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Yönetmelik 
Karar Sayısı : 89/13838 
Ekli "Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Tarım Orman 

ve Köyişleri Bakanlığı'nın 31/1/1989 tarihli ve 6400 sayılı yazısı üzerine, 8/5/1986 tarihli ve 
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kuru-
lu'nca 22/2/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan E V R E N 
Cumhurbaşkanı 

K. O K S A Y 

Başbakan V . 

K. O K S A Y 

Devlet Bakanı 

İ. S GİRAY 

Devlet Bakanı V . 

K. İNAN 

Devlet Bakanı 

A . BOZER 

Devlet Bakanı 

A . KAHVECİ 

Devlet Bakanı V 

A . KAHVECİ 

Devlet Bakanı 

M Y A Z A R 

Devlet Bakanı 

C. ÇİÇEK 

Devlet Bakanı 

M . TOPAÇ 

Adalet Bakanı 

E. V U R A I . H A N 

Milli Savunma Bakanı 

M . KALEMLİ 

İçişleri Bakanı 

A . B O Z E R 

Dışişleri Bakanı V . 

Ş. YÜRÜR II C. GÜZEL 1. S. GİRAY N. KİTAPÇI 

Maliye ve Gumrukk Bakanı V. Milli Eğt. Genç. ve Spor Bak. Bayındırlık ve İskân Bak. Sağ ve Sos. Yard. Bak. 

E . PAKDEMIRLİ H . H . DOĞAN t A Y K U T Ş. YÜRÜR 

Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Çalışma ve Sos. Guv. Bak. Sanayi ve Ticaret Bakanı 

F K U R T M . T . TİTİZ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. Kultur ve Turizm Bakanı 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 — Bu Yönetmelik, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvan
lara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas 
ve usullerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Yönetmelik; 

a) Hayvan sağlığını korumaya, 

b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya, 
c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine, 
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d) Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracını hayvan sağlığı açısından düzenle-
meye ve muayeneye, 

dair yapılacak işlemleri kapsar. 

Tanımlar 
Madde 3 — 13u Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını, 
b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca 3285 sayılı Hay-

van Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasında ve bu Yönetmeliğin tatbikinde görevlen-
dirilen kamuda veya serbest çalışan veteriner hekimleri, 

c) Serbest veteriner hekim; 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Kanunda belirtilen şartlan 
haiz ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olmaksızın çalışan veteriner hekimleri, 

d) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtisi gösteren hayvanları, 

e) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiç bir belirtisini, göstermemekle beraber, hastalığı 
almış olduğu kabul edilen hayvanları, 

f) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, havyar, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağır-
sak, sakatat, yenilebilen iç organlar, tırnak, kıl, tüy, boynuz, kan, kemik, gübre ve bunlar 
gibi hayvan maddelerini, 

g) Tespit edilen gümrük kapısı; hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracında yet-
kilendirilen gümrük kapılarını, 

h) Hayvan sahibi vekili; noterlikçe düzenlenmiş belge ile kendisine yetki verilmiş olan 
kişiyi, 

ifade eder. 

İhbarı Mecburi Hastalıkların Belirlenmesi 
Madde 4 — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tâbi ve ihbarı mecburi hayvan has-

talıkları, Bakan onayı ile teşkil olunan Hayvan Sağlığı Danışma Kurulunca belirlenir ve has
talıklara ait liste Bakanlık tebliği olarak Resmî Gazete'de yayımlanır. 

Resmî Gazete'de yayımlanan ihbarı mecburi hastalıklardan biri veya bir kaçının liste-
den çıkarılması veya yeni hastalıkların ilâvesi gerektiğinde, konu Hayvan Sağlığı Danışma Ku-
rulunda müzakere edilir. Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu görüşünün Bakanlıkça uygun 
bulunması halinde hazırlanan liste Bakanlık tebliği olarak Resmî Gazete'de yayımlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınırlarda Sağlık Zabıtası 

Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthal ve İhraç Yeri 
Madde 5 — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ve hayvan maddelerinin ithal 

ve ihracı Bakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tesbit edilen gümrük kapıların-
dan yapılır. Gümrük kapısı açılabilmesi için bu yellerde Gümrük İdaresi bulunması şarttır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü alınarak belirlenen gümrük kapıları Bakanlık 
tebliği ile Resmî Gazete'de yayımlanır. 
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Menşe Şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık Raporu Aranması Mecburiyeti 

Madde 6 — Yurda kara, su ve hava yollarıyla ithal olunacak hayvan ve maddelerinin 
sahipleri, vekilleri veya nakledicileri bunların çıkış yerinde salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı 
olmadığına ve sağlıklı bulunduklarına dair menşe ve resmi veteriner hekim tarafından veril-
miş sağlık raporunu göstermeye mecburdurlar. 

Menşe ve veteriner sağlık raporları ayrı ayrı veya tek bir belge halinde düzenlenmiş ola
bilir. Bunların mutlaka hayvan ve hayvan maddelerinin çıktıkları ülkenin yetkili devlet veteri
neri tarafından imzalanıp bağlı bulunduğu servisin resmi mühürü ile de tasdik edilmiş olması 
gereklidir. 

Sağlık raporları özel veteriner hekim tarafından tanzim edilmiş ise, bunların yetkili devlet 
veteriner hekimi tarafından tasdik edilmiş olması mecburidir. 

Menşe ve Sağlık Raporlarında Aranan Hususlar 

Madde 7 — Menşe ve sağlık raporlarında; hayvanların nevi, cinsi, adedi, sahibinin adı, 
adresi, çıkış, kontrol ve varış yerleri; hayvan maddelerinin nevi, miktarı, ambalajlarının şekli, 
balya adedi, markası, ağırlığı, seri numarası, sahibinin isim ve adresi, çıkış, kontrol ve varış 
yerleri yazılır. 

Damızlık büyükbaş hayvanlardan tek tırnaklılar için ayrıca tasdikli eşkâl cetveli, çift 
tırnaklı hayvanlar için de kulak numaralarını gösterir tasdikli liste eklenir. Diğer hayvanlar 
için menşe ve sağlık raporları düzenlenmesi yeterlidir. 

İthal edilecek damızlık hayvanlarla ilgili sağlık ve teknik şartlar Bakanlıkça belirlenir 
ve bu hususta belgeler de aranır. 

Kasaplık hayvanların ithali ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. 

Menşe ve Veteriner Sağlık Raporlarının Lisanı, Geçerlilik Süresi 

Madde 8 — Menşe ve sağlık raporları, hayvan ve hayvan maddelerinin ithal edildiği 
ülke lisanına ilaveten Türkçe, İngilizce, Fransızca lisanlarından biri ile ve en son sevk edildik
leri yerlerden, sevklerinden en fazla iki gün önce tanzim edilir. 

Menşe ve sağlık raporlarının geçerlilik müddeti düzenleme tarihinden itibaren 30 gündür. 

Şayet hayvan ve hayvan maddeleri 30 gün zarfında hududa gelemeyecekse, bunların 
geçerliliğini muhafaza edebilmeleri için, yetkili veteriner hekimce veya hudutlarda görevli ka
pı ve iskele veteriner hekimlerince vize edilmeleri gerekir. 

İlk Kontrol ve Rapor Tanzimi 

Madde 9 — Kara, su ve hava yollarıyla hudut kapılarına, deniz veya hava limanlarına 
gelecek hayvanların ilk muayeneleri kapı ve limanlardaki kara, su ve hava taşıt araçları içinde 
yapılır. Bu muayenede; hayvanların sağlık durumları ile menşe ve sağlık raporunda belirtilen 
hususlara uygun bulunup bulunmadıkları hükümet veteriner hekimi tarafından incelenir. İlk 
muayene sonunda menşe ve veteriner sağlık raporunda belirtilen özellikte bulunan sağlıklı hay-
vanlar son muayenelerinin yapılacağı muayene istasyonlarına, tahaffuzhanelere veya istasyon, 
rıhtım ve hava limanlarındaki hayvan parklarına gönderilir. 
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Hayvan maddelerinin ilk muayenesi kara, su, hava nakil vasıtalarında yapılıp, gerekti-
ğinde laboratuvara gönderilmek üzere materyal alınır ve ilk muayene sonucuna ait işlem, bun-
ların tahaffuzhaneye veya gümrük ambarlarına taşınmasından sonra yapılır. Son muayeneleri 
buralarda yapılarak, hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra ithali için gümrük idaresine ve
rilmek üzere bir rapor düzenlenir veya mevcut evrakın uygunluğu tasdik edilir. 

Muayeneler hayvan ve hayvan maddelerinin sahibi veya sahipleri veya vekilleri huzu
runda yapılır. Hayvan ve hayvan maddelerinin sahibi veya sahipleri veya vekilleri muayene
lerde her türlü yardım ve kolaylığı göstermeye mecburdurlar. 

ithal izni Verilmeyecek Hayvan ve Hayvan Maddeleri 
. Madde 10 — Veteriner sağlık raporu bulunmayan veya özellikleri belgelerindekine uy-

mayan hayvan ve hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolunur. 
Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar ile, hastalık âmilini taşıyan ve bulaşmadan şüp-

heli hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolunur. 
Menşe ve veteriner sağlık raporu bulunan, ambalajı yapılmış olmakla beraber; bozul

muş, kokmuş hayvan maddelerinin ithaline izin verilmez, mahalline reddolunur. 

Belge Aranmayacak Hayvan Maddeleri 
Madde 11 — Yolcu beraberinde getirilecek fenni usullere göre kapatılmış kutulardaki 

her nevi su ürünleri, hayvan maddeleri konserveleri, pastırma ve sucuk gibi 5 kiloyu geçme-
yen hayvan maddeleri ile kontrol, araştırma ve bilimsel çalışma amacıyla gönderilen numune-
ler için menşe ve veteriner sağlık raporu aranmaz. 

Son Muayenelerde Nakil ve Bakım Masrafları 
Madde 12 — Hayvan ve hayvan maddelerinin son muayenelerinin yapılması için mua-

yene yerlerine nakline kadar gerekli masraflar ve hayvanların bakım ve beslenmeleri sahipleri-
ne aittir. 

ithalde Dezenfeksiyon Belgesi Gösterme Mecburiyeti 
Madde 13 — Türkiye'ye hayvan ve hayvan maddeleri nakleden kara, su, hava ve di-

ğer nakliye vasıtalarının sahipleri hayvan ve hayvan maddelerinin yüklenmesinden önce te-
mizlendiğini, dezenfekte edildiğini ve tarihini ihtiva eden belgeyi ilk muayeneyi yapan veteriner 
hekime göstermek mecburiyetindedir. Temizlik ve dezenfeksiyon belgesi bulunmayan nakliye 
vasıtaları ve içindeki hayvan ve hayvan maddeleri son muayenelerin yapılacağı yerlere ve iç 
gümrüklere sevkedilmez. Ancak bu hususta yapılacak bütün masraflar vasıtanın ait olduğu 
şirket veya sahiplerine ait olmak suretiyle, hükümet veterineri gözetiminde talimatına uygun 
şekilde temizlik ve dezenfeksiyon yaptırıldıktan sonra son muayeneye alınmalarına ve yurt içine 
sevklerine izin verilir. 

Transit Geçişlerde Belge ibrazı 
Madde 14 — Ülkemizden transit geçirilecek hayvan ve hayvan maddeleri için giriş ka

pılarında hükümet veteriner hekimlerince vize edilen menşe ve veteriner sağlık raporlarını hayvan 
veya hayvan maddelerinin sahip veya vekilleri ülkeden çıkarken, çıkış kapısındaki hükümet 
veteriner hekimine göstermek zorundadırlar. 

Hastalık Çıkışlarında Hudut Kapılarının Kapatılması 
Madde 15 — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü maddesine göre tesbit edil-

miş bulunan hastalıklardan birinin hem hudut komşu olan veya ticari münasebette bulundu-
ğumuz ülkelerde çıkması halinde, hastalığın durumuna göre hayvan maddelerinin girişine ithal 
kapıları kısmen veya tamamen kapatılır. 

Salgın veya bulaşıcı hastalık ülkemize hudut olan memleketlerde veya ülkemizle ticari 
ilişkisi olan memleketlerde yaygın olarak hüküm sürdüğü takdirde, o memlekete karşı bütün 
ithal kapıları kapatılır. 
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Hudut Kapılarının Yeniden Açılması 
Madde 16 — Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları sebebiyle kapatılan hudut kapıları-

nın yeniden açılmasına hastalıkların nev'ine göre son hastanın öldürülmesi, ölmesi veya iyi-
leşmesinin resmen bildirilmesi halinde sığır vebasında 60 gün, şapta 15 gün, çiçekde 60 gün, 
mavidilde 40 gün, at vebasında 60 gün geçtikten sonra müsaade olunur. Diğer hastalıklar için 
hudut kapısının bağlı bulunduğu il hayvan sağlık zabıtası komisyonunca bu Yönetmeliğin İkinci 
Kısmının "Yurtiçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri" başlığını taşıyan İkinci Bölü-
münde açıklanan ve hastalıkların özelliklerine göre belirlenen karantina süreleri dikkate alınır. 

Hudut Bölgelerindeki Kordonların Korunması 
Madde 17 — Kapatılmış hudut bölgelerinde hastalığın etrafı yayılma tehlikesi bulun

duğu zaman mahalli zabıta kuvvetiyle muhafazası mümkün olmayan hallerde kordonlar ge
nel asayiş görevi dışındaki askeri birliklerle de takviye edilir. 

Raporsuz Getirilen Hayvan ve Maddelerine Uygulanacak İşlemler 

Madde 18 — 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre tesbit edi-
len gümrük kapılarına; 

a) Veteriner sağlık raporu olmadan getirilen hayvan ve hayvan maddeleri ile herhangi 
bir bulaşıcı hastalığa yakalanmış olduğu tesbit edilen hayvanlar reddolunur, yurda girişleri 
yasaklanır. 

b) Veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvanlar-
dan hastalıklı veya hastal ıklardan şüpheli görülenler tazminatsız olarak öldürülür ve imha 
olunur. 

c) Veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan, hastalık be
lirtisi göstermeyen hayvanlar son muayene yerlerine gönderilir. Buralarda, bütün bakım ve 
karantina masrafları sahiplerine ait olmak üzere 21 gün karantinaya alınır. Bu müddet içinde 
bulaşıcı hastalık taşımayanların ithaline izin verilir. Hastalıklı hayvanlar tazminatsız olarak 
öldürülür ve imha edilir. 

d) Veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvan mad
deleri bakım ve karantina masrafları sahiplerine ait olmak üzere karantinaya alınır. Bunların 
hastalık taşımadığı ilgili laboratuvarların muayenesi sonunda anlaşıldığında, ithaline izin ve-
rilir. Hastalık taşıdığı tesbit olunan hayvan maddeleri tazminatsız olarak imha olunur. 

Gümrük Kapıları Dışından Sokulan Hayvan ve Hayvan Maddelerine Uygulanacak İş-
lemler 

Madde 19 — Tesbit edilen gümrük kapıları dışında hududun herhangi bir yerinden ve-
teriner sağlık raporu ile veya raporsuz yurda sokulan hayvanlar bulundukları yerde mahalli 
mahkeme kararı ile müsadere edilerek her türlü bakım ve karantina masrafları sahibine ait 
olmak üzere karantinaya alınır. 21 günlük karantina sonunda hasta ve hastalıktan şüpheli hay-
vanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha olunur. Sağlam bulunan hayvanlar Maliye ve Güm-
rük Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına, satılmak üzere teslim edilir. 

Tespit edilen gümrük kapıları dışında hududun herhangi bir yerinden veteriner sağlık 
raporu ile veya raporsuz yurda sokulan hayvan maddeleri de mahalli mahkeme kararı ile mü-
sadere edilerek karantinaya alınır. İlgili laboratuvarlarda yaptırılan muayene sonunda hasta-
lık âmili taşıdığı tesbit edilen veya bulaşmadan şüpheli hayvan maddeleri imha edilir. Muayene 
sonucu hastalık taşımadığı anlaşılan hayvan maddeleri ise usulüne uygun olarak satılmak üze-
re Maliye ve Gümrük Bakanlığının mahalli teşkilatına teslim edilir. 

Kapatılmış Hudut Kapılarından Girişlerde Yapılacak İşlemler 
Madde 20 — Bulaşıcı hayvan hastalığı dolayısıyle kapatılmış olan hudut kapılarından, 

konulan yasağa rağmen memlekete hayvan sokulduğunda; 
a) Hükümet veteriner hekimi tarafından bir tutanakla durum tesbiı edilir. Mahalli mah-

kemece bu tutanağa istinaden hayvanlar derhal müsadere olunur. 
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b) Müsadere olunan hayvanlar hükümet veteriner hekimince muayene edilir. Hayvan-
larda hastalık bulunduğu tesbit olunursa, tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. 

c) Müsadere edilen hayvanlarda hastalık belirtisi görülmemişse bütün masrafları sa
hiplerine ait olmak üzere 21 gün karantinaya alınır. Karantina süresi sonunda hastalık arazı 
göstermeyen hayvanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının mahalli teşkilatına, satılmak üzere 
teslim edilir. Hastalık arazı gösterenler öldürülür ve imha edilir. 

Bulaşık hayvan hastalığı dolayısıyle kapatılmış hudut kapılarından, konulan yasağa rağ-
men memlekete hayvan maddeleri sokulduğunda; 

a) Hükümet veteriner hekimi durumu bir tutanakla tesbit eder ve müsadere kararı alın-
mak üzere durum mahalli mahkemeye bildirilir. 

b) Mahkeme tarafından müsaderesine karar verilen hayvan maddeleri hududun ka
patılmasına sebep olan hastalığa hassas hayvanlara ait ise, hükümet veteriner hekiminin neza
retinde mahallinde dezenfeksiyona tâbi tutulur. Dezenfekte edilen hayvan maddeleri Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının mahalli teşkilatına, satılmak üzere teslim olunur. 

c) Müsadere olunan hayvan maddelerinin hastalık âmilini taşıdığının veya bulaşık ol
duğunun ilgili laboratuvar tarafından bildirilmesi halinde bu maddeler yakılarak, derin çu-
kurlara gömülerek veya kimyevi maddelerle hükümet veteriner hekimi nezaretinde imha edilir. 

Öldürülme ve imha şartlarının yerine getirilmesi esnasında çevre sağlığının korunması 
amacıyla ilgili mahalli kuruluşların görüşleri alınır. 

Bulaşık hayvan hastalığı dolayısıyle kapatılmış hudut kapılarından yasağa rağmen mem-
lekete mecburi olarak hayvan ve hayvan maddesi sokulması halinde bunlara da yukarıdaki 
fıkralar hükümleri uygulanır. 

Girişlerdeki İtlaf ve İmhalarda Belediyelerin ve Köy Muhtarlıklarının Sorumluluğu 
Madde 21 — Tespit edilen gümrük kapılarına getirilen veya gümrük kapıları dışında 

hududun herhangi bir yerinden yurda sokulan hayvanlar ile hayvan maddelerinden imha edil-
mesine karar verilenler için mahalli belediye ve köy muhtarlıkları yer göstermek mecburiye-
tindedir. Öldürme ve imha işlemleri hükümet veteriner hekiminin nezaretinde belediye veya 
köy muhtarlıkları ekiplerince yapılır. 

İhracatta Müracaat, Muayene ve Belge Tanzimi 
Madde 22 — Ülkemizden yabancı memleketlere ihraç edilecek hayvanların ve hayvan 

maddelerinin sahipleri bu hayvanların ve hayvan maddelerinin menşelerinde salgın ve bulaşıcı 
hayvan hastalığı olmadığına dair belediyeden, belediye olmayan yerde köy muhtarlıklarından 
menşe şahadetnamesi alır ve veteriner sağlık raporu almak üzere hükümet veteriner hekimine 
müracaat eder. 

Hayvan ve hayvan maddesi ihraç edeceklerin hükümet veteriner hekimine müracaatları 
üzerine hükümet veteriner hekimi hayvan ve hayvan maddelerini muayene yerlerinde muaye
ne eder. Belediye veya köy muhtarlığından alınmış olan menşe şahadetnamesine göre gerekli 
kontrolü yaptıktan sonra, ihraç edilecek hayvanlar sağlam ise yurtiçi veteriner sağlık raporu
nu düzenleyerek imza karşılığı hayvan sahibine verir. 

Yurtiçi veteriner sağlık raporu ile hudut kapısına, ihraç istasyonu veya iskelesine getiri
len hayvanlar veya hayvan maddeleri hükümet veteriner hekimi tarafından muayene ve kont
rol edilir. Yurtiçi veteriner sağlık raporunda belirtilen hususlara uygun bulunması halinde 
ihracata ait veteriner sağlık raporu tanzim edilerek ihracına izin verilir. 

Veteriner sağlık raporunda belirtilen hususlara, genelge veya talimatlarda belirtilen esas
lara uyulmaması veya bir hastalık tespiti halinde, hayvanların ihracına izin verilmeyerek aynı 
vasıta ile menşeine iade edilir. Menşeine iade edilen hayvanlar hakkında gerekli işlemlerin ya-
pılmasını sağlamak için Bakanlığın ilgili il/ilçe müdürlüğüne bilgi verilir. 
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İhracatta Kullanılacak Raporlar 
Madde 23 — İhracatta kullanılacak veteriner sağlık raporları Bakanlıkça hazırlanır; ilgili 

kurum ve kuruluşlara dağıtılır. Bu raporlar yurtiçi hayvan hareketlerinde kullanılmaz. 

Yabancı Ülkelerde Hastalık Çıkışında İhracat 
Madde 24 — Ülkemize hemhudud komşu ülkelerde veya hayvan ve maddeleri yönün-

den ticari ilişkilerimiz bulunan diğer ülkelerde bulaşık hayvan hastalığı çıktığında; gerek hem-
hudud ülkelere yapılacak, gerekse bu ülkeler üzerinden transit olarak diğer ülkelere yapılacak 
hayvan ve maddeleri ihracı Bakanlık talimatı ile düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hastalıkların Çıkışında Haberleşme, Hastalık İhbarı 

Köylerde Hastalık İhbarı 
Madde 25 — Bir yerde hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri 

görülürse bu durumun köylerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan bakıcıları tara
fından köy muhtarlarına bildirilmesi mecburidir. Köy muhtarı bulunmadığı takdirde jandar
ma karakoluna haber verilir. 

Hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri ihbarını alan köy muhta-
rı veya karakol komutanı mülki âmire yahut Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne haber ver-
mekle yükümlüdür. 

Gezici Sürülerde Hastalık İhbarı 
Madde 26 — Hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri gezici sü

rülerde görülürse bunların sahipleri, koruyucuları, çobanları, en yakın köy muhtarlarına, bu
lunmadığı hallerde jandarma karakoluna hastalığı bildirmek zorundadır. 

Diğer Hastalık İhbarı 
Madde 27 — Hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri işletmeler

de veya çiftliklerde görülürse bu durumun çobanlar yahut hayvan bakıcıları tarafından işlet
me veya çiftlik sahibine, çiftlik kâhyalarına bildirilmesi mecburidir. 

Hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri haberini alan çiftlik-işletme 
sahibi veya çiftlik kâhyası en yakın muhtara, jandarma karakoluna, belediye başkanına, ma
hallin mülkî âmirine veya Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne yazılı veya sözlü olarak bildir
mekle yükümlüdür. 

Şehir ve Kasabalarda Hastalık İhbarı 
Madde 28 — Hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri şehir ve ka

sabalarda görülürse, hayvan sahipleri, koruyucuları, bakıcıları veya çobanlan bu durumu ma-
hallin mülki âmirine, belediye başkanına, jandarma karakoluna, polise veya Bakanlık il ve 
ilçe müdürlüğüne yazılı veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. 

Gemilerde Hastalık İhbarı 
Madde 29 — Hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri gemilerde 

görülürse hayvan sahipleri, koruyucuları, çobanları, hayvan bakıcıları durumu kaptana bil
dirmek zorundadırlar. İhbarı alan kaptan gümrük idaresine bildirmek mecburiyetindedir. Güm-
rük idaresi de bu durumu mahallin en büyük mülki âmirine bildirmekle yükümlüdür. 

Trenlerde Hastalık İhbarı 
Madde 30 — Hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri trenlerde gö

rülürse hayvan sahipleri, koruyucuları, çobanları, hayvan bakıcıları durumu istasyon idaresi
ne bildirmek ve ihbarı alan istasyon idaresi mahallin en büyük mülki âmirine haber vermekle 
yükümlüdür. 
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Gümrüklerde Hastalık İhbarı 
Madde 31 — Hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri sınırlarda 

yahut gümrüklerde görülürse gümrük idaresi mahallin en büyük mülki âmirine derhal haber 
vermekle yükümlüdür. 

Serbest Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin İhbar Yükümlülüğü 
Madde 32 — Serbest veteriner hekim veya serbest veteriner sağlık teknisyenleri bir yerde 

hayvan hastalığı yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri gördüğünde en yakın köy muh-
tarına, jandarma karakoluna, polis veya belediye zabıtasına, mahallin mülki âmirine veya Ba-
kanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 

Hastalık Çıkan Bölgelere Yakın Çevrede İhbar Şekli 
Madde 33 — Hayvan hastalığının yaygın olarak hüküm sürdüğü bölgelere yakın yer

lerde bir hayvanın hastalanması veya ölmesi halinde dahi hayvan sahibi, hayvan bekçisi, ko-
ruyucusu, çobanı veya celepler en yakın muhtara yahut jandarma karakoluna haber vermekle 
yükümlüdürler. İhbarı alanlar derhal mahallin en büyük mülki âmirine haber vermek zo-
rundadır. 

Hastalığı Haber Alanların Sorumluluğu 
Madde 34 — Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri olduğu ih

barını alan 3285 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yazılı görevliler en seri vasıta ile mahallin 
mülki âmirine veya Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne yazılı veya sözlü olarak haber vermekle yü
kümlüdürler. 

Silahlı Kuvvetlere Ait Hayvanlardaki Hastalık Çıkışında Yapılacak İşlemler 
Madde 35 — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlarda çıkan hastalığın adı, çıkış zamanı, hasta 

ve ölen hayvan sayısı, nereden bulaştığı, sirayete maruz hayvan sayıları, hastalığın söndürül
mesi için alınan tedbirler mülki makamlara bildirilir. 

Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlarda çıkan hastalıkların mücadelesi ve hastalığın söndü-
rülmesi 3285 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. 

Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlarda çıkan hastalığın söndürülmesi için ilgili komutanlık
ça mülki makamlardan yardım istendiği takdirde mevcut imkanlara göre aşı, serum, biyolojik 
madde yardımı yapılır; veteriner hekim ve diğer ilgili personel görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler 

Veteriner Hekim Gelinceye Kadar Yapılacak İşlemler 
Madde 36 — Bir yerde salgın hayvan hastalığının çıktığı ihbar edildiğinde, bu haberi 

alan makamlar illerde Bakanlık il müdürlüğüne, ilçelerde ilçe müdürlüğüne derhal bildirir. 
Hükümet veteriner hekimi hastalık çıkan yere gelinceye kadar o yerdeki idari makam

lar, belediye yahut köy ihtiyar heyeti ölen hayvanları veteriner hekimin muayenesi için muha
faza altına alır. Hasta hayvanları ayrı bir yerde, sağlam hayvanları başka bir yerde bulundurur. 
Hasta hayvanların bulunduğu yere giriş ve çıkışları önler. Hastaların temas ettiği ve hastalara 
ait her çeşit eşya, hayvan yemi ve hayvan maddelerinin dışarıya çıkarılmasını yasaklar. Hasta 
hayvanların bakımı için bir kişi görevlendirilir. Görevli kişinin dışında tecrit mahalline hiç kim-
senin girmesine izin verilmez. 

Tecrit Edilen Hayvanların Bakımı 
Madde 37 — Mahalli idari makamlar, belediye ve köy ihtiyar heyetleri tarafından tec

rit edilen hayvanların sulan ve yiyecekleri o mahalde bulunan ve hariçle temas ettirilmeyen 
kaplarla verilir. Hastalıklı yerden hayvan çıkarılmaz; buraya başka yerden hayvan sokulmaz. 
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Ölen Hayvanlara Yapılacak İşlem 
Madde 38 — Hastalık çıkan yere hükümet veteriner hekimi gelinceye kadar ölen hay

vanlar muayene için muhafaza altına alınır. Ölen hayvanın kokuşması halinde, bu hayvanla-
rın derileri yüzülmeden ve uygun bir şekilde nakledilerek hayvanların uğrağı olmayan, 
akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki çukur
lara kireçlenerek gömülmeleri veya yakılmaları mahalli idari makamlar tarafından temin olunur. 

Hükümet Veteriner Hekiminin Hastalık Yerine Gitmesi 
Madde 39 — Bir yerde salgın hayvan hastalığı çıktığını haber alan hükümet veteriner 

hekimi en seri vasıta ile en geç 24 saat içinde hastalık yerine gider. İl yahut ilçe müdürü gerekli 
vasıtayı temin etmekle yükümlüdür. Hastalık yerine gidilmesi için il veya ilçe müdürlüğünün 
imkânlarının yeterli olmadığı durumlarda mülki ve mahalli idare ve zabıta makamları gere
ken her türlü kolaylığı ve yardımı göstermeye mecburdur. Gerektiğinde mülki idare âmiri Si
lahlı Kuvvetlerin yardımını ister. 

Kordon ve Karantinada Mülki Amirin Sorumluluğu 
Madde 40 — Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararına göre hastalık bölgesine ko

nulan kordonun ve karantinanın yürütülmesi ve korunması köylerde bekçi ve korucular ile 
mahalli jandarma karakolu tarafından yapılır. İl ve ilçelerde polis ve belediye zabıtası marife-
tiyle yerine getirilir. Mülki âmir gerekli bütün tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Kordon ve karantinanın mahalli zabıta kuvvetleri ile korunması mümkün olmayan hal
lerde en büyük mülki idare âmiri Silahlı Kuvvetlerden takviye talep eder. 

Hastalık Yerinin İlânı 
Madde 41 — Hastalıklı hayvanlar ile bulaşmadan şüpheli hayvanların, bunların mad

delerinin ve bulaşmaya vasıta olacak eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerden 
çıkarılmalarını önlemek için hastalık sahası tespit edilerek mahalli vasıtalarla ilân olunur. 

İlân olunan hastalık sahasının hududlarını belirlemek için giriş-çıkış yerlerine hayvan 
hastalığının işareti olarak hastalığın adı yazılı levhalar dikilir. 

Kordon ve Tecrit Mahallerindeki Giriş-Çıkış Yasağı 
Madde 42 — Kordon ve tecrit mahallerinde giriş-çıkış yasağı olan haller şunlardır r 
a) Kordon altından veya tecrit yerlerinden hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüp

heli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve yemlerin çıka
rılmasına müsaade olunmaz. 

b) Kordon altındaki yer ile tecrit mahallerine, çıkan hastalığa hassas hayvanların giri-
şine izin verilmez. 

c) Kordon altında bulunan yerdeki mezbaha ve kombinaya kesilmek üzere getirilen 
hayvanların girişine izin verilir. Kesilmeyen hayvanların kordon dışına çıkışına müsaade edilmez. 

d) Kordon altındaki sahadan veya tecrit yerinden izinsiz hayvan çıkarıldığında hay
vanlara el konularak karantina ve bakımı sahiplerine ait olmak üzere 21 gün süre ile karanti
naya alınır. Karantina sonunda sağlam oldukları anlaşılanlar masrafı sahibine ait olmak üzere 
temizlik ve dezenfeksiyona tâbi tutulduktan sonra sahibine teslim edilir. Hasta hayvanlar hak
kında bu Yönetmeliğin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer alan hükümlere göre işlem ya
pılır. Bulaşmadan şüpheli etinden istifade edilmesinde mahzur bulunmayan hayvanlar, kesilmek 
ve tüm masrafları sahibine ait olmak üzere, en yakın mezbahaya sevkedilir. İzinsiz hayvan 
çıkaranlarla sahipleri hakkında 3285 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işlem yapılmak 
üzere mahalli mahkemeye sevk edilir. 

Kordon altından veya tecrit edildikleri yerden kesilmek üzere hayvanların çıkarılması 
gerektiği hallerde hastalığı takiple görevli hükümet veteriner hekimine müracaat edilir. Hükü
met veteriner hekimi durumu bir raporla tespit eder. Rapor ilgili hayvan sağlık zabıtası ko-
misyonu tarafından incelenir. Uygun görülürse nakil kararı verilir. 
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Nakline karar verilen hayvanlar kordon altından veya tecrit edildikleri yerden kapalı 
ve dışarı ile teması olmayan vasıtalara yüklenir. Hayvanlar kesim yerine varıncaya kadar bu
lundukları vasıtadan indirilmez. Yem artıkları, eşyaları ve gübreleri bir yerde toplanarak im
ha edilir. Kullanılabilir durumdaki eşyalar dezenfekte edilerek sahiplerine verilir. Hayvanların 
kesildikten sonra derileri dezenfeksiyona tâbi tutulur. İmhası gerekli organlar imha edilir. Ke-
sim yapılan yer dezenfekte edilip yıkandıktan sonra başka hayvanların kesimine müsaade edilir. 

Hayvanların naklinde kullanılan vasıtalar hükümet veteriner hekimi nezaretinde dezen
fekte edilir. Dezenfeksiyonu yapılmayan vasıtaların hareketine izin verilmez. 

Kordon altından veya tecrit yerinden kesilmek üzere mezbahaya veyahut diğer kesim 
yerlerine nakledilecek hayvanlar şap hastalığına yakalanmış ise nakil vasıtalarının kapalı ve 
hastaların akıntılarını sızdırmayacak yapılışta olması zorunludur. Kesilen hastalıklı hayvanla
rın başları, memeleri ve ayakları derhal imha edilir. Derileri dezenfeksiyona tâbi tutulur. 

Biyolojik Madde Uygulamaları 
Madde 43 — Hayvan hastalıklarının teşhisi maksadı ile biyolojik madde kullanılması 

gereken durumlarda uygulamalar kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekimler ile bu Yö-
netmelik çerçevesinde görevlendirilen serbest veteriner hekimler tarafından yapılır. Uygulama 
sonuçları tatbikatı yapan veteriner hekim tarafından bir raporla Bakanlık il veya ilçe müdür-
lüğüne bildirilir. İhbarı ve takibi mecburi bir hastalık teşhis olunduğunda bu Yönetmeliğe gö-
re işlem yapılır. 

Aşı ve İlaç Uygulamaları 
Madde 44 — 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit ve 

ilân edilen hastalıklardan birinin çıkışında hastalıkla mücadele, tedavi ve koruma amacı ile 
aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimi veya sorumluluğundaki veteriner sağ
lık teknisyeni tarafından yapılır. 

Hastalık tehlikesi görülen yerlerde veya evvelki yıllarda hastalık çıkmış mahallerde ko
ruyucu aşılama ve ilaçlamalar Bakanlığın vereceği program ve emirlere göre hükümet veteri
ner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya bunların sorumluluğunda veteriner sağlık 
teknisyenleri tarafından yapılır. Bakanlıkça verilen programı uygulamayan serbest veteriner 
hekim ve veteriner sağlık teknisyenleri hakkında 3285 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Serbest Veteriner Hekimlerce Yapılacak Koruyucu Aşılama ve İlaçlamalar 
Madde 45 — Serbest veteriner hekimler koruyucu aşılama ve ilaçlama yapacakları yerleri 

her yıl Aralık ayı başında bir programa bağlayarak Bakanlık il ve ilçe müdürlüğüne bildirir-
ler. Bakanlık programı dışındaki yerler için gerekli aşıların bedeli ilgili laboratuvarların hesa-
bına yatırılmak üzere aşılar ya doğrudan üretim merkezinden verilir veya serbest veteriner 
hekimin adresi belirtilerek ilin bağlı bulunduğu aşı stok merkezine gönderilir. Aşı üretim veya 
stok merkezi serbest veteriner hekime verilen/gönderilen aşının nev'ini ve miktarını bir yazı 
ile il/ilçe müdürlüğüne bildirir, Lüzumu halinde belirlenen program dışında da ek aşı talep 
edilebilir. Serbest veteriner hekimler yaptıkları aşılamaların cinsini, yerini, tarihini, hayvan 
nev'i ve sayılarını her ayın ilk haftasında il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. 

Serbest Veteriner Hekimlerin Aşı Kullanımında Uyacakları Kurallar ve Denetim 
Madde 46 — Serbest veteriner hekimler almış oldukları aşıları usulüne uygun olarak 

nakletmek, muhafaza için işyerlerinde soğutucu bulundurmak ve prospektüsünde yazılı şekil-
de saklamak ve uygulamak zorundadır. Bu hususlar Bakanlık il müdürlüğünce denetlenir ve 
sonucuna göre gerekli işlem yapılır. 
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Aşılama ve ilaçlamalarda Hayvan Sahiplerinin Yükümlülüğü 
Madde 47 — Hayvan hastalıkları ile mücadele, tedavi veya koruyucu amaçla hükümet 

veteriner hekiminin yahut onun görevlendireceği veteriner sağlık teknisyeninin yapacağı aşı, 
serum ve ilaç uygulamalarını hayvan sahipleri yaptırmaya mecburdur. Hayvan sahipleri bu 
maksatla lüzumlu araç ve gereçleri temin eder ve hükümet veteriner hekiminin alınmasını iste
diği tedbirleri yerine getirir. 

Aşı, serum ve ilaç uygulamaları hükümet veteriner hekiminin tesbit edeceği yerde veya 
ayrı ayrı yerlerde yapılır. 

Aşılama ve İlaçlama Ücreti 
Madde 48 — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü maddesine göre tesbit edilen 

hastalıklarla diğer hayvan hastalıklarına karşı yıllık programlara göre hastalıklarla mücadele, 
tedavi veya koruyucu olarak hükümet veteriner hekimi veya sorumluluğundaki veteriner sağ-
lık teknisyeni tarafından hayvanlara uygulanan aşı, serum ve ilaç tatbikatı için hayvan başına 
sahiplerince Bakanlıkça tesbit edilmiş olan ücret ödenir. Tesbit edilen tatbikat ücretinin dışın
da hayvan sahiplerinden ayrıca aşı, serum ve ilacın bedeli alınmaz. 

Aşı, serum ve ilaç tatbikatı sonucu hayvan sahiplerinden alınan ücret için, Bakanlıkça 
düzenlenmiş ve sadece aşı, serum veya ilaç uygulandığını belirtir belge niteliğini taşıyan bir 
makbuz, tatbikatı yapan tarafından hayvan sahibine verilir. 

Bakanlık emri veya programına göre hastalıklarla mücadele, tedavi ve koruyucu mak
satla veya hayvan sahibinin isteği üzerine yapılan aşı, serum ve ilaç uygulama ücreti uygula
mayı yapana aittir. 

Program Dışı Koruyucu Aşılamalar 
Madde 49 — Bakanlık emri veya programı dışında koruyucu maksatla aşı yaptırmak 

için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerine müracaat edilebilir. Gerek hayvan sahibi tarafından 
bizzat, gerekse hükümet veteriner hekimi tarafından bedeli karşılığında aşı üretim yahut stok 
merkezlerinden gerekli aşı temin edilerek nakil vasıtası hayvan sahibine ait olmak üzere aşı 
uygulanır. Aşılama ücreti makbuz karşılığı alınır. 

Hayvanların imhası 
Madde 50 — Hastalık çıkan yerdeki hasta ve hastalarla temasta bulunan hayvanların 

öldürülme ve imha işi il ve ilçelerde belediye temizlik ekipleri, köylerde muhtarın nezaretinde 
köy bekçi ve korucuları veya bu iş için muhtarlıkça görevlendirilen kişiler tarafından yapılır. 
Bu husus hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararında belirtilir. 

Öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi maddelerle imha edilir. Öldürme 
ve imha işlemlerine dair tanzim edilen tutanak Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne verilir. 

Gömülme Yeri 
Madde 51 — Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hay

vanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit 
etmekle yükümlüdürler. 

Temizlik ve Dezenfeksiyon 
Madde 52 — Hastalık çıkan yerlerde bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler

den temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mümkün olanlar temizlenir ve dezenfekte edilir. Müm
kün olmayanlar yakılarak imha edilir. Eşya ve maddelerin temizlik işi sahipleri tarafından 
hükümet veteriner hekiminin gözetiminde yapılır. Temizlenen eşya ve maddeler Bakanlık il 
veya ilçe müdürlüklerince temin olunan ilaçlarla dezenfekte edilir, Dezenfeksiyona hükümet 
veteriner hekimi nezaret eder. 
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Tecrit Yeri 
Madde 53 — Hastalık çıkan yerlerde hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanları tecrit et

mek için köy ihtiyar heyeti veya belediyeler hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların diğer hay
vanlarla temas etmiyecekleri ahır, ağıl gibi kapalı veya etrafı çeşitli şekilde ihata edilmiş açık 
tecrit yeri göstermekle yükümlüdür. Buraya konulan hayvanlar hakkında hükümet veteriner 
hekimi tarafından karar verilinceye kadar, iaşe masrafları hayvan sahipleri tarafından temin 
edilir. 

Tecrit Yerine Giriş - Çıkışlar 
Madde 54 — Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların bulunduğu yere hükümet vete

riner hekimi ve bakıcı dışında kimse giremez. Hükümet veteriner hekimi giriş ve çıkış için fen
ni tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Dezenfeksiyon Uygulama Talimatı 
Madde 55 — 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanuna göre tespit edilen hastalıkların ve

ya ihbarı mecburi olmayan hastalıkların çıkışında, hastalığın sönmesini temin için yapılacak 
temizleme ve dezenfeksiyonda hayvanların, derilerin, hayvan barınaklarının, hastaların temas 
ettiği maddelerin nasıl temizlenip dezenfekte edileceği; hastalık çıkan mahaldeki çayır ve me
ralar, su ve yalaklarda yapılacak işlemler; hangi dezenfektanın nerede ve nasıl kullanılacağı 
ve dezenfeksiyonlarda dikkat edilecek hususlar ile gerek yurt içi hayvan nakillerinde, gerekse 
hudut kapılarından ihraç edilen hayvan ve maddeleri ihracatında kullanılan nakil vasıtaları-
nın temizlik ve dezenfeksiyonu ve bunlara verilecek belgelerle ilgili hususlar bu Yönetmeliğe 
göre çıkarılacak Bakanlık talimatı ile belirlenir. 

Kordon Altında Hareket 
Madde 56 — Kordon altına alınmış bulunan yerlerden, hastalığa tutulabilecek, hasta

lık âmili taşıyabilecek veya bulaştırabilecek hayvanlarla bunların her türlü maddelerinin top
latılması, park, pazar ve sergilere gönderilmesi yasaktır. 

Kordon bölgesinden hastalığa tutulabilecek hayvanlara ait maddelerin dışında kalan ve 
hükümet veteriner hekiminin gerekli gördüğü tedbirler alındıktan sonra çıkarılmasına izin verdiği 
maddeler çıkarılabilir. 

İzinsiz çıkarılan hayvan maddelerine bir tutanağa istinaden el konularak, gerekli labo-
ratuvar muayene sonuçlarına göre işleme tâbi tutulur. Hastalıklı ve bulaşmadan şüpheliler imha 
olunur; salimler serbest bırakılarak, çıkaranlarla sahipleri, haklarında 3285 sayılı Kanunun 
46 ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere mahalli mahkemeye sevk edilir. 

Kordon Sahasındaki Sürülerin Hareket ve Bakımı 
Madde 57 — Kordon altında bulunan yerlerde, hastalığa hassas olan sürülerin bir bi-

riyle temas etmesine izin verilmez. Bu sürülerin kordon mıntıkası dışına çıkarılması yasaktır. 
Hükümet veteriner hekimi hastalık tamamen söndükten sonra kordonun kaldırılmasını taki
ben sürülerin hareketine müsaade eder. Kordon altındaki yerlerdeki sürülerin bakım ve iaşe 
masrafları sahipleri tarafından karşılanır. 

Kordon Sahasındaki Toplu Barınaklarda Hareket 
Madde 58 — Kordon sahası içinde bulunan park, pazar, panayır, sergi ve han gibi hay

vanların toplu bulunduğu yerler ve yollar, çıkan hayvan hastalığına hassas olan hayvanlara 
kapatılır. Buralarda bulunan istasyon ve iskelelerden hastalığa hassas bulunan hayvanların 
çıkmasına izin verilmez. Kesilmek üzere hükümet veteriner hekiminin izin vermesi halinde is
tasyon ve iskeleden hayvan girişine izin verilir. Bulaşmaya sebep olabilecek ot, saman ve ben
zeri hayvan yemlerinin kordon sahasından dışarı çıkarılması yasaktır. Çıkarılanlara el konularak 
imha edilir. 
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Bölgesel Salgın Hastalıklarda Giriş ve Çıkış Yasağı 
Madde 59 — Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman hayvan sağlık zabıtası 

komisyonu kararı ile bölgedeki iskele, istasyon ve hava alanları, genel geçiş yolları, hayvan 
park, pazar ve panayırları hastalığın söndürülmesine kadar kısmen veya tamamen aynı hasta
lığa hassas hayvanlara kapatılır. Kesilmek üzere mezbaha ve diğer kesim yerlerine nakledile
cek hayvanların bölgeye girmesine izin verilir. 

Kordunun Kaldırılması 
Madde 60 — Kordon altına alınan yerlerdeki hayvanların sağlık durumları hükümet 

veteriner hekimleri tarafından kontrol edilir. Hastalığın söndüğü ve bulaşma tehlikesinin yok 
olduğu anlaşıldığında hükümet veteriner hekimi kordonun kaldırılmasını hayvan sağlık zabı
tası komisyonuna bir raporla teklif eder. Hayvan sağlığı zabıtası komisyonu bu rapora göre 
Yönetmelikte gösterilen her hastalık nev'ine ait kordon müddeti sonunda kordonun kaldırıl
masına karar verir. Hükümet veteriner hekimi hastalıklı yerde gerekli temizlik ve dezenfeksi-
yonu yaptırır. Kordonun kaldırıldığı Bakanlığa ve diğer illere bildirilir. Hastalığı takiple görevli 
hükümet veteriner hekiminin düzenlediği hastalık sönüş raporu Bakanlığa gönderilir. Hasta-
lık sönüş raporunun düzenleme şekli talimatında belirlenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurtiçinde Hayvan ve Hayvan 

Maddelerinin Nakil ve Ticareti 
Koruyucu ve Tedavi Edici Maddelerin İmali ve Kontrolü 
Madde 61 — Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan ilaç, aşı, serum ve biyolojik mad-

deleri imal edecek gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa dilekçe ile müracaat eder. Bakanlık uz-
manlar heyetinin vereceği rapora göre gerçek ve tüzel kişilere enstitü, laboratuvar veya 
tesislerinde imalat izni verir. 

İmalat yapan gerçek ve tüzel kişiler bunları satışa vermeden önce Bakanlığın gösterece-
ği yerde, gerekli kontrolları yaptırarak uygunluk raporu alırlar. Uygunluk raporu almış olan 
gerçek ve tüzel kişilere Bakanlıkça ruhsatnamesi verilir. 

İlaç, Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin İllerde Kontrolü 
Madde 62 — Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan, imal veya ithal olunan ilaç, aşı, 

serum, biyolojik ve kimyasal maddelerin ve veteriner müstahsarların uygunluk raporlarında
ki şartları taşıyıp taşımadıkları Bakanlık il müdürlükleri tarafından kontrol edilir. Alınan nu
muneler Bakanlık enstitü ve laboratuvarlarında tetkik olunur. Yararlı olmadıkları, istenilen 
şartlarda hazırlanmadıkları ve satış ruhsatnamesindeki esaslara uymadan satıldıkları tespit edi-
lenlere o yerin mülkî amirince el konur. Aynı seri numaraların kullanılması ve satışları yasak 
edilir. İmal veya ithal edenler Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Suçlu bulunan imalatçının ruhsatı 
iptal edilir. Bunlara aynı isim altında tekrar ruhsat verilmez. 

Zati İhtiyaç Kabul Edilen Hayvan Maddeleri 
Madde 63 — Zati ihtiyaca mahsus veya mahalli pazarlara götürülen hayvan maddele

ri için menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu aranmaz. Alım - satıma konu olma
mak kaydıyla hayvan maddelerinden 50 kg. et, üç adet küçükbaş, bir adet büyükbaş hayvan 
derisi, 50 kg. yapağı, 10 kg. tiftik ile 10 kilograma kadar diğer hayvan maddeleri zati ihtiyaç 
olarak kabul edilir. 

Hayvanlar için Menşe Şahadetnamesi ve Sağlık Raporu Aranması 
Madde 64 — Mahalli pazarlara sahipleri veya satıcıları tarafından getirilen hayvanlar 

için çıktıkları yerin muhtarlığı veya belediyesinden menşe şahadetnamesi alınır. Mahalli pa
zarlarda satışı yapılan ve başka il veya ilçelere nakledilecek hayvanlar için, varsa o yerdeki 
hükümet veteriner hekimi, yoksa en yakın il veya ilçe hükümet veteriner hekimi menşe şaha
detnamesinde yazılı hayvanları muayene ederek veteriner sağlık raporu düzenler. Mahalli pa-
zarlara köyden getirilen kanatlı hayvanlar için menşe şahadetnamesi aranmaz. 
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Bazı Hayvan Maddeleri Naklinde Belge Aranmaması 
Madde 65 — Hastalık sebebi ile hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca alınan karar

lar dışında, köylerden pazarlara getirilen süt, yumurta, bal ve gübre için menşe şahadetname
si aranmaz, bu maddeler için veteriner sağlık raporu düzenlenmez. 

Yurt İçinde Etlerin Nakli 
Madde 66 — Yurtiçinde küçükbaş hayvan ve kanatlı etleri bütün gövde halinde veya 

ortadan ikiye ayrılmış olarak nakledilir. Kesimin yapıldığı belediye veteriner hekimince dü-
zenlenen menşe şahadetnamesi hükümet veteriner hekimince veteriner sağlık raporuna çevri-
lir. Küçükbaş hayvan etleri Bakanlıkça verilen numarayı taşıyan damga ile mühürlenir. Hükümet 
veteriner hekiminin raporu bulunan ve damgalanmış olan etlerin gittikleri ve satıldıkları yer-
lerdeki kontrolü belediyelere aittir. 

Büyükbaş hayvan gövdeleri en çok dört parçaya ayrılıp nakledilir. Her parça ayrı ayrı 
mühürlenir. 

Resmi ve özel kombina ve mezbahalardan tam teşekküllü, parçalama tesisleri bulunan 
ve devamlı veteriner hekim nezaretinde parçalama yaparak özel ambalajlanan etler hariç kü-
çük ve büyükbaş hayvanların etlerinin küçük parçalar veya kıyma halinde nakline izin verilmez. 

Hükümet veteriner hekimi nakledilecek etleri vasıtalara yüklemeden önce muayene ve 
mühürlerini kontrol eder. Mühürlenmemiş etlerin nakline izin verilmez. Parça et naklinde, 
etlerin veteriner hekim nezaretinde parçalandığına dair ilgili veteriner hekim tarafından tan
zim edilip imzalanmış bir veteriner raporu aranır. Mezbaha, kombina veya kesim yeri idareci
leri hükümet veteriner hekimine görevini yaparken her türlü yardımı ve kolaylığı göstermek 
zorundadır. 

Özel mezbaha, kombina ve kesim yerlerinden i l veya ilçelere nakledilecek etler, sorum-
lu veteriner hekim tarafından Bakanlıkça verilmiş numarayı taşıyan damga ile mühürlenir. 
Müessesenin sorumlu veteriner hekimi tarafından tanzim edilen ve etlerin sağlıklı hayvanlar-
dan istihsal edildiğini belgeleyen rapor, o yerdeki il veya ilçe hükümet veteriner hekimi tara
fından gerekli kontrollar yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporuna çevrilir. Etlerin 
nakledildikleri ve satıldıkları yerlerdeki kontrolü belediyece yapılır. Bakanlıkça verilmiş nu-
marayı taşıyan damga ile mühürlenmiş etler nakledildikleri yerin mezbahasında ikinci defa 
mühürlenmez. Buralarda işlenmiş et ve ürünlerinin naklinde menşe şahadetnamesi ve veteri
ner sağlık raporu istenmez. Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı çıktığında hayvan sağlık zabı
tası komisyonunca alınacak kararlar uygulanır. 

Hayvan Maddelerinin Nakli 
Madde 67 — Bağırsak, sakatat, kan ve kemik nakli belediyeden alınan menşe şaha

detnamesinin Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünde görevli hükümet veteriner hekimince veteri-
ner sağlık raporuna çevrilmesiyle yapılır. Tırnak nakli belediye veya muhtarlıkça verilen menşe 
şahadetnamesi ile yapılır. 

Deri, yün, yapağı ve tiftik nakli muhtarlık veya belediyeden alınan menşe şahadetna
mesinin Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünde görevli hükümet veteriner hekimince veteriner sağlık 
raporuna çevrilmesiyle yapılır. 

Yurt İçinde Hayvanların Nakli 
Madde 68 — İl veya ilçelerden başka i ! veya ilçelere hayvan naklinde sahiplerince be

lediyeden veya köy muhtarlığından menşe şahadetnamesi alınır. Tespit edilmiş muayene ye
rinde hayvanlar hükümet veteriner hekimince muayene ve kontrol edilir. Muayene yeri dışındaki 
hayvanların muayenesi sahiplerince temin olunacak vasıta ile mahalline gidilerek yapılır. Sağ
lıklı bulunanlar Bakanlıkça verilen talimata göre işaretlenir. Belediyece verilen menşe şaha
detnamesi hükümet veteriner hekimi tarafından veteriner sağlık raporuna çevrilir. 
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Nakillerde Sağlık Raporu Mecburiyeti 
Madde 69 — Hayvan ve hayvan maddelerinin nakli için hükümet veteriner hekimince 

düzenlenmiş veteriner sağlık raporunun nakliyat sırasında bulundurulması zorunludur. Men-
şe şahadetnamesini mahallindeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinde veteriner sağlık rapo
runa çevirmeyenlerin hareketine izin verilmez. 

Belgesiz Nakillerde Yapılacak İşlemler 
Madde 70 — Ticari maksatla hayvan ve hayvan maddelerinin menşe şahadetnamesiz 

ve veteriner sağlık raporsuz nakledildiğinin tespiti halinde, hayvanlar ve hayvan maddeleri za-
bıtaca alıkonulur. Mahallinde bulunan hükümet veteriner hekimi hayvanları müşahadeye alır. 
Hayvanların menşelerinin tespiti halinde Bakanlık il veya ilçe müdürlüğü ile irtibat kurularak 
hastalık durumu araştırılır. Menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılırsa hayvan sahipleri hak-
kında Kanunda yazılı cezai işlem yapılmakla beraber veteriner sağlık raporu verilerek hayvan-
lar serbest bırakılır. Hayvan maddelerinin menşeinde hastalık bulunmadığı tespit edilirse 
veteriner sağlık raporu düzenlenerek serbest bırakılır. Sahipleri veya nakliyecileri savcılığa bil
dirilir. 

Hayvanların menşeinin tespit edilmediği hallerde bütün masrafları sahiplerine ait ol
mak üzere 21 gün müşahadeye tâbi tutulur. Müşahade sonunda hastalıksız olduğu anlaşılan 
hayvanlar veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. Sahipleri ve nakliyecileri hakkın-
da Kanunda yazılı cezai işlem uygulanır. Hayvan maddeleri masrafları sahipterine ait olarak 
hükümet veteriner hekimi nezaretinde dezenfekte edilir. Kanunda yazılı cezai işlemler yapılır 
ve veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır. Dezenfeksiyon yapılması mümkün olma
yan hayvan maddeleri usulüne göre gömülür, yakılır veya kimyasal maddelerle imha edilir. 

Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri görevlilerce tespit 
edilen hayvanların hükümet veteriner hekimince muayenesi sonunda salgın ve bulaşıcı hasta-
lığa tutuldukları anlaşılırsa derhal bulundukları mahalde karantinaya alınır. Hastalığın nev'i-
negöre bu Yönetmelikte belirtilen işlemler yapılır. Bakanlığın, hayvanların menşeindeki il veya 
ilçe müdürlüğüne durum bildirilir. Hayvanların bulundukları yer hastalıklı bölge ilan edilir 
ve kordon konulur. Kordon müddeti sonunda sağlıklı olanlara veteriner sağlık raporu verile
rek serbest bırakılır. Sahipleri ve nakliyecileri hakkında Kanundaki cezai işlem uygulanır. Has
talıklı hayvan maddeleri tazminatsız olarak imha edilir. 

Resmi Kombinalardan Nakil 
Madde 71 — Veteriner hekim çalıştıran ve Bakanlığın numaralı damgasına sahip olan 

resmi kombinalardaki kesilen hayvanların mühürlü et ve sakatatı kuruma ait vasıtalarla il ve-
ya ilçedeki satış yerlerine nakledilirken veteriner sağlık raporu istenmez. 

Belgelerin Geçerlilik Süresi 
Madde 72 — Veteriner sağlık raporları ve menşe şahadetnamelerinin geçerlilik süresi 

tanzim tarihinden itibaren 21 gündür. 

Menşe Şahadetnamesinin Düzenlenmesi 
Madde 73 — Muhtarlık veya belediyelerce verilecek menşe şahadetnamesinde hayvan 

ve hayvan maddesini sevk edenin adı, soyadı, açık adresi, hayvan veya hayvan maddesinin 
nev'i, cinsi, miktarı, götürülecek yerin adı ve varsa adresi, köy veya belediye hudutları içeri-
sinde bir aydan beri hayvan hastalığı bulunmadığı ve tanzim edenin adı soyadı, unvanı ve tari-
hi yazılır; resmi mühürle mühürlenip imza edilir. 

Veteriner Sağlık Raporunun Düzenlenmesi 
Madde 74 — Hayvan ve hayvan maddeleri sevkiyatında veteriner sağlık raporu hükü-

met veteriner hekimi tarafından düzenlenir. Veteriner sağlık raporları Bakanlıkça cilt ve seri 
numaralı olarak bastırılıp soğuk damga yaptırılarak dağıtılır. Bakanlık il müdürlükleri gön-
derilen rapor ciltlerini muhafaza altında bulundurur; ilçelere ve şube müdürlüğüne verdikleri 
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raporların cilt ve seri numaralarını özel bir deftere yazar. Bakanlık il/ilçe müdürlüğü hayvan 
ve hayvan maddelerinin sevkiyatında muayene işi ile görevlendirdikleri hükümet veteriner he-
kimlerine cilt ve seri numarası kayıtlı bir cilt raporu kullandırır, işlemde bulunan cilt bitme
den yeni bir ciltten rapor verilmez. Bitmiş veteriner sağlık raporlarının dip koçanları Bakanlık 
il ve ilçe müdürlüklerince geri alınır ve saklanır. 

Veteriner sağlık raporları biri dairesinde bırakılan dip koçan, diğeri sahibine/ihracatçı
ya verilen rapor olarak düzenlenir. Her ikisinde de hayvan ve hayvan maddesinin sahibi veya 
nakliyecinin adı soyadı, adresi, nakledilen hayvan veya maddenin nev'i, cinsi, miktarı (kilo-
adet), çıktığı yer, varış yeri, menşe şahadetnamesinin alındığı yer ve tarihi, aşı ve biyolojik 
madde tatbik edildiyse seri numarası ve tarihi yazılır. Düzenleyen veteriner hekimi adını, 
soyadını, Bakanlık sicil numarasını, tarihini yazar ve imzalar; resmi mühürle mühürler. Ge
rekli durumlarda nakledenin hüviyeti tespit edilerek dip koçana yazılır. Rapor imza karşılığı 
nakledene verilir. 

Ticari maksatla hayvan ve hayvan maddesi nakleden özel ve tüzel kişilerden muayene 
ve kontrol ücreti olarak Bakanlıkça tespit edilen miktarda ücret alınır. 

Nakillerde Menşe Şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık Raporu Aranması 
Madde 75 — Yurt içinde, hayvan ve zati ihtiyaç haricindeki hayvan maddelerinin nak-

liyatında menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu alınması zorunludur. Görevli bu
lundukları bölgelerde polis, trafik polisi, jandarma, belediye zabıta memurları, iskele ve liman 
memurları, köy muhtarları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri, kara, hava ve deniz 
yoluyla yapılan nakliyat sırasında menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu bulunup 
bulunmadığını kontrol eder. Menşe şahadetnamesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak mülkî 
idare âmirine bildirir. Mülkî âmir Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne haber vererek gerekli 
fenni ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder. 

Hayvan Alım ve Satımları 
Madde 76 — Şehir ve kasaba belediyeleri ve köylerde muhtarlıklar belli günlerde açı

lan hayvan alım ve satımlarının yapıldığı hayvan park ve pazar veya panayır yerini tespit eder; 
bu yerler dışında alım ve satımları yasaklar. Hayvan park, pazar ve panayırları tercihen mez
bahaların civarında kurulur. Buralara getirilen hayvanlar belediye zabıtası ve hükümet veteri
ner hekimi tarafından kontrol edilir. Hayvanlara ait menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık 
raporu bulundurulması zorunludur. Park, pazar ve panayırlar dağıldıktan sonra belediye ve 
muhtarlıklarca temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır, yaptırılır. 

Kurban Bayramındaki Alım ve Satımlar 
Madde 77 — Kurban bayramlarında, küçük ve büyükbaş kurbanlık hayvan alım ve sa-

tımları park, pazar ve panayır yerleri haricinde de yapılabilir. 

Teşhir ve Yarışmalarda Kontrol 
Madde 78 — Teşhir için fuara, sergi ve panayırlara getirilen hayvanların menşe şaha

detnamesi veya veteriner sağlık raporu bulunması zorunludur. Hükümet veteriner hekimi bu 
yerlerde hayvanların sağlık kontrolünü yapar. Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık ra-
poru olmayan hayvanların teşhirine ve yarışmalara katılmasına izin verilmez. 
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Hayvan Panayırlarının Açılma izni 
Madde 79 — Kasaba, şehir belediyeleri ve köy muhtarlıkları hayvan panayırları açmak 

için mahallin en büyük mülkî âmirine açılış tarihinden en az 2 ay önce yazılı olarak müracaat 
eder. İl veya ilçe müdürlükleri ve hayvan sağlık zabıtası komisyonu hayvan panayırının kuru-
lacağı yerin çevredeki iskân alanlarına gürültü ve fena koku nedeniyle rahatsız etmeyecek uy-
gun bir mesafede bulunup bulunmadığını inceler. Komşu şehir ve kasabalarda salgın hayvan 
hastalığı olup olmadığını araştırır. Panayır esnasında çıkması muhtemel hastalıklara karşı ted-
birlerini alır ve panayır hakkındaki görüşünü açılışından en az 20 gün önce Bakanlığa bildire-
rek açılma izni istenir. 

Panayırlarda Hastalık Çıkışı 
Madde 80 — Hayvan panayırının açılışından itibaren hükümet veteriner hekimi gelen 

hayvanların menşe şahadetnamelerini veya sağlık raporlarını kontrol eder. Panayıra gelen hay
vanlarda hastalık tespiti durumunda, panayır o yerin mülkî amirince derhal kapatılır. Hasta, 
hastalıktan şüpheli ve sirayete maruz olanlarla hastalığın nev'ine göre bu Yönetmelikte belir-
tilen işlemler uygulanır. Hasta hayvanların menşeine durum bir yazı ile bildirilir. 

Sirk Hayvanlarında Aşı Belgesi Aranması 
Madde 81 — Panayırlardaki, açılan sirklerdeki yabani hayvanlardan da kuduz hasta-

lığına hassas olanlarına teşhir tarihinden en az bir ay önce aşı yapıldığına dair veteriner sağlık 
raporunun gösterilmesi zorunludur. Kuduz aşısı yapıldığına dair rapor veya belgenin geçerli
lik süresi aşı tatbik tarihinden itibaren bir senedir. 

Hayvan Toplama İzni 
Madde 82 — Yurt içinde veya yurt dışında bulaşıcı ve salgın hayvan hastalığı nedeniy

le hassas bölgeler Bakanlıkça tespit ve ilân olunur. Buralardan hayvan toplamak ye naklet
mek isteyenler en büyük mülkî âmire dilekçeyle başvurur. Müracaat Bakanlık il müdürlüğünce 
incelenir. Uygun olduğu anlaşılırsa valilikçe mülkî sınırlar dahilinde hayvan toplama izni verilir. 

Verilen izinle toplanan hayvanlar hükümet veteriner hekiminde muayene edilir. Hasta-
lıksız hayvanlar aşılanır. Aşı tatbikinden 15 gün sonra veteriner sağlık raporu düzenlenir ve 
nakline müsaade edilir. 

Hassas bölge ilân edilen yerlerden izin alınmadan toplanan hayvanlar hükümet veteri
ner hekimince 21 gün müşahadeye alınır. Müşahade sonunda sağlam bulunanlar hassas bölge 
ilânına neden olan bulaşık hayvan hastalığına karşı aşılanır. Veteriner sağlık raporu verilerek 
hayvanların nakline izin verilir. Toplayanlar hakkında kanuni işlem yapılır. 

Hayvan Sürülerinin Hareketi 
Madde 83 — İller mera ve yaylalara hareket edecek sürülerin takip edecekleri güzer-

gâh ve yollan il hayvan sağlık zabıtası komisyonu marifetiyle tespit ederek her yılın en geç 
Ocak ayı başında ilân ederler. Sürülerin bu güzergâh ve yolları takip etmeleri zorunludur. 

Hayvan sahipleri her çeşit damızlık, besi ve çift hayvanları için mera ve kışlaklarına 
hareketten 20 gün evvel bulundukları yerin muhtarlığına müracaat ederek menşe şahadetna-
mesi alır. Menşe şahadetnamesi ile en yakın Bakanlık i l veya ilçe müdürlüğüne başvurulur. 
Hayvanlarda salgın ve bulaşıcı hastalık bulunmadığı muayene sonucu anlaşılanlara veteriner 
sağlık raporu verilerek hareketlerine müsaade edilir. Bulaşık ve salgın hastalık bulunan veya 
hastalıktan şühpe edilen hayvanların hareketleri hastalığın sönmesine veya şüphenin gideril-
mesine kadar geciktirilir. 

Harekete geçen sürülerin geçeceği saha dahilinde Bakanlık il müdürlüklerince muayene 
yerleri kurulur. Hayvanların bu muayene yerlerinden geçirilmesi mecburidir. Muayene yerle-
rinde hareket halindeki sürülerin menşe ve veteriner sağlık raporları hükümet veteriner heki-
mince kontrol ve vize edilir. 
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İl hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilen güzergâh ve yolu takip etmeyen 
ve muayene mevkilerinde menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporunu vize ettirme
yenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Belgesiz Sürüler Hakkındaki İşlemler 
Madde 84 — Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu almadan hareket eden 

hayvanlar tespit edildikleri yerde 21 gün karantinaya alınır. Karantina sonunda sağlam olan 
lara hükümet veteriner hekimince veteriner sağlık raporu düzenlenir ve hareketlerine izin veri-
lir. Menşe şahadetnamesiz ve raporsuz hareket eden hayvan sahipleri hakkında cezai hükümler 
uygulanır. 

Mera ve Yaylaya Çıkışlarda Aşı Uygulamaları 
Madde 85 — Mera ve yaylalara hareket edecek sürülerin geçeceği yerlerde hastalık şüp

hesi varsa hareketlerinden 20 gün önce sürülerdeki hayvanların hastalığa karşı aşılanması mec-
buridir. Sahiplerine aşı tatbik edildiğine dair belge verilir. 

Sürü sahipleri mera ve yaylalara hareket etmeden 20 gün Önce koruyucu olarak hay-
vanlarına aşı yapılmasını isteyebilir. Aşı bedeli ve nakil vasıtası ücreti sürü sahibi tarafından 
karşılanmak suretiyle bu istekleri il veya ilçe müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

Hayvanla Nakliyecilik Yapanlar 
Madde 86 — Hayvanla nakliyecilik yapanlar mahalli belediyeye dilekçe ile müracaat 

ederek ruhsat almak zorundadır. Belediye bu müracaatı Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne 
bildirir. Hükümet veteriner hekimi nakliyecilikte çalıştırılacak hayvanı muayene eder. Tek tır-
naklı hayvanlara mallein uygulayarak ruam hastalığını araştırır. Sağlam bulunan hayvanlar 
için rapor düzenleyerek belediyeye verir. Belediye, olumlu rapor almış olan hayvanların nak
liyecilikte çalıştırılacağına dair ruhsat tanzim eder. Nakliyecilikte çalıştırılan tek tırnaklı hay
vanların altı ayda bir ruam hastalığı bakımından hükümet veteriner hekimine kontrol ettirilmeleri 
ve belge almaları mecburidir. Kontrol belgesi istendiğinde nakliyeciler göstermek zorundadır. 

Hayvanların Hastalıklı Yerlerden Geçirilmesi 
Madde 87 — Mahalli hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilân edilen 

yerlerden, menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olsa bile, o hastalığa hassas hay-
vanların geçirilmeleri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden geçirilmelerinde zaruret olan hay-
vanlar için sahipleri veya nakliyecileri en yakın Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden izin alır. 
Hastalıklı yerlerden geçirilmesine izin verilen hayvanların geçişi tamamlanıncaya kadar hükü-
met veteriner hekimi denetler. Hastalıklı yerlerden geçirilmesine izin verilen hayvanların bu 
yerde vasıtalardan indirilmesine müsaade edilmez. İndirilen hayvanlar bulundukları yerde 21 
gün karantinaya alınır. Karantina sonunda hükümet veteriner hekimince sağlam oldukları tes-
pit edilenlerin kapalı vasıtalar içinde hastalıklı yerden çıkarılmasına müsaade edilir. Hastalık-
lı yerlerden geçirilen hayvanlara hastalıklı bölgedeki su ve yemler verilmez. 

Nakil Araçlarının Dezenfeksiyonu 

Madde 88 — Hayvanları veya hayvan maddelerini nakleden kara, deniz ve hava vası-
talarının nakil sonunda sahipleri tarafından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. 
Bu gibi vasıtaların nakliyattan sonra temizlenip temizlenmediği hükümet veteriner hekimince 
kontrol edilir ve bir rapora bağlanır. İlaçlanmış her türlü vasıtaya dezenfekte edildiğine dair 
bir etiket yapıştırılır ve sahibine veteriner hekimce bir belge verilir. Belgesi bulunmayan vası
talarla hayvan ve hayvan maddelerinin nakline müsaade edilmez. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 15 Mart 1989 — Sayı : 20109 

ALTINCI BÖLÜM 

Hastalıklarla Mücadele ve Denetim 

Mahalli İdarelerin Yükümlülüğü 
Madde 89 — İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıkları ile mücadele için mali 

imkânlarını ve hayvan varlığını gözönüne alarak her yıl bütçelerine yeterli miktarda ödenek 
koymak ve mücadeleye katılmak zorundadır. 

Bakanlık il veya ilçe müdürlüğü yıl içinde uygulayacağı mücadele programları veya çı-
kan salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığının söndürülmesinde gerekli aşı, ilaç, alet, malzeme ve 
taşıma masrafları ile geçici olarak çalıştırılmasında zaruret olan personel giderlerinin ve akar
yakıt bedelinin bütçe imkânlarına göre özel idare ve belediye bütçelerinden temin edilmesi için 
mülkî idare âmirine ihtiyaç bildirir. Mülkî idare âmirleri, özel idare ve belediyelerin mali im-
kânları ölçüsünde hayvan hastalıkları ile mücadeleye katılmalarını sağlamakla yükümlüdür. 

Hayvan hastalıkları ile yapılacak mücadeleye özel idare ve belediyelerin katılma şekil
leri hayvan sağlık zabıtası komisyonunca tespit edilir. İl özel idareleri ve belediyeler kuduz 
vakalarında mali imkân, vasıta ve personeli ile hastalığın söndürülmesi çalışmalarına iştirak 
etmek mecburiyetindedir. 

Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu 
Madde 90 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında 

Bakanlıkça seçilecek üyelerden meydana gelen Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu kurulabilir. 
Kurulda incelenecek konulara göre üniversite, kamu ve özel sektör mensupları da görevlendi
rilebilir. Koruma ve Kontrol Genel Müdürü kurulun sekreteryasını yürütür. 

Hayvan Sağlığı Danışma Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esasları Bakanlık talima- . 
tı ile düzenlenir. 

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları 
Madde 91 — Hayvan sağlığını korumaya, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadeleye, 

ülke içindeki hayvan hareketlerini, hayvan ve maddelerinin şevkine dair tedbirleri tespit et
mek, uygulamaya konulmasını sağlamak üzere i l , ilçe ve köylerde hayvan sağlık zabıtası ko
misyonu kurulur. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısı 
başkanlığında belediye, ticaret ve ziraat odası başkanları, sağlık ve sosyal yardım müdürü, 
jandarma alay komutanı, Bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı şube müdürü ve bir il daimi en
cümen üyesinden; 

İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; kaymakam başkanlığında belediye başkanı, ilçe 
jandarma komutanı, merkez sağlık ocağı tabibi, Bakanlık ilçe müdürü, hükümet veteriner he
kimi ve ziraat odası başkanından; 

Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; hükümet veteriner hekimi başkanlığında köy 
muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya koruyucusundan, 

teşekkül eder. 

Bu komisyonların toplanma ve karar alma usulleri ile görevleri şunlardır : 
a) Hayvan sağlık zabıtası komisyonları 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre 

tespit olunan hastalıklardan birinin çıkışında hükümet veteriner hekiminin düzenlediği hasta-
lık çıkış raporu üzerine veya Bakanlık il/ilçe Müdürünün teklifini görüşmek için başkan tara-
fından derhal toplantıya çağrılır. 

b) Hayvan sağlık zabıtası komisyonunda kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy 
verilmez. Oy eşitliğinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar alınır. Komisyonun 
aldığı kararların uygulanması ile ilgili hususlar hükümet veteriner hekimince denetlenir. 
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c) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Yö-
netmelik hükümlerini tatbik eder. 

d) 3285 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yazılı hastalıklar sebebi ile itlaf edilecek 
hayvanların kıymet takdiri için kurulan komisyona, hayvan sağlık zabıtası komisyonu üyele
rinden biri, başkan tarafından görevlendirilir. 

e) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu mahallince yapılması mümkün olmayan husus 
ve ihtiyaçlarını bir üst hayvan sağlık zabıtası komisyonuna bildirir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Kesilecek Hayvanlar ile Etlerin ve Hayvan Maddelerinin Muayeneleri 

Hayvan Kesimi 
Madde 92 — Ticari amaçla kasaplık hayvan kesimlerinin mezbaha, et kombinası veya 

kapalı hayvan kesim yerlerinde yapılması mecburidir. Bu mahaller dışında kesim yapılması 
yasaktır. Köylerde zati ihtiyaç ve köy tüketim'' için yapılacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar 
için bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Belirtilen kesim yerlerine gelecek olan bütün hayvanların, başka il veya ilçelere ait ise 
veteriner sağlık raporu, civar köylerden gelenlerin menşe şahadetnamesi bulunması mecburi-
dir. Veteriner sağlık raporu veya menşe şahadetnamesi bulunmayan hayvanlar kesim salonu-
na gönderilmez. 

Veteriner sağlık raporu veya menşe şahadetnamesi ile kesim yerlerine getirilen hayvan
ların kesimden önce ve kesimden sonra muayeneleri, mevsimin ve mahallin şartları dikkate 
alınarak kesim yeri idaresince tespit edilen saatte veteriner hekimi tarafından yapılır. 

Belediyelere ait kesim yerlerinde muayeneler belediye veteriner hekimince yapılır. Vete-
riner hekimi bulunmayan belediyeler, serbest veteriner hekimler eliyle bu hizmeti yerine geti-
rir. Mümkün olmadığı takdirde kamuya ait veteriner hekimlere ikinci görev verilmek sureti 
ile kesimden önce ve sonra hayvanların muayenesi sağlanır. 

Ayakta Muayene 
Madde 93 — Canlı hayvanlar kesilmeden önce aşağıdaki sıraya göre muayene ve kontrol 

edilir. 
a) Hayvanın nev'i ve cinsi tespit edilir. 
b) Besi durumu kontrol edilir. 
c) Hayvanın durumu, davranışları, çevresine karşı ilgisi ve hareketi araştırılır. 
d) Vücut muayenesinde, deri, sindirim, solunum ve tenasül organları muayene edilir. 

Gerektiğinde termometre tatbik olunur. 
Muayene sonunda sağlam bulunanların en az 24 saat dinlendirildikten sonra kesilmesi

ne izin verilir. Hastalık tespit edilen hayvanlar hakkında hastalığın nev'ine göre bu Yönetme-
lik hükümleri uygulanır. 

e) Ayakta yapılan muayene ve kontrollarda; 
Sığırda; sığır vebası, şarbon, yanıkara, tüberküloz, şap hastalığı, kuduz ve ateşli hasta-

lıklar, danalarda ayrıca dizanteri, 
Koyun ve keçilerde; uyuz, şarbon, kuduz, 
Kanatlılarda; newcastle, kolera, tifo, difteri ve tüberküloz hastalıklarının mevcudiyeti 

aranır. 
f) Çok zayıf hayvanlar ile etleri olgunlaşmamış durumdaki genç hayvanlar, gebelik 

müddetinin üçte ikisini doldurmuş gebeler, bir hafta önce doğum yapmış inekler ve ateşi çok 
yüksek hayvanların kesilmesine müsaade edilmez. İller, bölgelerinin özelliğini dikkate alarak 
koç katma tarihi itibariyle dişi koyun ve keçi kesimini önleyici tedbiri alır. 
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g) Ayakta hayvanların muayenesini yapan veteriner hekim salgın ve bu aşıcı hastalığa 
yakalanmış hayvanla temas ettiğinde gerekti dezenfeksiyon tedbirlerini almadıkça diğer hay-
vanları muayene edemez ve başka bir yere gidemez. 

Etlerin Muayenesi 
Madde 94 — Etlerin muayenesinde uyulması ve alınması gerekli tedbirler şunlardır : 
a) Kesilmiş hayvanın gövdesi ve bütün organları veteriner .'.hekim tarafından sistema-

tik muayeneye tâbi tutulmadıkça hiçbir işlem yapılmaz ve kesim yerinin dışına çıkarılmaz, 
b) Mezbaha, et kombinası veya kapalı kesim yeri idaresi etlerin ve sakatatın muaye

nesinde kullanılmak üzere gerekli aletleri temin etmek zorundadır. 
c) Kesilen hayvanların iç organlarının ve başının hangi hayvana ait olduğunun tefriki 

bakımından mezbaha idaresince gerekli önlemler alınır. Karkasın muayenesinde herhangi bir 
hastalıktan şüphe edilen hallerde iç organlar gövdeden veya gövdenin bulunduğu yerden ay-
rılmaz. 

d) Kesilen hayvanların iç organları ve etleri ayrı ayrı kontrol edilir. Gerektiği hallerde 
laboratuvar muayenesine başvurulur. 

e) Sığırlarda sistiserkus bovis bakımından dil, kalp, göğüs ve çene kasları ile arka ba-
caklarda bullar kesilerek muayene edilir. Muayenelerde kesitlerin asgari düzeyde yapılmasına 
dikkat edilir. 

Sistiserkus selluloza'nın bulunabileceği göğüs ve karın boşluğu organları, kalp, yutak, 
yemek borusu muayene ve kontrol edilir. 

Karaciğerdeki distom muayenesi sığır, koyun ve keçilerde büyük safra kanallarına ke-
simler yapılarak gerçekleştirilir. 

0 Etlerin muayene ve kontrolunda 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunda belirtilen 
salgın hastalıklardan biri tesbit edilirse Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre işlem yapılır. 

g) Mezbaha, et kombinası ve kapalı kesim yerlerinde etlerin muayenesinde takip edi
lecek usul sıra ve diğer işlemler Bakanlıkça çıkarılacak Etlerin Teftiş Talimatı ile belirlenir. 

Hayvanların Mecburi Kesimleri 

Madde 95 — Ateşli silahlarla vurulma, travma ve yaralanma, yıldırım, boğulma ve iş
kembe ve barsakların yemle tıkanması, gazla şişmesi neticesinde meydana gelen solunum güç
lüğü veya geniş kanamalarda, hayvanın ölmeden kesilmesi sağlanır. Mecburi kesimlerde 
muayeneyi yapan veteriner hekim, kesimin hayvan hayatta iken yapıldığını özellikle tespit et-
mek zorundadır. Öldükten sonra veya agoni halinde kesildiği tespit edilen hayvanların et ve 
organlarına el konulur ve imha edilir. 

a) Kesim yerleri dışında mecburi kesime tâbi tutulan hayvana ait etin muayenesinde 
bütün organlarının veteriner hekimce muayene ve kontrol edilmesi zorunludur. 

b) Mecburi kesim yapılan hayvanın muayeneye sevki sırasında bozulmasını önlemek 
için karın ve göğüs boşluğundaki organları çıkarılabilir. Ancak veteriner hekimin muayene-
sinde bunların muayene ve kontrol ettirilmesi mecburidir. 

e) İç organları bulunmayan mecburi kesilmiş hayvan etlerinin satışına müsaade edilmez. 

El Konulacak Etler 
Madde 96 — Kesilmiş hayvan etlerine hastalığın nev'ine, yaygın veya mevzi oluşuna 

veya bozulma, kokuşma, kirlenme, zehirli madde ihtiva etme durumuna göre tamamen, kıs
men veya şartlı olarak el konulur. 
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Tam El Koyma 
Madde 97 — Kan, gövde ve bütün organlara el konulması gereken hastalıklarla diğer 

hususlar şunlardır : 
1 — Şarbon, 
2 — Yanıkara, 
3 — Sığır Vebası, 
4 — Kuduz, 
5 — Ruam, 
6 — Tetanoz, 

hastalıkları ile 
7 — Kaşekşi ile birlikte seyreden gereralize olmuş Tüberküloz hastalığı, 
8 — Geniş sahalardaki yaralar, kangrenler, organların iltihaplanması neticesi meyda-

na gelen yaygın kanlı ödemler, 
9 — Hastalık neticesi meydana gelen aşırı zayıflık, 
10 — Bütün dokularda yeşil-sarı yahut yeşil-sarımtrak renk, 
11 — İleri derecede kokuşma, bozulma, kirlenme ve yaygın iltihap, 
12 — Zehirlenmiş hayvan etleri, 
13 — Bozulmuş, kokmuş kanatlı ve balık etleri, 
14 — Yapılan bir kesit sahasında bir adetten fazla sistiserkus bovis görülüp -30°C de 

dondurulmuş olanlar hariç çok sistiserkus bovisli et olarak değerlendirilen etler, 
el konularak imha edilir. 

Yağlar dışında hayvan vücudunun el konulacağı hastalıklarla diğer hususlar şunlardır : 
1 — Çok dar sahada tüberküloz lezyonları tespit edilmesine rağmen aşırı derecede ka-

şektik bulunan etler, 
2 — Kaslarda veya lenf yumrularında tüberküloz lezyonları bulunan etler, 
3 — İç organlarda ve özellikle dalakta tüberküloz lezyonlan bulunan etler, 
4 — Göğüs ve karın boşluğundaki organlarda yaygın tüberküloz lezyonları tespit edi-

len etler, 

el konularak imha edilir. 

Şartlı El Koyma 
Madde 98 — Sığırlarda sistiserkus bovis, koyun, keçi ve domuzlarda sistiserkus sellü-

loza ihtiva eden etlerde yapılan bir el ayası kadar kesitlerde canlı veya ölmüş parazit sayısı 
bir adet ise şartlı olarak el konulur. Parazitli et kısmı temizlenir. Geri kalan vücudun tamamı 
pişirilir veya 21 gün salamurada veyahut aynı müddet -6°C derecede muhafaza edildikten sonra 
serbest bırakılır. El ayası kadar yapılan kesitlerde parazit sayısı birden fazla ise hayvanın bü
tün vücudu deri hariç organlarına da el konularak imha edilir. 

Domuzlarda dil ve kaslarda yapılan kesitlerde trişin sayısı dokuz adetten az ise eti şartlı 
olarak serbest bırakılır. Trişin sayısı dokuz adetten fazla etlerde vücuda tam olarak el konu
lup imha edilir. 

Parazitli etlerin gıda olarak yenilebilir hale getirilmesi için gerekli vasıtalar mezbaha, 
kombina veya kesim yeri idaresince temin olunur. Şartlı olarak el konulan etlerin değerlendi-
rilmesi veteriner hekimin muayene ve kontrolunda yapılır. 
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El Konuları Etlerin Değerlendirilmesi 

Madde 99 — El konulmasına karar verilen etlerden sanayide kullanılması mümkün olan
lara yapılacak işlem Etlerin Teftiş Talimatında gösterilir. Değerlendirilmeyen et ve organlar 
yakılır veya imha kuyusunda yok edilir. 

El Koymalarda İtiraz 
Madde 100 — Kesilmiş hayvanın etini ve organlarını muavene eden veteriner hekim tam, 

kısmi veya şartlı el koymaya karar verince hayvan sahibinin ismi, adresi hayvanın nevi, cinsi, 
miktarı ve el koyma sebebini açıklayan bir rapor tanzim eder ve kesim yeri idaresine verir. 
Hayvan sahibinin itirazı halinde masrafları kendisine ait olmak üzere Bakanlık il veya ilçe mü-
dürlüğünce belirlenen başka bir veteriner hekime muayene ettirilir veya bu etlerin bozulması
na meydan verilmeyecek en kısa zamanda gerekirse laboratuvarda kontrolü ve muayenesi 
yaptırılır. Bu müddet içinde etin bulunduğu yerden çıkarılmasına ve satılmasına izin verilmez; 
ikinci muayene ve kontrol sonucunu kabul etmeyen mal sahibinin ilgili idare mahkemesine 
müracaat hakkı vardır. Hastalıklı kısımlardan alınan numuneler mühürlü kaplarda yargılama 
sonuna kadar saklanır. Mal sahibi istediği takdirde bu numunelerden kendisine de verilir. 

Etlerin Damgalanması 
Madde 101 — Mezbaha, et kombinası ve kesim yerlerinde kesilen ve veteriner hekim

ce muayene ve kontrol edilen etlerden hastalıksız olanlar sağlığa zararsız sabit mürekkepli damga 
ile mühürlenir. Koyun ve sığırlarda mormavi, keçi, manda, deve ve domuzlarda kırmızı mü-
rekkep kullanılır. Damgalarda hayvanın nev'i, kesim yerinin ismi, kod numarası, Bakanlıkça 
verilen sıra numarası bulunur. 

Şartsız olarak yenilmesine karar verilen etler 3,5 cm. çapında daire şeklindeki; gıda kıy
meti düşük etler bir kare içerisindeki 3,5 cm. çapındaki daire şeklindeki; imhası mecburi etler 
kenarları 5 cm. olan eşkenar üçken şeklindeki; fenni işlem yapıldıktan sonra yenilecek etler 
kenarları 4 cm. olan kare şeklindeki damgalarla mühürlenir. 

Damgalar vücudun iki tarafına omuz, göğüs, karın, but veya sağrı bölgeleri üzerine vu
rulur. Damgalama işlemi etlerin muayenesini yapan Veteriner hekimin gözetimi altında yapılır. 

Gıda Değeri Düşük Etler 
Madde 102 — Aşağıda sayılan etler, gıda değeri düşük etlerdir : 
a) Fenni işlem yapıldıktan sonra yenilmesine müsaade edilen etler, 
b) Tüberküloz hastalığı bulunan organ ve kısımların imhasından sonra geri kalan has-

talıksız ve kaşektik olmayan, yeni bir bulaşmaya ait araz göstermeyen etler, 
c) Balık veya balıkyağı tad ve kokusunda olan veya rengi değişmiş etler ile çok hafif 

ilaç kokusu bulunan etler, 

d) Az miktarda sisteserkuslu etler, 
e) Kaşektik olan ve yetersiz beslenmiş hayvanlardan elde edilen etler, 
f) Gelişmesini yeterli şekilde tamamlamayan dana etleri. 
Gıda değeri düşük etlerin ayrı yerlerde veya reyonlarda etiketlerinde belirtilerek satışla

rına müsaade edilir. 

Kaçak Kesimler 
Madde 103 — Köylerde zati ihtiyaç için yapılacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar hariç 

mezbaha ve et kombinası haricinde kesilen hayvanların eti kaçak ettir. Kaçak ete belediye za-
bıtası el koyar. 
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Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise, etler zabıtaca el konulmakla 
birlikte veteriner hekim muayenesi neticesine göre işleme tâbi tutularak değerlendirilir. İç or-
ganları yoksa imha edilir. 

Kesim Yerlerinin Kontrolü 
Madde 104 — Mezbaha, et kombinası ve kesim yerleri, illerde Bakanlık il müdürlü

ğünde görevli veteriner hekimlerce, ilçelerde hükümet veteriner hekimince hijyenik şartlar ba-
kımından kontrol edilir. (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının yetki ve sorumlulukları saklıdır.) 
Noksanlıklar bir tutanakla tesbit edilir ve giderilmesi için il veya ilçe müdürlüklerince ilgili 
kuruluşa bildirilir. Aynı halin tekerrüründe faaliyetleri mahallin mülkî amirince durdurulur. 

İKİNCİ KISIM 

Özel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Sınırlarda Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Önemli Hastalıklarda Alınacak Tedbirler 
Madde 105 — Yabancı ülkelerden yurdumuza gelen ve geri çevrilmesi mümkün olma-

yan hayvanlarda; 
a) Sığır vebası hastalığı tesbit olunduğunda, hastalığa yakalanmış sığır ve mandalar 

ile hastalıktan şüpheliler ve hastalık belirtisi göstermemekle beraber hasta hayvanlarla aynı 
nakil vasıtasında bulunan sığır ve mandalar tazminatsız olarak öldürülür ve yakılarak veya 
derin kireçli kuyulara gömülerek imha edilir. 

Hastalarla temas eden koyun, keçi, kümes hayvanları ve domuzlar kapalı kara, hava 
veya deniz vasıtaları ile en yakın mezbahaya nakledilerek kestirilir. Ellerinin tüketimine izin 
verilir. Deriler dezenfekte edildikten sonra serbest bırakılır. 

Sığır vebası hastalığına yakalanmış hayvanla temas eden deve ve tektırnaklı hayvanlar 
yıkanır ve dezenfekte edildikten sonra girişlerine izin verilir. 

Deri, boynuz ve diğer hayvan maddeleri geldikleri yere gönderilir. Gönderilmesi müm-
kün olmayanlar imha edilir. 

Hastalık tesbit edilen nakliye vasıtasındaki her nevi hayvan yemi imha olunur. Hasta-
lık çıkan nakil vasıtalarının hükümet veteriner hekiminin nezaretinde temizlik ve dezenfeksi-
yonu yapıldıktan sonra boş olarak hududu geçmesine müsaade edilir. 

b) At vebası hastalığı tesbit edildiğinde, hastalar, hastalıktan şüpheliler ve hastalarla 
temas eden tek tırnaklı hayvanlar tazminatsız olarak öldürülür ve yakılarak veya kireçli kuyu
lara gömülerek imha edilir. Hastalığa yakalanmış hayvanlarla temas eden diğer hayvanlar en 
yakın mezbahada kestirilir ve etlerinin tüketimine müsaade edilir. Derileri dezenfekte edilir 
ve serbest bırakılır. 

Hastalık çıkan nakliye vasıtasında bulunan hayvan yemi ve maddeleri imha edilir. Hay-
vanlarla temas eden sahipleri ve bakıcıları ile nakil vasıtalarının temizlenip dezenfekte edil
dikten sonra yurda girmelerine izin verilir. 

c) Mavidile yakalanmış koyunlar ile hastalıktan şüpheliler ve hastalarla temas eden 
koyunlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheli koyunlar yirmi gün 
karantinaya alınır. 
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Karantina sonunda hastalıksız sağlam koyunlar kesilir ve etlerinin tüketimine izin veri-
lir. Derileri dezenfekte edildikten sonra serbest bırakılır. Nakliye vasıtası içinde bulunan hay-
van yemi ve hayvan maddeleri yakılarak imha edilir. 

d) Domuz vebası hastalığı tesbit edildiğinde hastalar, hastalıktan şüphe edilenler, hasta 
domuzla temas eden domuzlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Domuz naklinde 
kullanılan vasıtada bulunan yem ve hayvan maddeleri yakılarak imha olunur. 

e) Tavuk vebası, salmonellosis ve newcastle tesbit olunduğunda hastalar, hastalıktan 
şüphe edilenler ve hastalarla bir arada bulunan kanatlılar öldürülür ve imha edilir. Sirayetten 
şüphe edilenler bulundukları yerde onbeş gün karantinaya alınır. Hastalıksız oldukları anlaşı-
lan kanatlılar en yakın mezbahada kesilir, İç organları ve tüyleri yakılarak imha edilir, etlerin 
tüketimine ve satışına müsaade edilir. Hastalıklı tavuk kafesleri ağaçtan ve plastikten ise yakı
lır. Madeni kafesler önce alevden geçirilir ve daha sonra dezenfekte edilir. Nakil vasıtasında 
bulunan tavuk yem ve kanatlı artık ve maddeler yakılmak sureti ile imha edilir. Kanatlılara 
ait tahta, plastik yemlik ve suluklar yakılır. Madeni olanlar alevden geçirilip dezenfeksiyona 
tâbi tutulur. 

f) Şap hastalığına yakalanmış çift tırnaklı hayvanlar tazminatsız öldürülür ve imha 
edilir. Hastalıktan şüphe edilenler masrafları sahibine ait olarak onbeş gün karantinaya alı
nır. Karantina sonunda hastalar öldürülür ve imha edilir. Sağlamlar kapalı vasıtalarla nakle
dilerek en yakın mezbahada kesilir. Deri ve sakatatı imha edilir. Etlerin satışına izin verilir. 
Bulaşmadan şüpheli hayvanlar kapalı vasıtalarla nakledilip en yakın mezbahada kestirilir, de
ri ve sakatatı imha edilir, etler serbest bırakılır. Nakliyede kullanılan vasıtalar temizlenir ve 
dezenfekte edilir. Nakliye vasıtasındaki hayvan yemleri, artıkları ile hayvan maddeleri yakılır. 

Türkiye'de bulunmayan yabancı bir virüs tipi şap hastalığı tespiti halinde, bütün hay-
vanlar, hayvan maddeleri ve artıkları tazminatsız olarak imha edilir. Nakliyede kullanılan va-
sıtalar temizlenir ve dezenfekte edilir. 

g) Çiçek hastalığına yakalanmış hayvanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edi
lir. Hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar masrafları sahibine ait olmak üzere altmış 
gün karantinaya alınır. Karantina sonunda hastalık tesbit edilen hayvanlar tazminatsız olarak 
öldürülür ve imha edilir. Hastalıksız hayvanlar masrafları sahibine ait olmak üzere kestirilir, 
etleri serbest bırakılır. Derileri dezenfekte edildikten sonra verilir. 

Nakil vasıtaları temizlenip dezenfekte edilir. Vasıtadaki hayvan yemleri, artıkları ve hay
van maddeleri yakılarak imha edilir. 

h) Kuduz hastalığına yakalanmış hayvanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edi
lir. Hastalıktan şüpheliler on gün müşahadeye alınır. Müşahade sonunda hastalar tazminatsız 
öldürülür ve imha edilir. 

Kuduz hastalığına yakalanmış hayvan tarafından ısırılan hayvanlar da tazminatsız ola
rak öldürülür ve imha edilir. 

Bulaşmadan şüpheli et yiyen hayvanlarla, tek tırnaklılar ve sığırlar altı ay; koyun, keçi, 
domuz ve kanatlı hayvanlar üç ay masrafları sahiplerine ait olmak üzere karantinaya alınır. 
Karantina sonucu hastalar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Hastalık tesbit edilme-
yen hayvanlar serbest bırakılır. 

Hastalıklı hayvanların taşındığı nakil vasıtaları temizlenir ve dezenfekte edilir. Hayvan 
yemleri, yem artıkları ve hayvan maddeleri yakılarak imha edilir. 

Kuduz vak'asının çıktığı yer ve mahaller ve hasta hayvanlarla temas edenler hakkında 
gerekli işlemin yapılması için en yakın sağlık merkezine veya sağlık müdürlüğüne derhal ha-
ber verilir. 
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i) Şarbon hastalığına yakalanmış hayvanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edi
lir. Kesimlerine müsaade edilmez. Hastalıktan şüphe edilenler beş gün müşahadeye alınır. Mü-
şahade sonunda hasta oldukları tesbit edilenler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. 
Bulaşmadan şüpheli hayvanlar masrafları sahiplerine ait olmak üzere onbeş gün karantinaya 
alınır. Hasta hayvanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Hastalıksız hayvanlar mü-
şahade ve karantina sonunda serbest bırakılır. 

Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar öldürüldükten sonra yakılarak imha edilir; ya-
kılmasının mümkün olmadığı durumlarda iki metre derinliğindeki çukurlara-yüzülmeden-üzerine 
sönmemiş kireç dökülerek gömülür. 

Hasta hayvanların bulunduğu nakil vasıtaları temizlenir ve dezenfekte edilir. Hasta hay
vanların temas ettiği hayvan yemi veya artıkları ve hayvan maddeleri yakılarak imha edilir. 
Hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların müşahade ve karantina süresi sona ermeden 
kesilmesine ve etlerin tüketilmesine kesinlikle izin verilmez. 

j) Yanıkara hastalığına yakalanmış hayvanlar tazminatsız olarak Öldürülür ve imha 
edilir. Hastalıktan şüphe edilenler beş gün müşahadeye alınır. Hastalık tesbit edilenler tazmi-
natsız öldürülür, sağlamlar serbest bırakılır. 

k) Durin hastalığına yakalanmış veya hastalıktan şüpheli aygır ve kısraklar tazminat-
sız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheli erkekler kastre edilir, dişiler sahibi 
hesabına bir yıl müddetle karantinaya alınır. Sahibi karantinaya rıza göstermez ise tazminat
sız olarak öldürülür ve imha edilir. 

İhbarı Mecburi Olmayan Hastalıklar 
Madde 106 — Yabancı ülkelerden yurdumuza gelen ve geri çevrilmesi mümkün olma

yan hayvanlarda, haber verilmesi ve mücadelesi mecburi hastalıklar dışında mahiyeti itibarı 
ile salgın niteliğinde bir hastalık görüldüğünde Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu'nun görüşle-
rine göre Bakanlıkça hazırlanacak talimat esasları uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri 

Sığır Vebası Hastalığı 
Madde 107 — Sığır vebası hastalığı tesbit edildiğinde hastalığı söndürmek için genel 

tedbirlere ilâve olarak hastalığın durumuna göre aşağıdaki özel tedbirler de o yerin hayvan 
sağlık zabıtası komisyonunca kararlaştırılır : 

a) Sığır vebası çıkan yer karantinaya alınır, geçit yerlerine hastalık levhaları konur. 
Hastalıklı yerin pazarında sığır ve manda ile bunların maddelerinin satışı yasaklanır. 

Hastalık ilin birkaç ilçesinde çıkmış ise, ilin bütün hayvan park, pazar ve panayırları 
kapatılır. Hayvan ve hayvan maddelerinin nakli durdurulur. 

b) Sığır vebası hastalığının süratli bir şekilde yayılma gösterdiği durumlarda karanti
na bölgesindeki iskele, istasyon ve anayollarda sığır ve manda sevkıyatı yasaklanır. 

c) Sığır vebası çıkan ilde hastalık tamamen sönünceye kadar il hayvan sağlık zabıtası 
komisyonu çalışmalarını sürdürür. Bakanlık il müdürü ve hayvan sağlığı şubesi müdürü has
talıklı mıntıkaları devamlı kontrol eder ve gelişmelerden Bakanlığa bilgi verir. Mülkî makam
lar hastalıkla mücadelede her türlü kolaylığı ve desteği sağlamak zorundadır. 

d) Sığır vebası hastalığının bütün semptomlarını açıkça gösteren sığır ve mandalar taz-
minattı olarak öldürülür ve iki metre derinliğindeki çukurlara üzerlerine sönmemiş kireç dö-
külerek gömülür. Mümkün olmadığı hallerde tamamen yakılarak imha edilir. 
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e) Sığır vebası hastalığından şüphe edilen hayvanlara derece tatbik edilir. Vücut ısısı 
39, 8°C ve üzerinde bulunan karantina bölgesindeki hayvanlar da tazminatlı olarak öldürülür 
ve imha edilir. 

f) Sığır vebası hastalığının bulaşmasından şüphe edilen sığır ve mandalar 21 gün mil-
şahadeye alınır ve günaşırı derece tatbik edilir. Vücut harareti 39, 8°C üzerinde bulunanların 
hergün ısıları kontrol edilir. Vücut ısıyı 39, 8'C altına düşmeyenler hasta kabul edilip öldürü-
lür ve imha edilir. Müşahede sonuna kadar vücut ısılarında değişiklik göstermeyen hayvanlar 
hastalıksızdır. Aşı yapılarak serbest bırakılır. 

g) Sığır vebası hastalığı çıktığında uygulanacak aşılama programı ve esasları Bakan-
lıkça tesbit edilir ve valiliklere derhal bildirilir. 

h) Yurt içinde sığır vebası hastalığının çıkması sonucu karantinaya alınan yerlerden 
sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlı hayvanlar ile saman, ot ve hayvan maddelerinin çıkarıl
ması yasaktır. Koyun ve keçi derileri ile yıkanmış, dezenfekte edilmiş yün, tiftik ve keçi kılı
nın çıkartılmasına izin verilir. 

i) Karantina sahası içindeki tektırnaklı hayvanlar ile develerin dezenfeksiyon yapıl-
dıktan sonra dışarı çıkarılmasına müsaade edilir. Karantinaya alınan yerde kanatlı hayvanla
rın kümes veya kafeslerde bulundurulmaları, köpeklerin bağlı tutulmaları zorunludur. 

j) Sığır vebası hastalığı çıkan yerlerdeki koyun ve keçi sürüleri, karantinada bulunan 
sığır ve mandalarla temas ettirilmez, ahırlarına sokulmaz. Hükümet veteriner hekimi koyun 
ve keçi sürülerini devamlı kontrol eder. 

k) Yurt içinde kara ve su vasıtaları ile nakliyat yapılırken sığır ve mandalarda veba 
hastalığı çıktığında ilk varacakları iskele, istasyon veya yerlerde hastalar hayvan sağlık zabıta
sı komisyonu kararı ile tazminatlı olarak öldürülür ve imha edilir. Diğerleri en yakın mezba-
hada kestirilir. Deri ve ayakları dezenfekte edilir. Etleri hakkında bu Yönetmelik ve Etlerin 
Teftiş Talimatına göre işlem yapılır. Bulaşmadan şüpheliler talep edildiğinde masrafları sahi-
bine ait olarak 21 gün müşabadeye alınır, Müşahade müddeti sonunda hastalıksız olanlar aşı-
lanarak serbest bırakılır. 

I) Sığır vebası hastalığı pazar ve panayırlarda çıktığında, o yerde hayvancağlık zabı-
tası komisyonu toplanır. Pazar ve panayırdaki sığır ve mandalar karantinaya alınır. Hastalar 
ve hastalıktan şüpheliler hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı ile tazminatlı olarak öldü-
rülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheliler 21 gün müşahadeye tutulur. Müşahade müddeti 
sonunda hastalıksız bulunanlar aşılanarak serbest bırakılır. 

m) Sığır vebası hastalığının kombina, mezbaha ve kesim yerlerindeki sığırlarda çık-
ması durumunda, hastalar ve hastalıktan şüpheliler tazminatlı olarak öldürülür ve imha edi-
lir. Diğer manda ve sığırlar kestirilir. Etleri hakkında bu Yönetmelik ve Etlerin Teftiş Talimatına 
göre işlem yapılır. Deri ve tırnakları dezenfekte edildikten sonra serbest bırakılır. 

n) Hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanlarla temas edenlerin ellerini, elbise ve ayak
kabılarını dezenfekte etmeleri zorunludur. Hastalara ait eşya ve malzemeler, nakilde kullanı
lan vasıtalar dezenfekte edilmedikçe kullanılmaz. Hasta hayvanların bulundukları yerin zemini, 
duvarları, yemlikleri, bölmeleri, dezenfekte edildikten sonra kullanılır. Hastalıklı yerdeki hayvan 
yemleri karantina dışına çıkarılmadan tek tırnaklı hayvanlara yedirilebilir. 

o) Sığır vebası hastalığı Türkiye'ye sınırı olan devletlerde veya başka ülkelerde çıktı-
ğında yurt içinde tesis edilecek tampon bölgeler ile koruyucu aşılama programı Bakanlıkça 
düzenlenir. Bakanlık il müdürlükleri sığır vebası koruyucu aşılama programını bütün imkân-
larını ve personelini görevlendirerek öncelikle uygulamak zorundadır. 

p) Sığır vebası hastalığı sebebi ile konulan karantina son ölüm veya iyileşmeden 30 
gün sonra gerekli dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 
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Şap Hastalığı 
Madde 108 — Şap hastalığı çıktığında hayvan sağlık zabıtası komisyonu toplanır; "Yö

netmeliğin Birinci Kısmının Dördüncü Bölümündeki" hastalık çıkışında alınacak genel ted-
birleri ve hastalığın durumuna göre aşağıdaki özel tedbirleri kararlaştırır. 

a) Şap hastalığı çıkan yer ile su ve meraları müşterek olan köyler karantina altına alı
nır. Geçit noktalarına hastalığın adı yazılı levhalar asılır. Hastalık aynı zamanda birkaç köyde 
veya mahalde çıkmış ise hepsini içine alan genel bir kordon konur. 

b) Şap hastalığının tipini tesbit için usulüne göre alınan hastalıklı numune derhal Şap 
Enstitüsüne gönderilir. Şap Enstitüsü hastalığın tipini belirler ve gerekli aşıyı il veya ilçe mü-
dürlüğüne gönderir. Hastalık mikrobunun durumu dikkate alınarak, hasta ve hastalıktan şüpheli 
hayvanlar dışındakiler aşılanır. 

c) Şap hastalığı çıkan yerdeki hayvan park, pazar ve panayırı kordon sahası içinde 
ise çift tırnaklı hayvanlara kapatılır. Hastalık yayılma özelliği gösteriyorsa il hayvan sağlık 
zabıtası komisyonu kararıyla ildeki bütün hayvan pazar ve panayırları çift tırnaklı hayvanlara 
kapatıldığı gibi çift tırnaklı hayvanlarla yapılan sevkiyat ve nakliyat yasaklanır. 

d) Hastalık bir köyde, mahalde veya ahırda çıktığında, buraların dışında bulunan yer
lerdeki hayvanlara bulaşması mümkün değilse buralarda sınırlı karantina konur. Hastaların, 
hastalıktan ve bulaşmadan şüphelilerin hastalık tamamen sönünceye kadar dışarıyla teması 
önlenir. 

e) Karantina altına alınan yerden çift tırnaklı hayvanlar ile ot saman gibi hayvan yem
lerinin ve hayvan maddelerinden tırnak, boynuz ve derinin çıkarılması yasaktır. Sütün kayna
tıldıktan sonra çıkarılmasına izin verilir. 

f) Karantinaya alınan yerlerden transit olarak geçirilecek hayvanlar kapalı vasıtalarla 
nakledilirler. Hayvanlar karantina bölgesini geçinceye kadar su ve yem vermek için vasıtalar
dan indirilmez. İndirilenler derhal 15 gün karantinaya alınır. 

g) Hastalar, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler sahibinin isteği halinde kapalı vası
ta ile kesilmek için en yakın mezbahaya gönderilir. Et ve derileri hakkında bu Yönetmelik hü
kümleri uygulanır. 

h) Karantina bölgesindeki hastalıksız hayvanların kesilmek için kapalı vasıtalarla mez-
bahaya sevkine müsaade edilir. Ancak deri, boynuz ve tırnakları dezenfekte edildikten sonra 
serbest bırakılır. Hükümet veteriner hekimi gerekli kontrotları yapmakla yükümlüdür. 

i) Şap hastalığının bulunduğu yerdeki tek tırnaklı hayvanların karantina bölgesi dışı
na çıkarılmasına tırnakları dezenfekte edildikten sonra müsaade edilir. 

j) Şap hastalığını takiple görevlendirilen hükümet veteriner hekimi hastalık tamamen 
sönünceye kadar hastalıklı bölgeyi devamlı kontrol eder. Hayvan sahiplerine hastalık hakkın
da bilgi verir. Hastaların tedavisi için mümkünse ilaç yardımı yapar; ilacı nasıl kullanacakla
rını öğretir. 

k) Şap hastalığı sebebi ile konulan karantina son hastanın iyileşmesinden veya ölü-
münden 15 gün sonra hükümet veteriner hekiminin kontrolunda yapılan dezenfeksiyonla kal-
dırılır. 

1) Şap hastalığı ile mücadele için alınacak diğer karar ve tedbirler Bakanlık talimatın
da belirtilir. 

Şarbon Hastalığı 
Madde 109 — Bir yerde şarbon hastalığının çıktığını haber alan hükümet veteriner he

kimi hastalık bölgesine geldiğinde hastaları ayırır ve sağlam hayvanlardan ayrı bir yerde mu
hafaza altına alır. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu kurulur. Komisyon hükümet veteriner 
hekiminin hastalık raporuna göre hastalık çıkış kararı alır ve hastalığı ilân eder. 

a) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararına göre tesbit edilen hastalıklı bölgenin 
giriş ve çıkış yerlerine "şarbon hastalığı vardır" levhaları dikilir. 
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b) Şarbon hastalığından ölen hayvanlar mümkünse yakılarak imha edilir veya iki metre 
derinliğindeki çukurlara, üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek, derileri ile birlikte gömülür. 
Hastalıktan ölen hayvanlara ait maddelerin çevreyi bulaştırmaması için hükümet veteriner he
kimi gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

c) Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların yem ve su kapları bulundukları yerden 
dışarı çıkarılamaz ve diğer hayvanlar için kullanılmaz. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanla
rın bulunduğu yere çıplak ayakla girilmez. Hayvan bakıcılarının ellerinde ve açık yerlerinde 
yara bulunmamalıdır. 

d) Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların kesilmesi ve etlerinin tüketilmesi yasak-
tır. Deri, kıl, yapağı, boynuz ve tırnaklarına el konulur ve imha edilir. 

e) Hasta ve bulaşmadan şüpheli hayvanların sütü, yapağı ve kılları imha edilir. 
f) Şarbon hastalığı yoldaki sürülerde ve hayvanlarda nakledilirken çıkmışsa hastalar 

ayrılır. Hastalıksız hayvanlar ayrı bir yerde karantinaya alınır. Beş gün içinde hastalıksız hay-
vanlardan yeni bir hasta tesbit edilmez ise sürünün yer değiştirmesine izin verilir. 

g) Şarbon hastalığından ölen hayvanlara otopsi yapılmaz. Ancak marazi madde al-
mak için kadavralar gömülecek çukurun içinde açılır. İşlem tamamlandıktan sonra derhal sön-
memiş kireç dökülerek gömülür. 

h) Şarbon hastalığının sönüşüne kadar karantina bölgesine aşısız tektırnaklı, sığır, ko-
yun, keçi ve domuzların girmesi yasaklanır. Şarbon hastalığına karşı aşılanmış hayvanların 
girişine izin verilir. 

i) Karantina bölgesinden mezbahaya sevk edilmek istenen büyük ve küçük baş hay-
vanlar hükümet veteriner hekimince muayene edilir. Hastalıksız oldukları tesbit edilen hay-
vanlar derhal kesilmek üzere kapalı vasıtalarla en yakın mezbahaya gönderilir. Hükümet 
veteriner hekimi durumu mezbaha veteriner hekimine bildirir. 

j) Şarbon hastalığı insanlara da bulaşabileceğinden, hükümet veteriner hekimi hasta
lık hakkında hayvan sahiplerine ve mahalli sağlık teşkilatına bilgi verir. 

k) Şarbon hastalığı mikrobu ile bulaşık mera ve su kaynaklarına hayvanların girmesi 
yasaklanır. Bu yerlerde otlatılmasında ve sulanmasında zaruret olan hayvanlar şarbon hasta
lığına karşı aşılanır ve aşılamadan 15 gün sonra bulaşık bölgeye girmelerine müsaade edilir. 

ı) Şarbon mikrobu ile bulaştığından şüphe edilen hayvan yemleri laboratuvar sonuç-
larına göre değerlendirilir. Müsbet çıkanlar imha edilir. 

m) Şarbon hastalığı çıkan veya hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların muhafaza edil-
diği ahır ve ağıllara; buralardaki- eşya ve malzemeler, hayvan yemleri ve maddeleri ile artıkları 
dezenfekte edildikten sonra hastalıksız hayvan konulmasına müsaade edilir. 

n) Şarbon hastalığında konulan karantina son ölüm veya iyileşmeden 15 gün sonra 
gerekli dezenfeksiyon yapıldıktan sonra kaldırılır. 

Sığırlarda Tüberküloz 
Madde 110 — Ticari amaçla süt sığırcılığı yapılan yerlerdeki ineklerin sistematik mua

yenelerinde veya tüberkülin testi yapıldığında yahut Bakanlıkça uygulamaya konulan proje-
lerle ilgili çalışmalarda tüberküloz hastalığı tesbit edildiğinde hayvan sağlık zabıtası komisyonu 
toplanır. Hükümet veteriner hekimince düzenlenen hastalık raporuna göre hastalık çıkış ka-
rarı alınır ve ilân edilir. 

a) Tüberkülozlu hayvanlar tazminatlı olarak kestirilir. Elleri hakkında bu yönetme-
lik ve Etlerin Teftiş Talimatı'na göre işlem yapılır. 

b) Tüberküloz hastalığı tesbit edilen hayvanla bir arada bulunan damızlık sığırlara tü-
berkülin testi uygulanır. Test neticesi müsbet olanlar aynı şekilde tazminatlı olarak kestirilir. 
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c) Yurt dışından getirilen damızlık sığırlara mahallinde veya tahaffuzhanede uygula-
nan tüberkülin testinin neticesi menfi ise gittikleri yerlerde iki ay sonra tekrar tüberkülin testi 
yapılır. Bu testte de menfi sonuç verenler hastalıksın kabul edilir. 

d) Süt sığırcılığı yapanlar her yıl ineklerini tüberküloz hastalığı bakımından muaye
neye ve tüberkülin testi yaptırmağa mecburdur. Hükümet veteriner hekimi hastalıksız hay-
vanlar için sağlık belgesi düzenler ve sahibine verir. Bu testi yaptırmayan hayvan sahipleri, 
haklarında kanuni işlem yapılmak üzere savcılığa bildirilir. 

e) Tüberkülin testi uygulaması ve neticesi ile ilgili hususlarda Sığır Tüberkülozu Yö-
netmeliği uygulanır. 

0 Tüberküloz hastalığı çıkan ahırlara dezenfekte edilmedikçe hayvan konulamaz. Hasta 
ve hastalıktan şüpheli sığırların yemleri ve maddeleri yakılarak veya gömülerek imha edilir. 
Süt kapları buharla yahut ilaçla dezenfekte edilir. 

g) Tüberküloz hastalığı çıkan yerlerdeki ineklerin sütü çiğ olarak satışa verilmez. 
h) Tüberkülozda karantina, hastalık çıkan ahır, ağıl veya yerle sınırlıdır. Hastalar dı

şındaki hayvanlarda test sonucu menfi ise test iki ay sonra tekrarlanır. İkinci test neticesi menfi 
olan hayvanlar hastalıksız kabul edilir ve karantina dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 

Koyun ve Keçilerde Çiçek 
Madde 111 — Yurt içinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığının çıktığını haber alan hü-

kümet veteriner hekimi hastalık mahalline gelince hasta hayvanları muayene eder ve hastalık 
raporunu düzenler. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu hastalık çıkış kararını alır ve hastalığı 
ilân eder. 

a) Çiçek hastalığına yakalanmış koyun ve keçiler ayrı bir yerde muhafaza altına alı
nır. Hastalıktan şüpheliler müşahede altında tutulur. Hastalığın bulaşması tehlikesi olan bü
tün koyun ve keçilere çiçek aşısı uygulanır. 

b) Çiçek hastalığından veya hastalık şüphesi altındaki hayvanlardan ölenler derileri 
ile birlikte yakılarak yahut derin çukurlara gömülmek suretiyle imha edilir. 

c) Karantina bölgesine dışarıdan hayvan girmesine ve içeriden hayvan çıkarılmasına 
izin verilmez. Karantina kaldırılıncaya kadar buradaki hayvanlar, yün ve derileri, hayvan yemleri 
ve maddeleri ile sürü köpeklerinin dışarı çıkarılması yasaklanır. 

d) Hastalıklı veya hastalıktan şüpheli hayvanlarda kullanılan her türlü alet ve malze
me dezenfekte edildikten sonra karantina bölgesi dışına çıkarılmasına müsaade edilir. 

c) Karantinaya alınan yerlerdeki hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler ile iyileşmiş hay
vanların kapalı vasıtalarla en yakın mezbahada kesilmelerine izin verilir. Bulaşmadan şüpheli 
hayvanların yün, deri, tırnak ve boynuzlarının dezenfekte edilmesi zorunludur. 

0 Hastalık çıkan yerlerdeki koyun ve keçilerin 10 gün içinde kesilecekleri tesbit edil-
mişse bu hayvanlara aşı uygulanmaz. 

g) Hastalıklı yerden izinsiz olarak çıkarılan sürüler bulunduğu yerde karantinaya alı
nır. Çıkaranlar hakkında kanuni işlem yapılmak üzere savcılığa müracaat edilir. 

h) Çiçek hastalığına yakalanmış hayvanlarda iyileşenler 15 gün bekletildikten sonra 
dezenfekte edilerek hastalıksız hayvanların yanına gönderilir. 

i) Koyun veya keçi çiçek hastalığına yakalanmış hayvanların bulundukları yerlere gi
ren bakıcıların çıkışlarında gerekli dezenfeksiyonu yapmaları zorunludur. 

j) Hastalık çıkan yerlerdeki hayvan yemlerinin buradaki hayvanlar tarafından tüke
tilmesine müsaade edilir. 

k) Koyun veya keçi çiçek hastalığı sebebiyle alınan karantina tedbirleri son iyileşme 
veya ölümden 60 gün sonra kaldırılır. 
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Ruam Hastalığı 
Madde 112 — Tektırnaklı hayvanlardaki burun akıntısı, burunda ülser, çene altı lenf 

yumrularının ağrısız şişkinliği veya deride ağrısız şişkinlikler yahut sebepsiz zayıflayan, vücut 
harareti değişiklik gösteren, öksüren ve yapılan tedaviye cevap vermeyen, testisleri şişmiş ve 
iltihaplı hayvanlara talimatnamesindeki esaslara göre mallein tatbik edilir. Sonuç müsbet ise 
hükümet veteriner hekimi hastalık raporu düzenler. Toplanan hayvan sağlık zabıtası komis
yonu hastalık çıkış kararı alır ve ilân eder. 

a) Mallein uygulaması sonunda hasta oldukları anlaşılan tektırnaklı hayvanlar tazmi-
natlı olarak öldürülür ve imha edilir. 

b) Hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar hakkında talimatnamesindeki hususlar 
uygulanır. 

c) Hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların kesilmesine ve etlerinin tü
ketimine izin verilmez. 

d) Ruam hastalığından ölen veya öldürülmesine karar verilen hastalar kapalı vasıta
larla gömülecekleri yahut yakılacakları yere sevkedilir. Nakil sırasında burun akıntılarının çev-
reye bulaşmaması için gerekli tedbirler alınır. Kadavralar üzerine sönmemiş kireç dökülerek 
derin çukurlara gömülür. Nakilden sonra vasıtaların dezenfekte edilmesi mecburidir. 

e) Ruam hastalığı çıkan veya hasta hayvanların muhafaza edildiği ahıra dışarıdan hay
van sokulmasına izin verilmez; her türlü eşya alet ve malzeme ile hayvan yemlerinin çıkarıl
ması yasaklanır, hasta hayvanlara ait gübreler yakılır. 

f) Bakanlıkça hazırlanan program ve projelere göre hastalıksız oldukları tesbit edilen 
tektırnaklı hayvanlara hükümet veteriner hekimince bir belge verilir. Alım ve satım sırasında 
bunun gösterilmesi zorunludur. Taşımada çalıştırılan tektırnaklı hayvanların altı ayda bir hü
kümet veteriner hekimine muayene ettirilmesi mecburidir. 

g) Bulaşmadan şüpheli olarak müşahedeye alınan hayvanların bulundukları yerden 
çıkarılmaları yasaktır. Çıkarılmaları halinde yeni götürdükleri yerdeki hastalığa yakalanabi-
lecek.hayvanlarla birlikte karantinaya alınır. Sahibi hakkında Kanunun cezai hükümleri uy-
gulanır. 

h) Hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların bulundukları yerdeki yem
likler, zemin ve duvarlar ile alet, eşya ve malzemeler mümkünse eldiven geçirilerek veya kim
yevi maddelerle dezenfekte edildikten sonra kullandırılır. Dezenfekte edilen ahırlara bir hafta 
sonra hayvan konulur. 

i) Ruam hastalığı insan sağlığı için tehlikeli olduğundan hastaların bulundukları yer
lere derilerinde yara olanların girmesine izin verilmez. 

j) Yönetmelikte yer almayan hususlarda Ruam Savaş Yönetmeliği uygulanır. 
k) Ruamda karantina hastalık çıkan ahır veya yerle sınırlıdır. Hastalar dışındaki hay

vanlarda test sonucu menfi ise test 21 gün sonra tekrarlanır. İkinci test sonucu menfi olanlar 
hastalıksız kabul edilir ve karantina dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 

Durin Hastalığı 
Madde 113 — Veteriner hekimce yapılan muayenede durin hastalığına yakalandığı an-

laşılan veya hastalıktan şüphe edilen tektırnaklı hayvanlar derhal ayrı bir yerde muhafaza al
tına alınır. Hastalığı haber alan hükümet veteriner hekimi hastalık çıkış raporunu düzenler. 
Hayvan sağlık zabıtası komisyonu hükümet veteriner hekiminin raporunu inceleyerek hasta
lık çıkış kararı alır ve ilân eder. 

a) Hasta ve hastalıktan şüpheli tektırnaklı hayvan cinsi temastan alıkonur ve ayrı bir 
yerde muhafaza edilir. Hastaların bir yıl içerisinde cinsi temasta bulunduğu aygır veya kısrak
lar tesbit edilerek sahipleri yanında bir yıl müşahede altında bulundurulur. Müşahede müdde-
ti sonunda hastalıksız olduklarına hükümet veteriner hekimince karar verilenler serbest bırakılır. 
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b) Durin hastalığı tedavi edilmeyecek derecede ilerlemiş aygır ve kısraklar hayvan sağlık 
zabıtası komisyonu kararı ile tazminats ı z ö ldürülür ve imha edilir. 

c) Durin hastal ığı bir bö lgen in birkaç yerindeki tekt ırnak hayvanlarda ç ıkt ığ ında bö l 
gedeki bütün tektırnaklı hayvanların hükümet veteriner hekimince muayene edilmesi mecburidir. 

d) Durin hastal ığ ına y a k a l a n m ı ş aygırlar kastre edilir, kısrakların -tedavi edi lmiş ol
salar bile- damız l ık ta kul lan ı lmas ı yasaklanır . Has ta l ığ ın yayg ın o l d u ğ u yerlerde bir yaş ındaki 
erkek ve iki yaş ındaki dişi hayvanlar da muayene edilir. 

e) Durin hastal ığ ına yaka lanmış veya hastal ıktan şüpheli hayvanlar iki haftada bir hü
kümet veteriner hekimince muayene edilir. Bunların bulundukları yerden ayrılmaları yasaklanır. 

f) Hasta l ığ ın b u l a ş m a s ı n d a n ş ü p h e edilen tektırnaklı hayvanlar bu lunduklar ı yerden 
çıkarılmaz ve yavru almak için ç i f t leşmede kul lanı lmaz. Bu laşmadan şüpheli hayvan sayısı fazla 
ise hastalık bö lges inde muayene istasyonu kurulur. Hayvan sahipleri hayvanlar ını muayene 
istasyonuna getirmek zorundadır . 

g) Hasta l ık ç ıkan yerdeki b u l a ş m a d a n şüphel i hayvanlar ın başka yerlere g ö t ü r ü l m e l e 
rinde zaruret varsa h ü k ü m e t veteriner hekimince karar verilir ve gittikleri yerin il veya i lçe 
m ü d ü r l ü ğ ü haberdar edilir. 

h) Hasta veya hasta l ıktan şüphel i tektırnaklı hayvan öze l veya kamu kuruluşuna ait 
ise, idaresine bilgi verilir. İdare, hayvan sağlık zabıtası komisyonunun kararlarına uymakla 
yükümlüdür . 

i) Durin hasta l ığ ında bir yıl süre ile m ü ş a h e d e y e a l ınan hayvanlardan, hasta ve hasta-
l ıktan şüphel i erkekler kastre edilip, kısraklar ö l d ü r ü l d ü k t e n sonra dezenfeksiyon yapı larak 
karantina tedbirleri kaldırılır. 

Sığır Brusellozu 

Madde 114 — İneklerde yavru atma şek l inde hastal ık g ö r ü l d ü ğ ü n d e ilgililerce m ü l k i 
makamlara veya B a k a n l ı k il ve i lçe m ü d ü r l ü ğ ü n e bildirilir. H ü k ü m e t veteriner hekimi hasta-
lık ç ıkan yerde gerekli muayeneyi yapar ve laboratuvar raporuna istinaden hastal ık çıkış ra-
porunu düzenler . Hayvan sağlık zabıtası komisyonu hastal ık çıkış kararı alır ve i lân eder. 

a) Yavru atan inekler ayrı bir yerde muhafaza altına alınır ve laboratuvara talimatna-
mesine göre marazi madde gönderi l ir . 

b> Hasta ve hastal ıktan şüphel i hayvanlarla bir arada bulunan diğer b ü t ü n sığırlar bu-
laşmadan şüphel i olarak talimatnamesine göre h ü k ü m e t veteriner hekimince muayene edilir. 

c) Laboratuvar muayenesi neticesinde bruselloz hastal ığ ına yakalandıklar ı anlaş ı lan 
hayvanlar ile bunlar ın ait o lduklar ı sürülerdeki , k ö y , ahır yahut meradaki b ü t ü n hayvanlar 
hastal ıktan şüphel i olarak m ü ş a h a d e y e alınır. A l t ı ayda bir kan serumu veya süt ler inin serolo-
jik muayenesi yapıl ır . Bir yıl i ç inde hiç bir yavru atma o lay ı g ö r ü l m e z ve son iki altı aylık kan 
serumları menfi bulunur ise bu hayvanlar hastal ıks ız sayılır. 

d) Laboratuvar muayenesi sonucunda bruselloz hastal ığ ına yaka landığ ı an laş ı lan da-
mızl ık boğa lar d ış ındaki sığırlar tazminat l ı olarak kestirilir. Et ve sakatat ı h a k k ı n d a Y ö n e t -
melik ve Etlerin Teft i ş T a l i m a t ı n a göre iş lem yapıl ır . 

e) Damız l ık olarak kul lanı lan b o ğ a l a r ı n altı ay ara ile üç defa kan serumlar ın ın mua-
yene ettirilmesi zorunludur. Laboratuvar muayenesi sonucu hastal ık tesbit edilen boğalar da-
mızl ıkta kul lanı lmaz; kastre edilir. 

0 Hasta l ık ç ıkan sürülerde bir yaş ından aşağı sığırlar ayrıl ıp ayrı bir sürü meydana 
getirilir. M ü m k ü n o l m a d ı ğ ı hallerde hastal ıks ız hayvanlarla bir arada bulundurulur. 

g) Hastal ıkl ı ve b u l a ş m a d a n şüphel i inekler ayrı yerlerde muhafaza edilir ve bu sürü
lerin sağ ımı , sağ lam hayvanlardan ayrı olarak ayrı kişiler ve vasıtalarla yapılır. Süt lerin birbi-
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rine karıştırılması yasaktır. Laboratuvar muayenesinde sütlerinde mikrop bulunan ineklerin 
sütleri imha edilir. Mikrop bulunmayan sütlerin kaynatılarak veya pastörize edilerek yahut 
yoğurt olarak tüketimine izin verilir. Hastalıklı ineklerin sağımı sırasında sütlerinin yerlere ve 
çevreye dökülmesine müsaade edilmez. Buzağı ve danaların hastalıklı ineklerin sütünü emme
si önlenir. 

h) Hastalık çıkan sürülerdeki ineklerin doğumları bu iş için ayrılan yerde yaptırılır. 
Doğumdan sonra vajen akıntıları bitinceye kadar aynı yerde bırakılır. Sonra arka kısımlar ve 
ayakları dezenfekte edilerek doğum yaptığı yerden çıkarılır ve geldiği sürüye katılır. 

i) Bruselloz hastalığına yakalanmış hayvanlardan çok zayıf olanlarının etleri kesildik
ten sonra imha edilir. Diğer etler hakkında Yönetmeliğe ve Etlerin Teftiş Talimatına göre iş
lem yapılır. 

j) Bruselloz hastalığı mücadelesinde bu Yönetmelikte yer almayan konularda Brusel-
losis Mücadele Talimatnamesine göre işlem yapılır. 

k) Brusellozda karantina hastalık çıkan ahır veya yerle sınırlıdır. Bruselloz tespit edi-
len yerde bir yıl içinde hiçbir yavru atma olayı görülmez ve son iki altı aylık kan muayeneleri 
menfi bulunur ise, bu yerdeki hayvanlar hastalıksız sayılır. Dezenfeksiyondan sonra karanti-
na tedbirleri kaldırılır. 

1) Bruselloz hastalığı ile ilgili aşılama programı ve kullanılacak aşı Bakanlıkça belirle
nir, Bruselloz aşısı tatbik olunan hayvanlar verilen talimata göre işaretlenir. 

m) Ticari amaçla süt inekçiliği yapan işletmelerin bruselloz hastalığı bakımından mu
ayene ve kontrolları Bakanlıkça verilen talimata göre yapılır. 

Koyun ve Keçi Brusellozu Hastalığı 
Madde 115 — Koyun ve keçilerde laboratuvar raporuna istinaden bruselloz hastalığı 

tesbit edildiğinde veteriner hekim hastalık çıkış raporu düzenler. Hayvan sağlık zabıtası ko
misyonu hastalık çıkış kararı alır ve ilân eder. 

a) Yavru atan hayvanlar sağlamlardan ayrılır. Hastalık çıkan sürünün sütlerinin kay
natıldıktan sonra tüketimine izin verilir. 

b) Hastalığın sağlamlara bulaşmasını önlemek için atık yavru zarları yakılıp imha edilir. 
Ahır ve ağıllarda dezenfeksiyon yapılır. 

c) Hastalık bulaşma ihtimali olan hastalıksız koyun ve keçilere, prospektüsünde yazı-
lı şartlara dikkat edilerek, aşı yapılır. Aşı yapılan hayvanlar işaretlenir. 

d) Karantinaya alınan hastalıklı bölgeye çift tırnaklı hayvanların girmesi yasaklanır. 
e) Koyun ve keçilerde bruselloz hastalığı ile mücadele etmek için Bakanlıkça hazırla-

nacak program ve projelere göre koyun, keçi, kuzu ve oğlaklara aşı uygulanır. Kuzu ve oğlak 
aşılamalarına ertesi yıllarda da devam edilir. 

f) Bruselloz hastalığı çıkan koyun ve keçi sürülerindeki koç ve tekeler enenir ve da-
mızlıktan çıkarılır. 

g) Koyun ve keçilerde çıkan bruselloz hastalığı sebebiyle alınan karantina tedbirleri 
hastalık çıkan ağıl veya yerle sınırlıdır. Son yavru atmadan otuz gün sonra dezenfeksiyon ya-
pılarak karantina tedbirleri kaldırılır. 

Tavuk Vebası Hastalığı 
Madde 116 — Tavuk vebası hastalığının çıktığını haber alan hükümet veteriner heki

mi hastalık mahallinde gerekli muayene ve incelemeleri yapar ve hastalık çıkış raporu düzen
ler. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu hastalık çıkış kararını alır ve ilân eder. 

a) Tavuk vebası hastalığının çıkmış olduğu yere hükümet veteriner hekimi gelinceye 
kadar ölen tavuklara ait kadavralar saklanır, Kokuşanlar yakılarak veya gömülerek imha edi-
lir. Hastalık çıkan yere gelen hükümet veteriner hekimi teşhis için laboratuvara marazi madde 
gönderir. 
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b) Tavuk vebasına yakalanmış tavuklar ve hastalıktan şüpheliler ayrı bir yerde bulun
durulur. Hastalıklı bölgenin giriş ve çıkışlarına tavuk vebası yazılı levhalar asılır. Hastalıksız 
tavukların hastalarla teması önlenir. 

c) Karantinaya alınan yerlere tavuk sokulmaz ve buralardan başka yerlere tavuk nak
line izin verilmez. Hasta ve hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli tavukların 24 saat içerisinde 
kesileceği sahibi tarafından bildirilirse tamamen kapalı vasıtalarla en yakın kesim yerine götü
rülmelerine izin verilir. Hükümet veteriner hekimi gerekli kontrolü yapmakla yükümlüdür. 
Kesilen hayvanların tüy, gübre ve karantina bölgesindeki kanları imha edilir. Hastalıksız ta-
vukların sahibinin isteği halinde kesilmek üzere bölge dışına çıkarılmasına müsaade edilir. 

d) Hasta ve hastalıktan şüpheli tavukların bulunduğu yere bakıcı ve ilgililerden baş
kasının girmesine izin verilmez. Buralarda gerekli dezenfeksiyon tedbirlerinin alınması zo
runludur. 

e) Hastalık sebebi ile karantinaya alınan yerlerden tavuk gübresi, tüyü ve yemlerin 
dışarı çıkarılması yasaklanır. 

f) Nakliyat sırasında tavuklarda veba hastalığı tesbit edildiğinde bütün hayvanlar ka
rantinaya alınır. Hayvan sahibinin isteği halinde en yakın tavuk kesim yerinde 24 saat içinde 
kestirilmelerine müsaade edilir. 

g) Bulaşmadan şüpheli tavuklar onbeş gün karantina altında bulundurulur. Bu müd-
det içerisinde hastalıktan ölen tesbit edilmez ise serbest bırakılır. 

h) Hastalık çıkan kümeslerde gerekli dezenfeksiyon yapıldıktan sonra hastalıksız ta-
vukların yetiştirilmesine izin verilir. 

i) Yurt dışından hudut giriş kapılarına getirilen tavuklarda veba hastalığı tesbit edil-
diğinde bulundukları yerde tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. 

j) Tavuk vebası hastalığında alınan karantina tedbirleri son ölümden 15 gün sonra 
dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 

Newcastle Hastalığı 
Madde 117 — Newcastle hastalığı çıktığında hükümet veteriner hekimi hastalık çıkış 

raporu düzenler. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu hükümet veteriner hekiminin raporuna 
göre hastalık çıkış kararı alır ve ilân eder. 

a) Hastalık çıkan yere gelen hükümet veteriner hekimi teşhis için ölen hayvanlardan 
bir kaç ianesini plastik torba veya kutu içinde en seri vasıta ile laboratuvara gönderir. Diğer 
tavuk kadavraları yakılarak veya gömülerek imha edilir. Ölen hayvanların baş, uzun kemik 
ve nefes borusu ile iç organları da laboratuvara teşhis için gönderilebilir. 

b) Hasta ve hastalıktan şüpheli tavuklar ayrı bir yerde bulundurulur. Buralara hasta-
lıksız tavukların, yabani kuşların, kemirici ve diğer hayvanların girmesi önlenir. 

c) Hasta ve hastalıktan şüpheli tavukların bulundukları yerlerden gübre ve tüylerinin 
başka yere taşınmasına izin verilmez. Ancak gübre ve tüyler yakılmak için dışarı çıkarılır. 

d) Hasta, hastalık ve bulaşmadan şüpheli tavukların 24 saat içinde kestirilmesi şartı 
ile en yakın kesim yerine sevklerine müsaade edilir. Kesilen tavukların zayıf olmayanlarının 
etlerinin tüketimine izin verilir. Hastalıksız tavuklara da sahibinin isteği halinde aynı işlem 
uygulanır, 

e) Bulaşmadan şüpheli tavuklarda 15 gün içinde hastalık görülmez ise aşı yapılarak 
hastalıksız tavuklar arasına katılır. 

f) Newcastle hastalığı çıkan kümeslere dezenfeksiyon yapıldıktan sonra hastalıksız ta-
vukların konulmasına müsaade edilir. 

g) Hayvan sağlık zabıtası komisyonunca hudutları belirtilen karantina sahasına dışa-
rıdan tavuk sokulmaz. Ancak kesilmek üzere sevkedilecek tavukların çıkarılmasına hükümet 
veteriner hekimi müsaade eder. 
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h) Newcastle hastalığı ile mücadele, koruma ve aşılama işlemlerinde Kanatlıların Ya-
lancı Tavuk Vebası (Newcastle) Hastalığına Karşı Koruma ve Savaş Yönetmeliği uygulanır. 

i) Hastalık çıkan yerlerde karantina tedbirleri kaldırıldıktan 30 gün sonra yumurtalar 
damızlıkta kullanılır. Kuluçka makinalarına konulan yumurtaların ilk 12 saat içinde formol 
veya uygun bir dezenfeksiyon ile dezenfekte edilmesi zorunludur. 

j) Newcastle hastalığı çıkan yerlerdeki karantina tedbirleri son ölümden ve imhadan 
15 gün sonra dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 

Tavukların Salmonellosisi 
Madde 118 — Tavuklarda salmonellosis hastalığının çıktığını haber alan hükümet ve-

teriner hekimi ölen ve hasta tavukları muayene eder. Hastalık çıkış raporunu düzenler. Hay
van sağlık zabıtası komisyonu toplanır, hastalık çıkış kararı alır ve ilân eder. 

a) Tavuk salmonellosisinden ölen veya hasta tavuklardan biri veya bir kaçı usulüne 
uygun olarak teşhis için laboratuvara gönderilir. 

b) Hasta veya ölü tavuk gönderilmesi mümkün olmadığında hastalıklı tavukların yu-
murtası, uzun kemik, iç organlar, gaita veya kan serumu laboratuvara gönderilebilir. 

c) Hastalıktan ölen tavuk ve civcivler yakılır veya gömülerek imha edilir. Laboratu-
var muayenesine göre hastalıklı oldukları tesbit edilen tavuklar kestirilir. Hastalık çıkan kü-
meslerde laboratuvar muayenesi 14 gün ara ile tekrarlanır. Müsbet vaka çıkmaz ve ölüm 
görülmez ise bir ay sonra muayene tekrarlanır. Son muayenede de menfi netice alınır ise kü
mes hastalıksız kabul edilir. 

d) Tavuk salmonellosisi hastalığı çıkan kümeslerde damızlık maksadı ile yetiştiricilik 
yapılmaz. 

e) Tavuk yetiştirilen kümesler Bakanlık il müdürlüğünce düzenlenen programa göre 
yılda bir defa tavuk salmonellosis! bakımından muayene edilir. Hastalık tesbit edilen kümes-
lerde hastalar derhal ayrılır ve kestirilir. Bu kümeslerde 6 ay içinde dört hafta aralıkla Yönet-
meliğine göre muayene ve dezenfeksiyon tekrarlanır. Arka arkaya yapılan iki muayenede temiz 
çıkan kümesler dezenfeksiyon yapıldıktan sonra hastalıksız kabul edilir. 

0 Hastalık tesbit edilen kümeslerde horozlar tavuklardan ayrılır. Hayvan yemleri, güb
releri ve artıkları yakılarak imha edilir. 

g) Yurt dışından ithal edilen yumurtalardan çıkarılan civcivler ile günlük civcivlerin 
beş ayını doldurduklarında; tavukların ise yurda sokuldukları yerde tavuk salmonellosisi ba-
kımından muayene edilmeleri zorunludur. 

h) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Kanatlıların Pullorum ve Gallinarum Has-
talığı Yönetmeliği uygulanır. 

i) Tavuklarda salmonellosis hastalığı sebebi ile alınan karantina tedbirleri en son ölüm
den 15 gün sonra dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 

Kuduz Hastalığı 
Madde 119 — Kuduz hastalığı çıktığını haber alan hükümet veteriner hekimi derhal 

hastanın bulunduğu yere gider ve hastalık çıkış raporu düzenler. Hayvan sağlık zabıtası ko
misyonu hastalık çıkış kararını alır ve ilân eder. 

a) Kuduz hastalığına yakalanmış ve kuduz hayvan tarafından ısırılan hayvanlar taz-
minatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Ancak, kuduz hayvan tarafından ısırılan hayvanla-
rın sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise, en geç 5 gün içinde kuduz aşısı ile tedavi altına 
alınmak şartıyla, hayvan nev'ilerine göre bu Yönetmelikte belirtilen karantina süresince mas-
rafları hayvan sahibine ait olmak üzere karantinaya alınır. Hükümet veteriner hekimi gerekli 
kontrolü yapmakla yükümlüdür. 
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b) Kuduz hastalığına yakalanmış hayvan, insanları da ısırmış ise hükümet veteriner 
hekimi durumdan mahalli sağlık teşkilatını haberdar etmekle yükümlüdür. Isırma olayı mev
cut olmasa bile il veya ilçe müdürlüklerinin hayvanlarda kuduz hastalığının çıktığını sağlık 
teşkilatına bildirmesi zorunludur. 

c) Kuduz hastalığı çıkan yerdeki sahipsiz ve başıboş köpekler köylerde muhtar ve ih-
tiyar; heyetince; kasaba ve şehirlerde belediye zabıtasınca tazminatsız olarak öldürülür ve im
ha edilir. 

d) Kuduz hastalığının bulaşmasından şüphe edilen hayvanlar da tazminatsız olarak 
öldürülür ve imha edilir. Sahipleri öldürülmelerine rıza göstermez ise en geç 5 gün içinde ku
duz âşısı ile tedavi altına alınarak et yiyenler, tektırnaklılar ve sığırlar altı ay; koyun, keçi, 
domuz ve kanatlılar üç ay masrafları sahibine ait olmak üzere karantinaya alınır. Hükümet 
veteriner hekimi gerekli kontrolu yapmakla yükümlüdür. 

e) Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar şehir ve kasabalarda belediyeler, köy-
lerde muhtarlıklar tarafından yaptırılan kapalı yerlerde 10 gün müddetle müşahedeye alınır. 
Müşahede sonunda kuduz hastalığının belirtisini göstermeyen hayvanlar hastalıksız sayılır. Mü
şahede masrafları sahibine aittir. 

f) Kuduz hastalığına yakalanmış veya hastalıktan şüpheli bir köpek müşahede yerin
den kaçar ve bulunamaz ise o mıntıkanın on kilometrelik çevresindeki sahipsiz ve başıboş kö
pekler öldürülür ve imha edilir. Sahipli köpekler zincire bağlanır. Çoban köpekleri sürülerin 
bulunduğu yerde serbest bırakılır. 

g) Sahipli kedi ve köpeklerin kuduz hastalığına karşı aşılanması mecburidir. Şehirler
de belediyelerce, köylerde muhtarlıklarca sahipli köpek ve kedilerin kaydı tutulur. Bu kayıtlar 
hükümet veteriner hekimince denetlenir. Köpekler üç aylık kediler altı aylık olduklarında ilk 
defa aşılanırlar. Her yıl aşı tekrarlanır. Aşılanan hayvanlar için aşı belgesi düzenlenir. Belge-
sizler öldürülür ve imha edilir. 

h) Kuduz hastalığından veya bulaşmadan şüphe edilen hayvanların bulundukları ye-
rin dışına çıkarılmasına izin verilmez. Bu hayvanların kesilmesi ve etlerinin tüketilmesi yasak
tır, sütleri imha edilir. 

i) Belediyeler ve köy muhtarlıkları kuduz hastalığından veya bulaşmadan şüpheli hay
vanların müşahedeye alınabilecekleri yeri temin etmek zorundadır. 

j) Kuduz hastalığına yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanların kadavraları, de
rileri ile birlikte imha edilir. 

k) Kuduz hastalığının kesin teşhisi için, hastalığa el koyan veterinerlikçe ölen veya öl-
dürülen hayvanın başı bolca tuzlanıp, plastik torbaya sardırılır. Teneke kutu içerisinde veya 
tahta kutuda laboratuvara gönderilir. Ambalaj üzerine kuduz kelimesinin belli olacak şekilde 
yazılması zorunludur. 

1) Kuduz veya kuduz hastalığından şüphe edilen hayvan tarafından ısırılan hayvanla-
ra beş gün içinde küratif aşı, tarifnamesine göre yapılır. 

m) Kuduz hastalığı sebebi ile konulan karantina tedbirleri hastalığa yakalanan hay-
van; et yiyen, tektırnaklı ve sığır ise altı ay sonra; koyun, keçi, domuz ve kanatlılarda üç ay 
sonra dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 

n) Kuduz hastalığı ile mücadele ilgili bakanlıklarla yapılacak müşterek çalışma esas
ları düzenlenecek protokollerle belirlenir. 

At Vebası Hastalığı 
Madde 120 — At vebası hastalığının çıktığını haber alan hükümet veteriner hekimi has

talık çıkan yere gelir ve hastalık çıkış raporunu düzenler. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu 
hükümet veteriner hekiminin raporunu inceler ve hastalık çıkış kararı alır ve ilân eder. 
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a) Hasta tektırnaklı hayvanlar ayrılır ve tazminatlı olarak öldürülür ve derileri ite bir-
likte imha edilir. 

b) Hastalık çıkan yerin giriş ve çıkış noktalarına at vebası hastalığı levhası dikilir. 
c) Karantina bölgesine tektırnaklı hayvanların girmesine izin verilmez; hastalık çıkan 

yerdeki tektırnaklı hayvanların ahırları sineklere karşı ilaçlanır. 
d) Hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar ayrı bir yerde muhafaza altında bu

lundurulur. Vücut hararetleri devamlı kontrol edilir. Vücut harareti yükselen ve vücutta ödem 
teşekkül eden, ağız ve burun akıntısı bulunan hayvanlar derhal tazminattı olarak öldürülür 
ve imha edilir. 

e) Hastalığın bulaşmasını önlemek için hastalık çıkan yerdeki ve civarındaki tektır-
naklı sağlam hayvanlar at vebası aşısı ile aşılanır. Yurt içinde yapılacak koruyucu aşılamalar 
Bakanlıkça verilecek programa göre uygulanır. 

f) At vebası hastalığından ölen veya öldürülen hayvanlar iki metre derinliğindeki çu-
kurlara gömülür veyahut yakılarak imha edilir. 

g) At vebası hastalığı sokucu sinekler vasıtası ile bulaştığından, hastalık çıkan yerler
deki tektırnaklı hayvanların ahır ve pencereleri sinek geçirmeyen tellerle kapatılır ve hastalık 
süresince hayvanlar dışarı çıkarılmaz. 

h) At vebası hastalığını bulaştıran sokucu sinekle su birikintileri ve bataklıkların bu-
lunduğu yerlerde yaşadıklarından buralara tektırnaklı hayvan sokulmaz, mümkünse buraları 
ilaçlanır. 

i) Yurdumuza sınır olan devletlerde veya başka ülkelerde at vebası hastalığı çıktığın-
da tesis edilecek tampon bölgeler ve aşı uygulamaları Bakanlıkça belirlenir. 

j) At vebası hastalığında konulan karantina tedbirleri son ölüm veya öldürülmeden 
60 gün sonra dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. 

Mavidil Hastalığı 
Madde 121 — Koyunlarda mavidil hastalığının çıktığını haber alan hükümet veteriner 

hekimi hastalık çıkan yere gelir ve hastalık çıkış raporunu düzenler. Hayvan sağlık zabıtası 
komisyonu hastalık çıkış kararı alır ve ilân eder. 

a) Hasta ve hastalıktan şüpheli koyunlar ayrılır. Bulaşmadan şüpheliler ayrı bir yerde 
muhafaza altına alınır. 

b) Mavidil hastalığının virüsünü sinekler taşıdığından hayvan ve hayvan barınakları 
ilaçlanır. 

c) Hastalığın sağlamlara bulaşmasını önlemek için mümkünse koyun sürüleri alçak 
ova ve bataklık yerlerden yüksek yerlere götürülür. Hastalıksız hayvanlara aşı uygulanır. 

d) Hayvanlar öğleden sonra ve geceleri kapalı yerlerde muhafaza edilir. 
e) Karantina bölgesine dışarıdan koyun keçi ve sığır sokulması ve çıkarılması yasak

tır. Aşılanmış koyunların bölgeye girmesine müsaade edilir. 
0 Mavidil hastalığı çıkan veya çıkma ihtimali olan bölgelerdeki koyunlara Bakanlık

ça düzenlenen programa göre koruyucu aşı uygulanır. 
g) Mavidil hastalığında konulan karantina tedbirleri son iyileşme ve ölümden kırk gün 

sonra kaldırılır. 

Uyuz Hastalığı 
Madde 122 — Hayvanlarda uyuz hastalığının çıktığını haber alan hükümet veteriner 

hekimi hasta hayvanları muayene eder ve hastalık çıkış raporu düzenler. Hükümet veteriner 
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hekiminin hastalık çıkış raporunu inceleyen hayvan sağlık zabıtası komisyonu hastalık çıkış 
kararı alır ve ilân eder. 

a) Uyuz hastalığına yakalanmış hayvanlar hastalıksız hayvanlardan ayrılır. Hasta hay-
vanların ilaçla tedavisi yapılır. Vücudun büyük bir bölümünde hastalık görülen zayıf hayvan
lar tazminatsız öldürülür ve imha edilir. 

b) Hastalık çıkan ve tedaviye alınan hayvanların karantina bölgesi dışına çıkmalarına 
izin verilmez. Dışarıdan bu yerlere hayvan sokulması yasaklanır. 

c) Uyuz hastalığı çıkan yerlerden deri, yün, tiftik, kıl ve yapağının ilaçlandıktan son-
ra kapalı çuvallar içinde dışarı çıkarılmasına müsaade edilir. 

d) Uyuz hastalığı şehir ve kasabalarda bir ahırda çıkmış ise, o yerle sınırlı olarak ka
rantina tedbirleri uygulanır. 

e) Uyuz hastalığına yakalanmış sürülerin otlatıldığı meralara sekiz hafta geçmedikçe 
hastalıksın sürü sokulması yasaktır. 

f) Uyuz hastalığı sebebi ile karantinaya alınan yerlerden kesilmek için kapalı vasıta
larla mezbahaya hayvan sevkine izin verilir. 

g) Uyuz hayvanların bakıcıları yıkandıktan, kullanılan eşya, alet ve malzemeler ilaç-
landıktan sonra hastalıksız hayvanlarla temas edebilir. 

h) Uyuz hastalığına yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanların barınaklarına, 
yerler ilaçlanıp dezenfeksiyon yapıldıktan sonra hastalıksız hayvanların konulmasına müsaa
de edilir. 

i) Uyuz hastalığı hayvan park ve pazarlarında veya sevkiyat sırasında çıkarsa, hasta-
lar ve hastalıktan şüpheliler bulundukları yerde karantinaya alınır. 

j) Uyuz hastalığında konulan karantina tedbirleri, son iyileşme veya ölümden sonra 
tektırnaklı uyuzunda altı, diğer hayvanların uyuzunda sekiz hafta nihayetinde dezenfeksiyon 
yapılarak kaldırılır. 

k) Yurt dışından getirilen hayvanlarda uyuz hastalığı tespit edildiğinde; hastalar ve 
hastalıktan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheliler her 
türlü masrafı sahibine ait olmak üzere karantinaya alınarak memleket içinde sağlık zabıtası 
hükümlerine tâbi tutulur. 

Kordon Müddeti 

Madde 123 — Hastalığın nevine ve özelliğine göre hayvan sağlık zabıtası komisyonunca 
tesbit edilen karantina müddeti tamamlanmadan kordon kaldırılmaz. Hayvan sağlık zabıtası 
komisyonunca alınan karar ve tedbirlere uyulması mecburidir. 

Hastalık Bölgesine Giriş ve Çıkış 

Madde 124 — Hayvan Sağlık ve Zabıtası Kanununun 4 üncü maddesine göre tesbit edi-
len ihbarı ve mücadelesi mecburi hastalıkların çıktığı yerlerde hastalığın nevine ve özelliğine 
göre hasta, hastalık ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar hakkında kanunda yazılı işlemler 
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yapılmakla beraber Yönetmeliğin bükümleri ve hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca 
alınan karar ve tedbirler noksansız uygulanır. Hastalıklı yerlere hastalığa hassas ve hastalığı 
taşıyacak hayvanların sokulmasına kesinlikle müsaade edilmez. Hastalık bölgesine girmesine 
izin verilen bakıcı ve diğer görevlilerin hastalık çıkışlarında getirilen tedbirlere uymaları 
zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Müşterek Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tazminat 

Tazminat Verilecek Hastalıklar 

Madde 125 — Sığır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu has-
talıklarından dolayı kestirilen veya öldürülen hayvanların sahiplerine Bakanlık bütçesinden 
aşağıda belirtilen esaslara göre tazminat verilir : 

a) Ruam hastalığının açık belirlileri olan burun akıntısı, burunda ülser, çene altı lenf 
yumrularının ağrısız çene kemiğine yapışık büyümesi ve derisinde ülser ve ödemler bulunan 
tektırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin yarısı, 

b) Mallein testi uygulanması sonucunda veya bakteriyolojik ve serolojik muayenede 
ruam hastalığına yakalandıkları tesbit edilen tektırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetle-
rinin dörtte üçü, 

c) Tüberküloz hastalığının açık belirtilerini gösteren sığırların takdir edilecek kıymet
lerinin yarısı, 

d) Tüberküloz testi uygulanması sonunda tüberküloz hastalığına yakalandıkları tes-
bit edilen sığırların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü, 

e) Serolojik veya bakteriyolojik muayene sonucunda sığır bruselloz hastalığına yaka-
landıkları tesbit edilen sığırların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü, 

0 Sığır vebası ve at vebası hastalıklarına yakalandıkları hükümet veteriner hekimince 
tesbit edilen sığır ve atların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, 

g) İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı koruma maksadı ile hükümet vete-
riner hekimi veya hükümet veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyeni ta
rafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları yüzünden öldükleri mutlak surette otopsi ve 
laboratuvar muayeneleri ile tesbit edilen hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, 

ödenir. 

Sığır tüberkülozu ve brusellozunda kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan 
et, deri ve diğer kısımlarının rayiç bedel üzerinden kıymeti takdir edilerek sahibine bırakılır 
ve bedeli hak ettiği tazminattan düşürülür. 
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Tazminat; hasta, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheli hayvanların hükümet veteriner he-
kimince hayatta iken muayenesi veya test uygulaması yahut laboratuvar muayenesi sonucu 
düzenlenecek rapora ve hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararına göre kıymet takdir komis
yonunca belirlenir. 

Tazminat Verilmeyen Haller 

Madde 126 — Resmi kuruluşlarla belediyelere ait ve tazminatlı bir hastalığa yakalan-
dıkları anlaşılan veya test uygulaması yahut laboratuvar muayenesi sonucunda hastalıklı ol-
dukları tesbit edilen hayvanlar için tazminat ödenmez. 

Tazminatlı hastalığa yakalanan ve sahipleri tarafından hastalığı haber verilmemiş hay
vanlar veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış olanlar ile menşe şehadetnamesi veya 
veteriner sağlık raporu olmadan sevk olunan yahut hükümet veteriner hekimine muayene etti
rilmeden ölen hayvanlar için tazminat verilmez. 

İhbarı zorunlu hastalıklardan birisinin çıktığı hayvan sağlık zabıtası komisyonunun has
talık çıkış kararında belirtildiği ve aşılama veya ilaçlama yahut test uygulanmasına karar ve
rildiği halde, hastalıklarda bunları uygulatmayan hayvan sahiplerine de tazminat ödenmez. 

İhbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı yapılan aşı, serum, ilaç uygulamalarından mü-
tevellit verim kayıpları için tazminat ödenmez. 

Kıymet Takdiri 

Madde 127 — Tazminat ödenmesi gereken hallerde hayvanların kıymetini takdir et-
mek için üç kişilik kıymet takdiri komisyonu kurulur. Komisyon hayvan sağlık zabıtası ko
misyonu başkanlığınca görevlendirilen bir üye, hayvan sahibinin göstereceği bilirkişi ve hükümet 
veteriner hekiminin iştiraki ile teşekkül eder. 3285 sayılıKanuna göre öldürülmesi veya kesti
rilmesi gereken hayvanların kıymet takdiri mahalli rayice göre komisyonca yapılır. 

Talimatlar 

Madde 128 — 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulan
ması ile ilgili diğer hususlar Bakanlık talimatıyla tespit edilir. 

Yürürlük 

Madde 129 — Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 130 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI1 NCA 
15 MART 1989 TARİHİNDE UY GULANACAK KURLAR: 
BÜLTEN NO: 1989/52 

EFEKTİF DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞı ALIŞ SATIŞ 

1 ABD DOLARI 1974.06 1978.Ü2 1974.06 1998.00 
1 AVUSTRALYA DÜLARI 1595.44 1596.64 1568.32 1614.79 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 150.56 150.86 150.58 152.40 
1 ALMAN MARKI 1058.59 1060.71 1058.59 1071.42 
1 BELÇİKA FRANGI 50.68 50.78 49.82 51.29 
1 DANİMARKA KRONU 271.73 272.27 271.73 275.02 
1 FİN MARKKASI 453.91 454.32 446.19 459.41 
1 FRANSIZ FRANGI 312.60 313.23 312.6D 316.39 
1 HOLLANDA FLORİNİ 938.91 940.79 938.91 950.29 
1 İSVEÇ KRONU 309.51 310.13 309.51 313.26 
1 İSVİÇRE FRANGI 1237.66 1240.14 1237.66 1252.67 
100 İTALYAN LİRETİ 144.41 144.70 141.96 146.16 
1 JAPON YENİ 15.20 15.23 14.94 15.36 
1 KANADA DOLARI 1650.55 1653.86 1622.49 1670.57 
1 KUVEYT DİNARI 6825.95 6639.63 6709.91 6908.72 
1 NORVEÇ KRONU 290.73 291.31 285.79 294.25 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 3389.47 3396.26 3389.47 3430.57 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 526.48 527.54 517.53 532.87 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD DOLARI 1.2373 AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI 13.1098 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
1 ABD DOLARI 1.8648 ALMAN MARKI 
1 ABD DOLARI 38.9527 BELÇİKA FRANGI 
1 ABD DOLARI 7.2649 DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI 4.3^90 FİN MARKKASI 
1 ABD DOLARI 6.3149 FRANSIZ FRANGI 
1 ABD DOLARI 2.1025 HOLLANDA FLORİNİ 
1 ABD DOLARI 6.3780 İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI 1.5949 İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI 1366.97 İTALYAN LİRETİ 
1 ABD DOLARI 129.88 OAPON YENİ 
1 ABD DOLARI 1.1960 KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI 6.7900 NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI 3.7495 SUUDİ ARABİSTAN R: 
1 KUVEYT DİNARI 3.457B ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.7169 ABD DOLARI 

BİLGİ İÇİN: 
1 ÜZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.3066 ABD DOLARI 
1 AVRUPA HESAP BİRİMİ(ECU) 1.1166 ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2584.62 TÜRK LİRASI 
1 AVRUPA HESAP BİRİMİ(ECU) 2208.66 TÜRK LİRASI 
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SAYFA 1 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15 MART 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak Hazine İhalesi i le 
alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
(T : D e v l e t İç Borçlanma Tahvili, B:Haıine Bonosu) 
VADE 

TARİHİ TANIM 
VADEYE KALAN 
GÜN SAYISI 

BUGÜNKÜ t 
(100.000 

22/03/89 12T 7 99.141 
22/03/89 98 7 99.141 
29/03/89 38 14 98.207 
05/04/89 6B 21 97.224 
19/04/89 12T 35 95.206 
19/04/89 9B 35 95.206 
26/04/89 33 42 94.190 
03/05/89 68 49 93.176 
17/05/89 98 63 91.165 
17/05/89 12T 63 91.165 
31/05/89 68 77 89.187 
14/06/39 12T 91 87.250 
14/06/89 98 91 87.250 
28/06/89 68 105 85.356 
12/07/89 12T 119 83.507 
12/07/89 98 119 83.507 
26/07/89 68 133 81.705 
09/08/89 98 147 79.950 
09/08/89 12T 147 79.950 
06/09/89 98 175 76.575 
06/09/89 12T 175 76.575 
27/09/89 98 196 74.161 
04/10/89 98 203 73.377 
04/10/89 12T 203 73.377 
01/11/89 93 231 70.349 
01/11/89 12T 231 70.349 
29/11/89 98 259 67.480 
29/11/89 12T 259 ©7.480 
27/12/89 12T 287 «4.762 
24/01/90 12T 315 62.186 
21/02/90 12T 343 59.744 

Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 
arasında gelen.üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alınan 
Devlet tç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan bir 
sonraki tarih esas a l ın ı r . 
üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazîne ihalesi ile alınan Devlet İç Borçlanma 
Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
VADE YILLIK KUPON 

TARİHİ TAHÎM HİZ ORANİ (100.000 

26/03/89 18T2 48.50 122.642 
24/04/89 18T2 50.00 119.368 
14/05/89 24T2 44.50 114.751 
21/05/69 18T2 50.00 115.608 
14/06/89 24T2 46.50 111.497 
19/06/89 18T2 48.50 111.326 
11/07/89 24 T2 46.00 107.878 
03/08/89 24T2 39.00 104.202 
05/09/89 18T2 59.00 101.443 
03/10/89 24 T2 50.50 122.475 
31/10/89 24 T2 50.00 118.508 
28/11/89 24T2 50.00 114.641 
26/12/89 24 T2 48.00 110.286 
28/01/90 36T2 40.00 104.972 
28/02/90 36T2 41.50 101.605 
28/03/90 36T2 42.00 119.376 
22/04/90 24T2 59.00 123.179 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ D E Ğ E R 
TL ÜZERİNDEN) 
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DEĞER 
3.-TL ÜZERİMDEN) 
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SAYFA 2 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 15 MART 1989 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ İKİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

11/05/90 18T2 6 3 . 5 0 121.576 
17/06/90 24T2 6 1 . 5 0 1 1 4 . 6 9 9 
18/07/90 36T2 4 0 . 5 0 1 0 6 . 1 5 3 
2 5 / 0 7 / 9 0 36T2 3 8 . 5 0 1 0 5 . 1 0 5 
12/08/90 24T2 5 6 . 0 0 104.641 
12/09/90 36T2 4 8 . 0 0 100.261 
07/10/90 24T2 5 4 . 5 0 1 2 3 . 6 5 7 
07/11/90 36T2 5 0 . 5 0 117.717 
0 5 / 1 2 / 9 0 36T2 5 0 . 0 0 1 1 3 . 5 9 9 
01/01/91 36T2 4 7 . 0 0 1 0 9 . 3 4 8 
22/01/91 36T2 5 4 . 0 0 1 0 7 . 6 0 8 
08/04/91 36T2 5 9 . 0 0 1 2 5 . 4 4 8 
06/05/91 36T2 6 3 . 0 0 122.276 
03/06/91 36T2 6 3 . 0 0 117.481 
01/07/91 36T2 6 0 . 0 0 111 .934 
23/09/91 36T2 5 3 . 5 0 1 2 5 . 4 2 0 
18/11/91 36T2 6 3 . 0 0 1 2 0 . 1 8 8 

'•.1988 ve 1989 yılllarında ihraç edilmiş bulunan değişken f a i z l i D e vlet T a h v i l l e r i n i n 
değerleri aşağıdadır.(Bu kıymetler. Kamu Kurumlarının yapacakları i h a l e ve 
sözleşmelerde ve Hazi ne'ce satılan M i l l i Emlak b e d e l l e r i n i n ödenmesinde nominal 
değerleri üzerinden kabul e d i l i r . ) 

VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
-TL ÜZERİNDEN) TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000 

20/02/91 24T2-D 103.620 
20/02/92 36T2-D - 103.620 
20/02/93 48T2-0 - 103.620 
02/11/91 36T2-D - 120.935 
01/10/92 48T2-D - 126.164 
15/03/91 24TD - 100.000 
15/03/92 36TD - 100.000 
15/03/93 48TD - 100.000 
5.Yukarıdaki maddelerde b e l i r t i l e n l e r dışında k a l a n Devlet İç Borçlanma 

S e n e t l e r i nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. 
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YARGI BÖLÜMÜ: 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Karar No : 186 
K A R A R 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan 10/3/1989 günlü yazıda; 
"1 — Bir seçim çevresinin herhangi bir seçimine sadece bir siyasî partinin katılması du

rumunda, birleşik oy pusulasının adeta bir partinin oy pusulası halini aldığına değinilerek, 
" E V E T " veya "TERCİH" mühürü basılmadan zarfa konularak kullanılmış bu şekildeki oy 
pusulasının geçerli sayılıp sayılmayacağı, 

2 — Birden fazla bağımsız adayın katıldıkları belediye meclisi ya da i l genel meclisi üye
likleri seçimlerinde, aynı seçimin birden fazla bağımsız adayına ait oy pusulalarının zarfa ko
nularak kullanıldığı durumlarda zarftan çıkacak bu oy pusulalarının geçerli sayılıp 
sayılmayacağı" 

Hususlarında duraksamalar bulunduğu belirtilerek, uygulamada birliğin sağlanması için 
bu konuları kapsayan bir karar verilmesinin istendiği görülmekle gereği görüşülüp düşünüldü: 

1 — Bilindiği üzere Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 298 
sayılı Kanunun 78 inci maddesi ile Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He-
yetleri Seçimi Hakkında 2972 sayılı kanunun 1 inci maddesi, seçimlerde birleşik oy pusulala
rının kullanılmalarını öngörmüştür. Hangi seçime ait olursa olsun birleşik oy pusulalarının 
ortak özelliklerinden en önemlisi belli seçim çevresinde seçime katılacak siyasî partilerin tü
müne yer verilmiş olmasıdır. Bu ortak özellik gereği ve doğal sonuç olarak oy verme, bu oy 
pusulaları üzerinde yerleri belirlenmiş siyasî partilerden birinin tercih edilerek ona ayrılmış bö
lüme "Evet" veya "Tercih" mühürünün basılması ile gerçekleşir. Diğer bir deyimle mühür, 
birleşik oy pusulası üzerinde birden çok siyasî partinin adı bulunduğu için, kendisine oy veri
len siyasî partiyi belirlemek için basılır. 

Oyun, birleşik oy pusulasında oy verilmek istenen siyasî partiye ayrılan bölümüne mü
hür basmak suretiyle kullanılacağına dair 298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 5 numaralı 
bendi ite 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 3469 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası 
hükmüne ve üzerinde "Evet" (Tercih) mühürü basılmamış birleşik oy pusulasının geçersiz ol
duğuna ilişkin 298 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin "6" numaralı bendine rağmen, birle
şik oy pusulasında bir siyasî partinin diğerinden ayırdedilmesini gerektiren bir durum 
bulunmaması, diğer bir deyimle, oy pusulasında yalnız bir siyasî partinin adının bulunması 
halinde bir tercihin söz konusu olmayacağı durumlarda oy pusulasında mutlaka "Tercih" ve
ya "Evet" mühür izinin aranması zorunluğu olmamak gerekir. 

Yukarıda açıklanan hukuksal durumun gerekçesi ve yasa hükümlerinin amacı dikkate 
alındığında, tek parti oyuna dönüşmüş birleşik oy pusulasında böyle bir tercih yapılmamış 
(mühür basılmamış) olsa bile oyun geçerli olacağının kabulü gerekir. Çünkü böyle bir oy ver
mede seçeneğe konu olacak başka bir Siyasî parti yoktur. Ancak, herşeye rağmen "Tercih" 
veya "Evet" mühürü basılmış ise, bu oyun geçerli olacağı tabiidir. 

2 — İl genel meclisi veya belediye meclisi üyelikleri seçimlerinde, bir zarftan birden çok 
bağımsız adaya ait oy pusulasının çıkması haline gelince. Bu seçimlerin birer meclisinin oluş
masına yönelik olmalarından dolayı birden çok kimsenin seçilmesini amaçladığı ve bir siyasî 
partiye oy verilmiş olması halinde o seçim çevresinin çıkaracağı meclis üyesi sayısı kadar kişi-
ye oy verilmiş olacağı olguları dikkate alındığında, bağımsızlara oy vermek isteyen bir seçme-

Yargı Bölümü Sayfa : 1 
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nin birden çok, hatta varsa, o meclis için seçilecek kişi sayısınca bağımsız adaya oy verebilece
ği, bir an için düşünülebilir ise de, bunun yürürlükteki yasa hükümleri ile bağdaşmadığı ilk 
bakışta kolayca anlaşılır. 

Gerçekten, önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde uygulanmayacak olmakla bera
ber, 298 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin " 2 " numaralı bendinin üçüncü fıkrasında, bağım
sız adayların müşterek oy pusulasındaki yerleri belirlendikten sonra, " 3 " numaralı bentte, 
bağımsız adayların ad ve soyadlarının siyasî parti adaylarının aksine, birleşik oy pusulasına 
yazılacakları açıklanmış olup, aynı maddenin " 5 " numaralı bendinde seçmenin, "... dilediği 
siyasî partiye veya bağımsız adaya ayrılan alanın herhangi bir yerine... (Evet) yazılı mühürü 
basar..." ifadesine yer verilmiştir. Böylece oy verilirken, her bir bağımsız adayın birleşik oy 
pusulasında yer alan herhangi bir siyasî parti gibi işlem göreceği açıklanmış, ancak "tek" ba
ğımsız adaya oy verilebileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 103 üncü maddenin " 5 " numaralı 
bendi ile son fıkrası da açıklanan kanun hükmünden çıkan anlamı doğrulamakta, bu hüküm
lerde birden çok bağımsız adaya verilen oyun geçersiz olduğu vurgulanmaktadır. 

Diğer taraftan, 2972 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 3469 sayılı Kanunla değişik, 
ikinci fıkrasında, seçmenin bağımsız adaya oy vermek istediği takdirde "...yalnızca bağımsız 
adaya ait kapalı oy verme yerindeki oy pusulasını zarfa koymak suretiyle" oyunu kullanacağı 
açıklanmış olmakla, yalnız bir bağımsıza oy verilebileceği doğrulanmıştır. 2972 sayılı Kanu
nun 18 inci maddesinin (b) işaretli bölümünden sonra gelen fıkrada, seçimlere katılacak ba
ğımsız adayların, Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebad, şekil ve miktardaki oy 
pusulalarını ilgili seçim kuruluna verecekleri öngörülmüştür. Bağımsız adayların müşterek lis
teyle seçime gireceklerine dair bir yasa hükmü bulunmadığına göre, bağımsız adayın ilgili se
çim kuruluna vereceği oy pusulası yalnız kendi adını taşıyan oy pusulası olup, yukarıda sözü 
edilen 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında değinilen ve zarfa koyulmak suretiyle kullanılacak 
oy pusulasının da bir tek bağımsız adaya ait olacağı açıktır. Bütün bu nedenlerle seçmen, oyu
nu bağımsızlar için kullanmak istediği takdirde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği se
çimlerinde de yalnız bir tek adaya ait oy pusulasını zarfa koyacak, birden çok bağımsız adaya 
ait oy pusulasının zarfa konulması halinde belli bir seçime ait olan bu oyların tümü geçersiz 
olacaktır. 

Bu itibarla, yukarıda açıklanan iki konuda uygulamada birlik sağlanması amacıyla Yük
sek Seçim Kurulunca bir ilke kararı alınmasında yarar görülmüştür. 

SONUÇ 
1 — Bir seçim çevresindeki herhangi bir seçime yalnız bir siyasî partinin katılması ve 

bu suretle bu seçime ait birleşik oy pusulasında yalnız bir siyasî partiye yer verilmiş bulunması 
durumunda " E V E T " veya "TERCİH" mühürünün basılmamış olmasının, bu oyu yalnız bu 
nedenle geçersiz kılmayacağına, 

2 — Birden çok bağımsız adayın katıldıkları belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği 
seçimlerinde, oy zarfından bir seçimin birden fazla bağımsız adayına ait oy pusulalarının çık
ması halinde, o seçime ait bu oy pusulalarının geçersiz olacağına, 

3 — Kararın, Başkanlıkca uygun görülecek araç ve yollarla il ve ilçe seçim kurulları 
başkanlıklarına duyurulmasına, 

4 — Kararın bir örneğinin seçime katılan siyasî parti genel merkezlerine gönderilmesine, 
5 — Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 
11/3/1989 gününde oybirliği ile karar verildi. 
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İLAN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 

Gaziantep 5 Nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Hâkimliğinden : 

Müteaddit firar suçundan sanık Mehmet ve Nafiye oğlu 1966 D.lu İstanbul İli Eyüp 
ilçesi 5Ö0 Evler Yıldırım Mah.Nüf.Kyt.Aynı yer ç.kar sok. No: 33 adresinde ikamet eder, 172. 
Mknz. P.AI.2.Tb.5.Bl.K.hğında görevli Hüsnü Demirok'un 1/6/1987 - 24/9/1987 - 4/1/1988-
18/1/1988 ve 26/1/1988 - 7/2/1988 tarihlerinde Müteaddit firar suçunu işlediği sabit görül
düğünden 5.Zh.Tug.As.Mahkemesince 3/10/1988 gün ve 1988/648 Esas ve 1988/702 Karar 
sayılı gerekçeli hükmü ile neticeden On ay hepis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup 
verilen hüküm sanığa tebliği için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ 
edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

3407 / 1-1 

Firar ve izin tecavüzü suçlarından sanık Ergün ve Ayten oğlu 1964 doğumlu İstanbul 
ili Fatih ilçesi Baba Hasan Alemi mahallesi nüfusuna kayıtlı Terhisinde İstanbul Beşiktaş Uzun-
caova caddesi Türk Ali Mah. 47/8 adresinde ikamet eder 20. Mknz.Tug.2.P.Tb.Krh.Dst.Bl.K.lı-
ğında görevli Turgay Acuner'in 14/3/1985 -17/4/1985 tarihlerinde firar, 2/7/1985 ile 28/3/1986 
tarihlerinde izin tecavüzü suçunu işlediği sabit görüldüğünden 5.Zh.Tug.As.Mahkemesince 
25/10/1988 gün ve 1988/19 esas ve 1988/795 karar sayılı gerekçeli hükmü ile neticeten yedi 
ay on beş gün süre ile hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup verilen hüküm sanı
ğa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen 
tebliğ olunur. 

3408 / 1-1 

İzin tecavüzü ve müteaddit firar suçlarından sanık Süleyman ve Cemile oğlu 1966 do
ğumlu Manisa İli Turgutlu İlçesi Musulcalı Köyü nüfusuna kayıtlı terhisinde İzmir Çimentepe 
680 Sokak No: 77'de ikamet eder, 5.Zh.Tug.l.Tnk.Tb.2.Bl.de görevli Hasan Duman'ın 
1/12/1986 ile 3/1/1987 tarihleri arasında izin tecavüzü, 5/4/1987 ile 16/5/1987 tarihleri ara
sında firar, 6/7/1987 ile 21/3/1988 tarihlerinde firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden 
5.Zh.Tug.As.Mahkemesince 10/10/1988 gün ve 1988/58 esas ve 1988/736 karar sayılı gerek
çeli hükmü ile neticeten on beş ay süre ile hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup 
verilen hüküm sanığa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ 
edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

3409 / 1-1 
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K . K . K . 33 ncü Piyade Tümen Komutanlığı Askerî Mahkemesinden : 
KIRKLARELİ 

Esas No : 1988/772 
Karar No : 1988/834 
Suç : tzin Tecavüzü 
Suç Tarihi : 29/3/1986 - 20/8/1986 
Sanık Kimliği : Baha Tüzel-Ahmet Oğ. 1964 D.lu Adana-Ulucami-Akkapı Mah.Nf.Kyt.lı 

41.P.Tug.Mu.BI. Erlerinden. 
Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık Baha Tüzel hakkında tzin Tecavüzü suçun

dan hareketine uyan As.C.Y.nın 66/1-B, T.C.K.nun 59/2,353 S.Y.nın 251. md.Ieri gereğince 
verilmiş bulunan Neticeten, Beş Ay Müddetle Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına izin teca
vüzüne kadar yapmış olduğu muteber askerliğinin sayılmayarak yeni baştan asker edilmesine. 
Sayılmayan askerliğinin 1/6 sının hizmetten sayılmasına. 15/8/1986-23/8/1986 tarihleri ara
sında gözetim ve yolda, 28/3/1988-23/6/1988 tarihleri arasında tutuklulukta geçen süreleri
nin verilen mahkûmiyetinden mahsubuna dair bütün sanığın adresinde bulunamaması nedeniyle 
kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 S.Y.nın 28,29,30 ve 31. md.Ieri gereğince Resmî Gaze-
te'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren (15) gün sonra kesinleşmiş sayılaca
ğı ilânen tebliğ olunur. 

3399 / 1-1 

Esas No : 1988/157 
Karar No : 1988/1301 
Suç : izin Tecavüzü 
Suç Tarihi : 25/7/1981 - 24/10/1983 
Sanık Kimliği : Ruşen Mercimek-Muhsin oğ. 1959 D.lu, Gümüşhane-Bayburt-Konursu 

Ky.Nf.Kyt.h 10.Zrh.A.Mknz.P.Tb.3.Bl.ten Terhisli Er. 
Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık Ruşen Mercimek, hakkında İzin Tecavüzü 

suçundan hareketine uyan 353 S.Y.nın 162/2 md.si gereğince verilen sanığın Beraatine dair 
hüküm sanığın adresinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 S.Y.nın 
28,29,30 ve 31. md.Ieri gereğince Resmî Gazete'de bir defa ilânen tebliğine ve tebliğ tarihin
den itibaren (15) gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

3403 / 1-1 

12 Nci Piyade Tümen Komutanlığı Askerî Mahkemesinden : 
AĞRI 

Esas No : 1988/468 
Karar No : 1988/674 
Suç : tzin Tecavüzü 
Suç Tarihi : 6/8/1987 - 10/8/1987 
Sanık Kimliği: Hüseyin Kaplan-Halef oğl. 1965 Doğ.G.Antep/Oğuzeli ilç. Sevindi 

köy.nüf.kay.olup Aynı ilç. Karşıyaka Mh.Sinde oturur. 1. Mknz.Tuğ.Mknz.P.Tb.Mknz. 
P.Bl.den Terhisli P.Er. 

Karar Özü : İzin tecavüzü suçundan 477 sayılı Yasanın 50/B maddesinde yazılı suçu 
oluşturması nedeniyle 353 sayılı Yasanın 176 no maddesi uyarınca Mahkememizin Görevsiz
liğine, kararın kesinleşmesine müteakip dava dosyasının sanığın askerî Bağıntısı itibariyle Gö
revli ve yetkili görünen 1. Mknz.Tuğ.K.Iığı disiplin mahkemesine gönderilmesine. 

Yukarıda kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında açıklanan karar sanığın adresinde bu
lunmaması ve başka bir adresininde bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
tebligat kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine ilân tarihinden iti
baren (15) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

3400 / 1-1 
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Gaziantep 5 Nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askerî Hâkimliğinden : 

Mükerrer firar suçundan sanık Müslüm ve Atiye oğlu 1966 doğumlu Erzincan ili Çayır
lı üç. Çaykent Köyü nüfusuna kayıtlı terhisinde Ankara Küçükesat Bağcılar Mah. 37. nci So
kak No: 37 nci Sokak No: 13 adresinde ikamet eder, 5 Zh.Tug.Top.Tb.4.Bt.K.lığında görevli 
Erdoğan Subaşı'mn 22/7/1987 ile 15/11/1987 tarihlerinde mükerrer firar suçunu işlediği sa
bit görüldüğünden S.Zh.Tug. Askerî Mahkemesince 23/8/1988 gün ve gün ve 1988/397 esas 
ve 1988/594 karar sayılı gerekçeli hükmü ile neticeten on ay hapis cezası ile mahkûmiyetine 
karar verilmiş olup verilen hüküm sanığa tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekke
relere rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

3401 / 1-1 

izin tecavüzü suçundan sanık M . A l i ve Nimetten olma 1966 D.Iu Niğdeli Ulukışla ilçe
si. Mısırlı Mah.Köy.Kyt.Terhisinde İstanbul Yıldıztepe Mah.30/9 Sk.No: 37 Daire 3 Bağcılar 
Bakırköy İstanbul Adresinde ikamet eder, Akçakale 2/123 J.Snr.Tb.Krh.Dst.Bl.K.lığında gö
revli Hüseyin Mutlu'nun 2/6/1987 ile 6/4/1988 tarihlerinde izin tecavüzünün suçunu işlediği 
sabit görüldüğünden S.Zh.Tug.As.Mahkemesince 21/7/1988 gün ve 1988/811 esas ve 1988/497 
karar sayılı gerekçeli hükmü ile neticeden Beş ay süre ile hapis cezası ile mahkûmiyetine karar 
verilmiş olup verilen hüküm sanığın tebliği için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere 
rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

3402 / 1-1 

Firar suçundan sanık Şaban ve Hayriye'oğlu 1966 D.lu Sinop tli Boyabat ilçesi Bürüm 
Kozanlı köy.Nüf.Kyt.Terhisihde İstanbul Aşçıbaşı Mah.Mehmet Çavuş Sok.Emek Apt.No: 
2 Daire: 4 Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eder, 5.Zh.Tug.Kşf .Tb.Kr.Bl.K.lığında görevli 
Kamil-Bostancı'nm 6/1/1988 ile 14/1/1988 tarihlerinde firar suçunu işlediği sabit görüldü
ğünden 5.Zh.Tug.As.Mahkemesince 8/9/1988 gün ve 1988/676 Esas ve 1988/641 Karar sayılı 
gerekçeli hükmü ile neticeten iki ay on beş gün hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş 
olup verilen hüküm sanığa tebliği için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen 
tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

3404 / 1-1 

Firar suçundan sanık Şaban ve Hayriye oğlu 1966 D.lu Sinop ili Boyabat İlçesi Bürüm 
Kozanlı Köy.Nüf.Kyt. Terhisinde İstanbul Aşçıbaşı Mah.Mehmet Çavuş Sok.Emek Apt.No: 
2 Daire: 4 Üsküdar İstanbul adresinde ikamet eder, 5.Zh.Tug.Kşf.Tb.Krh.Bl.K.lığında gö
revli Kamil Bostancı'nın 23/12/1987 ile 5/1/1988 tarihlerinde firar suçunu işlediği sabit gö
rüldüğünden 5.Zh.Tug.As.Mahkemesince 8/9/1988 güh ve 1988/520 Esas ve 1988/643 Karar 
sayılı gerekçeli hükmü ile neticeden İki ay on beş gün hapis cezası ile mahkûmiyetine karar 
verilmiş olup verilen hüküm sanığa tebliği için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere 
rağmen tebliğ edilemediğinden ilânen tebliğ olunur. 

3405 / l - l 

Mehil içi firar suçundan sanık Senai ve Hediye oğlu 1964 doğumlu Elazığ ili Maden 
ilçesi Merkez Nüf.Kyt.Terhisinde Diyarbakır Bağlarkoşu yolu 34 Sok.Doğuş apt. No: 23 Kat 
7'de ikamet eder, 20 Mknz.Tug.l.Kşf.Tb.Krh.Bl.K.lığında görevli Sinan Algül'ün 13/6/1986 
ile 16/6/1986 tarihlerinde mehil içi firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden S.Zh.Tug.As.Mah
kemesince 12/5/1988 gün ve 1988/41 esas ve 1988/322 karar sayılı gerekçeli hüıcmü ile netice
len yedi gün süre île hapis cezası ile mahkûmiyetine karar verilmiş olup verilen hüküm sanığa 
tebliğ için bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere rağmen tebliğ edilemediğinden ilâ
nen tebliğ olunur, 

3406 / l - l 
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Konya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

özel belgede sahtecilik suçundan sanık İsmail Işık hakkında açılan davanın yapılan du
ruşması sonunda mahkememizde verilen 12/9/1988 tarih ve 1988/470 Esas 1988/785 karar 
sayılı kararı ile T.C.K.nun 345 maddesi gereğince bir sene hapis cezası ile tecziyesine dair veri
len gıyabi kararın sanık Konya'da Hatunsaray Bucağı nüfusunda kayıtlı olup Konya ili Ata
türk Caddesi No: 121'de ikâmet eden Mehmet oğlu 1966 doğumlu ismail Işık'a tebliğ 
edilemediğinden ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan, 

işbu ilân medninin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık ismail Işık'a tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 2459 

Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1984/1874 
K. No : 1988/193 
Davacı: K . H . 
Müşteki : Erdoğan Testici 
Sanık : Yüksel Karakoç, A l i ve Asiye'den olma 1963 D.Iu Dicle ilçesi Kırpınar Köyü 

Nüfusunda kayıtlı olup Diyarbakır lisesinde öğrenci. 
Suç : Açıktan hırsızlık 
Suç Tr. : 29/7/1980 
Karar Tr : 8/2/1988 
Açıktan hırsızlık suçundan yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanığın subut bulan 

suçundan dolayı T.C.K.nun 491/tlk, 522, 55/3 ve 647 S.K.nun 4 maddesi gereğince 6.000,-
T L . Ağır para cezasıyla cezalandırılmasına, müdahil'in zararı olan 6290,— TL. nın Kanuni 
faizi ile birlikte ve 1700,— TL. maktu vekalet ücreti, 629,— TL. nisbi vekâlet ücreti ile 2019,— 
T L . mahkeme masrafının alınmasına karar verildiği, gıyapta verilen karar sanık bulunamadı
ğından tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince-hükmün Resmî Gazete'de 
ilânen tebliğine hükmün yayın tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına ilân masra
fının adı geçenden tahsil olunacağı ilân olunur. 2464 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
Aliağa Petrokimya Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Şirketimizin 1989 yılı ihtiyacı olan ve 89/H-129 no.lu dosyada işlem gören nakliye hiz
metleri, özel şartnameleri gereğince kapalı zarf usulü teklif temin etmek ve teklif veren firma
larında katılabilecekleri İç Alım Komisyonumuz huzurunda açılmak sureti ile ihale edilecektir. 
Malzeme ve Miktarı Güzergâh 

(— % 25) 2200 Ton Kraft Kâğıt Silifke-Taşucu/Yozgat-Sarayköy 
(-̂ % 25) 2200 Ton Kraft Torba Yozgat-Sarayköy/tzmir-Aliağa 

Son Teklif Verme Gün ve Saati Toplantı Gün ve Saati 

20/3/1989 16.00 22/3/1989 - 10.30 

1 — ihaleye katılmak isteyen firmalar ihale evraklarını Alpet Aliağa Petrokimya San. 
ve Tic. A.Ş. tç Alım Müdürlüğü Aliağa - tZMtR adresinden temin edebileceklerdir. 

2 — Tekliflerin ihale evraklarında belirtilen esaslar çerçevesinde Aliağa iş yerimizdeki 
Muhaberat Servisi'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaya
caktır. 

3 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta hizmeti di
lediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 3524 / 2-2 
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Komisyon Başkan
lığından : 

1 — Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin 1989 
yılı ihtiyacı olup, aşağıda cins ve miktarı belirtilen 326 kalem Kit ve Kimyasal malzeme, 84/8213 
Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (A) fıkrası gereğince 
kapalı teklif usulü ite ihale edilecektir. 

2 — İhale 28/3/1989 Salı günü saat 10.30'da Beşevler Gazi Hastanesinde yapılacaktır. 
3 — İhale kalem kalem yapılacak olup, istekliler iştirak ettikleri kalemler için <% 3 nis-

betinde geçici teminat yatıracaklardır. 
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin; 
a) Kanunî ikametâh ilmühaberini, 
b) 1989 yılı Ticaret Odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İhaleye katılacak kişinin, ihaleye katılabilmesi için gerekli vekâletnamesini, 
e) % 3 nisbetinde geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka mektubunu, 
f) İştirak ettiği kalemleri belirten listeyi, 
g) Yönetmeliğin 30. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını dış zarfa koy

maları gerekir. 
5 — İhale şartnamesi ve liste 10.000,— TL. karşılığında Döner Sermaye işletme Mü

dürlüğünden temin edilebilir. 
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını, ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlı

ğına vermeleri gerekir. 
7 — Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
Cinsi : Kit ve Kimyasal Malzeme, Miktarı : 326 Kalem, Tahmini Bedeli : 674.655.770,— 

TL., Geçici Teminat : 20.239.674,— T L . 3543 / 1-1 
• 

Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayii İşletmesi Müessese Müdürlüğünden : 

1 — Görülen lüzum üzerine Müessesemize 230 Km. uzaklıkta bulunan Gazipaşa Ka-
ledran yöresindeki ocaklarımızdan + , - % 10 toleranslı 75.000 Ton Kuvarsit'in istihracı ve 
Müessesemiz stok sahasına nakliyesi işi kapalı zarf ve eksiltme suretiyle yeniden ihaleye çıka
rılmıştır. 

2 — İhalenin geçici teminatı 40.000.000,— TL.dir. 
3 — İhaleye girmek isteyenlerin maden veya taşocağı işletmeciliği yapmış olmaları ve 

en az 30.000 Ton'Iuk böyls bir işi bir defada başarı ile sonuçlandırmış olduklarına dair Tica
ret Odası veya ilgili Resmî Kuruluşça onaylanmış belge vermeleri şarttır. 

4 — İhaleye girebilmek için ihale dosyası almak ve teklif alma şartnamesinde belirtilen 
belgelerle birlikte bir dilekçe ile, 27/3/1989 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemize başvura
rak ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. (Başvuruda Müessesemiz evrak kayıt tarihi geçerlidir.) 

5 — Son teklif verme süresi 30/3/1989 günü saat 12.00'ye kadar olup, ihaleye iştirak 
belgesi alanlar teklif verebilirler. 

6 — ihale dosyası 500.000,— T L . bedelle (K.D.V. hariç) Müessesemizden temin edi
lebilir. 

7 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine vermekte serbesttir. 3411 / 1-1 
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ORÜS Kurumu Düzce işletme Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız mamul madde ambarında mevcut 2 parti kayın parke 2 parti meşe ke
reste ve 124 parti kayın kereste olmak üzere toplam 128 parti orman emvali açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılmış olup, bunun 1000.80 M"si kayın parke 24.862 M"ü meşe kereste 1549.707 
M"ü kayın kerestedir. 

2 — ihale 24/3/1989 Cuma günü saat 14.00 de Fabrikamız ihale salonunda toplana
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. Emvallerin % 25'i peşin % 75'i teminat mektubu kar
şılığı 4. Sn. Kayın keresteler ise vergileri peşin mal bedeli hiç peşinatsız teminat mektubu karşılığı 
satılacaktır. 

3 — Aylık faiz % 6'dan 6 aylık % 36 dır. Bu faiz vade bitiminde mektupla birlikte tah
sil edilecektir. Teminatlar satış günü saat 13.00'e kadar Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır. 

4 — Satışla ilgili vergi ve resimler % 3 Özel tdare % 3 Bakanlık fonu % 2 Dellaliye 
°In 03 karar pulu % 10 K.D.V. alıcısına, ilân masraları işletmesine aittir. 

5 — Bu satışla ilgili şartname ve eb'at listeleri Bolu'da bulunan ORÜS Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Kurumumuzla bağlı Müessese Müdürlüklerinde ve İstanbul, Adapazarı Bolu 
Bölge Müdürlüklerinde, emvaller ise fabrikamız istif sahasında görülebilir. 

İlân olunur. 3412 / 1-1 

P.T.T. Fabrika Müdürlüğünden : 

SANTRAL REDRESÖR TRANSFORMATÖRÜ S ATIN ALINACAKTIR 
Fabrikamız gereksinimi için, Teknik şartname ve resimleri ile idarî şartnamesine uygun 

olarak 3.500 adet Santral Redresör Transformatörü kapalı yazılı tekli f almak şekliyle satınalı-
nacaktır. 

1 — İşin ihalesi 30/3/1989 Perşembe günü saat 11.00'de Ümraniye-lST.'da bulunan 
Fabrikamız İdarî Binasında yapılacağından, isteklilerin teklif mektuplarını aynı gün en geç 
saat 10.30'a kadar aynı yerdeki Malzeme Müdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir. 

2 — Alım konusu malzemeye ait şartname ve Resimler veznemize yatırılacak 10.000,— 
TL, karşılığında Malzeme Müdürlüğümüzden alınabilir. 

3 — Teklif mektuplarının geçerli olabilmesi için, istekli firmaların her sayfası imzalı 
ve mühürlü şartnameler ile resimler satınalmış olmaları koşulu aranmaktadır. 

4 — Belirtilen gün ve saate kadar verilmeyen teklifler için postadaki gecikmeler ile te
lex, tlelefax ve telefon gibi iletişim ve haberleşme aygıtları ile verilen teklifler kabul edilmeye
cektir. 

5 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Gerekli bilgi 335 17 56-57 ve 335 13 13/231-232-234-236 nolu telefonlardan isteni-
lebilir. 

7 — Fabrikamızın açık adresi Alemdağ Cad. No: 179 81254-Ümraniye/İSTANBUL'dur. 
3549 / 1-1 

Sümerbank Holding A.Ş. Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesinden : 

K A P A L I Z A R F L A TEKLİF A L M A K SURETİ İLE 100 TOP KÂĞIT 
ZIMPARA SATIN ALINACAKTIR 

1 — Bu işe ait şartname İşletmemizden temin edilebilir. 
2 — Kapalı teklif mektuplarının en geç 21/3/1989 tarihinde ve saat 17.00'ye kadar İş 

letmemizin Beykoz'daki Muhaberat Seıvisine verilmesi şarttır. 3544 / 1-1 
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Adana Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez Müdürlüğünden : 

1 — Adana Tekel Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez Müdürlüğü Kuruköprü Bakım de
posunda bulunan ıskarta 5000 Kğ pamuklu iplik 11480 Kg. Kırıntı kırnap ve 48120 kg. kesik 
bel ipi satılacaktır. 

2 — İhale Tekel Alım Satım İhale Yönetmeliği hükümleri gereğince açık artırma sure
tiyle Adana Merkez Müdürlüğü İhale Komisyonu marifetiyle 31/3/1989 Cuma günüsaat 15.30 
da yapılacaktır. 

3 — İhaleye esas muammen bedel; 
a) Pamuk ipliği için beher kg. 600,— TL. 
b) Kırıntı kırnap için beher kg. 450,— TL. 
c) Kesik bel ipi için beher kg. 450,— TL.dır. 
4 — Geçici teminat: 
a) Pamuk ipliği için 1.500.000,— TL. 
b) Kırıntı kırnap için 258.000,— T L . 
c) Kesik bel ipi için 1.082.000,— TL.dır. 
5 — İstenilen belgeler şartnamede gösterilmiş olup şartname, tstanbul, tzmir Samsun, 

ve Adana Yaprak Tütün İşletmeleri Merkez Müdürlüklerinde ve Gaziantep Tekel Başmüdür
lüğünde görülebilir. 

6 — Mektup, telgraf ve telefonla yapılan başvurular geçersizdir. 
7 — Tekel 2886 sayılı Kanuna tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap

makta serbesttir. 2850 / 1-1 

Sümerbank Holding A.Ş. tstanbul Saunalma İşletmesinden : 

100.000 ADET KARTON RULO TAMBUR SATINALINACAKT1R 
Sümerbank Holding A.Ş. izmir Basma Sanayii İşletmesi için şartnamemiz esaslarında 

termine uygun 100.000 adet karton rulo tambur satınalınacaktır. 
Teklifte 49030/IZMİR dosyo numaramız mutlaka belirtilecektir. 
Teklif verme son günü 22 Mart 1989 saat 17.30 kadardır. 
Postada vaki teklif gecikmeleri kabul edilmez. 
İmzalı ve kaşeli en az 2 adet evsaf numunesi ile 2.000.000,— TL.lık İştirak teminatı 

teklif mektubu ile birlikle işletmemize verilecektir. İştirak teminatı ve numune vermiyenlerin 
teklif mektubu nazarı dikkate alınmavacakı.ır. 

Bu işe ait teklif isteme'mektubu ile İç Alınrşartnamesi Bahçekapı/İSTANBUL Sümer
bank Holding A.Ş. Saunalma İşletmesinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen 
veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 

Kat'i teminat sipariş tutarının °7o 7'sidir. 3474 / 1-1 

Adapazarı Askerî Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Askerî Birlik ihtiyacı için aşağıda yazılı bir kalem ikmal maddesi satın alınacaktır. 
2 — İhalesi belirtilen gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü ile Komisyonumuzda yapılacaktır. 
3 — Evsaf ve şartnamesi Ankara istanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığında ve Komis

yonumuzda çalışma saatleri içinde görülebilir. 
4 — İsteklilerin şartnamede aranılan belgeler ve geçici teminat ile birlikte ihale gün ve 

saatinde Komisyonumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Sıra No : 1, Cinsi : Standart Sekman Seti, Miktarı : 1200 Adet, Tutarı : 132.000.000,— 
TL. Geç. Teminat : 3.960.000,— T L . , İhale Gün ve Saati : 27 Mart 1989 10.00 

3364 / l - l 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 15 Mart 1989 — Sayı : 20109 

Türkiye Elektrik Kurumundan : 

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ TEVSlİ VE İSLAH PROJELERİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Aşağıda adları belirtilen 36 yerleşim biriminin 17 grup halinde OG-AG elektrik 

tevsii ve İslahı projeleri kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır. 

İh. Grup 
No. 

Grup I 

Grup II 

Grup III 

Grup IV 

Grup V 

Grup VI 

Grup VII 

Grup VIII 

Grup IX 

Grup X 

Grup XI 

Grup XII 

Grup XIII 

XIV -
XV -

XVI -
XVII -

Dicle 
Ergani 
Hani 
Lice 
Kulp 
Çermik 
Çüngüş 
Ha/ro 
Çınar 
Pervari 
Şirvan 
Baykan 
Sason 
Ko/Iuk 
Beşiri 
Kurtalan 
Eruh 
Şırnak 
Ci/re 
Silopi 
Savur 
Mazıdağ 
Derik 
Gölbaşı 
Ifilvan 
Bozova 
Halfeti 
Viranşehir 
Ceylanpınar 
Akçakale 

Erbaa 
Niksar 
Turhal 
Gaziantep 
Adıyaman 
Silvan 

Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Siirt 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Adıyaman 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Şanlıurfa 
Tokat 
Tokat 
Tokat 
Merkez 
Merkez 
Divaıbakır 

(K.D.V. Dahi!) 
Proje Yapım İhale Evrakı 

Ka. Bedeli Gtç. Tem. Süresi Bedeli 
71. TL. (Tak.Günü) TL. 

7.700.000 231.000 60 + 45 50.000 
13.500.000 405.000 70+55 50.000 
7.500.000 225.000 60 + 45 50.000 
5.000.000 150.000 60 ı- 45 50.000 
7.000.000 210.000 60 + 45 50.000 
8.000.000 240.000 60 + 45 50.000 
5.500.000 165.000 60 + 45 50.000 
6.000.000 180.000 60 + 45 50.000 
6.500.000 195.000 60 + 45 50.000 
6.000.000 ıSO. 000 60 + 45 50.000 
5.000.000 150.000 60 + 45 50.000 
5.500.000 165.000 60 + 45 50.000 
5.000.000 150.000 60 + 45 50.000 
9.500.000 285.000 60 + 45 50.000 
5.000.000 150.000 60 + 45 50.000 

10.000.000 300.000 60 ı- 45 50.000 
4.100.000 123.000 60 • 45 50.000 
8.100.000 243.000 60 + 45 50.000 
9.600.000 238.000 60 + 45 50.000 
8.600.000 258.000 60 r 45 50.000 
5.400.000 162.000 60+45 50.000 
5.100.000 153.000 60 + 45 50.000 
8.400.000 252.000 60 t 45 50.000 
S. 900.000 26".000 60 )• 45 50.000 
6. "00.000 201.000 60 + 45 50.000 
4.600.000 l.'S.OOO 60 + 45 50.000 
3.:ÜO.OOO 96.000 60 ı- 45 50.000 

12.400.000 372.000 70 v 55 50.000 
8.60Ü.000 2 5 S. 000 60 + 45 50.000 
6.500.000 195.000 60 + 45 50.000 

14.400.000 432.000 60 ı 45 50.000 
10.300.000 309.000 60 1-45 50.000 
24.200.000 726.000 80 t 60 50.000 

135.000.000 4.050.000 150 4- 115 150.000 
22.000.000 W)0.0ü>> S0 <r 60 50.000 
18.500.000 555.000 70 t 55 50.000 
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2 — İhaleye katılabilmek için iştirak belgesi aranacaktır. İştirak belgesi almak isteyen
lerin en son 24/3/1989 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese, ilgili belgelerle birlikte ya
zılı olarak başvuracaklardır. Yeterlik belgeleri 14/4/1989 tarihinden itibaren verilecektir. 

3 — İhaleye katılmak için ihale evrakı almak mecburidir. 
Şartnameler; 
T.E.K. Genel Müdürlüğü Dağıtım Hat ve Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, 

tsmet tnönü Bulvarı No: 27 Kat: 16 Oda No: 16009 Tel: 2126900/21 i 1 Bahçelievler/Ankara, 
adresinde bedeli mukabilinde alınabilir. 

4 — Teklifler en geç 27/4/1989 günü saat İ2.ü0'ye kadar aynı adreste 16. Kaı 16072 
No.lu odadaki evrak servisine verilmelidir. Teklifler aynı gün saat 14.00'de Satınalma ve İha
le Komisyonunda (A Blok Zemin kat) açılacaktır. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tâbi olmayıp, ihaleyi yapmakta 
veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 3551 / 2-1 

A G - OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ TESİSİ VE TEVSİİ 
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 — Aşağıda i l i , ilçe - kasaba ve grup numaralan yazılı yerlerin, AG-OG elektrik şebe
kelerinin tesisi ve tevsii işi, kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır. 

Şartname 
Dosya Bed. 

11 i İlçe - Kasaba Grup No.su TL. 
ESKİŞEHİR Çifteler 89.40.04/1-I-ÇF 75.000 
ESKİŞEHİR Gümüşkonak + 5 Mah. 89.40.04/1-II-GK 150.000 

2 — İhaleye katılmak için iştirak belgesi atmak isteyenler, en son 22/3/1989 Çaı>amha 
günü saat: 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese, ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat etmelidiı. 

3 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; 
T.E.K. Porsuk Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğü 

Tel: 20010 (5 Hat) Şair Fuzuli Caddesi No: 9 Eskişehir adresinden bedeli mukabilinde alınabilir. 
4 — Teklifler en geç 7/4/1989 Cuma günü saat: 14.00'e kadar 3 maddede y;>zılı adres

teki Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat: 15.00'de açılacaktır. 
5 — Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 3477 / 2-1 

T.E.K. Meram Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

MUHTELİF CİNS M A L Z E M E SATIN ALINACAKTIR 
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı olan malzemeler, kapalı zarf usulü ile satın al.navakiır. 

Dosya No. C i n s i Miktarı 
89-47-MA-Iİ Muh. güçte gerilim trafosu 55 Ad. 
89-47-MA-12 Muh. ebatta armatür camı 2.430 Ad. 

2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; İstanbul Yolu üzeri 
12 Km. Oda No; 418 (Tel: 183006) Konya adresinde ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 28/3/1989 günü saat 12.00'ye kadar, aynı adresteki Muhaberat 
Servisine verilecektir. 

4 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapmamak
ta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 3550 / 2-1 

http://No.su


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünden : 

Muh. Bedeli Geç. Teminatı 
C i n s i Miktarı TL. TL. Şekli Tarihi Günü Saati 

1 — Tek Kanallı EKG 
2 — Dik Otoklav 
3 — Binoküler Mikroskop 
4 — Spektrofotometre 

150 Ad . 
100 A d . 
50 Ad . 
50 A d . 

900.000.000 
1.590.000.000 

375.000.000 
400.000.000 

27.000.000 
47.700.000 
11.250.000 
12.000.000 

Kapalı Teklif Usulü 
Kapalı Teklif Usulü 
Kapalı Teklif Usulü 
Kapalı Teklif Usulü 

27/3/1989 
28/3/1989 
29/3/1989 
30/3/1989 

Pazartesi 
Sah 

Çarşamba 
Perşembe 

11.00 
11.00 
11.00 
11.00 

a) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğümüzce İlçe Hastanelerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla yukarıda belirtilen tıbbî cihazlar 84/8213 
sayılı Döner Sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29/a. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

b) Her kalemin şartnamesi 25.000,— TL. olup, bu bedel yatırılmak suretiyle dilekçe ve imza karşılığı Döner Sermaye Merkez Müdürlü
ğünden alınabilir veya dilekçe ve imza karşılığı bedelsiz olarak jjöıülebilir. 

c) Teklif mektupları en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlı
ğına verilecektir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
d) İsteklilerden istenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. 3410 / 1-1 

Ankara Jandarma İkmal Merke/i 2 No.!u Jandarma İhale Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü 
ile satın alınacak olup, ihalesi Ankara - Güvercinlik J. İkmal Mcı kezi 2 No.lıı J. İhale Kom. Bşk.lığında yapılacaktır. Muhammen bedel tutarı, 
geçici teminatı, ihale gün ve saati hi/alurında gösttrümi^ıir. Teknik \e kapalı zarf şartnameleri iş günlerinde Ankara ve istanbul J. İkmal Mer
kezi Komutanlıklarında görülebilir, isteklilerin yasal ve şartnamede istenen belgeleri ile örneğine uygun teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, her lürlü gecikmenin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

Muhammen Geçici 

Malzemenin Cinsi 
Miktarı Bedel Tutan Teminatı İhalenin 

Malzemenin Cinsi (Kalem) TL. T L . Gün ve Saati 
Unimog - S Aracına Ait Debriyaj Baskı ve Diskleri 10 108.900.000 3.267.000 28 Mart 19S9 

Salı Saat : 11.00 
Muhtelif Araçlara Ait Debriyaj Baskı ve Diskleri 19 128.250.000 3.847.500 28 Mart 1989 

Salı Saat : 15.00 
Muhtelif Araçlara Ait Platin, Meksefe ve Tevzi Makarası 8 20.700.000 621.000 29 Mart 1989 

Çarşamba Saat : 11.00 
29 Mart 1989 

Çarşamba Saat : 15.00 
Muhtelif Araçlara Ait Debriyaj ve Fren Balaıaları 13 80.650.000 2.419.500 

Çarşamba Saat : 11.00 
29 Mart 1989 

Çarşamba Saat : 15.00 

3472 / 1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

A G - OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ TESİSİ VE TEVSİİ 
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

1 — Aşağıda ili , ilçe - kasaba ve grup numaraları yazılı yerlerin, AG-OG elektrik şebe
kelerinin tesisi ve tevsii işi, kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır. 

Şartname 
Dosya Bed. 

11 i İlçe - Kasaba Grup No.su T L . 
BİLECİK Bayırköy 89.40.04/4-I-BK 50.000 
BİLECİK Yenipazar 89.40.04/4-I1-YP 50.000 

2 — İhaleye katılmak için iştirak belgesi almak isteyenler, en son 22/3/1989 Çarşr.mba 
günü saat: 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese, ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat etmelidir. 

3 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; 
T.E.K. Porsuk Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğü 

Tel: 20010 (5 Hat) Şair Fuzuli Caddesi No: 9 Eskişehir adresinden bedeli mukabilinde alınabilir. 
4 — Teklifler en geç 14/4/1989 Cuma günü saat: 14.00'e kadar 3. maddede yazılı ad

resteki Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat: 15.00'de açılacaktır. 
5 — Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
3479 / 2-1 

A G - OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ TESİSİ VE TEVSİİ 
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

i — Aşağıda i l i , ilçe - kasaba ve grup numaraları yazılı yerlerin, AG-OG elektrik şebe
kelerinin tesisi ve tevsii işi, kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır. 

Şartname 
Dosya Bed. 

İ l i İlçe - Kasaba Grup No.su TL. 

A F Y O N Bolvadin 89.40.04/3-I-BV 75.000 
A F Y O N Emirdağ S9.40.04/3-ll-ED 75.000 
A F Y O N Başmakçı 89.40.04/3-III-BŞ 50.000 
A F Y O N Kemer kaya 2 Mah. 89.40.04/3-IV-KK 50.000 
A F Y O N Dinar 89.40.04/3-V-DN 150.000 
A F Y O N Bademli 4 Mah. 89.40.04/3-VI-BL 50.000 
A F Y O N Serban 89.40.04/3-V1I-SB 50.000 
A F Y O N Taşoluk 89.40.04/3-VIII-TO 50.000 

2 — İhaleye katılmak için iştirak belgesi almak isteyenler, en son 22/3/1989 Çarşamba 
günü saat: 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese, ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat etmelidir. 

3 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; 
T.E.K. Porsuk Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğü 

Tel: 20010 (5 Hat) Şair Fuzuli Caddesi No: 9 Eskişehir adresinden bedeli mukabilinde alınabilir. 
4 — Teklifler en geç 12/4/1989 Çarşamba günü saat: 14.00'e kadar 3. maddede yazılı 

adresteki Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat: 15.00'de açılacaktır. 
5 — Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
3478 / 2-1 
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Pamuk Üretme İstasyonu Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden ; 
PK : 533 Tlf : 215 918 A k s u / A N T A L Y A 

1 — Müdürlüğümüze ait tahmini miktarı aşağıda gösterilen Lif Pamuklar 12/4/1989 
Çarşamba günü saat 10.00'da Antalya Ticaret Borsasında açık arttırma ile satışa arz edilecektir. 

Muhammen Geçici 
Üretim Prese Tahmini Parti Bedeli Teminatı 

Yılı Adedi Miktarı No. Cinsi T L . TL. 
1988 497 102.180 017 Sawgin B. I 235.014.000 7.050.420 
1988 156 32.024 018 Sawgin B. I 73.655.200 2.209.656 
1988 80 16.358 021 Sawgin HB. I 34.351.800 1.030.554 

2 — Satışla ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiş olup, sözkonusu şartname Müdürlüğü
müzde bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Yukarıda bedelleri ve geçici teminatları (°7o 3) belirtilmiş bulunan Lif Pamukların 
ihalesine iştirak edeceklerin yatıracakları teminat miktarlarını Müdürlüğümüz veznesine veya 
T. C. Ziraat Bankası Antalya Merkez Şubesi nezdindeki 304001/24 No.lu hesaba ihale saatin
den önce yatırmış olmaları şarttır. 

4 — İhaleye iştirak eden alıcılar şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. 
5 — İhaleye iştirak edeceklerin Kanunî ikametgâhlarını ve faaliyette bulundukları ye

rin Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını belirtir birer belge ile kendilerine tebligat ya
pılabilecek adres vermeleri gerekmektedir. 

6 — Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tâbi olmayıp, alım satım komisyonu ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttir. 

7 — Müdürlüğümüz 8213 sayılı Döner Sermayeti Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine tâbi 
olup, bu yönetmeliğin hükümleri geçerlidir. 3473 / 1-1 

İstanbul Üniversitesi İstanbufTıp Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz muhtelif birimlerinin ihtiyacı olan otomatik film banyo suyu. ^zel amaçlı 
film ve İç Hastalıkları Anabilim Dalının ihtiyacı olan 1 adet E K G cihazının tem -jmacı ile 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. madde 
(c) bendine göre açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 

1 — İhaleler 28/3/1989 tarihinde aşağıda yazılı saatlerde Dekanlık Saunaima Müdür
lüğü Odasında olacaktır. 

2 — İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 
a) 1989 yılı tescilli Ticaret, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Derneğinden alınacak 

belgeyi, 
b) Noter tasdikli vekâletname, imza sirküleri, 
c) Kanunî ikametgâh belgesini, 
d) Geçici teminat makbuzu veya limit içi mektubu ibraz etmesi gerekmektedir. 
3 — Şartname ve ekler Dekanlık Satmalına Müdürlüğünden 10.000,— TL. karşılığın

da temin edilebilir. 
4 — İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tesbitte serbesttir. 

Tah. Bedeli Geç. Teminatı 
Nev'i Miktarı İhale Saati TL. T L . 

Otomatik Film 
Banyo Suyu 5 Kalem 11.00 38.430.000 1.152.900 
Özel Amaçlı Film 7 Kalem 11.15 115.945.000 3.478.350 
EKG Cihazı 1 Adet 11.45 18.000.000 540.000 

3545 / 1-1 
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Atatürk Üniversitesi Röktörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Büyük Onarım işi ile bina büyük onarım 
işi ihaleleri 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 37. maddesine göre kapalı zarf usulü ihaleye 
çıkarılmıştır. 

D. Keş.Bed. Geç.Tem. İ h a l e 
No İşin Adı (TL.) (TL.) Tarihi ve Saati 

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Araştırma Hastanesi Büyük Onarım İşi f .700.000.000 51.000.000 6/4/1989 14.00 

2 Atatürk Üniversitesi Bina Büyük Ona
rım İşi 150.000.000 4.500.000 7/4/1989 14.00 
1 — İhaleler Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Senato odasında yapılacak olup, ihalele

re iştirak edecek müteahhitlerin teklif mektuplarını ihale günleri engeç saat 11.00'e kadar alındı 
karşılığında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri ge
rekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

2 — Bu işlere ait; Sözleşme tasarıları, keşif cetvelleri, keşif icmali, kapalı teklif usulü 
ihale şartnamesi, proje düzenleme özel şartnamesi mesai saatleri dahilinde Atatürk Üniversi
tesi Rektörlüğü Satınalma Şube Müdürlüğünde görülebilir. Bu belgeler 1 nolu dosya için 
50.000,— TL. 2 nolu dosya için 10.000,— TL. karşılığında alınabilir. İsteklilerin adresine be
deli karşılığında gönderilir. 

3 — İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmeleri için engeç 31/3/1989 günü saat 15.00'e 
kadar Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Belge Komis
yonuna aşağıda yazılı belgeleri dilekçelerine ekleyerek başvurmaları gerekir. Postadaki gecik
meler kabul edilmez. (Müracaatlarda evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.) 

A) YAPI ARAÇLARI BtLDİRİSt VE BELGELERİ : 1 Nolu dosya için; 1 adet 10 
tonluk kamyon, 1 adet boru iskele takımı taahhüdünde bulunulması, 1 adet menteşe deliği 
açma makinası ile 1 adet Çift Zaviyeli Testere'ye bizzat sahip bulunulduğunun belgelenmesi. 

2 Nolu dosya içine 1 adet 10 tonluk kamyon, 1 adet 250 litrelik betoniyer, 1 adet boru 
iskele takımı tahhüdünde bulunulması. 

B) MALÎ GÜÇ BİLDİRİSİ : Her iki dosya için enaz dosya muhammen bedelinin Vo 
10 (Yüzdeon)'u oranında nakit kredisine ve yine enaz % 10 (Yüzdeon)'u oranında kullanıl
mamış banka teminat mektubu kredisine sahip bulunulduğunun beyan edilip belgelenmesi. 
(Belgeler ihale ilân tarihinden sonra alınmış, Üniversitemiz adına düzenlenmiş banka referans 
mektupları olacaktır.) 

C) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış dosya muhammen bedeli kadar işlerin 
eksiltmesine girebileceğine dair;'l Nolu dosya için (B) grubundan, 2 nolu dosya için (C) gru
bundan müteahhit karnesinin aslı veya noterden tasdikli örneği. 

D) TEKNİK PERSONEL BİLDİRİSİ : a) 1 nolu dosya için; 1 İnşaat Yük. Müh. 
veya Y. Mim. veya Müh. veya Mim., 1 İnşaat Kalfası, 

b) 2 Nolu dosya için; 1 İnşaat Fen Memuru veya İnşaat Teknikeri, 1 İnşaat Kalfası 
istihdam edeceğine dair taahhütname, 

E) D A H A ÖNCE Y A P I L A N İŞLER BAKIMINDAN : İsteklinin müteahhit veya ta
saron olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek 1/1/1975 tarihinden sonra geçici 
kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız olarak yürütme olupta keşif bedeline nazaran 
Vo 70'ini tamamlamış bulunduğu işlere ait bildirim (ilgili dairelerden alınmış belgeler eklene
rek ispatlanacaktır.) 

F) YENİ Y A P I L A N İŞLER BAKIMINDAN : 1 hale tarihinden geriye doğru 12 ay içe
risinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca adlarına sözleşmesi yapılmış, bitirilmiş ve bitirilme
miş işlere ait beyanname. İlgili dairelerden alınmış belgeler eklenerek tevsik edilecektir, (Gerçeğe 
aykın beyanda bulunanlar hakkında 2886 sayılı Devlet thale Kanununun S3., 84. ve"85. mad
deleri hükümleri uygulanır.) 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 15 Mart 1989 — Sayı : 20109 

G) İmza sirkülerleri (Bizzat istekliye ait olacaktır.) 
H) (A), (B), (D), (E), ve (F) bentlerinde yazılı bildirimlerin bizzat istekli tarafından 

imzalanmış olması şarttır. (Bu bildirimler vekâleten imza edilmiş olursa kabul edilmez.) 
4 — Bu işe ait teklif mektubu örneği Satınalma Şube Müdürlüğünden temin edilebilinir. 
5 — Bu işe ait teklif mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre 

hazırlanacak olup, dış zarfta bulunacak belgeler şunlardır; 
a) Teklif mektubu havi içi zarf 
b) Belge Kornişonundan alınmış yeterlilik belgesi 
c) Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi (1989 yılı vizeli) 
d) Geçici teminata ilişkin belge 
e) Kayıtlı bulunan Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış (ilk ihale tarihinden sonra) 

devlet ihalelerinden yasaklı bulunulmadığına dair belge, 
f) İmza sirkülerleri (ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise noterden verilme vekâletna

me ile isteklinin ve vekilinin imza sirkülerleri) 
6 — Belge Komisyonunca puvanlamada ve İhale komisyonunca uygun bedelin seçiminde 

28/2/1989 tarih, 20094 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
konuya ilişkin tebliğ hükümleri uygulanacak olup, Belge Komisyonunca puvanlamaya esas 
olmak üzere; 

a) Malî Güçler 15 Puvan 
b) Makina ve Teçhizat Kapasiteleri 15 Puvan 
c) Daha önce yaptıkları işler 40 Puvan 
d) Sicil ve iş durumları 30 Puvan 
e) Yeni işler için düşülecek puvan(-2) puvan olmak üzere eses alınacaktır. 
7 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 3648 / 1-1 

Adana Büyükşehir Belediyesi A . S . K . l . Genel Müdürlüğünden : 

1 — A . S . K . l . Genel Müdürlüğünü ihtiyacı olan muhtelif Boru bağlantı parçalarının 
A.S.K.İ. Satın Alma Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile iha
lesi yapılacaktır. 

2 — Satın alınacak muhtelif boru parçalarının muhammen bedeli 102.206.000,— T L . 
olup, geçici teminatı 3.066.000,— TL.dır. 

3 — İhale 28/3/1989 günü saat 15.00'de A . S . K . l . Genel Müdürlüğü İhale Komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 — İhale konusu işle ilgili şartnameler A . S . K . l . Genel Müdürlüğü Ticaret Şube Mü
dürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

5 — İhaleye katılacak olanlar Ticaret, Sanayii ve meslek odalarına kayıtlı olduklarına 
dair almış oldukları sicil belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmekle yükümlüdürler. 

6 — İhale tekliflerinin ihale günü saat 14.00'e kadar A . S . K . l . Genel Müdürlüğü Genel 
Evrak Şube Müdürlüğüne verilmesi şart olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbest olup, ihale 
kararı karar tarihinden itibaren engeç 15 gün içersinde onaylanır veya iptal edilir. 

3645 / 1-1 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

A G - OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ TESİSİ VE TEVStt 
IŞt YAPTIRILACAKTIR 

1 — Aşağıda i l i , ilçe - kasaba ve grup numaraları yazılı yerlerin, AG-OG elektrik şebe
kelerinin tesisi ve tevsii işi, kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır. 

Şartname 
Dosya Bed. 

11 i ilçe - Kasaba Grup No.su T L . 

KÜTAHYA Gediz 89.40.04/2-I-GZ 50.000 
KÜTAHYA Tepecik 89.40.04/2-II-TP 50.000 

2 — ihaleye katılmak için iştirak belgesi almak isteyenler, en son 22/3/1989 Çarşamba 
günü saat: 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese, ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat etmelidir. 

3 — ihaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; 

T.E.K. Porsuk Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina ikmal ve Satınalma Müdürlüğü 
Tel: 20010 (5 Hat) Şair Fuzuli Caddesi No: 9Eskişehir adresinden bedeli mukabilinde alınabilir. 

4 — Teklifler en geç 10/4/1989 Pazartesi günü saat: 14.00'e kadar 3. maddede yazılı 
adresteki Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve aynı gün saat: 15.00'de açılacaktır. 

5 — Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

3476 / 2-1 

O.D.T.Ü. Araştırma Geliştirme ve Uygulama Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Konu : 1 adet bilgisayar ihale yönetmeliğimizin 29/a maddesi uyarınca kapalı tek
lif usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Tahmini Bed. : 20.000.000,— T L . 

3 — Geçici Tem. : 600.000,— TL. 
4 — Şartnamesi : Dilekçe karşılığında Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

5 — ihale : 31 Mart 1989 günü saat 14.00'te Müdürlüğümüzde yapılacaktır, isteklile
rin şartname uyarınca hazırlayacakları teklifleri en geç 30 Mart 1989 günü saat 16.00'ya ka
dar vermeleri gerekmektedir. 

6 — İstenilen belgeler : 

a) 1989 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi, 
b) tmza sirküleri, 
c) Geçici teminat, 
d) Vekâletname. 

7 — Postadaki gecikmeler ile teleks, telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul 
edilmez. 

8 — Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, en uygun bedeli tesbitte, dilediğine yap
makta serbesttir. 3475 / 2-1 
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Düzce Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Depo Adı Yol Dur. 
Emvalin Cins ve Nev'i Parti 

Boy ve Sınıfı Adedi 

Muhtelif 
Göl 
Taşaltı 
Büyükaçma 
Muhtelif 
Büyükaçma 
Büyükaçma 
Şimşirlik 
Şimşirlik 
Şimşirlik 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Muhtelif 
Beyköyü 
Beyköyü 
Muncurlu 
Muhtelif 
Muhtelif 
Beyköyü 
Beyköyü 
Muhtelif 
Gümüşova 
Şimşirlik 
Beyköyü 
Beyköyü 

Şose 3.S.N.B. 
3.S.K.B 
3.S.K.B 
2-S.Uz.B 
2.S.N.B. 
2.S.N.B 
3.S.N.B 
l.S.N.B. 
2.S.N.B 
2.S.K.B 
3.S.N.B: 
3.S.K.B 
3.S.N.B. 
3.S.K.B 
2.S.N.B 
2.S.K.B 
3.S.N.B. 
3.S.K.B. 
3.S.N.B 
3.S.N.B 
3.S.K.B 
3.S.N.B 
3.S.K.B, 
3.S.N.B. 
3.S.K.B 
3.S.K.B. 
3.S.N.B. 
3.S.K.B 

Çam Tomruk 
Çam Tomruk 
Çam Tomruk 

.Göknar Tomruk 
Göknar Tomruk 
Göknar Tomruk 
Göknar Tomruk 
Kl.Kt.Kay.Tom. 
Kl.Kt.Kay.Tom. 
Kl.Kt.Kay.Tom. 
Kl.Kt.Kay.Tom. 
Kl.Kt.Kay.Tom. 
İn.Kt.Kay.Tom. 
tn.Kt.Kay.Tom. 
Soymalık Kay.T. 
Soymalık Kay.T. 
Soymalık Kay.T. 
Soymalık Koy.T. 
KI.Kt.Meşe Tom 
Kavak Tom. 
Kavak Tom. 
Akçaağaç Tom. 
Akçaağaç Tom. 
Gürgen Tomruk 
Gürgen Tomruk 
Gürgen Tomruk 
Çınar Tomruk 
Çınar Tomruk 

M i k t a r ı Muh.Bed. 
Adet M ' . D M 5 . TL . 

% 3 Tem. 
TL. 

197 41.731 202.500 254 000 
103 20.255 187.500 114 000 
15 3.789 125.000 15 000 T.tr. 
20 25.962 390.000 304 000 
— 160.566 330.000 1.595 000 
— 34.000 220.000 225 000 T.İr. 

227 130.457 195.000 765 000 
51 31.454 315.000 298 000 
94 49.264 292.000 434 000 
32 22.722 277.500 190 000 

508 230.527 210.000 1.459 000 
179 76.164 187.500 430 000 
649 105.347 165.000 525 000 
337 33.598 151.500 154 000 
171 119.660 300.000 1.079 000 
24 16.784 285.000 144 000 
25 20.460 225.000 139 000 
19 13.947 202.500 85 000 
12 5.675 225.000 39 000 
16 6.275 80.000 19 000 

l 0.192 70.000 1 000 
3 1.628 120.000 6 000 
8 2.822 100.000 10 000 
4 2.857 180.000 16 000 

11 4.027 105.000 15 000 
10 2.449 157.000 12 000 
91 22.215 105.000 70 000 
42 10.465 95.000 30 000 
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Emvalin Cins ve Nev'i Parti M i k t a r ı Muh.fied. % 3 Tem. 
Depo Adı Y o l Dur. Boy ve Sınıfı Adedi Adet M ' . D M ' . T L . T L . 

Şimşirlik »> 3.S.N.B.Armut Tomruk 1 13 3.747 80.000 9.000 
Şimşirlik tt 3.S.K.B.Armut Tomruk t 14 0.749 70.000 2.000 
Göl >» (10 M.)Uz.B.Çam Tel Dir. 1 49 18.087 190:000 104.000 
Büyükaçma * » 2.Sınıf Çam Mad.Direk 1 17 1.571 127.500 6.000 
Büyükaçrna >> 2.Sınıf Göknar Mad.Dir. 1 417 32.807 127.500 126.000 
Muhtelif * * 2.Sınıf Kay.Mad.Direk 4 1087 80.648 85.000 208.000 
Muhtelif ı » 2.Sınıf Kay.Mad.Direk 4 422 40.761 127.500 158.000 
Muncurlu " 2.Sınıf Meşe Mad.Direk 1 9 0.910 135.000 4.000 
Muncurlu 11 2.Sınıf Meşe Mad.Direk 1 58 4.749 90.000 13.000 
Gölyaka i t Çam înce Yuv. Sanayi Od 1 — 10 Ster 67.500 21.000 
Gölyaka 1 i Çam Yarma Sanayi Od. 1 — 8 Ster 67.500 17.000 
Muncurlu M Kayın Yuv.San.Od. 1 18 2.141 105.000 7.000 
Muncurlu ) t Kayın tnc.Yuv.San.Od. 1 — 11 Ster 50.000 17.000 
Muncurlu 1 ı Kayın Yarma San.Od. 8 — 123 Ster 75,000 281.000 
Muncurlu 1 1 Meşe Yarma San.Od. 12 — 329 Ster 82.500 835.000 

1 — îşletnıemizce yukarıda beyanı yazılı muhtelif depolarda mevcut cins ve miktarı yazılı 101 parti orman emvallerinin meşe, ibreliler 
<% 50 peşin °7a 50 si 3 ay vadeli, kayın emvali vergi ve resimleri % 25 peşin bakiye "k 75 i 6 ay vadeli süresiz limit dahili banka mektubu karşılığın
da model şartnameler uyarınca satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 28/3/1989 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bolu, Adapazarı, Zonguldak, Orman Bölge Müdürlü

ğüne bağlı orman işletme müdürlüğü ile civar işletme Müdürlükleri ve Müdürlüğümüze bağlı depolarda görülebileceği, 
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletme

miz veznesine yatırmaları banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adını ve satış tarihini bildirmeleri, s a t ı şa katı
lacakları teminat makbuzu ile komisyona başvurmaları şarttır. 

5 — Posta haberleşme işlemlerinin çabuklaştırılması bakımından işletmemiz müdürlüğündeki ihalelere iştirak edecek müşterilerin açık 
adresleri ile posta kod numaralarının satışa iştirak fişine ibraz mecburiyetinde bulundukları, 

6 — Alıcılara İlân olunur. 
3651 / 2-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gene! Müdürlüğünden : 

MUHTELİF HURDA M A L Z E M E SATILACAKTIR 
Kurumumuza ait olan aşağıda müfredatı kayıttı 15 katem muhtelif hurda malzeme ka

palı zarfla almak suretiyle satışa arzedilmiştir. 
Şartnanieleri Kurum'un Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi ve İstanbul Şubesi Mü

dürlüklerinden temin edilebilir. 
Teklifler en geç 22 Mart 1989 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Genel Müdürlük Hur

da Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tâbi değildir. 

M a l z e m e n i n C i n s i Miktarı _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Muh. cins büyük tip difransiyel hur
dası 
89-48 "Topsat 3006" 
Auistin western marka kurtarıcı vinç 
bomu hurdası 
89-49 "Topsat 3007" 
Muh. cins 4-6-8 silindirli motor blok
ları kırık benzinli motor hurdası 40 Ton 
89-50 "Topsat 3008" 
Muh. cins iş makinaları ve damper
lere ait lif hurdası 14 Ton 
89-54 "Topsat 3012" 
Muh. cins ve markada küçük tip dif
ransiyel hurdası 35 Ton 
89-55 "Topsat 3013" 
Muh. cins araçlara ait makas hurdası 37 Ton 
89-56 "Topsat 3014" 
Muh. cins kırık yanık elektrik motor
ları ve dinamoları hurdası 40 Ton 
89-60 "Topsat 3018" 
Muh. cins elektrik ve elektronik mal
zeme hurdası 35 Ton 
89-58 "Topsat 3016" 
Muh. cins tank ve kariyer difransiyel 
hurdası 60 Ton 
89-59 "Topsat 3017" 
Muh. cins marş motorları, şarz dina
moları ve elektrik motorlarına ait kol-
lektör hurdası 26 Ton 
89-61. "Topsat 3019" 
Muh. cins küçük tip kırık pik hurda
sı (Demir çelik karışımlı) 900 Ton 
89-65 "Topsat 3023" 
Muh. cins araçlara ait ana ve arazi 
şanzumanı hurdası 40 Ton 
89-67 "Topsat 3025" 
Yanık yağ (Varillerle birlikte teslim 
edilecektir) 55 Ton 
89-69 "Topsat 3027" 
Muh. cins demir çelik hurdası 550 Ton 
89-71 "Topsat 3029" 
Demir çelik hurdası 400 Ton 

Bulunduğu Yer 
G e ç . Tem. 

T L . 

40 Ton Kırıkkale Hurda Şantiyesi 1.500.000 

3.800 Kg. 5 0 0 . 0 0 0 

" , 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

7 5 0 . 0 0 0 

1 . 5 0 0 . 0 0 0 

1 . 5 0 0 . 0 0 0 

2 . 5 0 0 . 0 0 0 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

2 . 0 0 0 . 0 0 0 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 

1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

7.5O0.0O0 
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T.E.K. Genel Müdürlüğü Dağıtım Hat ve Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlı
ğından : 

ENERJİ NAKİL H A T L A R I TESİS ETTİRİLECEKTİR 
1 — İhale dosyasında karakteristikleri ve takribi uzunlukları belirtilen işler, proje, di

rek, imalat ve montajı ile (Galvanizli, Civatalı demir, veya beton direkli) izolatör ve iletken 
montajları, şartnameleri gereğince kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 
(Hatlarda kullanılacak askı ile gergi hırdavatları, izolatörler ve iletkenler Kurumumuzca veri
lecektir.) 

K.D.V. Dahil 

İşin Grup No. 
Geçici Tem. Dosya Bedeli 

İşin Grup No. İ 1 i TL. TL. 
DAPT-D-89/1-1 Tokat 34.140.000 500.000 
DAPT-D-89/1-2 Sivas 39.780.000 500.000 
DAPT-D-89/1-3 Sivas 40.890.000 500.000 
DAPT-D-89/1-4 Ş. Urfa - G. Antep 38.880.000 500.000 
DAPT-D-89/1-5 K. Maraş - Adıyaman 46.110.000 500.000 
DAPT-D-89/1-6 Muş 22.500.000 250.000 
DAPT-D-89/1-7 Muş - Van 36.780.000 500.000 
DAPT-D-89/1-8 Hakkâri - Bitlis 40.530.000 500.000 
DAPT-D-89/1-9 Erzurum - Kars 36.810.000 500.000 
DAPT-D-89/1-10 Yozgat 26.400.000 350.000 
DAPT-D-89/1-11 Ordu 41.970.000 500.000 
DAPT-D-89/1-12 Sinop 29.400.000 350.000 
DAPT-D-89/1-13 Amasya - Samsun 24.900.000 350.000 

2 — İhaleye katılmaya istekli olanlar ihaleye iştirak belgesi alabilmek için şartnamesin
de yazılı belgeleri ile beraber 28/3/1989 günü saat 17.00'ye kadar aşağıda yazılı adrese bir di
lekçe ile başvuracaklardır. Yeterlik belgeleri 2/5/1989 tarihinden itibaren verilecektir. 

3 — İhaleye katılabilmek için katılacağı grubun ihale evrakının alınması mecburi olup, 
her ihale grubu için ayrı ayrı teklif verilecektir. 

Şartnameler; 
T.E.K. Genel Müdürlüğü Dağıtım Hat ve Şebekeleri Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, 

İsmet İnönü Bul. No: 27 Kat: 16 Oda: 16009 Bahçelievler/Ankara Tel: 2126900/2111, 
adresinden bedeli mukabilinde alınabilir, örnek ihale dosyası yine aynı adreste görülebilir. 

4 — Teklifler en geç 16/5/1989 günü saat 12.00'ye kadar aynı adreste 16. Kat 16072 
No.lu odadaki evrak servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'de Satınalma ve İhale 
Komisyonunda (A Blok Zemin kat) açılacaktır. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı İhale Kanununa tâbi olmayıp, katılma belgesi verip, ver
memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

3552 / 2-1 

• 
Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fab

rikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 
3 K A L E M D E 4100 ADET E L E K DİSKİ VE MİLİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Tedarik İkmal Müdürlüğünden, 
2 — Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/Ankara adresindeki Genel Müdür

lüğümüzden. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 89-44/318 No.lu dosyayla i l 

gilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ile birlikte engeç 4/4/1989 günü, 
saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik tşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir 
ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurma
ları ilân olunur. 3329 / 1-1 
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Ankara Defterdarlığından 

Muh. 
Bedeli 

TL. 

Geçici 
Teminatı 

TL. 
thale 

Tarihi 
thale 
Saati 

Dosya Satışı Yapılacak 
No. Geyrimunkuiün Niteliği 

06-365 Keçiören-Etlik Mahallesi 9388 ada 8 
parsel No.lu 1100 m 2, yüzölçümlü ta
şınmaz. 

06-771 Keçiören-Tepebaşı Mahallesi 4028 
ada 7 parsel No.lu 1018 m 2, yüzölçü
mü taşınmaz. 

06-1718 Çankaya-Anıttepe Mahallesi 5466 ada 
16 parsel No.lu 610 m 2, yüzölçümlü 
taşınmaz. 

06-1723 Çankaya-Anıttepe Mahallesi 6728 ada 
13 parsel No.lu 607 m 2 , yüzölçümü 
taşınmaz. 

06-2536 Çankaya-Dikmen Mahallesi 2855 ada 
11 parsel No.lu 1012 m 2, yüzölçümlü 
taşınmaz. 

06-4639 Çankaya-Karakusunlar Köyü 9898 
ada 12 parsel No.lu 3325 m 2, yüzöl
çümlü taşınmaz. 

06-10894 Yenimahalle-Ormançiftliği Mahalle
si 7620 ada 1 parsel No.lu 1716 m 2, 
yüzölçümlü taşınmaz. 

06-12819 Yenimahatle-Ergazi Köyü 16225 ada 
1 parsel No.lu 6391 m 2, yüzölçümlü 
taşınmaz. 

06-13129 Çankaya-Büyükesat Mahallesi 5534 
• ada 3 parsel No.lu 799 m 2, yüzölçüm

lü taşınmazın (Hazine hissesi 397 m2) 250.000.000 
06-13323 Mamak-Abidinpaşa Mahallesi 6556 

ada 7 parsel No.lu 520 m \ yüzölçüm
lü taşınmaz. 

06-13406 Çankaya-Emek Mahallesinde bulu
nan tamamı Hazineye ait 325 m2, yüz
ölçümlü 5295 ada 25 parsel No.lu ta
şınmaz üzerindeki 3 katlı bina 150.000.000 4.500.000 28/3/1989 15.50 

1 — Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz mallar hizalarında gösterilen tahmini bedeller 
üzerinden 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı, ayrı satışa çıkar
tılmıştır. 

2 — İhalesi 28/3/1989 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15.00'de Millî Emlâk Mü
dürlüğünde oluşacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Taliplilerin ihaleye katıla bilmeleri için ikametgâh ilmühaberi ve nüfus cüzdanı ör
neğini ibraz etmeleri zorunludur. 

4 — Taliplilerin satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları teminatlara 
karşılık alacakları makbuzları saat 15.00'den evvel ilgili servise vermeleri zorunludur. 

5 — İhale dosyaları ve şartnameleri mesai saatleri içerisinde Millî Emlâk Müdürlüğü 
Satış Servisinde görülebilir. 

6 — Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
İlân olunur. 2428 / 1-1 

154.000.000 4.620.000 28/3/1989 15.00 

162.880.000 4.886.400 28/3/1989 15.05 

244.000.000 7.320.000 28/3/1989 15.10 

242.800.000 7.284.000 28/3/1989 15.15 

161.920.000 4.857.600 28/3/1989 15.20 

249.375.000 7.481.250 28/3/1989 15.25 

128.700.000 3.861.000 28/3/1989 15.30 

150.000.000 4.500.000 28/3/1989 15.35 

7.500.000 28/3/1989 15.40 

130.000.000 3.900.000 28/3/1989 15.45 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

YURT DIŞINDAN V E Y A YURTİÇİNDEN ZİRAÎ MÜCADELE 
İLACI SATINALINACAKTIR. 

1989 yılı cercospora mücadelesinde kullanılmak üzeri ihtiyacımız bulunan 12.000 litre 
<% 40 flusilasol veya 64.000 litre 30 bitertanol veya40.000 titre % 12,5 flutriafol veya 4.000 
litre % 10 cyprocdnazole aktif maddesini ihtiva eden ziraî mücadele ilâcı yurtdışından veya 
yurtiçinden sattnalınacaktır. 

İlgililerin, Mithatpaşa Caddesi No: 14 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz vez
nesinden veya Kemeraitı Caddesi Tophane İş Hanı Kat: 3 Karaköy/lstanbu! adresindeki Alım 
Satım Bölge Müdürlüğümüzden TL. 20.000,— (Yirmibin Lira) karşılığında temin edecekleri 
şartnamemiz esasları dahilinde FOB teslim şekline göre düzenleyecekleri tekliflerini engeç 
7/4/1989 günü saat 17.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde 
olacak şekilde göndermeleri rica olunur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
2886 sayıtı Kanuna tâbi olmayan teşekkülümüz ilâcı tamamen veya kısmen alıp alma

makta veya dilediğinden almakta serbesttir. 3640 / 1-1 

Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Murgul-Göktaş tşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — işletmemiz Göktaş ünitesi personelinin Göktaş-Borçka arasında taşınması için bir 
adet otobüs teklif alma suretiyle kiralanacaktır. 

2 —İhale 27/3/1989 günü saat 14.00'de işletmemiz satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İhaleye iştirak edecek isteklilerin tekliflerini ihale günü saat 12.00'ye kadar Muhaberat 
Şefliğine vermiş olmaları gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

3 — Geçici teminat 1.100.000,— TL, dir. 
4 — Bu işe ait şartname 7.500,— T L . karşılığında tşletmemiz Satınalma Servisinden 

temin edilir. 
5 — İhaleye vekâletle girilmez. 
6 — İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya tâbi olmayıp ihale yapıp yapmamakta tamamen ser

besttir. 
7 — İhaleye girecek istekliler araçlarını ihale günü saat 10.00'da işletme idare binası 

önünde hazır bulundurmaları şarttır. 
Adres: K.B.t. A.Ş. Murgul-Göktaş işletme Müdürlüğü Murgul-ARTVtN. 

3639 / 1-1 

Karadeniz Çakır tşletmeleir A.Ş. Samsun işletme Müdürlüğünden : 

Fabrikamız dahili ve harici işlerinde kullanmak üzere bir yıl süre ile kiralanacak bir adet 
binek tipi minibüs için kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle ihale yapılacaktır. 

İhale ile ilgili geçici teminat 300.00C,— TL. olup, teklifler engeç 22/3/1989 günü saat 
14.00'e kadar işletmemiz muhaberatına verilmiş olacaktır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Şartnameler işletmemiz satınalma şefliğinden temin edilecektir. Şirketimiz 2886 sayılı 

Kanuna tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 
Adres: K.B.t. A.Ş. Samsun işletme Müdürlüğü Tekkeköy, SAMSUN. 

3638 / 1-1 
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Antakya Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% 3 
Parti M i k t a r ı Muh.Bed. Geç. Tem. 

Bölgesi Deposu Adedi Cins ve Nev'i Adet M ' . TL . T L . 

Antakya Serinyol 3 3.S.N.B.Çz.Tom. 723 93.872 165.000 465.000 
Arsuz Sahil 5 3.S.N.B.Çz.Tom. 726 145.863 165.000 722.000 
İskenderun Merkez 1 3.S.K.B.Çk.Tom. 36 2.861 165.000 14.000 
Hassa Merkez 1 3.S.K.B.Çz.Tom. 316 25.891 95.000 74.000 
Antakya Serinyol 18 3.S.K.B.Çz.Tom. 6791 668.357 142.500 2.857.000 
Arsuz Sahil 8 3.S.K.B.Çz.Tom. 1973 240.066 142.500 1.026.000 
İskenderun Merkez 10 3.S.K.B.Çz.Tom. 4301 309.613 142.500 1.323.000 
Samandağ Batıayaz 3 3.S.K.B.Çz.Tom. 777 115.520 50'.490 175.000 
Samandağ Batıayaz 2 3.S.K.B.Çz.Tom. 617 84.057 95.000 240.000 
İskenderun Merkez 1 2.S.Çk.M.Direk 239 9.396 120.000 34.000 
Antakya Serinyol 7 2.S.Çz.M. Direk 4680 223.655 112.500 755.000 
Arsuz Sahil 14 2.S.Çz.M.Direk 6318 387.590 112.500 1.308.000 
İskenderun Merkez 8 2.S.Çz.M.Dİrek 4850 196.872 112.500 664.000 
Antakya Serinyol 8 Çz.Kalın Sanayi 3357 213.116 75.000 480.000 
Arsuz Sahil 3 Çz.Kalın Sanayi 1082 80.934 75.000 182.000 
İskenderun Merkez 13 Çz.Kalın Sanayi 9437 383.797 75.000 864.000 

105 46.223 3181.460 M 3 11.183.000 

1 — İşletmemizin muhtelif Bölge depolarında yukarıda cins ve miktarları yazılı bulu
nan 105 parti orman emvali tamamı peşin veya % 50 si peşin % 50 si 3 ay vadeli müddetsiz 
limit dahili banka teminat mektubu verilmek kaydıyla Mektup faizi % 6 aylık olmak üzere 
yasal vergiler ile % 50 mal bedeli peşin alınmak kaydıyla açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Vadeli açık artırmalı satış 23/3/1989 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 
de Antakya Belediyesi Belediye Nikah Salonunda toplanacak satış komisyonu huzurunda ya
pılacaktır. 

3 — Satışa iştirak edeceklerin belirtilen gün ve saatte teminat mektupları ile birlikte sa-
üş yapılacak salonda hazır bulunmaları, 

4 — Satışa ait ilân ve ekleri Orman Genel Müdürlüğünde, K.Maraş Orman Bölge Mü
dürlüğünde, K.Maraş, Adana, Dörtyol, Osmaniye, Andırın, Göksün, Kilis, Adıyaman Or
man İşletme Müdürlükleri ile İşletmemize bağlı Orman İşletme Şeflikleri ve Muhasebe servisinde 
mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

5 — Vekâletname ile satışa iştirak edeceklerin vekâletnamelerini ibraz etmelerini satışa 
iştirak edecekler model şartnamede belirtilen hususları aynen kabul etmiş sayılırlar. 

İlân olunur. 
2854 / 1-1 

E R T E L E M E İ L Â N I 

Millî Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığının 24 Şubat 1989 gün ve 20090 
sayılı Resmî Gazete'nin 40. sayfasında yayımlanan-" 1 adet 3000 abonelik Elektronik sayısal 
telefon santralı ve 500 adet telefon cihazı" İhalesi ile ilgili ilânın teklif verme süresi ilgili ku
rum tarafından 31 Mart 1989 günü saat 16.00 ya kadar uzatılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
3647 / 1-1 
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iller Bankasından : 

SATILIK A P A R T M A N DAİRELERİ 
Ankara i l i , Çankaya ilçesi, Güzeltepe Mahallesi, Mesnevi Sokak 19 No.lu Apartmanın 

bürüt 125 m"lik 10 no'lu dairesi ile: 
istanbul i l i , Bakırköy ilçesi, Ataköy Mahallesi Dr. Tevfik Remzi Caddesi, 147 No.lu 

Apartmanın brüt 80 ve 120 m"lik 19 ve 20 no.lu daireleri pazarlık suretiyle ayrı ayrı satılacaktır. 
Mesken olarak kullanılmış olan daireler halen boştur. 
Dairelerin muhammen bedelleri: 
Ankara'daki daire için 80.000.000,— TL. 
istanbul'daki daireler için 60.000.000,— TL. ve 90.000.000,— dir. Pazarlığa katılacak

ların muhammen brdelleri °7ö 10'u oranındaki geçici teminatları (nakit veya banka teminat 
mektubu ya da Devlet Tahvili) engeç pazarlık günü saat 12.00'ye kadar; 

Ankara'daki daire için İller Bankası Muhasebe ve Malî işler Dairesi Başkanlığına, 
İstanbul'daki daireler için ise, İller Bankası 1. Bölge Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 
İhale kesinleştikten sonra verilen süre içinde satış bedelinin tamamı ödenmediği takdir

de satış iptal edilerek teminat gelir kaydedilir. 
Ankara'daki dairenin pazarlığı 4/4/1989 Salı günü saat 14.00'de iller Bankası Muha

sebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 2! Opera/Ankara 
istanbul'daki dairelerin pazarlıkları ise 4/4/1989 Salı günü saat 14.00'de iller Bankası 

1. Bölge Müdürlüğü Tugay Yolu Cad. No: 20 Maltepe/İstanbul adresinde yapılacaktır. 
Tekliflerin Bankaca düşük bulunması halinde satış 7/4/19S9 Cuma günü aynı yerlerde 

ve aynı saatte tekrarlanacaktır. 
Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 
Bilgi için Ankara Tel: 324 06 25, istanbul Tel: 370 15 84-97/253 

3642 / 1-1 
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Kömür işletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Şirketimizin İstanbul-Eyüp ilçesi Arnavutköy Linyit İşletmesinde + % 25 toleranslı 
750.000 m' Dekapaj ve 27.500 ton kömür kazı yükleme işleri yaptırılacaktır. 

Şartnameler Kızılırmak Sokak No: 45 Kocatepe-Ankara adresindeki Genel Müdürlü
ğümüzden 50.000,— TL. (Yalnız: Ellibin " K D V . Dahil" Türk Lira)'sı mukabilinde 21/3/1989 
tarihinden itibaren temin edilebilir, (Telefon: 1186790) 

Yeterlilik dosyaları engeç 28/3/1989 Salı günü saat 15.00'e kadar Şirketimize teslim edi
lecek ve yeterli görülen firmalara belgeleri 31/3/1989 Cuma saat 18.00'e kadar verilecektir. 

Yeterlilik belgelerini alanlar tekliflerini en geç 5/4/1989 Çarşamba günü saat 15.00'e 
kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine vereceklerdir. (Şirketimiz 2886 sayılı ihale 
Kanununa tâbi değildir.) 3649 / 2-1 

— — — r — — ; 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda belirtilen Yüzer Vasıtalar Kapalı Zarfla İç ve Dış Piyasadan teklif almak sure
tiyle satılacaktır. 

İhaleye ait Teknik şartname, İstanbul, Bahçekapı, Yalıköşkü Caddesi, 19 Mayıs Han 
Kat: 3 Malzeme Dairesi Başkanlığından temin edilebilir, 

Teklifler engeç 21 Mart 1989 tarihinde saat 17,00'ye kadar verilmiş olacaktır. 
Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tâbi değildir. 
Yüzer Vasıtanın Adı : Güven 5 Maçunast 6 No.lu Saç Prizman 23 No.lu Muşamba 

Motoru 
Dosya No: 1989/102 3328 / 1-1 
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T.C.D.D. işletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Raşkanlığmdan : 

Eskişehir - Ankara Demiryolu hat kesiminin Sazılar-Polatlı-Yenidoğan istasyonları ara
sındaki toplam 23 Km.lik kısmının var olan tatbikat projelerinin zemine aplikasyonu ile pro
jelerinin ve kamulaştırma planlarının hazırlanması, tescile yönelik işlemlerin yapılması işleri, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1989 birinci yarı yılı kamulaştırma ve mühendislik hizmetleri 
buim tiyatları esası üzerinden sabit fiyatlarla kapalı zarf yöntemi ile yüklenici seçimi yapıl
mak suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 — İşin 1989 yılı birim fiyatlarına göre takribi keşif bedeli, 175.000.000,— TL.'dir. 
2 — İşin geçici teminat miktarı : 4.375.000,— TL.'dir. (İhale sırasında istenecek o!an 

teminat mektup olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 — Yeterlik belgesi ancak kapasite ve malî imkanları ile tecrübeleri bakımından 

T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğünce yeterli görülen ve istenilen belgeleri tam olana veri
lecektir. Bu nedenle ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıda
ki hususlara kesinlikle uyacaklardır. 

3.1 — Kanunî ikametgâh adresini başvuru dilekçelerinde açıkça belirteceklerdir. 
3.2 — Yüklenici firma tanıtıcı (Firma ismi, iş adresi, telefon no, telex no, firmanın ti

carî ve hakukî stasüsü, firma ortaklan) listesini, 
3.3 — İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. Özet veya tescil edilemiş ortak

lıklar kabul edilmeyecektir. 
3.4 — İştirakçi şirket ise noterden tasdikli şirket sirküleri ile, belgelerde ve teklif mek

tubunda bulunan imzalara ait noterden tasdikli imza sirkülerini, 
3.5 — İstekliler başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
3.5.1 — Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunulduğuna dair Ticaret 

ve Sanayi Odası kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış 1989 yılı vizesini içeren kimlik 
kartını ayrıca; bağlı bulunduğu Mühendisler Odasından alınacak kayıt belgesini, 

3.5.2 — Bu iş için gerekli olan makina alet ve teçhizatın firmaya ait olduğunu belirten 
belgeleriyle birlikte adet, rayiç bedel, yaşı, kapasitelerini belirtir liste, 

3.5.3 — Sermaye ve kredi imkânını açıklayan malî durum bildirisi ile işin adına ve ilân 
tarihinden sonra alınmış, keşif bedelinin en az kullanılmamış % 5 ' i oranında nakit ve % 5 ' i 
oranında da teminat mektubu kredisi tutarında bankalardan alınmış banka referans mektu
bunun aslını, (Banka referans mektupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini 
kesin olarak içerecektir.) 

3.5.4 — Teknik personel bildirisini, 
3.5.5 — Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, (Ta

ahhüt bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 
3.5.6 — Son 5 yıl içerisinde benzer karekter ve önemde bir işi bizzat yüklenici olarak 

yapıp bitirdiğine dair resmî kuruluşlardan alınmış, iş bitirme belgelerinin aslını veya noterden 
tasdikli suretlerini, 

3.5.6 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış hali
hazır harita veya kamulaştırma mühendislik hizmetleri için verilmiş bulunan (A) grubu yükle-
nicilik karnesinin aslı veya noterden tasdikli suretini. 

4 — Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 22/3/1989 Çarşamba günü saat 
16.30'a kadar T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkan
lığına yazı ekinde verilmiş olacaktır. 

5 — Belgelerin incelenmesi müteakip ihaleye iştiraki uygun görülen iştirakçilere ihale 
günü de belirtilmek suretiyle gerekli tebligat ayrıca yapılacaktır. 

6 — Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve pos
tada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

7 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya ve 28/2/1989 tarihinde Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca yayınlanan tebliğe tâbi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte veya dilediğine 
vermekte serbest olduğu gibi, ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest 
olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 3652 / 2-1 
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T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

1 — İhale ile ilgili bilgiler 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca saat 12.00'ye kadar Teklif vermeleri ve teminat

larını yatırmaları kaydıyla aynı gün saat 14.00'de bankalara borsa bankerlerine, diğer resmî 
kuruluşlarla bunlar dışında kalan tüzel kişilere ve hakiki şahıslara aşağıda gösterilen senetler 
ihale suretiyle satılacaktır. 

İhale Tarihi 
ihraç Tarihi 
Kotasyon 
Satılacak Miktar 
Hangi Vade ile Sat 

2 — Yeni İhraçlar 
thale Tarihi 
Satış Tarihi 
Kotasyon 
Hangi Vade İle Sat. 
3 — Önceki ihraçlardan iler 

15.03.1989 
22.03.1989 
21.03.90/12T 
130 Milyar 
52 Haftalık 

22.03.1989 
29.03.1989 
20.12.89/9B 
39 Haftalık 

ide yapılacak ihaleler: Yok 
Gereğini ve tereddüt edilecek hususların T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi para pi

yasaları ve Fon yönetimi Genel Müdürlüğü'nden sorulmasını gerekmektedir. 
3646 / 1-1 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
KDZ.EREĞLİ 

' Fabrikalarımızın ihtiyacı için 15.000 tona kadar parça, 32.000 tona kadar da toz man
ganez cevheri satınalınacaktır. 

1 — Bu işe ait ihale dosyası, Ereğli'deki Satınalma Genel Müdür Yardımcılığından te
min edilebilecek ve teklifler 27/3/1989 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.30'a kadar 
(bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.) Ereğli'deki Genel Muhaberat Ser
visine verilecektir. 

2 — İhaleye katılacakların manganez madeni sahibi olmaları esastır. 
3 — Şirketimiz ihale konusu parça ve toz manganez ccevherini bir veya birkaç firma

dan satınalınabilecektir. 
4 — Erdemir 2886 sayılı ihale Kanununun tâbi olmadığından işbu ihaleyi yapıp yap

mamakta, kısımlara bölerek veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 
3643 / 1-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, yeri ve keşif bedeli yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
81. (b) maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işlerin dosyası ve katılma şartları ilgili servisindeki dosyada görülebilir. 
İşin Adı : 1 - (Tokat-Niksar) Ayr.-Reşadiye-16 Bl. Hd. Dv. Yolunda temel malzemesi 

ve asfalt mıcırı nakli işi, Keşif Bedeli : 181.500.400,— TL. Geçici Teminatı : 5.446.000,— TL. , 
Son Müracaat : 27/3/1989, İhale Günü : 30/3/1989, Saati : 15.00, Servisi : Bakım 

3327 / 1-1 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için 2886 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapıla
cak olan kapalı teklif usulü eksiltme ile Üç Ucu Flanşlı T.Kırdöküm (PVC Boru Bağlantı Par
çaları) Şiber Vana, Flanş (Boruya Kaynak Edilen Düz) ve Kırdöküm Armatürler (Çek, Valf, 
Krepin-Vantuz) satınalınacaktır. 

2 — Eksiltme konusu işlere ait şartname ve ihtiyaç listeleri çalışma saatleri içinde ve 
dilekçe ile müracaat halinde bedeli karşılığında Daire Başkanlığımızdan alınabilir. (Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Ankara-Eskişehir Karayolu 
9. Km. Lodumlu/Ankara) posta ile şartname gönderilmez, istenildiği takdirde dairemizde in
celenebilir. 

3 — Eksiltmeler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 1. katında bulurlan ihale sa
lonunda komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 — Eksiltmelere katılacak istekliler en geç 27/3/1989 günü çalışma saati bitimine ka
dar aşağıdaki belgelerle idareye müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteğinde bulunabilecekler
dir. İştirak belgesini alıp almadıklarını da 31/3/1989 gününden itibaren öğrenebileceklerdir. 

a) Atölye personel ve teknik personel bildirisi, 
b) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi, 
c) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (Geçerlilik süresini 

doldurmamış olacaktır.) 
d) 1. nolu eksiltme için TSE uygunluk belgesi (Tüm Çaplar İçin) TS 14/23 
e) 2. nolu eksiltme için TSE uygunluk belgesi. TS 3147 (tüm çaplar için) 
0 3. nolu eksiltme için TSE uygunluk belgesi TS 816 (tüm çaplar için 
g) 4. nolu eksiltme için TSE kalite belgesi (tüm çaplar için) 
h) Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilir. Ancak, imalatçı firmadan alacağı yetki 

belgesi ve yukarıda belirtilen belgeleri dilekçelerine ekleyerek iştirak belgesi almaları şarttır. 
ı) İmalatçı firmaların kendilerinin ihaleye iştirak etmeyip yetkilisinin iştiraki halinde 

ancak bir ticarî firmaya yetki verebilecektir. 
5 — İdare, iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin iş yerlerini görerek ka

rar verme hakkına sahiptir. 
6 — İştirak belgesi alamayan istekliler ihaleye katılamazlar. 
7 — Teklif mektubu, şartname ekindeki örneğe uygun olarak doldurulup iç zarfa, ida

remizden alınan eksiltme şartnamesi de imzalanıp kaşelendikten sonra dış zarfa konulacaktır. 
8 — İsteklilerin şartnamede ve 2886 sayılı Kanunun 5 ve 37. maddesinde aranan belge

ler ile iştirakçi belgelerini usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklif zarfları içinde eksiltme saa
tinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındılar karşılığında 
vermeleri gerekmektedir. 

9 — Eksiltme için postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edil
mez. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlân olunur. 

S. Miktarı Tah.Bed. Geç.Tem. Şart.Bed. İhale 
No Cinsi Kalem TL. TL. TL. Gün ve Saati 

l Üç Ucu Flanşlı T Kırdöküm 
(PVC Boru Bağlantı Parçası) 6 

2 Şiber Vana 7 
3 Flanş (Boruya Kaynak Edi-

581.962.500 
368.313.000 

17.458.875 
11.049.390 

80.000 5/4/1989 11.00 
50.000 5/4/1989 15.00 

len Düz) 9 
4 Kırdöküm Armatürler (çek-

306.945.000 9.208.350 50.000 6/4/1989 11.00 

valf-krepin-vantuz) 21 550.245.000 16.507.350 80.000 6/4/1989 15.00 
3644 / 1-1 
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İzmit Petrol Ofisi A.Ş. Madeniyağ ve Gres Tesisleri Başmüdürlüğünden : 

1 — İzmit Petrol Ofisi A.Ş. Madeniyağ ve Gres Tesisleri Başmüdürlüğü'nden 1989 yılı 
içinde Jsdemir'e (İskenderun Demir Çelik Tesislerine) TIR veya tankerlerle karayolundan 1200 
ton dökme madeniyağ taştttırılması işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

2 — Konu : TIR veya tankerlerle M . yağ taşıttırılması işi, Miktarı ("T" % 30) : 1200 ton, 
Muhammen Bedeli : 66.000.000,— TL. , Geçici Teminatı : 1.980.000,— TL. 

3 — Bu işe ait şartname İzmit Petrol Ofisi A.Ş. Madeniyağ ve Gres TesHeri Başmü
dürlüğü'nden dilekçe mukabilinde temin edilecektir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 31/3/1989 günü saat 
14.00'e kadar dış zarfın üzerine (İsdemir'e TIR veya tankerlerle dökme madeniyağ nakliyesi
ne ait tekliftir) ibaresini yazarak haberleşme servisine verecek veya posta ile gönderilecektir. 

5 — Teklif mektupları 31/3/1989 günü saat 15.00'de Satınalma Komisyon Başkanlı
ğında açılacaktır. Firma yetkilileri isterlerse, ihale toplantısına iştirak edebilirler. 

6 — Ofis 2886 sayılı İhale Kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fi
yat yönünden en uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

3480 / 2-1 

P.T.T. Fabrika Müdürlüğünden : 

1 — 10.000 adet siyah born klemens 
2 — 1.000 adet somunlu led soket 
3 — 2.500 adet TK-29 sigorta yuvası 
4 — 2.200 adet TK-10 switch anahtar (madeni saplı) 
5 — 2.400 adet 110 V. 15 W. ampul 
6 — 2.400 adet duvar duyu 
7 — 2.300 adet topraklı priz 
8 — 2.200 adet topraklı fiş 
9 — 3.000 metre 3x1.5 mm. TTR kablo 
satın alınacaktır. 
İdarî ve teknik şartnamesine göre yukarıda cins ve miktarları yazılı elektrik malzeme

ler, kapalı yazılı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
Bu malzemelere ait şartnameler normal çalışma gün ve saatlerinde İstanbul/Ümrani

ye'de bulunan Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden 5.000,— TL.'den makbuz mukabilinde 
alınabilir. 

İhaleye girmek isteyen firmaların şartnameleri mutlaka Fabrikamızdan almış olmaları 
şarttır. 

Malzemenin ihalesi 6/4/1989 günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
Teklif mektupları en geç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdürlüğümüze tes

lim edilmeli veya aynı gün ve saate kadar Malzeme Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde posta 
ile gönderilmelidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Gerekli bilgi 3351313/232 veya 3351757 no.lu telefonlardan istenebilir. 
2886 sayılı Kanuna tâbi değiliz. 3548 / 1-1 
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Serik Devlet Orman îşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı M.Bed G.Tem. 
Bölgesi Deposu Emvalin Cinsi Adedi Adet M ' . Ster TL. TL. 
Gebiz Gebiz 3.S.N.B.Çk. Tom. 1 21 7.199 219.000 48.000 

>» t * 2.S.N.B.Çz. Tom. 3 251 77.246 — 250.000 577.000 
ı > a 3.S.N.B.Çz. Tom. 21 4101 850.639 — 1'88.000 4.808.000 
II İ t 2.S.K.B.Çz. Tom. 1 99 29.142 — 215.000 188.000 
II » » 3.S.K.B.Çz. Tom. 21 4598 811.935 — 165.000 4.063.000 
" " 3.S.K.B.Çk. Tom. 1 6 1.739 — 200.000 11.000 
»1 » » Çz. Sanayi Odunu 50 18756 1824.790 — 84.000 4.616.000 
II II Okalüptüs sırık 3 — — 363 37.000 404.000 

101 27832 3602.690 363 14.715.000 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali 27/3/1989 Pazartesi günü saat 13.00'de 
İşletmemiz Gebiz bölgesi satış salonunda toplanacak komisyonca 1 No.lu model şauname ge
reği °7b 50 mal bedeli ile vergi resimleri peşin bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz ve kesin banka 
mektubu karşılığında açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Satışa ait ilân şartname ve ebat listeleri Orman Gene! Müdürlüğü, Antalya Orman 
Bölge Müdürlüğü, Antalya, Bucak, Konkuteli, Elmalı, Kaş, Finike, Kumluca, Manavgat, Alan
ya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, Cevizli, İstanbul, İzmir, Burdur, Konya ve Adana İşlet
me Müdürlükleri ile işletmemiz ve bölge şefliklerimizde görülebilir. 

3 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları 
banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarında almak istedikleri parti numaralarını be
lirtmeleri mektupların kesin ve müddetsiz olması şarttır. 

İlân olunur. 3180 / 1-1 

• 
Gazipaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% 3 
Parti Mulı. Bed. Teminat 

Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M' .Dm' . (TL.) (TL.) 
D. Çeşme 3.S.N.B.Çk. Tom. 1 116 34.056 178.000 182.000 
D. Çeşme-B. Bucak 3.S.N.B.Çz. Tom. 90 14974 3544.177 159.000-106.000 16.582.000 
D. Çeşme-B. Bucak 3.S.K.B.Çz. Tom. 5 765 158.762 139.000- 93.000 569.000 
D. Çeşme Çk. Tel Direk 1 71 18.190 238.000 130.000 
D. Çeşme-B. Bucak Çz. Tel Direk 5 409 125.348 226.000-258.000 897.000 
D. Çeşme-B. Bucak Çz. San. Odunu 4 1540 243.513 49.000 2.285.000 

Yekûn 106 17875 4124.046 — 20.645.000 

1 — Yukarda müfredatı yazılı 106 parti orman emvali 28/3/1989 Salı günü saat 14.00'de 
İşletmemiz Satış Salonunda açık artırma suretiyle toplanacak Komisyon huzurunda satılacak
tır. Yapacak emval 1 No.lu şartname gereği % 50 mal bedeli vergi ve resimleri peşin, bakiye 
% 50 mal bedeli 3 ay vadeli olup, limit dahili müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı satı
lacaktır. Aylık Vo 6 mektup faizi istendiği takdirde vade sonunda ödenmek üzere alınacak Banka 
mektubuna dahi! edildiği takdirde mektup kabul edilecektir. 

2 — Satışa ait ilân Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile bu
na bağlı işletmelerde ve işletmemiz muhasebesinde görülebilir. 

3 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile Komisyona müracaatları,- ban
ka mektubu vereceklerin mektuplarında almak istedikleri parti numaralan ile işletmemiz adı
nı belirtmelerini, mektubun kesin ve müddetsiz olması şarttır. 

4 — Alıcılar bu işle iştigal ettiğine dair ilgili kuruluşlardan alınan belge veya son yıl 
vizesi yapılmış kapasite belgesini ibraz etmek zorundadır. 3546 / 1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genei Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
8. Bölge Müdürlüğünden : _ _ 

İHALE SURETİ İLE TEMİN EDİLECEK İNŞAAT İŞLERİ İÇİN ÖN SEÇİM İLÂNI: 
1 — Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğü ¡989 yılında yapılacak olan, 

a) Diyarbakır-Çınar-Karabudak köy grup teknisyenliği 

b) Diyarbakır-Çmar-Ovabağ köy grup teknisyenliği 

c) Diyarbakır-Ergani-Salman köy grup teknisyenliği 
d) Diyarbakır-Hazro-Sarıçanak köy grup teknisyenliği 
e) Diyarbakır-Silvan-Malabadı köy grup teknisyenliği 
0 Diyarbakır-Dicle-İlçe Hizmet binası. 

g) Mardin-Merkez-Göllü köy grup teknisyenliği 

h) Mardin-Kızıltepe-Arıklı köy grup teknisyenliği 
i) Mardin-Midyat-Şenköy grup teknisyenliği 

j) Mardin-Ömerli-Beşikkaya köy grup teknisyenliği 
k) Mardin-Savur-Pınardere köy grup teknisyenliği 
1) Mardin-Dargeçit-İlçe Hizmet binası, 
m) Şanlıurfa-Akçakale-Harran köy grup teknisyenliği 
n) Şanlıurfa-Birecik-Kural köy grup teknisyenliği 
o) Şanlıurfa-Siverek-Narlıkaya köy grup teknisyenliği 
p) Şanlıurfa-Suruç-Yanaloba köy grup teknisyenliği 

r) Şanlıurfa-Halfetti-İlçe Hizmet binası. İnşaatları işi için müteahhitleri teklif almak 
üzere davet eder. 

2 — Sözleşmenin 31/5/1989 da imzalanacağı ve köy grup teknisyenliği inşaatı işlerinin 
bakım hizmetleri hariç 150 takvim günde, ilçe hizmet binası inşaatı işlerinin ise bakım hizmet
leri hariç 165 takvim günde tamamlanacağı öngörülmektedir. 

3 — Ön seçime Türk müteahhitlerinden başkan Uluslararası İmar ve Kalkınma Ban
kasının üye ülkeleri İsviçre-Tayvan ve Çin müteahhitlerine açıktır. 

4 — İşler şunları ihtiva edecektir. a,b,c,d,e,g,h,ı,j,k,l,m,n,o, sırasındaki işler 330 M* 
iki katlı bina inşaatı, l,f,r sırasındaki işler 380 M 2 iki katlı bina inşaatlarıdır. 

5 — Ön seçim için müracaatlar, müteahhit tek firma veya aşağıda 7. paragrafta verilen 
şartları yerine getiren; iki veya daha çok firmadan oluşan grupları, firmaların müşterek teşeb
büsü ortaklığı olması halinde yapılacaktır. Bu şartları yerine getirmeyen iki veya daha fazla 
firma gruplarının ön seçim müracaatları nazarı dikkate alınmayacaktır. 

6 — Herhangi bir müteahhit veya firmanın ön seçim için tek olarak ve aynı zamanda 
müşterek teşebbüs ortaklığı olarak müracaatı kabul edilecektir. Ancak bir firmanın birden fazla 
teklifte bulunması veya teklife iştirak etmesi halinde bu teklifler reddedilecektir. 

7 — Müşterek teşebbüs ortaklığı tarafından verilecek müracaatlarda şu hususlar yer al
maktadır, (i) müşterek teşebbüs ortaklığının bütün ortakları tek olarak müracaat ediyormuş 
gibi istenen bütün bilgileri vereceklerdir, (ii) Müracaat belgesinde; seçilinmiş olması halinde, 
teklif verildiğinde, 
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a) Teklifte ve için uhdesinde kalmasında sözleşmenin bütün ortakların müteselsil ke
faleti olduğu şeklinde imzalanacağı ve (b) sözleşmeye göre ortakların müteselsil mesuliyetini 
beyan eden müşterek teşebbüs ortaklığı anlaşmasının teklif dosyası ile verileceğinin, belirlen
mesi lâzımdır. 

(üi) Müracaat belgesinde; ön görülen iştirak şekli ve müşterek teşebbüs ortaklığının 
her bir ortaklığının mesuliyeti gösterilecektir. Ve (iv) müracaat belgesinde ortaklardan hangi
sinin pilot ortak olduğu ve bundan böyle Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğü ile grup arasın
da muhaberatın sağlanacağı kanal belirlenmiş olacaktır. 

8 — Ön seçimden sonra teklifin verilmesinden önce yeniden müşterek teşebbüs ortaklı
ğın kurulması veya ön seçimden belirlenmiş olan müşterek teşebbüs ortaklığında değişiklik 
yapılması Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğünün Onay'ına bağlı olarak yapılabilir. Böyle 
bir OrsaySn verilmesi için diğer hususlardan ayrı olarak (i) bu işlemin iştirakçilerin adedinin 
önemli şekilde azalmasında yol açması, (ii) böylece evvelce tek olarak veya başka grubun or
tak firması olarak red edilmiş bir firmanın teklife katılmasına imkân verilmesi (üi) müşterek 
teşebbüs ortaklığının kalfikasyonlarının ön seçim belgesinden belirlenen standartların altına 
düşmesi yol açılması; hallerinde teklif reddolunacaktır. 

9 — İşle ilgilenen ve ön seçim belgesi almak isteyen müteahhitler taleplerini (TYUAP) 
köy grup teknisyenliği veya ilçe hizmet binası inşaatı projesinin yapım işi ön seçimi başlığı 
ile aşağıdaki; 

Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır, Fax No: 20594, Tlf. No: 20585-86-87-88. 
Adresine 50.000,— TL. tutarındaki ön seçim davet evrakı satış bedelini özel iskân fo

nunun mahalli Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki 384252 No'lu hesaba yatırarak de
kont ite birlikte müracaat ederek ön seçim davet evrakları alacaklardır. 

ö n seçim belgeleri ilgililerce doldurularak 28/3/1989 tarihi saat: 17.00'ye kadar aynı 
adrese göndereceklerdir. Ön seçim sonuçları ilgililere 10/4/1989 tarihinde Bölge Müdürlüğü 
Proje Uygulama Şube Müdürlüğü ilân tahtasına asılarak duyurulacaktır. 

10 — Bölge Müdürlüğümüz ihaleye iştirak ettirme kararı değişmez ve bağlayıcı olup, 
ön seçim sonuçları için açıklama yapmak durumu yoktur. 

Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 
İlân olunur. 3547 / 1-1 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

2 ADET K A L I P L A M A MAKÎNASI İTHAL EDİLECEKTİR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz, 
2 — Ankara'da Ziya Gökatp Cad. No: 80 Kurtuluş/Ankara'daki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, en 

geç 12/4/1989 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük D.Ç. Fab.Müessesemiz Haberleş
me ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

3650 / 2-1 

Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden': 
AHIRÖZÜ KAOLİN OCAĞINDA DEKAPA/_ YAPTIRILACAKTIR 

— Şirketimiz Mihalıççık Ahırözü kaolin ocağında + % 20 toleranslı 202.000 M ' deka-
paj yaptırılacaktır. 

— İhaleye katılacak firmalarda: 
1 adet (D-8 K veya emsali dozer) 
2 adet (955-L veya emsali) paletli yükleyici 
8 adet (10 tonluk) damperli kamyon parkı aranacaktır. 
— thale 30/3/1989 Perşembe günü saat 14.00'de kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 

şirketimizde yapılacaktır. 
— İşin geçici teminatı 10.000.000,— TL.dır. 
— Konu ile ilgili şartname Şirketimiz Ticaret Alım'Servisinden temin edilebilir. 
— Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tâbi değitdir. 3641 / 1-1 
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T.E.K. Erciyes Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ TESİS VE TEVSİİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR. 
1 — Aşağıda adları belirtilen elektrik şebekeleri ile orta refüj yol aydınlatması tesis ve

ya tevsii işleri kapalı teklif usulü ile yaptırılacaktır. 

İhale Geçici İh. Evr. 
Sıra Grup Keşfi Teminatı Bed.K.D.V. 
No İşin Adı İli No TL. TL. Har. TL. 

1 Felahiye İlçesi Elk. şebekesi Tev. Kayseri 89-38-1 164.655.486 4.939.665 150.000 
2 Yahyalı İlçesi Elk. Şebeke Tev. Kayseri 89-38-2 236.182.300 7.085.469 150.000 
3 Nevşehir (Merkez) de 2 adet top

lu konut Elk. Tesisi ve Derinku-
yu İlçesi Elk. Şebeke Tev. Nevşehir 89-50-1 73.279.007 2.198.370 75."000 

4 Sorgun orta refüj yol aydınlatması Yozgat 89-66-1 111.888.104 3.356.643 150.000 
5 Ovakent İlçesi Elk. Şebeke Tev. 

ve Sartkaya İlçesinde toplu konut 
elektrik tesisi Yozgat 89-66-2 68.856.380 2.065.691 75.000 

6 Şefaatli İlçesinde toplu konut 
Elk. tesisi ve Kozaklı İlçesinde 2 Yozgat 
adet toplu konut Elk. tesisi Nevşehir 89-M-l 106.113.330 3.183.400 150.000 

2 — İhaleye katılabilmek için iştirak belgesi aranacaktır. İştirak belgesi verilebilmesi 
için istenilecek belge ve örnekleri ihale dosyasında bulunmakta olup, mesai saatleri içerisinde 
Müessesemiz ihale servisinde görülebilir. İştirak belgesi almak isteyenler en son 27/3/1989 günü 
saat 17,30'a kadar aşağıdaki adrese ilgili belgelerle yazılı olarak müracaat etmelidir. 

3 — İhaleye katılmak için ihale evrakı almak mecburidir. 
Şartnameler; 
T.E.K. ERCİYES ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ 
Keykubat Mahallesi. Ankara Karayolu 7. Km. 
Tel : 60742/176 KAYSERİ 
4 — İhaleye katılma belgeleri mutlaka ihale dosyasında bulunan örneklere uygun ol

ması gerekmekte olup, aksi takdirde müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
5 — Teklifler en geç 14/4/1989 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste muhaberat servi

sine verilmelidir. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tâbi olmayıp, yeterlilik verip ver

memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
3541 / 3-2 

Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı için 12 kalem muhtelif temizlik malzemesi kapalı yazı
lı teklif mektubu almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Başmüdürlüğümüz Malzeme Mı"dürlüğünden bedeli muka
bilinde temin edilir. 

3 — İhale 28/3/1989 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir. 

3312/2-2 
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M . K . E . Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden 

H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR. 
Aliağa Gemi Söküm Tesislerimiz ve Kara Hurdası işletmemizde bulunan ve aşağıda sı

ralanan 32 kalem hurda malzeme kapalı zarfla teklif alınarak satılacaktır. 
Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü PK: 35 Aliağa/İzmir ve Genel Müdür

lük Piyasa Satışları Grup Başkanlığı Tandoğan/Ankara'dan temin edilebilir. 
Teklifler engeç 28 Mart 1989 Salı günü saat I4.00'e kadar Aliağa Yeni Foça Yolu 

5.Km.deki Fabrika Müdürlüğümüze verilecektir. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanunu tâbi değildir. 
A l Gemi Söküm Tesislerindeki Malzemeler, 

Malzemenin Cinsi 

Demir Çelik Hurdası 
89/358 (Gem Sat-358) 

Demir Çelik Gemi Vinçleri Hurdası 
89/359 (Gem Sat-359 

Demir Çelikli Pik Hurdası 
89/360 (Gem Sat-360) 

Demir Çelik Boru Hurdası 
89/361 (Gem Sat-361) 

Demir Çelik Muhafazalı ve Plastik tzoleli Kablo Hurdası 
89/362 (Gem Sat-362) 

Elektrik Motoru Hurdası 
89/363 (Gem Sat-363) 

Elektrik Motorlu Jeneratör Hurdası 

B) Kara Hurdası tşletmesindeki Malzemeler, 

Malzemenin Cinsi 

Muhtelif Jantlı Kamyon, Otobüs, Otomobil Lastiği Hurdası 
87/286 (Top Sat-286) 

Muhte!'f Saç Hurdası 
87/361 ıî or Sat-361) 

Taiıl- Laleli Hurdası 
87/366 (Top Sat-366) 

Muhtelif Yol Silindiri Hurdası 

88/440 (Top Sat-440) 

Muhtelif Araç Motor Blok ve Silindiri Kapağı Hurdası (Motor 
Blokları Kırık Durumda) 
88/539 (Top Sat-539 

Vinç Hurdası (Wayne Marka) (1 Adet Motorlu-1 Adet Motorsuz) 
88/540 (Top Sat-540) 

Yaklaşık 
Miktar 

200 Ton 

50 Ton 

85 Ton 

35 Ton 

15 Ton 

10 Ton 

40 Ton 

Yaklaşık 
Miktar 

35 Ton 

75 Ton 

100 Ton 

5 Ton 

(3 Adet 

10 Ton 

36 Ton 
(2 Adet) 

Geç.Tem. 
T L . 

6.500.000 

2.000.000 

2.750.000 

1.700.000 

3.750.000 

1.500.000 

5.000.000 

Geç.Tem. 
TL. 

1.750.000 

1.800.000 

3.000.000 

500.000 

500.000 

3.750.000 
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Malzemenin Cinsi 

Muhtelif Jeneratör Hurdası 
88/552 (Top Sat-552) 

Greyder Hurdası (1 Adet Motorlu-3 Adet Motorsuz) 
88/557 (Top Sat-557) 

Muhtelif Torna Tezgahı Hurdası 
89/566 (Top Sat-566) 

Muhtelif Taşlama Tezgahı Hurdası 
89/567 (Top Sat-567) 

Akü Kabuğu Hurdası 
89/568 (Top Sat-568) 

Mobil Vinç Hurdası 
89/570 (Top Sat-570) 
(Motorlu 2 Adet) 

Demir Çelik Hurdası 
89/586 (Top Sat-586) 

Kapalı Varil Hurdası 
89/587 (Top Sat-587) 

Kafesli Demir Çelik Tel Hurdası 
89/588 (Top Sat-588) 

Muhtelif Dozer Kuvvet Dağıtıcı Hurdası 
89/589 (Top Sat-589) 

Muhtelif Kamyon ve Otobüs Lastiği Hurdası 
89/590 (Top Sat-590) 

Demir Çelik İnce Tel Hurdası 
89/591 (Top Sat-591) 

Muhtelif Traktör Hurdası (Motorlu) 
89/592 (Top Sat-592) 

Yükleyici Kepçe Hurdası 
(FL-8 FİAT) (Motorlu) 
89/593 (Top Sat-593) 

Paletli Dozer Hurdası (Motorlu) 
89/594 (Top Sat-594) 

Muhtelif İş Makinası Şanzuman ve Ara Şanzuman Hurdası 
89/595 (Top-Sat-595) 

Muhtelif Galvanizli Köşebent Hurdası 
89/596 (Top Sat-596) 

Muhtelif Demir Çelik Dolu Mil Hurdası 
89/597 (Top Sat-597) 

Muhtelif Büyük Vinç Irgatları Hurdası 
89/598 (Top Sat-598) 

Yaklaşık 
Miktar 

12 Ton 
(45 Adet) 

28 Ton 
(4 Adet) 

15 Ton 
(4 Adet) 

12 Ton 
(3 Adet) 

10 Ton 

3 Ton 

20 Ton 

10 Ton 
(5 Adet) 

20 Ton 
(2 Adet) 

12 Ton 
(3 Adet) 

20 Ton 

Geç.Tem. 
TL. 

1.250.000 

2.800.000 

2.250.000 

2.000.000 

250.000 

32 Ton 
(2 Adet) 3.500.000 

350 Ton 11.000.000 

2.400 Adet 1.900.000 

300.000 

20 Ton 2.000.000 

80 Ton 3.500.000 

1.200.000 

1.000.000 

2.100.000 

1.500.000 

2.200.000 

30 Ton 1.300.000 

25 Ton 1.400.000 

45 Ton 2.500.000 
3112 /2-2 



Bolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

D e p o s u 
Ç.Gölcük-Sanyer-Soğuksu, Ömerler-B.Karaağaç, 
Hanyeri 
Sultanköyü 
Ç.Gölcük 
Ç.Gölcük.B.Karaağaç 
Ç.Gölcük, Çaydurt, Soğuksu, Sultanköyü, B.Karaa
ğaç, Ömerler, Karacasu 
Sarıyer, Ömerler 
Ç.Gölcük 
Ç.Gölcük, Sarıyer 
Ömerler 
Ömerler 
Ömerler 
Soğuksu 
Ömerler 
Ömerler 
Ömerler 
Soğuksu 
Ç.Gölcük 
Sarıyer 
Sarıyer 
Sarıyer 
Sarıyer 
B.Karaağaç 
Seymenler 
Seymenler 

Muh. o/o 3 
Yol Parti Miktarı Bedeli Teminatı 

Durumu Cins ve Nev'i Adedi Adet M ' . D ! . T L . T L . 

Asf.-Stab. IILS. N.B.Çam.Tom. 15 902 309.644 202.500 1.890.000 
M 1 92 23.761 135.000 97.000 
11 l.S.N.B.Göknar Tom. 1 13 13.099 390.000 154.000 
1 1 II.S.N.B.Göknar Tom. 11 591 370.374 330.000 3.672.000 

11 III.S.N.B.Göknar Tom. 42 4.426 1474.682 195.000 8.646.000 
II III.S.N.B.Göknar Tom. 5 789 281.970 130.000 1.101.000 
11 III.S.K.B.Göknar Tom. 1 27 9.317 180.000 51.000 
11 III.S.N.B.tn.K.K. Meşe T. 179 39.770 187.500 224.000 

Asfalt III.S.N.B.Ka.K.Meşe Tom. 1 2 0.453 150.000 2.100 
» » III.S.N.B.tn.K.K.Meşe T. 1 29 3.021 125.000 12.000 
II III.S.K.B.Ka.K.Meşe Tom. 1 5 0.816 135.000 3.300 
II ^ III.S.K.B.Soy.Kayın Tom. 1 28 18.853 135.000 77.000 
11 III.S.N.B.Ka.K.K.Kay.T. 1 35 17.128 210.000 108.000 
11 III.S.K.B.tn.K.K.Kay.T. 1 25 2.518 151.500 12.000 
11 III.S.N.B.ln.K.K.Kay.T. 1 31 5.230 151.500 24.000 
II III.S.N.B.Kavak Tom. 1 61 17.909 120.000 65.000 

Stab. III.S.N.B.Ihlamur Tom. 1 21 12.239 202.000 75.000 
1 1 III.S.N.B.Ihlamur Tom. 1 7 2.933 73.100 6.500 
1 1 III.S.N.B.Gürgen Tom. 1 16 3.359 120.000 12.000 
1 1 III.S.K.B.Gürgen Tom. 1 5 2.542 105.000 8.000 
1 1 III.S.N.B.Kızılağaç Tom. 1 3 0,985 57.600 ' 1.700 

Asfalt Göknar Ya'rma Sanayi 1 Ster 8.000 67.500 16.200 
» » Kayın Yarma Sanayi 1 Ster 29.000 75.000 66.000 

Kayın Yuvarlak Sanayi ı Ster 35.000 75.000 79.000 

Yekûn : M ' . 104 7.753 2813.049 17.694.600 
Ster 72.000 161.000 
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1 — İ ş l e tmemiz in yukar ıda yazı l ı d e p o l a r ı n d a mevcut 104 parti orman emvallerinden Ç a m . G ö k n a r ve Meşe emvalleri % 50 peşin bakiye
si üç ay vadeli, diğer orman emvalleri ise % 25 peş in bakiyesi altı ay vadeli olmak üzere Vo 72 vade faizli m ü d d e t s i z , limit dahili kaı'ı lia.ıka 
teminat mektubu veya i s ten i ld iğ inde nakide çevri lebi len Devlet tahvilleri, hazine b o n o l a r ı ve Devlet bankalar ına ait tahviller karşılığında sarı na
mesi uyar ınca açık artırmalı sat ışa ç ıkarı lmışt ır . 

2 — A ç ı k artırması 3/4/1989 Pazartesi g ü n ü saat 14.00'de t ş l e t m e m i z ihale salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapı lacakt ır . 

3 — Al ıc ı lar ın muvakkat teminat lar ın ı yat ırmış o lmaları o partiyi muhammen bedel üzer inden sat ın a l m a y ı kabul etmiş olmaları demek
tir. Teminatlar saat 12.00'ye kadar a l ınacak bu saatten sonra teminat ya t ı rmak için yap ı lan müracaat lar kabul edilmeyecektir. 

4 _ Al ıc ı lar ın son sene vizeli Ticaret ve Sanayi Odas ı belgesini veya sanayi odas ı belgesini, orman idaresinden verilen son sene vizeli 
kapasite belgesini, vekiller v e k â l e t n a m e ve yetki belgelerini, işt irakçi lerin t a m a m ı ise kimlik ve i k a m e t g â h adreslerini ibraz etmeye mecburdur. 

5 — S o y m a l ı k emvallere sadece tesisi olan kuruluş ve şahıslar kat ı labi l ir . 
6 — Satışlar Ek No. 1 ve Ek No .2 Model No.la şartnameler ve bu şartnamelerde ihale tarihine kadar yapılacak değişikliklere göre yapılacaktır, 
7 — Sat ışa ait i lân, ş a r t n a m e ve sat ış önces i bilgi cetveli Orman Genel M ü d ü r l ü ğ ü m ü z , Bolu Orman B ö l g e M ü d ü r l ü ğ ü ve civar orman 

i ş l e tme müdürlükler i ile i ş l e t m e m i z d e görülebi l ir . 
8 _ Taliplerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlar ı ile ihaleye kat ı labi lme şartlarına havi belgelerle komisyona müracaatları ilân olunur. 
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Devlet Planlama Teşki la t ı Müs te şar l ı ğ ından : 

G ü n e y d o ğ u Anadolu Projesi k a p s a m ı n d a (3083 Sayılı Kanun, ilgili diğer Kanun ve Mevzuat h ü k ü m l e r i n e istinaden) Şanlıurfa İlinde ta

rımsal üre t im tekniğ in i ekonomik olarak uygulamak, toprak koruma ve tarımsal sulama iş lemlerini güç leş t iren şek i lde parçal ı ve hisseli arazileri 

daha az say ıda veya tek parça olarak bir leş t irmek, şekil lerini düzel terek parsellerdeki gerekli değiş ikl ikleri yapmak, kamu yatırımları için mev

cut hazine arazilerini tahsis edecek şeki lde düzen leme ler yap ı lmas ın ı s a ğ l a m a k ve top lu laş t ı rma i ş l emler in in z a m a n l a m a s ı n ı n b ö l g e d e yürütülen 

diğer projeler ile paralel g ö t ü r ü l m e s i n i temin etmek a m a c ı ile " G A P Bö lges i Şanl ıurfa İli Arazi D ü z e n l e m e s i Projesi" adı al t ında bir proje 

yaptır ı lacaktır . 

İha leye kat ı lacak firmalardan teklif tutarının % 3 ' ü n d e n az olmamak üzere geçici teminat a l ınacakt ır . 

Şartnameler bedelsiz olarak D P T - M ü s t e ş a r h k G A P Grup B a ş k a n l ı ğ ı n d a n temin edilebilir. 

İha leye kat ı lacak firmalar Sanayi ve Ticaret O d a s ı n d a n a l ınan 1989 vizeli belgelerini ibraz etmek zorundadır lar . 

Tekliflerin en geç 31 Mart 1989 Cuma g ü n ü saat 17.00'ye kadar D P T - M ü s t e ş a r l ı k G A P Grup B a ş k a n l ı ğ ı n a teslimi şarttır. 
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

5 K A L E M MUTFAK MALZEMESİ SATINALINACAKTIR 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olan 1 adet bulaşık makinası, 1 adet (100 kg/gün kapasiteli) 

buz makinası, 1 adet sosis kaynatma makinası, 1 adet etmek kızartma makinası, 1 adet ekmek 
kesme makinası kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname T.R.T. Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım İkmal Dairesi Baş
kanlığı, Atatürk Bulvarı numara 181 Kavaklıdere - A N K A R A adresinden temin edilebilir. Şart
nameler posta ile gönderilmez. 

3 — Teklifler en geç 24/3/1989 günü saat 14.00'e kadar T.R.T. Kurumu Genel Evrak 
Müdürlüğüne verilecektir. 

4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilme
yen teklifler dikkate alınmaz. 

5 — Bu ihalede, Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayılı kararı 
ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan Alım Satım ve İhale 
Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ek yönetmelik hükümleri uygula
nacaktır. 

6 — Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tâbi olmadığından alımı yapıp yapmamakta 
kısmen, bölerek, miktar artırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir, 

3179/ 2-2 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa I. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komis-
yonu Başkanlığından : 

E-14000 TİPİ ÜNİTELERİN FREN BLOK İŞLERİNDE K U L L A N I L M A K 
İÇİN GÖBEK MİLİ BAĞASI POLYEMİT ALINACAKTIR. 

1 — 100 Adet Göbek Mili Bağası PoIyemit28 Mart 1989 günü saat 14.00'de Müteahhit 
Nam vs Hesabına Açık Eksiltme Suretiyle Satın Alınacaktır. 

2 —Açık Eksiltme, belirtilen gün ve saatte Haydarpaşa'daki I. Bölge Başmüdürülüğü 
binasında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'uğu olup, şartnamesi Komisyonumuz
dan bedelsiz alınabilir. 

4 — İhaleye iştirak edeceklerin belirtilen gün ve saate kadar Atım Satım ve İhale Ko
misyonu Başkanlığında bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — T.C.D.D. 2886 sayılı Kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta ve, tercih elliği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 

3324 / 2-2 

Çeşitli İlânlar 

D Ü Z E L T M E 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 26/1/19S9 tarih ve 20061 sayılı Resmî Gazetenin 42. say
fasında 905 ilân kayıt numarası ile yayımlanan vakıf ilânında vakfın adı "Kocaali İlçesi Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" Vakfın ikametgâhı "Kocaali İlçesi" olarak 
yayımlanması gerekirken ilçenin adı Kocaeli olarak yayımlanmıştır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 905 / 1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından : 

Aşağıdaki üniversitelerde belirtilen anabilim dallarında daimî statüde birer profesör ata
nacaktır. Adayların öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 17. madde
sinde belirtilen belgeler ve atama ditekçeleriyle birlikte 20 Mart 1989 - 3 Nisan 1989 tarihleri 
arasında Bilkent/ANKARA adresindeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvurmaları 
gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinin (b) bendinin 2. fıkrası uyarınca duyurulur, 

ERClYES ÜNİVERSİTESİ 

Fen-Edebiyat Fakültesi: (Biyoloji Bölümü) (*), Türk Dili 

Tıp Fakültesi: Nöroşirurji 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

Gazi Eğitim Fakültesi: Özel Eğitim, 
Fen-Edebiyat Fakültesi: Ortaçağ Tarihi, 

İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi: İktisadî Gelişme ve Uluslararası İktisat, Sayısal Yön
temler, 

Bolu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi: (İstatistik Bölümü) (*) 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

Zonguldak Mühendislik Fakültesi: Enerji, Konstrüksiyon ve İmalât, 
Nüfus Etüdleri Enstitüsü: Ekonomik ve Sosyal Demografi 
Devlet Konservatuvarı: Şeflik Anasanat Dalı, 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İstanbul Tıp Fakültesi: Adlî Tıp, 

Veteriner Fakültesi: Biyokimya-Fizyoloji 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Elektrik-Elektronik Fakültesi: Elektrik Makinaları, 

Makina Fakültesi: Tekstil Teknolojisi (2 Adet), 

Sakarya Mühendislik Fakültesi: Hidrolik, Ulaştırma, Endüstri Mühendisliği, Elektrik 
Makinaları (2 Adet), Elektrik Tesisleri (2 Adet), Yöneylem Araştırması (2 Adet), Üretim Me
talürjisi (2 Adet), 

İşletme Fakültesi: Yönetim ve Organizasyon, 

Kimya Metalürji Fakültesi: Üretim Metalürjisi, 
Mimarlık Fakültesi : Yapı Bilgisi 
Maden Fakültesi: Cevher Hazırlama, 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Tıp Fakültesi: Farmakoloji, 
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ 
Eczacılık Fakültesi: Farmasotik Teknoloji, 
Tıp Fakültesi: Psikiyatri (**), Mikrobiyoloji (**) 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
Tıp Fakültesi: Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi, 
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Fen-Edebiyat Fakültesi: Bilim Tarihi (**) 
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi: Üretim Yönetimi ve Pazarlama (**), 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Uygulamalı Jeoloji, 
Eğitim Fakültesi: Fizik Eğitimi, 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
Tıp Fakültesi: Morfoloji (Anatomi) 
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Yapı Bilgisi, Bina Bilgisi, 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
Veteriner Fakültesi: Cerrahi, 
Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi: Kimya Eğitimi, 
Ziraat Fakültesi: Bahçe Bitkileri, 

(*) Bu bölüm içerisindeki anabilim dalları henüz açılmadığından bu bölüme dahil olan anabilim 
dallarından herhangi birisi. 
(*) Başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri ge
rekmektedir. 3542 / 1-1 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı: Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler: Al i Sezer, Hayrettin Burhan, Şaban Çakır, Ömer Serhat Demiralp, Yaşar 

Kurt, Mehmet Çubuktar. 
Vakfın İkametgâhı: Acıgöl İlçesi 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Nevşehir 2. Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 26/12/1988 gün, E, 1988/701, K.1989/663 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi: Bu vakfın amacı; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanunu göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak küçük 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler al
mak suretiyle, gelir dağılımının âdilâne bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardım
laşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Ma! Varlığı: 1.000.000,— T L . nakit. 
Vakfın Organları: Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti. 
Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 3637 

Ankara Büyükşehir Belediyesinden : 

Aşağıdaki isimleri ve borçlarının nev'i yazıtı yükümlüler adresinde bulunamadıkların
dan kendilerine ödeme emri tebliğ edilmemiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Yasası'nın 103 ve 
106. maddesi hükmü gereğince ilân tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Belediyemiz Hesap 
İşleri Daire Başkanlığı Tahsilat Şube Müdürlüğüne bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri 
yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerinin bir ayın biliminde müracaatta bulun
mayanlar veya adreslerini bildirmeyenler hakkında bu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödeme emrinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 
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Hesap Borç Mik. 

Borç Nev'i No. A d ı S o y a d ı TL. 

Meslek Vergisi 70030 Gültekirı Kabukçu 9.900 
II »1 70031 Aydın Arslan 9.900 
» I •1 70032 Faruk Öztürk 11.880 
yy *• 70033 Bilal Keceçi 9.900 
II 1* 70042 Erhan Onat 7.920 
II 1* 70049 Musa Kazım Tantan 3.950 
II II 70050 Suna Paköz 9.900 
»» „ II 70054 Süleyman Serin 9.900 
II ı ı 70055 Hasan Gergül 11.880 
II II 70056 Mustafa Erdoğdu 9.900 
ı ı yy 70059 Mürüvet Yurdakul 5.940 
II II 70061 H.Türkan Eyüpgiller 9.900 
II II 70065 Osman Yılmaz 5.940 
»1 ı » 70066 Mehmet Kırbaş 9.900 
II ı ı 70069 Nadir Arıcan 9.900 
II ı ı 70073 Nadire Güvendire 9.900 
II t ı 70074 Feramuz Tekin 11.880 
II ı ı 70076 Abdullah Ünal 9.900 
II ı ı 70082 Erdoğan Şenol Taşerdemir 9.900 
II II 70084 Cemal Ertek 11.880 
II I » 70085 Faik Kılınç 9.900 
• ı » l 70088 Vesile Sel 11.880 
II II 70089 Ercan Süt 9.990 
11 ı ı 70092 Ahmet Ibşirlioğlu 9.900 
II I » 70095 M.Ziyaettin Seval 13.200 
II II 70096 Mustafa Durmuş 23.760 
II II 70101 H.Erhan Aldatmaz 19.800 
» » » ı 70105 Hüseyin Yalçın 9.900 
II »1 70110 Nurullah Arpak 9.900 
II »I 70115 Mürüvet Gültekin 9.900 
I f ı ı 70119 Remzi özcan 9.900 
II II 70124 M.Kamil Yurdakul 11.880 
>y yy 70130 Cafer Kara 9.900 
yy ı ı 70135 Gültekin Toydemir 19.800 
ı ı >> 70139 Ömer Alay 4.950 
II II 70141 Nihat Yöntem 5.940 
II II 70144 Baki Ferhatoğlu 9.990 
ı ı ı ı 70148 Hıdır Atalay 9.900 
II 11 70151 Mehmet Okur 11.880 
II II 70152 Hüseyin Aytekin 19.800 
II ı ı 70157 İbrahim Arslan 11.880 
»1 l> 70161 Ayşıl Aran 13.200 
II II 70162 Sami Başbilen 11.880 
II II 70163 Sabri Başbilen 11.880 
11 »1 70165 İskender Yavuz 9.900 
1» II 70167 Selahattin Cinbar 9.900 
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Borç Nev'i 
Meslek Vergisi 

Hesap 
No. 

70178 
70180 
70181 
70184 
70185 
70186 
70188 
70189 
70195 
70196 
70199 
70210 
70216 
70217 
70219 
70220 
70222 
70223 
70224 
70226 
70230 
70238 
70242 
70243 
70244 
70246 
70247 
70248 
70249 
70250 
70254 
70255 
70258 
70259 
70260 
70262 
70263 
70264 
70270 
70274 
70275 
70277 
70279 
70281 
70282 
70283 
70284 
70286 
70288 
70290 
70293 
70295 
70298 
70299 
70304 
70305 

A d ı S o y a d ı 
Muzaffer Şamil 
Süleyman Torun 
Hamit özer 
Hayrettin Ayöz 
Muzaffer Aslıhak 
Alattin Pekgöz 
Süleyman Öner 
İsmail İnci 
Murat Demirtaş 
Aysu Sertkaya 
N.Kemal Erdem 
Zeki Kaya 
Münevver Yenilmez 
Hakkı Zengin 
Bayram Kaya 
Orhan Gürbüztürk 
Nurettin Hun 
Recep Çevik 
Recep Kıran 
İzzet Altındağ 
Bekir Çalışkan 
Bekir Karaburç 
Seyfi Kızıltan 
İsrafil Hiçyılmaz 
İbrahim İlter 
Ahmet Dadanlar 
M . Ay ta Ege 
Kemal Demirtaş 
S.Ahmet Çamdik 
Ünsel Bilgin 
Sevim Siyah 
Oktay Soyseven 
Levent Demirer 
Muharrem Kaçar 
Neşet Dişli 
Eyüp Çakır 
Durmuş Sungur 
Cemalettin özalkan 
İbrahim Çıra 
Ahmet Irmak 
Yusuf Duran 
Kadir Üçgül 
Bayram Satılmış 
Hasan Alagöz 
Necmettin Çağatay 
Aslan Ayhan 
Veiz Dişlikaya 
Mehmet Kütahya 
önder özveri 
Kemal öztürk 
Mustafa Çevik 
Ahmet Hasdemir 
Fatma Çetin 
M.Orhan Ölçer 
Sadi Aksoy 
Cemil Başar 

Borç Mik. 
TL. 

11.880 
11.880 
19.800 
11.880 
11.880 
5.940 

11.880 
5.940 

11.880 
11.880 
9.900 
8.910 

11.880 
5.940 
5.940 

11.880 
5.940 
9.990 

11.880 
11.880 
11.880 
5.940 
9.900 
5.940 
9.900 
6.940 

15.840 
7.920 

11.880 
15.940 
9.900 
6.930 

11.880 
11.880 
23.760 
23.760 
11.880 
11.880 
23.760 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
5.940 

11.880 
11.880 
5.940 

11.880 
15.840 
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Borç Nev'i 
Meslek Vergisi 

Hesap 
No. 

70307 
70312 
70313 
70316 
703 17 
70319 
70320 
70322 
70323 
70324 
70328 
70343 
70346 
70349 
70351 
70353 
70354 
70356 
70357 
70359 
70360 
70363 
70375 
70376 
70379 
70380 
70381 
70385 
70388 
70394 
70395 
70396 
70397 
70402 
70403 
70406 
70407 
70410 
70413 
70417 
70418 
70423 
70424 
70425 
70433 
70435 
70441 
70443 
70446 
70449 
70467 
70477 
70480 
70482 
70485 
70492 

A d ı S o y a d ı 
Sadet Yıldız 
Süleyman Kırık 
Yâkuza Güzel 
Necla Kırman 
özdemir Aktener 
Galip Ali-Rabiye Ağırtaş 
Yakup Yavuz 
Mehmet Yurdakul 
Nezihe Yiğit 
Sabri Tekinaslan 
Mustafa öztürk 
Zekai Berik 
Yılmaz Babayiğit 
Ahmet Savaşçı 
Halim Özel 
Süleyman Karataş 
tsmail Torunoğlu 
Mehmet Eroğlu 
Haşim Sezgin 
Mazhar Demir 
A l i Sarıoğlu 
Ş.Kamit Uluer 
Yaşar Kalkan 
Savaş Rasim Kalkanoğlu 
Cafer Ereli 
Ulviye Ereli 
Necati Seraner 
Sefer Aydoğanoğlu 
Ahmet Coşkun 
Funda Odası 
Ragıp Orgun 
ibrahim Çam 
Fettah Kara 
Niyazi Kazan 
Niyazi İşinnata 
A . Neşe Karayalçın 
Atıf Çınar 
A.Kadir Biçki 
Satılmış Çelik • 
Selahatlin Kale 
Nurhan Dündar 
Mehmet Fidanboylu 
Feyzullah Civaner 
Hakverdi Çelik 
Ahmet Dede 
Nida Aslan 
Ahmet Zafer Tanzer 
Mehmet Balım 
ilhan Öner 
Ö.Hakan Beyosmanoğlu 
Hasan Çakır 
Tahsin Bozdağ 
Mustafa Can 
Abbas Erik 
Neşe Tekdoğan 
A.Rıza Şahinbaş 

Borç Mik. 
T L . 

İT88Ö 
5.940 
5.940 
5.940 

23.760 
23.760 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11,880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
23.760 
11.880 
11.880 
11.880 
5.940 

11.880 
11.880 
5.940 

11.880 
11.880 
5.940 
5.940 

11.880 
6.930 

15.840 
8.910 
5.775 
5.940 

11.880 
11.880 
23.760 
11.880 
11.880 
8.910 
8.910 

11.880 
11.880 
15.840 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
11.880 
8.910 

11.880 
6.930 
5.940 
8.910 
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Borç Nev'i 
Hesap 

No. A d ı S o y a d ı 
Borç Mik. 

TL. 

Meslek Vergisi 
»» »» 

70499 Hurşit Tannverdi 11.880 Meslek Vergisi 
»» »» 70501 Al i Demir 6.352 
1» İ t 70508 Halil Alıcı 11.880 
»> » t 70509 Nusret Kaynak 5.940 
»» II 70511 Vasfiye Zencir 11.880 
1» »» 70515 Abidin Bayrak 11.880 

70516 Süleyman Nazif Atalay 5.940 
tt tt 70517 Kaplan Arslan 10.890 
• * M 70518 Rıdvan Şen 11.880 
>> 1) 70520 Ahmet Küçük 11.880 
» I »1 70521 Dursun Kayhan 5.940 
M » t 70522 Haluk Ünaldı 11.880 
t ) t » 70531 A l i Özesen 5.940 
ı » » ı 70532 Münir Erol-Sabri Ertürk 11.880 
t i » t 70540 Murat Aydoğmuş 10.890 
t* » 1 70546 Özay Kantarcı 11.880 
>» »» 70548 Muzaffer Çevik 11.880 
II II 70553 Behzat Kaplan 6.930 
>» i ı 70558 Haşim ö/çelik 8.910 
»1 II 70569 Hasan Büyükbaş 11.880 
tt II 70574 Sait Karagöz 9.900 
» »» 70575 Ahmet Aksu 5.940 
II II 70584 Berkay İnce 11.880 
II » t 70590 Hasan Çağlayan 7.920 
M >l 70591 Hacca Tan 11.880 
»» i ı 70597 Mehmet Saygı 4.950 
»» 11 70605 Abuzer Demirtaş 5.940 
»» >> 70609 Murat Duygu 8.910 
II II 70622 Yılmaz Şahin 11.880 
»f II 70623 Dursun Daşkın 9.900 
>> >> 70627 Suha Yapar 19.800 
1» M 70635 Gürsel Küçükyıldız 8.910 
»1 » I 70636 İbrahim Varol 11.880 
I» »> 70637 Fuat Aktaş 6.600 
» ı t » 70641 Musa Özçelik 9.900 
II 11 70645 İsmail Özkök 9.900 
İ t ı » 70648 Servet Güneş 23.760 
it *t 70654 A l i Fuat Kamiloğlu 11.880 
*» >* 70655 Halim Yılmaz 9.900 
* l »» 70656 İsmail Mercan 8.910 
II II 70659 Ercan Özkul 9.900 
» » » » 70660 Muhsin Büyükcaner 11.880 
tt İ t 70665 Kadir Alpaslan 5.940 
II II 70669 Abdullah Yılmaz 5.940 

70672 Nazmi İnan 6.930 
ı t t , 70674 Mehmet Sarı 10.890 
»> >> 70676 Bekir Güven 7.920 
>» >» 70677 Halil Öcal-Osman Deli 6.930 
11 •> 70681 Kemal Fuat Özkıran 5.940 

Sayfa : 
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Borç Nev'i 
Hesap 

No. A d ı S o y a d ı 

Meslek Vergisi 70682 
70690 
70693 
70694 
70697 
70712 
70718 
70719 
70720 
70723 
70727 
70729 
70737 
70738 
70740 
70745 
70751 
70752 
70754 
70759 
70760 
70766 
70767 
70774 
70776 
70782 
70786 
70787 
70788 
70791 
70797 
70798 
70813 
70816 
70820 
70821 
70822 
70826 
70829 
70830 
70831 
70832 
70835 
70845 
70846 
70847 
70848 
70850 
70854 
70856 
70857 

Yaşar Çap 
İrfan Erdinç 
Arif Sarıaslan 
Faruk Demiralp 
İhsan Zeran 
Lokman Emektar 
H.Hüseyin Çenkaya 
A l i Uyaran 
Ahmet Ünal 
Şükrü Kılıç 
Necip Baysal 
Abidin Kılıç 
M.Necati Tunca 
Gürsel Delice 
Şahin Gencel 
Celal Açıkel 
Emine Tunç 
M.Aydın Çelik 
Haydar Gündüzoğlu 
H.Müfit İspanoğiu 
Selami Beşe 
Mustafa Kaya 
Hüseyin Atmaca 
Sadriye Deniz 
Hüseyin Arıkan 
Mustafa Öztürk 
Kenan Güney 
A l i Erdoğan 
Mehmet özcan 
Mehmet Abdullahzade 
Tuncay Gokerler 
Hakkı Koçak 
Mehmet Akburak 
Hacı Yusuf Gültekin 
Perihan Erverdi 
Salih-Salim Türkttz 
Akgün Hiçsönmez 
Nafi Uçar 
Arif Candan 
Kamil Eyüpoğlu 
Hikmet Tura! 
Bilal Aksoy 
Mustafa Yıldırım 
Yaşar Kahraman 
Hıdır İleri 
İbrahim Öztürk 
M.Sait Korkmaz 
A l i Sezgin 
Emine Kıbrıs 
Satı Amil 
İsmail Bozkuş 

Borç Mik. 
T L . 
5.280 
5.940 

IL.880 
5.940 

19.800 
11.880 
8.910 
9.900 
8.910 

11.880 
11.880 
11.880 
5.940 
6.930 
5.940 

11.880 
11.880 
7.920 

11.880 
11.880 
11.880 
6.930 

11.880 
5.940 
9.900 
5,940 
8.910 

11.880 
6.930 
8.910 

11.880 
6.930 

11.880 
11.880 
8.910 

11.880 
7.920 
6.930 

11.880 
11.880 
11.880 
6.930 

11.880 
6.930 

11.880 
11.880 
11.880 
8.910 

11.880 
6.930 

19.800 
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Hesap Borç Mik. 
Borç Nev'i No. A d ı S o y a d ı T L . 

Meslek Vergisi 70865 Metin Temiz 17.820 
II >» 70868 Rifat Ketenci 5.940 
>» »1 70871 Mehmet Karakaş 17.820 
II II 70875 Nazım Yenilmez 8.910 
II II 70879 İskender Özdemir 9.900 
II II 70880 Nursan Tankut 11.880 
II II 70883 A l i Koyuncu 6.930 
II II 70885 A l i Erkana 5.940 
It II 70891 Haydar Çelik 11.880 
II II 70892 Refik Aydemir Coşkun 5.940 
II ı ı 70894 Aiaattin Gök 6.930 
II ı ı 70896 Osman Kaya 6.930 
II II 70898 Osman İnan-Ekrem Uslu 9.900 
II II 70903 Habibullah Tatlıoğlu 23.760 
II II 70905 Bilal Aydoğarı 6.930 
II II 70911 • Cihat Taşdemir 19.800 
II ı ı 70917 Tacettin Çankel 6.930 
ı ı ı ı 70919 Eyüp Eyüpoğlu 6.930 
11 I » 70922 Tuncay A n a 8.910 
II II 70923 Mustafa Develi 6.930 
II II 70926 Tahsin Oğuz 8.910 
11 II 70931 Abdullah özaydın 5.940 
11 II 70932 Kamil Tanış 9.900 
II II 70933 Ömer Ekinci 11.880 
11 II 70939 Yakup Ünal 11.880 
II II 70940 Duran Savaş 11.880 
II II 70942 Cafer Ergin 8.910 
11 II 70945 Kemal Tufan 4.950 
11 II 70948 Mehmet Hana 11.880 
II II 70949 Sabiha örsel 11.880 
II II 70950 İsmail Faydacı 11.880 
rı ı ı 70953 Mehmet Çetin 8.910 
11 11 70957 Azmi Çelik 8.910 
II II 70958 Al i Erol 5.940 
II II 70959 Mustafa Bozkurt 11.880 
II ı ı 70962 Meryem Atılgan 11.880 
11 11 70963 Abdulkadir Akçan 6.930 
II II 70964 Şükrü Gümüşoğlu 5.940 
11 11 70965 Hüseyin Gülsu 5.940 
11 11 70968 İzzet Yücel 6.930 
II II 70969 Mahir Bircan 6.930 
II II 70972 Tevfik Turan 11.880 
II II 70974 Ömer Karpuz 6.930 
II 11 70975 Nuri Tezsürer 5.940 
»1 11 70976 Kemal Arslan 6.930 
• 1 1» 70979 Baybaros Çetintaş 11.880 
1» II 70980 Yakup Yılmaz 8.910 
II II 70986 Mehmet Kaynamazoğlu 6.930 
11 11 70987 Musa Şahin 5.940 
11 II 70993 Cabbar Sönmez 17.820 

20109 
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Hesap B o r f M İ W -
Borç Nev'i No. A d ı S o y a d ı T L . 

Meslek Vergisi 70998 Abdullah Sarıturan 5.940 
71001 îhsan Pehlivan 5.940 

" 71005 Mustafa Akercan 11.880 
71006 ibrahim Göre 6.930 
71008 Birol Mutlu 11.880 

" " 71009 Mehmet Serçe 11.880 
- " 71010 Fatma Mutlu 23.760 

'* 71013 Yusuf Özdemir 11.880 
" 71018 Mustafa Varol 8.910 

" " 71020 Hüseyin Şahin 11.880 
*' 71021 Mehmet Aşçıoğlu 15.840 

71022 Hasan Köse 5.940 
" 71025 Abdullah Gözükızıl 11.880 

71026 Ahmet Demirküçük 11.880 
" " 71027 Emine Özdemir 8.910 

71031 Bülent Koçak 8-910 
" '* 71035 Sünbül Karakum 8.910 

71039 Mehmet Nuri Baykal 10.890 
'• " 71040 A l i Arıcan 11.880 

71041 Ahmet Sağlam 8.910 
'• •• 71046 özer özbilgin 5-940 

'* 71050 Meral Bakkal 11.880 
" 71054 Şeydi Gazi Şahin 11.880 

71056 ibrahim Uğur 8.910 
71057 Al i Öcal U-880 

" 71059 Bülent Ünver 3.960 
71062 Fadi Öksüz 11.880 

" 71063 Atilla Erçevik 8.910 
71064 Al i Sankaya 17.820 
71068 Al i Aytaç 6.930 
71069 Şevket Beyazıt 11.880 
71072 HurşitAtak 5.940 
71075 Arif Uğurlu 11.880 
71077 Hadi Ünal 6-930 
71079 Kemal Demireğen 5.940 
71083 Yaşar Aygün 5.940 
71089 Hürü Şahin 11-880 
71096 Abdullah Erkan 5.725 
71097 Ahmet Küçüktaşkın 7.920 
71099 Seyfi Arıcan 5.940 

" 71101 Ferit Gezen 2.970 
71102 Mahmut Kakillioğlu 11.880 
71104 Hüseyin Ataman 6.930 
71106 Şemsi Beşoğulları 11.880 

•' • 71108 Mehmet Ulusoy 6.930 
" 71109 Muharrem Şahin 6.930 

71110 Al i Şimşek 6.930 
71111 irfan Pala 8.910 
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Borç Ney'i 
Hesap 

No. A d ı S o y a d ı 
Borç Mik. 

T L . 

Meslek Vergisi 71114 Hüseyin Sarıkaya 6.930 
(1 11 71119 Halim Alıoğlu 11.880 
»1 tt 71120 Şevki Eroğlu 5.940 
tt II 71121 Fuat İlgın 23.760 
II II 71125 Rıza Yılmaz 11.880 
11 11 71126 Şerafettin Özkan 11.880 
11 11 71129 Burhan Özbek 6.930 
II 11 71132 Atilla Hikmet Erenler 11.880 
11 11 71133 Halil Kur 5.940 
»1 11 71139 Ahmet Bilgili 11.880 
1* II 71141 İsmail Deveci 11.880 
" 71147 İsmail Hazırbaş 5.90 
İ t II 71148 Faruk Ünal 8.910 
11 11 71158 Nuray Nilgün Ballı 9.900 
11 11 71159 Süleyman Çevik 6.930 
11 11 71161 Yaşar Yayın 11.880 
11 I* 71169 Vesile Sönmez 5.940 
II II 71175 Hasan Balcı 6.930 
11 11 71178 Yakup Yazıcı 6.930 
II II 71181 Erol Engürülü 5.940 
1» 11 71190 Hüseyin Coşkun 11.880 
t* t l 71193 Mehmet Büvükkoçak 5.940 
t* 11 71197 Cemal Tuzak 5.940 
II 11 71201 Gülten Heybeli 23.760 
II 11 71202 Osman Alkan 23.760 
11 11 71203 Yunus Atak 5.940 
II 11 71204 Uğur Aslan 6.930 
11 11 71208 Al i Aslanoğlu 6.930 
11 11 71209 Mustafa Güzelyurt 6.930 
II 11 71210 Mehmet Boztepe 11.880 
n rr 71213 Raf et Zeybek 5.940 
II 11 71220 Neslihan Karabacak 11.880 
11 11 71221 Hüsamettin Akkoç 11.880 
II 11 71223 Davut Dekok 11.880 
II 11 71225 Erdoğan Öztürk 5.940 
II 11 71227 Mustafa Tanrıverdi 11.880 
II II 71229 Mustafa Ancan 5.940 
II II 71231 Hacı Işık 11.880 
II II 71233 Nurhan Akşit 7.920 
11 11 71234 Emin Kılınç 13.200 
1* II 71235 Muhammet Açan 4.950 
II 11 71239 Zeki Bıyık 5.940 
II II 71241 Mahir Göktaş 6.930 
11 11 71245 Abdülaziz Kaygusuz 6.930 
>• >• 71246 Hatice Şahin 6.930 
1 » » » 71249 Mevlüt Çöklü 6.930 
II II 71251 Mustafa Balcı 6.930 
II II 71252 Şerife Karakurt 11.880 
11 II • 71244 Ongür Ay 4.950 
II II 71255 Ahmet Kahraman 10.890 
II II 71257 Bekir Özcan 6.930 
II ı ı 71260 Yaşar Coşkuneridüç 11.880 
II 11 71263 Taip Bayrak 8.910 
II II 71264 Al i tntaş 6.930 
II II 71265 Orhan Genç 11.880 
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_ _ BorçMik. 

Borç Nev'i No. A d ı S o y a d ı TL. 
Meslek Vergisi 71266 Muhittin Odabaşı İH~ 

<> •• 71269 İlhan Başaran o«! 
71270 Şükrü Dağlu 11.880 
71271 Hasan Şahin 6 - 9 3 0 
71274 İbrahim Gündüz 11.880 
71286 Faruk Atamer 

71302 A l i Seven 

9,900 
71288 Sedat Alıtürk 11.880 
71291 Sadık Sarıışık il.%20 
71294 Enver Bıyıklı 11.880 
71297 Mehmet Paleli 11.880 
71298 Makbule Kılınçtı 5.940 
71301 A l i İhsan Baloğlu 11.880 

5.940 
71303 Naciye Ozun 6-930 
71308 Esat Yılmaz 11-880 
71310 Adnan Yılmaz 6.930 
71312 Bekir Akalak 5.940 
71316 Yunus Türkoğlu 11.880 
71317 Bektaş Sarısakarya 6.930 
71320 Veli Koçer 5.940 
71321 Şah İsmail Alpaslan 6.930 
71323 Mustafa Sami 11-880 
71324 Bekir Kılıçaslan 6.930 
71325 Lütfıye Şen 8.910 
71328 Elif Çınar 11.880 
71332 Rıza Yavuz 6.930 
71330 Mustafa Coşkun 5.475 
71334 Vehbi Tecer 5.940 
71336 Kazım Çelik 9.900 
71337 Perihan Bozaslan 11.880 
71346 YakupArıtaş 11.880 
71347 Ahmet öztürk 11.880 
71352 Uğur Çatalbaş 9.900 
71359 Ahmet Ertan 6.930 
71363 İrfer Anı 5.445 
71364 Osman Datça 1 1 ' l ? 0 

71370 Bektaş Tat 11.880 
71371 Yunus Dinç 6.930 
71372 Muhammer öztürk 5.775 
71375 Hüseyin Cengiz 6.930 
71377 Fatih Cinbal 11-880 
71379 Mehmet Kaptan 11.880 
71382 Ahmet Özen 6.930 
71383 Doğan Çankaya 11.880 
71387 Nevzat Yıldırımoğlu 5.445 
71391 Naime Sezen 11.880 
71395 Özdemir Tinmez 5.940 
71402 Dursun Kökükçü 6.930 
71405 Recep Taşpınar 11.880 
71408 Tahsin Çankaya 6.930 
71410 Mehmet Kaplanlıoğlu 11.880 
71412 Binali Pekkan 6.930 
71414 İlyas Uçman 11.880 
71414 Mehmet Al i Berber 8.910 
71416 YakupTan 11.880 
71417 Gülizar Akal 5.940 
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Borç Nev'i 
Hesap 

No. A d ı S o y a d ı 
Borç Mik. 

TL. 

Meslek Vergisi 71421 Sadık özçetik 11.880 
»» »» 71422 tzzet Karadağ 11.880 
t* II 71423 Kadir Çankaya 23.760 
II II 71424 Emin Peçenek 5.940 
tl 1» 71427 Halit Yüksel 11.880 
»» »1 71431 Bayram Özsoy 8.910 
II II 71432 Hüsnü Uslu 7.920 
»1 î l 71433 Veli Gücel 9.900 
» I »1 71435 İsmet Aygün 11.880 
II II 71436 Mustafa Demirgürlek 11.880 
l> II 71438 A l i Osman Özçelik 4,950 
>> >1 71440 Memiş Şaher 15.840 
II ı» 71444 Emin Türkpınar 11.880 
IS İt 71446 Mehmet Akif Memedi 8.910 
II îl 71448 Cafer Eren 6.930 
İt İt 71450 Selahattin Dolman 11.880 
II I I 71451 Nevzat Öztürk 4.950 
*t •» 71453 Veis Yörey 11.880 
II >l 71455 Kenan Koca 11.880 
11 11 71460 Hakkı Özel 11.880 
II 11 71406 Nine Çizgili 15.840 
If II 71470 Arif Rahim Salmanlı 5.940 
i t 11 71473 İsmail Gökalp 11.880 
İt 11 71475 Ferro Alpan 23.760 
tt it 71477 Şevket Batel 11.880 
11 11 71486 Resul Yüksel 6.930 
11 11 71487 Sevim Aşçı 11.880 
11 II 71488 Yüksel A l i Aslan 11.880 
11 1» 71490 Sabri Alayollu 23.760 
11 11 71496 İsmail Aldoğan 11.880 
l î 1» 71500 Osman Kılıç 11.880 
1* 11 71501 Mehmet Pehlivan 5.940 
t l t* 71502 Hasan Yüce 11.880 
II II 71506 Mustafa Dinçel 23.760 
II 11 71508 Yüzel Dinçel 23.760 
II II 71511 Erdoğan Koparan 23.760 
II II 71512 Fuat Yök 23.760 
11 II 71513 Faruk Ustaoğlu 11.880 
)» 1) 71514 Eyüp Doğan 15.840 

11 »1 71515 Erkan Salman 11.880 
II 11 71518 Hüseyin Demirtaş 11.880 
11 11 71519 Alpaslan Atalay 9.900 
11 11 71532 Cemal Ünal 23.760 
11 11 71534 Karabey'Çelik 11.880 
11 Iİ 71540 Hüseyin Üblek 9.900 
II II 71544 A l i Korkmaz 5.940 
11 ti 71546 İzzet Bingöl 11.880 
II 11 71549 Kazan Kaya 15.840 
İt II 71556 Kemal Şanlı 11.880 
II II 71561 Makbule Arıcı 11.880 
11 11 71567 Bektaş Kırım ,11.880 
11 11 71570 Burhan Tokatlı 11.880 

Sayfa : 94 
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Hesap Borç Mik. 
BorçNev'i No. A d ı S o y a d ı TL. 

Meslek Vergisi 71572 Aytekin Tunç ~ ~ " } ) | | 0 
71574 Niyazi Cevizoğlu < <v,n 
71575 Ahmet Demirci S-94)* 
71576 Rıfkı Yiğit f3.760 

" 71577 Adem Uzay Karakaya 11.880 
71579 Ahmet Safi Zagallı »5.840 
71581 A l i Sevimli 11.880 
71582 Hüseyin Çeliktop 11.880 
71584 Hatiye Nurhan Mehgün 8.910 
71591 Al i Akman 7-920 
71592 Yavuz Lendağ U.880 
71595 Cuma Kutlubay 5.940 

" 71597 Haydar Erbektaş 9.900 
71598 Mahir Parlak 11.880 
71600 Bahtiyar Sarıkamış 9-900 
71602 Hasan Kala 11.880 
71603 Hamdi Tezcan 11.880 

" 71604 Ayla Damarlı 11.880 
71636 Dursun Çevik 11.880 
71608 Kadir Erkan 11.880 
71611 Feridun Çelik 5.940 
71612 Burhan Dinçer 11.880 
71614 Arif MiyoakÖz 11.880 
71615 Ayhan Demirkıran 5.940 

" 71619 İsmet Dikmen 11.880 
71620 Zekeriya Tosun 5.940 
71622 Volkan Damarlı 11.880 
71603 Halil Orhan özbay 47.520 
71624 Hülya Alkan 11.880 
71626 Cafer Aydoğmuşoğlu 5.940 
71627 Al i Çakmak 11.880 
71628 Durali Satılmış 11.880 
71630 Şengül Keskin 5.940 
71631 Veli Onursal 11.880 
71634 İsrafı Özdemir 11.880 
71635 Reşit tyigün 11.880 
71636 Şakir *Tırıntı 11.880 
71637 Cevat Cengiz 5.940 
71639 Yavuz Tuzet 11.880 
71640 Hakan Çorbalı 11.880 
71642 Yusuf Ziya Şan 11.880 
71643 Mehmet Özbek 11.880 
71642 Fahri Alevtaş 11.880 
71650 Lütfi Koç 5.940 

" 71654 Vahdettin Doğan 23.760 
71652 Kaya Göksoy 5.940 
71654 Hasan Karababa 11.880 
71658 Mustafa Altay 11.880 
71659 Rıza Görgür 6.930 
71661 Remzi Kocakaya 10.890 
71664 Ünal Unsal Yıpranmaz 5.940 
71666 Emine Acımaz 11.880 
71667 Hüseyin Yüksel 4-950 
71668 Kadir Tuncer V 1.880 
71671 Kemal Yıldırım 9.900 
71672 Dursun Ali Şahin 11.880 
71681 özbay Görgün 11.880 

17475 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca hazırlanan ve aşağıda isimleri belirtilen 1989 
Yılı Yapı İşleri Birim Fiyat ve Tarif Cetvelleri 9 Mart 1989 tariflinden itibaren İsletme
miz satış bürolarında satışa sunulmuştur. 

1. Sıhhi Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 
2. Kalorifer Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
3. Müşterek Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 
4. Havalandırma ve Klima Birim Fiyat ve Tarifleri 
5. Otomatik Kontrol Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
6. Brülör Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
7. Mutfak Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
8. Çamaşırhane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
9. Soğutma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 

10. Hastahane Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
13. Kuvvetli Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
14. Zayıf Akım İç Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
15. Telefon Santrallan Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
16. Asansör ve Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
17. Dizel Elektrojen Grupları Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
18. Yıldırımdan Korunma Tesisatı Birim Fiyat ve Tarifleri 
20. Rayiç Cetveli 
21. Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesi 
24. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi (1987 Baskısı) 

Kapalı Zarf Usulü ve Eksiltme Şartnamesi 
Sözleşme Tasarısı 
İhale Evrakları Takımı 

' İlgililere duyurulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Başbakana Vekillik Etme İşlemi 
— Başbakan Turgut ÖZAL'a, Devlet Bakanı Kâzım OKSAY'ın Vekillik Etmesine 

Dair Tezkere 1 

Yönetmelik 
89/13838 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin Yürürlüğe Konulmasına 

Dair Karar 2 

Yargı Bölümü : 
— Yüksek Seçim Kurulu'nun 186 Sayılı Kararı 45 

— İlânlar 47 

4.000,— TL. 
3.500,— TL. 
5.000,— TL. 
2.750,— TL. 
3.000,— TL. 
2.000,— TL. 
2.750,— TL. 
1.500,— TL. 
3.000,— TL. 
2.000,— TL. 
5.000,— TL. 
2.500,— TL. 
1.500,— TL. 
2.000,— TL. 
1.000,— TL. 
1.500,— TL. 
3.000,— TL. 
4.000,— TL. 
2.000,— TL. 
1.500,— TL. 
1.500,— TL. 
4.000,— TL. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




