

bazlı çamur, Mud-pit suyu, Akaryakıt ve Temiz İçme 

Suyunu (Kullan-Öde yöntemiyle) günün 24 (Yirmi dört) 

saati Yükleme, Boşaltma ve Taşıma işini yapmak üzere 

Sürücülü 12 (On iki) adet Tanker araç kiralama hizmet 

alma işidir. 

b) Yapılacağı yer : T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 730 Gün  (24 AY) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07.05.2013        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 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 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 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat 

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

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İhale dokümanını satın aldığına dair belge 

g) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

4.2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihalede taahhüt edeceği tanker araçlar ile ilgili 

olarak; ihalede istenen araçlardan her birisi için aşağıda belirtilen 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, ve 4.2.4 

maddelerinde birisinin sağlanması zorunludur. 

4.2.1 İstekli kendi mülkiyetindeki araçlar ile ihaleye katılması halinde; 2004 veya daha 

yukarı modelde istenilen sayıda ve özellikteki tanker araçların mülkiyetine sahip olduğuna dair 

belgelerin (Trafik Tescil Belgeleri) aslını veya ilanın yapıldığı yıl içinde noter onaylı 

fotokopilerini ibraz edecektir. 

4.2.2 İsteklinin tanker araçların mülkiyetine sahip olmaması ve kira sözleşmeleri ile 

ihaleye iştirak etmesi durumunda ise en az sözleşme süresi kadar tanker araçların kullanma 

hakkına sahip olduğuna dair ilanın yapıldığı yıl içinde Noter onaylı araç kira sözleşmelerini 

taahhüt etmesi gerekmektedir. 

4.2.3 İstekli ihaleye Proforma fatura ile katılması halinde ise proforma faturada, taahhüt 

ettiği tanker araçları getireceğine ilişkin ve ayrıca ihalenin uhdesinde kalması durumunda araç 

mülkiyetlerinin kendisine ait olacağı hususunu noter onaylı taahhütname ile taahhüt etmesi 

gerekmektedir. 

4.2.4 İstekli Kooperatif ve Ortaklık olması durumunda; Tanker Araçlar Ortaklık 

/Kooperatife veya Ortaklarına/Üyelerine ait olduğuna dair veya kullanma hakkına sahip olduğunu 

gösterir noter onaylı kira sözleşmesinin veya üyelik belgesini ibraz edecektir. 

Yüklenici ihalede taahhüt ettiği tanker araçların Özel Teknik Şartnamedeki özellikleri 

sağlaması zorunludur. 

4.3. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin aslı 

veya noter onaylı fotokopisi 

4.4. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.4.1 İş deneyim belgeleri; 

Son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 

ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 

b) Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri 

c) Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri, 

Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı T.P.A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 

(İki yüz elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 



9 Nisan 2013 – Sayı : 28613 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

8 - Teklifler, 07.05.2013 tarihinde saat 14:00’e kadar T.P.A.O Adıyaman Bölge 

Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Ortaklığımız Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 

serbesttir. 2829/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSLERİ VE MT 15000 TİPİ 

ÜNİTELERİN TAMİR VE BAKIMLARINDA TALEP LİSTESİNDE BELİRTİLEN 4 KALEMDE  

38 ADET YEDEK MALZEMENİN MAHALLİ PİYASADAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/41262 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhalenin Görülebileceği  

     İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT 5700 

Tipi Ray Otobüsleri ve MT 15000 Tipi Ünitelerin Tamir ve Bakımlarında Talep Listesinde 

Belirtilen 4 Kalemde 38 Adet Yedek Malzemenin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi. 

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 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 19.04.2013 Cuma Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100.-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. 2822/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2003/8 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Fon” tarafından amme borçlularından haczedilen, 

Adabank A.Ş.nin % 94,4439525 oranındaki hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulunun “Kurul” 08.11.2012 tarih ve 2012/298 sayılı kararı ile oluşturulan "Adabank Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü", 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 

Yönetmelik “Yönetmelik” kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 

uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 

şartnamesinde “Şartname” belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Kurul”un 08.11.2012 tarih ve 2012/298 sayılı kararı ile oluşturulan satışa konu ticari ve 

iktisadi bütünlük; Adabank A.Ş.nin hissedarlarına ait % 94,4439525 oranındaki hisselerden 

oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 75.000.000.- 

(Yetmişbeşmilyon) ABD Dolarıdır. 

ÖNYETERLİLİK BAŞVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ 

“Şartname”de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 14.05.2013 

tarihi saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonuna “Satış Komisyonu” teslim edilmesi gerekmektedir. 

Önyeterlilik incelemesi neticesinde; Önyeterliliği Geçen Katılımcılar en geç 20.05.2013 

tarihi saat 17:00 a kadar “Son Teklif Verme Tarihi” “Satış Komisyonu”na idari zarf, mali zarf ve 

Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceklerdir. 

TEMİNAT 

Önyeterliliği Geçen Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için “Fon”un T.Vakıflar Bankası 

T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR74 0001 5001 5804 8011 

0843 69 no.lu ABD Doları hesabına 7.500.000.- (Yedimilyonbeşyüzbin) ABD Doları nakit 

teminatı “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları 

gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü 

maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat 

mektubu ile cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 

Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet 

Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede 

tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek 

diğer belgeler ile birlikte “Son Teklif Verme Tarihi”ne kadar “Satış Komisyonu”na teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 21/05/2013 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 
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KATILIM ŞARTLARI 

1. İhaleye, ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat 

hükümlerinde belirtilen şartlara haiz anonim şirketler katılabilir. 

2. Mali Şart: Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin mali şartı karşılaması için kendisi ya da 

Nihai Ana Şirketinin/Nihai Ana Şirketlerinin 2011 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son 

yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam 

özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) ABD 

Doları tutarında olması gerekmektedir. (İşbu mali şartın tespitinde; Önyeterlilik Başvuru 

Sahibinin kendisinin veya en fazla iki adet Nihai Ana Şirketinin özkaynaklarının toplamına 

bakılacaktır) 

Mali tabloların ABD Dolarından başka bir para cinsinden belirtilmesi halinde, bu para 

cinsini ABD Dolarına çevirmek için satış ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihteki T.C. 

Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacaktır. 

3. Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) önyeterlilik 

şartlarını sağlayan Nihai Ana Şirketinin/Şirketlerinin (c) eğer varsa bu iki şirket arasında 

bağlantıyı sağlayan bağlantı şirketinin/şirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da 

tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir. 

4. İhale sürecine katılamayacak kişiler “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilmiş olup 

“Katılımcı”nın, “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilen “İhale Süreci”ne katılamayacak 

kişilerden olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir. 

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ 

İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” ancak 

“Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak önyeterlilik başvurusunda 

bulunabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 

T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR69 

0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına 5.000.- (Beşbin) ABD Dolarını 

“Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu 

“Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Önyeterliliği Geçen Katılımcılar (önyeterlilik belgelerinin son teslim tarihini 

beklemeksizin) “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini 

imzalayarak, “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi 

nezdindeki IBAN: TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 no.lu ABD Doları hesabına 10.000.- 

(Onbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası 

Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 

etmeleri şartıyla, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım 

Kitapçığını teslim alabilirler, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya 

elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Bilgi Odası 

15/04/2013 – 17/05/2013 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
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“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 

24/05/2013 günü saat 11:00 da (Türkiye saatiyle) “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER 

İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de 

düzenlenmiştir. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak “Kurul”, 

en yüksek teklif veren teklif sahibinden ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin %50 sine 

kadar olan kısmını “Fon” hesaplarına depo etmesini isteyebilir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna 

asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve 

alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/05/2013 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini 

“Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - “Katılımcı”nın, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ön 

yeterlilik aşamasını geçip ihaleye iştirak etmesi, “BDDK”nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 

ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda 

“BDDK”nın ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi saklıdır. 

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No:143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel : 0 212 340 20 57 

0 212 340 20 58 

Fax: 0 212 288 49 63 2963/1/1-1 



9 Nisan 2013 – Sayı : 28613 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2001/2 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme 

borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü 

niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri 

olmayanlar da dahil olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 

27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan “Show Radyo Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLULAR 

1 - Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. 

2 - Medya İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

“Kurul”un 27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan Show Radyo Ticari 

ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve Show Radyo’nun faaliyetini sürdürebilmesi 

için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki hakları, menkuller 

(teknik ekipman, vericiler, demirbaşlar v.s.), marka, internet alan adı ile bu mal, hak ve varlıkların 

feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 9.000.000.- 

(Dokuzmilyon) ABD Doları’dır. 

İhaleyi kazananın “Fon”dan ayrıca satın alacağı “show radyo” markasının bedeli 

1.190.000.- (Birmilyonyüzdoksanbin) ABD Doları’dır. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal 

Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN no.lu ABD Doları 

hesabına 900.000.- (Dokuzyüzbin) ABD Doları teminatın “Show Radyo Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak teminat olarak; 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları 

cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan 

T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul 

edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 29/04/2013 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 30/04/2013 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 

tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 

Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1 - İhaleye iştirak edecek katılımcıların, münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı 

yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, hisseleri nama 

yazılı anonim şirket olması ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 

Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince radyo ve televizyon sahibi olabilmek için aranılan 

şartları haiz olduğuna veya en geç ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanacağı tarihe kadar haiz 

olacağına ilişkin taahhütnameyi Satış Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - “Yönetmelik”in 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale 

sürecine katılamazlar. 

3 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

4 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/ 

İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış 

Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” 

onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. 

İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN 

no.lu ABD Doları hesabına 1.000.- (bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca “Katılımcılar”, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik 

Taahhütnamesi’ni imzalayarak “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal 

Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları 

hesabına 1.000.- (bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti 

Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, 

“Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis 

ziyareti 15/04/2013 - 25/04/2013 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma 

aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen 

en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin 

muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren 

mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. 

Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 

03/05/2013 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 
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GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25/04/2013 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No:143 

34394 Esentepe – İstanbul 

Tel : 0 212 340 20 57 

0 212 340 20 58 

Fax: 0 212 288 49 63 2963/2/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK 

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 185,25 TL ile en çok 1.385.114,00 TL arasında değişen; 

15/04/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL, en çok 

138.512,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, gözlük, 

motor, kozmetik eşya, kumaş, elektronik devre, aksam, iplik, sentetik taş, saç bakım malzemesi, 

giyim eşyası, okul ve büro malzemeleri, boya, çanta v.b. 45 (kırk beş) grup eşya açık artırma 

suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale 

salonunda 16/04/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2974/1-1 
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4. ÜNİTE KORUMA RÖLELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

4. Ünite Koruma Rölelerinin Değiştirilmesi alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü 

satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamesine göre Toplam 51 adet. 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (Yüz) takvim 

gününde teslim edilecektir. 

c) Dos. No : YAT SEAŞ 13/36          2013/41307 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 25.04.2013 Perşembe  günü saat 10:30 

c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 100-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç 100-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına 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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 25.04.2013 Perşembe günü saat 10:30’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL veya döviz olarak vereceklerdir.  İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

8.3. İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 

sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az %25’i oranı tutarında iş deneyim belgelerini teklifleri 

ile birlikte sunmaları zorunludur. 
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- Bu ihalede benzer iş; Herhangi bir enerji üretim santralinde veya trafo merkezinde orta 

gerilim koruma röle yenilemesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

8.4. Yüklenici, teklif edilen rölelerin tüm teknik özelliklerini, fonksiyonlarını, 

yazılımlarını, ayrıntılı olarak belirtecek, ilgili teknik kataloglarını, ölçülü resimlerini, uydukları 

standartları teklifinde verecektir. 

8.5. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazın, tip, model ve üreticisi firmalarının 

isimleri tam olarak belirtilecektir. Varsa ilave özellikler, kalite ve test belgeleri ayrıca teklifle 

birlikte sunulacaktır. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 2975/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar 

planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm"alanında kalan 12.658,85 m2 yüzölçümlü 534 ada 3 parselin 

2886 sayılı yasanın 36.maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir 

veya satın alınabilir. 

3 - İhale 16/04/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi 

gereğince" Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: 

a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

b) Tebligat adresi 

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler: 

a) Faaliyet Belgesi 

b) İmza sirküleri 

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi 

d) Ticaret Sicil Gazetesi 

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 15/04/2013 Pazartesi 

günü Saat:17:00'e kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Ada/Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Gün-Saati 

B.Çekmece 

Fatih Mahallesi 

534 Ada 3 parsel 

12.658,85 m2 19.304.746,25 TL 579.142,39 TL 16.04.2013/10:30 

    

    

 2977/1-1 
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POSTA GÖNDERİLERİNİN AYRIM VE KAYIT DÜŞÜMÜ  

HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara PTT Başmüdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/44209 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eşref Bitlis Caddesi No:8 Yenimahalle / ANKARA 

b) Telefon - Faks Numarası : (312) 307 51 66   Faks : (312) 327 17 36 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ankara_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Posta gönderilerinin 127 işçiyle ayrım ve kayıt 

düşümü hizmetinin 61 takvim günü (2 ay) süreli 

yaptırılması hizmeti. 

b) Uygulanacak İhale Usulü : Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi 

Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale 

Usulü 

c) İşin Yapılacağı Yer : Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen, Ankara PTT 

Başmüdürlüğünün uygun gördüğü yerler. 

d) İşe Başlama Tarihi : 01/05/2013 

e) İşi Bitirme Tarihi : 30/06/2013 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 2. 

Kat, İhale Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 18/04/2013 Perşembe günü saat :10.00 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle 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, 

c - 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. 

ç - Teklif mektubu, 

d - Geçici Teminat, 

e - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname, 



9 Nisan 2013 – Sayı : 28613 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

g - İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ - İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi 

h - Ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname, 

ı - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin %15’inden az olmamak üzere 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

6 - İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler : 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan, posta gönderilerinin işlenmesi veya 

dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü 

iş kolları. 

7 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 

No:8 Kat:2 Yenimahalle / ANKARA adresinde görülebilir ve vergi dahil 100,00-TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler, 18/04/2013 Perşembe günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü 

Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik 

süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Bu iş için kısmi teklif verilemez. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim 

fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca 

imzalanacaktır. 

15 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 

İlan olunur. 2947/1-1 

————— 
KOLİ/KARGO VE DİĞER GÖNDERİLERİNİN KABULÜ, İŞLENMESİ, SEVK VE 

DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İhale kayıt numarası : 2013/44244 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eşref Bitlis Caddesi No:8 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon - Faks Numarası : (312) 307 51 66   Faks : (312) 327 17 36 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ankara_malz@ptt.gov.tr 
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2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Koli/Kargo ve diğer gönderilerinin kabulü, 

işlenmesi, sevk ve dağıtımı hizmetinin 175 işçiyle 

(163 normal işçi, 5 engelli işçi ve kontrol elemanı 

olmak üzere toplam 175 işçi) 245 takvim günü (8 ay) 

süreli yaptırılması hizmeti. 

b) Uygulanacak İhale Usulü : Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi 

Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale 

Usulü 

c) İşin Yapılacağı Yer : Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen, Ankara PTT 

Başmüdürlüğünün uygun gördüğü yerler. 

d) İşe Başlama Tarihi : 01/05/2013 

e) İşi Bitirme Tarihi : 31/12/2013 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 

No:8 Kat : 2 İhale Toplantı Salonu Yenimahalle / 

ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 19/04/2013 Cuma günü saat :10.00 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler : 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle 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, 

c - 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. 

ç - Teklif mektubu, 

d - Geçici Teminat, 

e - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname, 

g - İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ - İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi 

h - Ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname, 

ı - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun 

gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. 

Teklif edilen fiyatın ikimilyon TL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir. 

Bilançonun ibraz edilmesi halinde; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç 

ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması, 

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

en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki 

yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan 

ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara 

eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları 

sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. 

6 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin %15’inden az olmamak üzere 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

7 - İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler : 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan, posta gönderilerinin işlenmesi veya 

dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü 

iş kolları. 

8 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 

No:8 Kat:2 Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 200,00-TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

9 - Teklifler, 19/04/2013 Cuma günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü 

Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik 

süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

13 - İhale konusu işin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklif yoktur. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim 

fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca 

imzalanacaktır. 

16 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 

İlan olunur. 2948/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: 
SON BAŞVURU TARİHİ : 23 Nisan 2013 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, 
(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 
ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  
2 - Özgeçmiş  
3 - Yayın listesi 
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 
5 - Nüfus cüzdanı örneği 
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  
7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması)  
8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 
NOTLAR 
1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler 

müracaat edemezler. 
2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 
başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. 
adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Müdürlüğü 
Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11  06790 Etimesgut/ANKARA 

Tel: 444 84 58 Faks: (312) 342 84 60 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET Açıklama 

İzmir Hava 
Ulaştırma 
Fakültesi 

Pilotaj 
Bölümü 

Yrd. Doç. 1 Üniversitelerin Yönetim Bölümünden mezun 
olmak ve İşletme dalında doktora yapmış 
olmak, Havacılık ve Uzay Sanayiinde 
Örgütsel Davranış konusunda akademik 
yayınları bulunmak, 

İzmir Hava 
Ulaştırma 
Fakültesi 

Pilotaj 
Bölümü 

Yrd. Doç. 1 Üniversitelerin Mekanik ve Otomasyon 
Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, 
Otomatik Kontrol ve Sistem Mühendisliği 
Bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış 
olmak, 

İzmir Hava 
Ulaştırma 
Fakültesi 

Pilotaj 
Bölümü 

Yrd. Doç. 1 Üniversitelerin Makine Mühendisliği 
Bölümünden mezun olmak, Makine 
Mühendisliği Bölümünde doktora derecesine 
sahip olmak, sürü robotiği, kollektif sistemler, 
mekatronik sensörler ve algılama sistemleri, 
karmaşık sistemler, mühendislik tasarımı ve 
tasarım teorisi konularına hakim olmak, bu 
konularda çalışmalarda bulunmuş olmak, 
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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

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4541 Kocaeli İli, Darıca İlçesi, Cami Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların

Darıca Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/3/2013 Tarihli ve

280 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik
— Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Altıköşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi A ve Mamul Kalitesi B ile İlgili Tebliğ

(TS EN ISO 4014) (No: MSG-MS-2013/7)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 8/4/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-22 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 5/4/2013 Tarihli ve 110 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




