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Seferberlik ve Savaş Hal i Tüzüğü 

BİRÎNCÎ K I S I M 
Genel Esaslar 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
Kapsam ve Tanımlar 

Kapsam 
Madde 1 — Bu Tüzük, seferberlik ve savaş hallerinde Devletin bütün güç ve kaynak

larının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesini 
sağlayacak hazırlıkların barıştan itibaren yapılması usul ve esaslarını, seferberliğin ilânının du
yurulması, görevli teşkilatı, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla özel kurum ve kuruluşların 
ve buralarda görevli personelin, yurttaşların yetki, görev, sorumluluk ve yükümlülükleriyle 
bunların kullanılması, yapılması ve uygulanması hususlarını kapsar. 

Tanımlar 
Madde 2 — Bu Tüzükte geçen; 
A ) Araç , motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlarla iş makineleri, lastik tekerlekli 

traktörler ve her çeşit kara, deniz, su yolu ve hava ulaştırma araçları , 
B) Bakanlık kontrolü, bakanlıkların görev alanına giren ve özel kanunlarla kurulmuş 

birlik, işletme, kurum ve teşebbüslerle bü tün özel kuruluş ve işyerlerinde seferberlik ve savaş 
hazırlık ve uygulamalarıyla ilgili konularda bilgi toplama, ihtiyaç, üretim ve üretilen mal ve 
hizmetlerin kullanılmasının planlanması ve gerektiğinde planların uygulanması, 

C) Bakanlık kuruluşları , bakanlıkların merkez teşkilatıyla ihtiyaca göre kurulan taş
ra ve Yurt dışı teşkilatını, bağlı ve ilgili kuruluşları , 

D) Erteleme, seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetleri destekleyen millî harp 
gücünü ve genel hayatı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla kamu ve özel kurum ve kuru-
luşlarının çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için, bu yerlerde çalışan bazı personelin silah 
altına alınmasının veya lojistik yükümlülük uygulanmasının geçici olarak geri bırakılması, 

E) Harekât kontrolü, zaman ve bölge olarak sınırlı özel görevlerin başarılabiliri esi için 
Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen kamu kurum ve kuruluşları veya bunlara ait birimlerin 
idari ve lojistik sorumluluklar kendi teşkilatına ait olmak üzere kullanılmasında ilgili komuta
na verilen yetki, 

F) Hizmet, ihtiyaçların karşılanması için belirli bir süre içerisinde çalışmayla gerçek-
leştirilen üretim, bakım, ulaştırma, inşaat, düzenleme, kullanmaya hazır hale getirme, bir gö-
revi sevk ve idare etme ve benzeri faaliyetlerle elde edilen belirli bir etki veya sonuç, 

G) Kaynak, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla gerçek kişilere ait tesisler, araçlar, 
insan gücü ve bunlar taraf ından üretilen her türlü mal ve hizmetler, 

H ) Kurum ve kuruluş, bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla özel kanunlarla ku-
rulmuş kurum ve kuruluşlar, kamu ve özel bütün işyerleri, 

t) Olağanüstü hal, tabii afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunal ım veya 
Anayasayla kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırma
ya yönelik yaygın şiddet hareketleriyle ilgili ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olay
ları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında gerçek ve tüzel kişiler için 
uygulanması özel kanununda belirtilen yükümlülüklerle temel hak ve hürriyetlerin sınırlandı
ğı durum, 

J) Seferberlik, Devletin bütün güç ve kaynaklarının başta askeri güç olmak üzere, sa-
vaşın ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde hazırlanması, toplanması , tertiplenmesi ve kullanıl
masına ilişkin faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen 
sınırlandırıldığı hal, 
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K) Genel seferberlik, ülkeye yönelik bir tehdidin karşılanması, bü tün güç ve kaynak-
ların kullanılabilmesi için ülkenin bü tününde uygulanan seferberlik, 

L) Kısmi seferberlik, ülkenin bir veya birden çok bölgesinde uygulanan ve bütün güç 
ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik, 

M ) Seferberlik hali, seferberlik uygulamasının başlatıldığı gün ve saatten kaldırıldığı 
güne kadar devam eden durum, 

N) Sefer görev emri, seferberlik i lânında sefer görev emri verilen personel ve araçla
rın gideceği yerin ve katılacağı birliğin seferberlik numarası yazılı, sürekli olarak personelin 
yanında veya araçta bulundurulan belge, 

O) Özel çağrı, uygulanacak harekât planına dahil birlik ve kurumların tamamının ve-
ya bir kısmının seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekât süresince bu seviyeyi 
korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamak üzere yapılacak çağrı, 

P) Savaş, Devletin devamlılığını ve millî menfaatleri sağlamak, millî hedeflere ulaş
mak amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi güç ve kaynaklarını 
hiç bir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadele, 

R) Savaş hali, savaş ilânına karar verilmesinden bu halin kaldırıldığının ilân edilmesi
ne kadar devam eden süre içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınır
landırıldığı durum, 

S) Protokol , ik i veya daha çok kamu kuruluşunun, seferberlik ve savaş hali hazırlık 
ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri işlemlerle ilgili belge, 

T) Sözleşme, bir kamu kurum veya kuruluşuyla gerçek veya tüzel kişilerin seferberlik 
ve savaş hali hazırlık ve uygulamasında karşılıklı olarak yerine getirmeyi kabul ettikleri her 
türlü işlemleri gösteren belge, 

U ) Silah altı davetiyesi, barışta manevra, tatbikat, atış ve konferanslar gibi öğretim 
ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle araçların çağrılmalarına ilişkin belge, 

Ü) Seferberlik ve Savaş Ha l i Hazırlıkları Direktifi , bakanlıklar , kamu ve özel sektör 
kurum ve kuruluşları taraf ından yapılacak planlarla bu konuda yapılacak diğer işlemleri açık
layan ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince hazırlanıp Bakanlar Kurulunca uygun 
bulunduktan sonra Başbakanlıkça dağıtımı yapılan direktif, 

V) Yedek personel, askerlik çağı içinde muvazzaflık hizmetini tamamlamış personel, 
Y) Kanun 4/11/1983 günlü ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Ha l i Kanunu, 
Z) Yönerge, Türk Silahlı Kuvvetleri Seferberlik ve Savaş Hal i Yönergesi 
anlamında kullanılmıştır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Koordinatör lük Görevi 

Madde 3 — Seferberlik ve savaş hazırlıklarının en üst düzeyde yapılmasında ve uygu
lanmasında; 

Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin işlemlerde Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin görev alanı dışında kalan işlemlerde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 

Yukarıda belirtilen işlemlerin ortaklaşa yürütülmesinde Başbakanlık 
koordinatör lük görevini yapar. 

Teşkilat 

Madde 4 — Bakanlıklarla bunların bağlı ve ilgil i kuruluşlarında, kendi görev ve uz
manlık alanlarına ve seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin görev ve hizmetlerin, bakanlık 
ve kuruluşlarda uyumlu olarak nasıl yerine getirileceği, Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları D i 
rektifi esasları da dikkate al ınarak, bu Tüzük hükümlerine göre bakanlıklarca düzenlenir. 
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Bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşlarında, i l ve ilçelerde, seferberlik ve savaş hazır
lık planlarının yapılmasını, geliştirilmesini ve süratle uygulanmasını sağlamak, gerekli faali
yetleri yapmak, yürütmek ve hazırlıkları yönlendirmek, ayrıca, koordinasyon, kontrol ve 
denetim hizmetlerini sorumlu makamlar adına, öncelikle, bulunan yerlerde savunma sekre-
terleri, savunma sekreteri yoksa, savunma uzmanları veya sivil savunma uzmanları , i l ve ilçe-
lerde sivil savunma müdürlükleri veya memurlukları yürütür. Sayılan hizmetlerin çabuk, verimli 
ve güvenli biçimde yerine getirilmesi amacıyla bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili 
amirleri, valilik ve kaymakamlıklarca ihtiyaç halinde başka teşkilat elemanları da sivil savun-
ma elemanlarıyla birlikte çalıştırılabilir. 

Gerekli görülen belediyelerle özel kurum ve kuruluşlarda yukarıdaki faaliyetler sivil sa-
vunma uzmanı veya amirleriyle kendi personeli tarafından yerine getirilir. 

Genelkurmay Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 5 — Genelkurmay Başkanlığının, Kanunda yazılı olanlardan başka barışta, se
ferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda 
gösterilmiştir : 

A ) Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler ihtiyaçlarının tedariki için kuvvet 
komutanlıkları , Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak 
hazırlıklarla ilgili direktifler vermek, 

B) Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen veya satın alınan mal ve hizmetlerden, se
ferberlik ve savaş hallerinde askeri maksatlarla kullanılabilecek olanların, her ik i ihtiyacı da 
karşılayabilecek hale getirilmesi için Millî Savunma Bakanlığına öneride bulunmak, 

C) Bakanlık ve kuruluşların olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları planlama koordinas
yon kurullarında temsilci bulundurmak suretiyle hazırlıkların işbirliği içerisinde geliştirilmesi
ni sağlamak, 

D) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatör lüğünde yapılan denetleme
lerde gerektiğinde gözlemci bulundurmak, 

E) Bakanlıklar tarafından yapılan tahsis planlarıyla tedarikin yetersiz kalması, aksa
ması, acil ve zorunlu durumlar ortaya çıkması halinde millî müdafaa mükellefiyeti uygulama-
sı yoluyla gerekli hazırlıkları yapmak ve yapt ı rmak, 

F) Tedarik planlarının uygulanmasında bakanlıklar ve kuvvet komutanlıkları arasın
da koordinasyonu sağlamak. 

Bakanlıkların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 6 — Bakanlıkların, Kanunda yazılı olanlardan başka barışta, seferberlik ve sa
vaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin, görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir : 

A ) Seferberlik ve savaş hazırlıkları direktifinde yer alan planları , bu direktifte belirti-
len esas ve usullere uygun olarak ilgili makamlarla uyumlu biçimde geliştirmek ve gerektiğin
de uygulanmasını sağlamak, 

B) Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarla bunlara bağlı 
ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese, teşebbüsler 
ve bakanlık görev alanına giren özel kuruluşların seferberlik ve savaş hazırlıklarını, kendi ku-
ruluş kanununda yer alan görevleri seferberlik ve savaş hallerinde de etkin olarak yerine geti-
recek biçimde gerekli düzenlemeleri yapmak ve yapt ırmak, 

C) Bakanlığın kuruluş ve kontrolünde bulunan kaynakları saptamak kataloglar hali
ne getirerek ilgili makamlara göndermek ve kaynak bilgilerinin güncel halde bulunmasını 
sağlamak, 
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D) Türk Silahlı Kuvvetleriyle diğer bakanlıkların kendi teşkilatının ve kontrolündeki 
kurum ve kuruluşlarla valilikler tarafından bildirilen ihtiyaçların karşılanması için tahsis plan
lamasını yapmak, 

E) Bakanlık teşkilatına ve bakanlık kontrolünde bulunan seferberlik planlamasına dahil 
edilecek özel kurum ve kuruluşlara bu konuda görevler vermek, 

F) Seferberlik ve savaş ilân edildiğinde,yapılan hazırlıkların noksansız olarak uygu-
lanmasını başla tmak ve yürütmek, 

G) Seferberlik ve savaş hazırlıkları hakkında Bakanlar Kurulu kararları ve millî gü
venlik siyaseti çerçevesinde saptanan görevlerin yerine getirilmesi için uzun vadeli planlar, kal-
kınma planları ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen önlemleri almak 
ve uygulamak, 

H ) Topyekûn savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları için alınan önlemlere ilişkin 
plan ve programlarla bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının yürütülmesinde, ku
ruluşlarında ortaya çıkan güçlüklerin, aksaklıkların ve tıkanıklıkların, bakanlık düzeyinde veya 
bakanlıklararası düzeyde giderilmesini sağlamak, 

İ) Topyekûn savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin hizmet ve faaliyetle-
rin ekonomik ve etkin biçimde yerine getirilmesi için personel, para ve malzeme gibi mevcut 
kaynakların uygun ve verimli kullanılmasını sağlamak, 

J) Bakanlık bütçesini, topyekûn savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarının gelişti-
rilmesini ve gerektiğinde tatbikatlarda denenmesini sağlayacak biçimde hazırlamak, 

K) Bakanlıkla ilgili seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyaçlarının saptanması , planlan-
ması , protokole bağlanması ve ödeme işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak 
önlemler almak, 

L) Topyekûn savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin konularda bakanlık 
teşkilatıyla kontrolunda bulunan, planlamaya dahil özel kurum ve kuruluşların kontrol ve de-
netimini yapmak, gerektiğinde sürekli çalışmayı sağlayacak önlemleri almak, 

M ) Planlama ve uygulamada, yürürlükteki mevzuatın yeterli olmadığı durumlarda ih
tiyacı karşılayacak yeni yasal düzenlemeler için hazırlık çalışmaları yapmak, 

N) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına bağlı ve ilgili kuruluşlarda topyekûn savun-
ma, seferberlik ve savaş hazırlıklarıyla görevli personelin eğitimi için planlar hazırlamak ve 
uygulamak. 

Millî Savunma Bakanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 7 — Millî Savunma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda göste

rilmiştir : 

A ) Personel, araç, mal ve hizmet kaynakları hakkında Silahlı Kuvvetler için gerekli 
bilgileri sağlamak, 

B) Bakanlıklar taraf ından hazırlanan mal ve hizmet üretimine ilişkin kaynak katalog-
larının Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına 
gönderilmesini sağlamak, 

C) Kaynakta meydana gelen değişiklik ve gelişmeleri izleyerek bilgileri güncel durum
da bulundurmak, 

D) Türk Silahlı Kuvvetlerinin, seferberlik ve savaş hallerinde bakanlıklar kanalıyla te
darik edilecek ihtiyaçlarını saptayarak kaynağı kontrol eden bakanlığa bildirmek, 

E) İhtiyaçlara göre kaynağı kontrol eden bakanlıklarca yapılan tahsislerin, Genelkur-
may Başkanlığınca saptanan ilke ve önceliklere göre kuvvet komutanl ıklar ı , Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsisini düzenlemek, 

F) İhtiyaçların süratle karşılanması için bakanlıklar arasında koordinatörlük yapmak, 
G) İhtiyaçların yerinde, zamanında, yeterli ve sürekli olarak karşılanması için gerekli 

görülen malların barıştan itibaren tedarik edilerek stoklanması için önlemler almak, 
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H ) Seferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaçların karşılanması konusunda Başbakanlık, 
Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar , diğer ilgil i makamlar ve özel kuruluşlarla işbirliği ya-
parak savaş sanayiine geçiş için üretim kaynaklarında yapılması gereken düzenlemeleri ve üre-
tilecek mal ve hizmetleri saptamak, 

î) Millî sanayinin olanaklarıyla gelişme durumunu saptamak ve üretimin seferberlik 
ve savaş ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirilmesi için gerekli önlemleri aldır tmak, 

J) Yurt dışından tedarik yoluyla karşılanacak ihtiyaçlar için Başbakanlık, Genel Kur
may Başkanlığı ve ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlık yapmak, gerekli mal
ların barıştan itibaren stoklanmasını sağlamak, 

K ) Seferberlik ve savaş hallerinde, barış döneminde yapılan hazırlıkların süratle uy
gulamaya konulması için gerekli işlemleri yapmak, 

L) Seferberlik ve savaş ilânında ve bu haller süresince Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanununun uygulanmasıyla ilgili işlemleri yapmak, 

M ) Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyaçlarının saptanması, plan-
lanması, protokola bağlanması ve ödeme işlemlerinin zamanında gerçekleştirilmesini sağlaya-
cak önlemleri almak, 

N) Seferberlik ve savaş hazırlıklarının tatbikatlarda denenmesiyle ilgili ödeneklerin bütçe 
kanununda yer almasını sağlamak, 

O) Seferberlikle ilgili tedarik hazırlıklarını ve erteleme işlemlerini yapmak. 

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Görev ve Sorumlulukları 
Madde 8 — Gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, Kanunda diğer ka

nunlarda ve bu Tüzükte , Seferberlik ve savaş hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen 
görev ve yükümlülükleri yerine getirmek, mülki ve askeri makamlar tarafından istenilen her 
türlü bilgileri zamanında vermek zorundadır . Bu yoldan sağlanan bilgiler, seferberlik ve savaş 
planlaması dışında başka amaçlarla kullanılamaz. 

ÎKİNCİ K I S I M 
Duyuru, Denetim ve Ödeme İşlemleri 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Seferberlik Hal i 

Seferberlik ilânının Duyurulması 
Madde 9 — Kanunun 10 uncu maddesindeki usul ve esaslara göre ilân edilen seferber

liğin yürürlüğe girdiği tarih, saat ve seferberliğin genel veya kısmi oluşuyla kısmi seferberliğin 
kapsayacağı yerler belirtilerek Bakanlar Kurulu kararıyla duyurulur. 

Gerektiğinde yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki hususlara da yer verilir : 
A ) Seferberlik ilân edilen bölgelerde görevlendirilen komutanlar ve yetkili oldukları 

bölge sınırları, 

B) Sıkıyönetim uygulanacak bölgeler ve görevlendirilen komutanlar, 
C) Personel, araç, mal ve hizmet yükümlülüklerinin uygulanmasıyla ilgili esaslar, 
D) Kısmi seferberlik ilânında, seferberlik ilân edilen bölgeler dışında uygulanacak yü

kümlülüklere ilişkin esaslar, 

E) Sivil savunma, Yurt içi düşmana karşı silahlı savunma yükümlülüğü ve gerekli gö
rülen diğer konulara ilişkin esaslar, 

F) Tahliye ve seyrekleştirmeyle ilgili esaslar, 
G) Seferberlik ilânının gizli veya açık olarak duyurulacağına ait açıklamalar, 
H) Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer esaslar. 
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Duyuru, Planlama ve Uygulama Esasları 

Madde 10 — Bakanlar Kurulunca seferberlik ilânı kararı alınınca, duyuru işlemleri, 
Millî A la rm Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre yapılır. 

Seferberlik ilânı Genelkurmay Başkanlığınca askeri teşkilata, M i l l i Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği taraf ından bakanl ıklara , İçişleri Bakanlığınca valiliklere, valiliklerce kaymakam
lıklara bildirilir. Seferberlik ilânı açık olarak yapıldığında, duyuru işlemlerinde Başbakanlık 
ve Genelkurmay Başkanlığınca radyo, televizyon, posta, telgraf, telefon, basın ve her türlü 
yayın araçlarından yararlanılır. Seferberlik veya savaş ilânı duyurusunda belediyeler, muhtar
lıklar, bütün olanaklarını kullanarak hopar lör , davul, tellal, haberci ve benzeri yerel yayın 
araçlarıyla seferberlik ilânını bütün semt, kasaba, köy, mahalle ve en küçük yerleşim birimle
rine kadar duyururlar. 

Bakanlar Kurulunca seferberlik ilânının gizli tutulmasına karar verildiğinde, duyuru
lar, " g i z l i " gizlilik dereceli olarak yapılır. 

Bu durumda, bölgedeki kamu kuruluşlarının amirlerine, uygulamada görev alması plan
lanan yetkili kişilere, yükümlülük uygulanacak personel, araç , mal ve hizmetlerle ilgili olarak 
görev verilecek kişilere, duyuruların gizli olarak yapılması için önlemler alınır, hazırlıkların 
uygulanmasına başlanır. G iz l i tebligat sırasında, seferberlik ilânının gizliliğine uymayanlara 
Kanunun ceza hükümleri uygulanır. 

Duyurulan kodla sefer görev emrinde belirtilen birlik seferberlik numarası aynı olanlar 
hazırlıklarını, en kısa sürede tamamlayarak askerlik şubesi veya millî müdafaa mükellefiyeti 
komisyonlarına başvururlar . 

Seferberlik duyurusu üzerine askerlik şubesi başkanlıklarından verilen sefer görev emri 
bildiri çizelgeleri veya millî müdafaa mükellefiyeti komisyonu kararları köy veya mahalle muh-
tarlıklarınca ilgililere tebliğ edilir. Muhtarlar, katı lmayanların durumunu izleyerek mülki ida
re amirliklerine ve en yakın askeri makamlara bildirmekle yükümlüdür . 

M i l l i A l a r m Sistemi Yönetmeliğiyle uyumlu olarak mülki idare makamlar ı taraf ından, 
seferberlik ve savaş ilanıyla bu hallerin devamında alınacak önlemleri ayrıntılı olarak açıkla-
yan i l ve ilçe seferberlik planları hazırlanır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 

Planlama, Denetleme ve Raporlar 

Seferberlik Planları 

Madde 11 — Seferberlik planları, barış döneminden itibaren kısmi seferberlik veya özel 
çağrı durumlar ında da uygulanabilecek ve genel seferberlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek b i 
çimde yapılır. 

Denetlemeler 

Madde 12 — Seferberlik ve savaş haline ilişkin planlama ve hazırlıkları; 

A ) Cumhurbaşkanı ve Başbakanca verilen direktiflerle Millî Güvenlik Kurulu tara
fından önerilen ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen önlemler çerçevesinde M i l l i Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği, 

B) Bakanlıklarda, bakan adına teftiş kurulu ve 4 üncü maddede belirtilen kurum ve 
kuruluşların amirleri veya bunlar ın görevlendirecekleri memurlar, 

C) Mülki idare amirleri, mahalli idarelerin amirleriyle kamu iktisadi kuruluşlarının 
amirleri, özel kurum ve kuruluşlarda sorumlu yönetici veya görevlendirecekleri personel 

tarafından denetlenir. 

Gerektiğinde Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatör lüğünde yapılacak 
denetlemelere Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığından gözlemciler de katılır. 
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Raporlar 

Madde 13 — Bakanlıkların seferberlik ve savaş hazırlıklarının durumuyla bu hazırlık-
lara ilişkin yıl içinde yapılan denetlemelerle ilgili raporlar her yıl ocak ayında, tatbikat sonuç 
raporları tatbikat bitiminden bir ay sonra Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde bulun
durulur. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince yapılacak değerlendirme sonuçları , Ge
nelkurmay Başkanlığıyla Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Ödenek ve Ödeme İşlemleri 

Ödenek İhtiyacı 

Madde 14 — Seferberlik ve savaş hallerinde silah altına alınacak personelle tedarik edi
lecek araçlar, mallar ve hizmetler için ödenek ihtiyacı barışta plan ve programlara bağlanır. 
Hazır lanan plan ve programlar, ortaya çıkacak yeni durumlara göre ek ödenek ihtiyaçları da 
dahil edilerek gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle geliştirilir. 

Ödeme işlemlerinin süratle yapılabilmesi için gerekli personel, mali ve ekonomik ön-
lemler barış döneminden itibaren belirlenir. 

Ödeneklerin Protokolle Belirlenmesi 

Madde 15 — Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının kar
şılanması için defterdarlıklar, muhasebe müdürlükleri , saymanlık ve mal müdürlüklerinde bu-
lunması zorunlu olan seferberlik ve savaş ödeneği miktarı , Genelkurmay Başkanlığının önerisi 
üzerine Millî Savunma Bakanlığıyla Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak 
protokolle belirlenir. 

Bakanlıkların, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan tahsisler dışında kalan ödenek ihtiyaçları 
Maliye ve G ü m r ü k Bakanlığına bildirilir . Bu ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanması 
için gerekli önlemler Maliye ve G ü m r ü k Bakanlığınca alınır. 

Ödeneklerin Kullanılması 

Madde 16 — Araç, mal ve hizmet bedelleriyle, personel giderleri 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununa göre ödenir. Ödeme sırasında birlik ve kurumlarda bulunan Millî Sa-
vunma Bakanlığına ait bü tün ödeneklerin program ve alt programlarına bakılmaksızın har-
canması suretiyle ihtiyaçlar karşılanır. 

Mevcut ödenek, birl ik ve kurumların ihtiyaçlarına yetmezse ve derhal yeni bir ödenek 
sağlanamazsa, ödeneklerin yasalarda öngörülen fazlası da harcanır. 

Bu da yeterli olmadığı ve nakit yokluğunda ödeme yapılamadığı hallerde 3634 sayılı 
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanun ve Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Seferberlik ve Savaş Hazırlıklarının Genel Esasları 

Genel Esaslar 

Madde 17 — Topyekûn savaş kavramına uygun olarak Ülke kaynaklarını kapsayacak 
ayrıntılı ve birbiriyle uyumlu planların barış döneminden itibaren yapılması, tatbikatlarda de
nenmesi, geliştirilmesi ve gerektiğinde çok kısa sürede uygulamanın başlatılmasıyla barışta ya
pılan hizmet ve faaliyetlerin sürdürülmesi ve ihtiyaçların kısıntısız olarak karşılanması esastır. 
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Bakanlıklarca seferberlik ve savaş hazırlık planlan, öncelikle Silahlı Kuvvetlerin ihtiya-
cı olan her türlü araç, mal ve hizmetlerle bakanlıkların ihtiyaçlarını yeterli ve sürekli olarak 
sağlayacak plan ve projeleri kapsayacak biçimde ilgili makam ve kuruluşlar arasında işbirliği 
yapılarak hazırlanır. Kaynaklar, öncelikle Silahlı Kuvvetler ihtiyacına tahsis edilir. İhtiyaç fazlası 
kaynaklar, öncelik sırasına göre kamu kurum ve kuruluşlarına, seferberlik planlamasında Si
lahlı Kuvvetleri desteklemek üzere görev verilen özel kurum ve kuruluşlarla halkın zorunlu 
ihtiyaçlarına tahsis edilir. 

Hazır lanan plan ve projelerde, verilecek hasar ve zayiatla savaşın devam süresi dikkate 
alınarak, barış döneminde çeşitli nedenlerle sağlanamayan, barışta gerekli olmadığı halde se
ferberlik ve savaş hallerinde ihtiyaç duyulan malzeme, hizmet, tesis ve kolaylıkların ve ulusal 
sanayiinin harp sanayiine dönüştürülmesiyle sağlanabilecek imkanların, seferberlik ve savaş 
hallerinde Yurt içi veya gerektiğinde Yurt dışı kaynaklardan ne zaman, nasıl, nereden, ne mik
tarda sağlanacağı gösterilir. 

Kaynaklar 

Madde 18 — Kaynakların saptanması ve tahsisinden bakanlıklar sorumludur. Bakan-
lıklar, kendi kuruluşları , bağlı kuruluşları ve kontrollerindeki kamu ve özel kurum, kuruluş 
ve işyerlerine ait kaynakları saptar, seferberlik planlamasında kullanılmak üzere kataloglar 
halinde yayımlar, kaynak bilgilerini güncel halde bulundurur. 

İhtiyaçlar, öncelikle, Yurt içi kaynaklardan sağlanır. Yurt içi kaynaklardan sağlana
mayan kritik maddeler, barıştan itibaren Yurt dışından tedarik edilerek stoklanır. 

Planlama 

Madde 19 — Bakanlıkların kuruluş ve kontrolunda bulunan kaynaklar, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla bakanlık teşkilatının olanaklar ından yararlanılarak belirlenir. 

Bakanlıklarca, Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığıyla iş-
birliği yapılarak toplanan bilgiler kataloglar halinde düzenlenir ve Başbakanlık, Genelkurmay 
Başkanlığı, bakanlıklar , kuvvet komutanlıkları , Jandarma Genel Komutanlığı , Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliğiyle diğer ilgil i makamlara gönderilir. 

Kataloglardaki bilgilerden de yararlanılarak kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel 
Komutanlığınca bildirilen Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığınca, ka
mu ve özel kurum ve kuruluşlarla sivil halkın ihtiyaçları ilgili bakanlıklarca saptanır ve ihtiya-
cı karşılayacak bakanlığa bildirilir. Bakanlıklar 17 nci maddede belirtilen öncelikleri dikkate 
alarak kaynakların tahsisini yapar. 

Bakanlıkların kuruluşunda ve kontrolunda bulunan fabrika ve işyerlerinden hangileri-
nin harp sanayiine dönüşerek ihtiyaçların nasıl ve ne miktarda karşılanacağı Millî Savunma 
Bakanlığı koordinatör lüğünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilgili diğer bakanlıklar, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreterliği, Devlet Planlama Teşkilâtı ve gerektiğinde Türk Standart ları 
Enstitüsüyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de görüşleri alınarak barış döneminden iti-
baren planlanır. 

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifi 

Madde 20 — Seferberlik ve savaş hazırlıklarının bir program çerçevesinde yapılması 
ve geliştirilmesi için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca yapılacak planlara ve hazırlıklara 
ilişkin esaslar ve kapsayacağı süre Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldükten sonra Bakanlar 
Kurulu kararıyla saptanır ve Başbakanlıkça Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifi adıyla 
yayımlanır. 

Bu Direktifte, millî gücün (politik, ekonomik, askeri ve psikososyal) seferberlik ve sa-
vaş hallerinde yönlendirilmesi, sevk ve idaresi ve koordinasyonu ve benzeri hususlar yer alır. 
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İşbirliği 
Madde 21 — Seferberlik ve savaş hazırlıklarında koordinasyon ve işbirliği, bakanlık-

lar ve Silahlı Kuvvetlerin organik bağlantı larındaki emir komuta sistemine uygun olarak yapı-
lır. Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlıklarca saptanan ilkeler ve öncelikler çerçevesinde, 
planların geliştirilmesi için kuvvet komutanlıklarıyla bakanlık ve genel müdür lük , yetkili ko-
mutanlıklarla bölge müdürlükleri arasında doğrudan koordinasyon, işbirliği ve yazışmalar ya-
pılabilir. Her yıl Nisan ayında valiliklerce belirlenecek tarihlerde i l merkezlerinde valilerin, 
ilçelerde kaymakamlar ın başkanlığında, bölgedeki askeri makamlar ın ve seferberlik planla
masında görev verilen kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı seferberlik ve savaş 
hazırlık toplantıları yapılır. Tugay, eşidi ve daha üst düzeydeki askeri birliklerin bulunduğu 
garnizonlarda, komutanl ıklarca mülki idare amirliğine yapılacak istek üzerine, bu komutan-
lıklarca saptanacak yer ve zamanlarda da Türk Silahlı Kuvvetleri seferberlik hazırhklarıyla 
ilgili toplantılar düzenlenir. Bu toplant ı larda konuya ilişkin hazırlıkların durumu değerlendi
rilir ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemler kararlaştırılır. Yapılan çalışmalar hakkın-
da sıralı üst makamlara bilgi verilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel İhtiyaçlarının Karşılanması 
Madde 22 — Tü rk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaşta özel olarak ihtiyaç du-

yacağı araç, gereç, mal ve hizmetlerin karşılanmasına ilişkin düzenlemeler barıştan itibaren 
yapılır. Bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli sanayi tesisleri ve hizmet kuruluşları Genel
kurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı taraf ından belirlenir. 

Özel kurum ve kuruluşlarda gerekli mali destek ve diğer özendirici önlemler alınarak 
seferberlik ve savaş ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bu tür istek ve ihtiyaçlar i lgi l i makamlara bildiril ir , ya
pılacak alımlar seferberlik ve savaş halleri ihtiyaçlarını da karşılayacak biçimde planlanır. 

Bakanlıklarca yapılacak planlamalarda ve yatırımlarda Millî Savunma Bakanlığınca ya
pılacak istekler dikkate alınır. 

Türk Standart ları Ensti tüsü, askeri amaçlarla da kullanılabilecek malzeme standartla-
rının belirlenmesinde Millî Savunma Bakanlığının görüşünü alır. 

Dış Tedarik Planları 

Madde 23 — Stokların durumu dikkate alınarak seferberlik ve savaş ihtiyaçlarını kar
şılayacak kritik ikmal maddeleri barış döneminden itibaren ilgili kuruluşlarca tedarik edilerek 
depolanır. 

Seferberlik ve savaş hazırlıkları için Yurt dışından tedarik edilmesi gereken kritik ikmal 
maddeleri, bakanlıklar taraf ından Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak sapta
nır. Başbakanlığa bildiril ir ve bir program çerçevesinde, ithalât rejimine uygun olarak karşı
lanmasını sağlayacak planlar, Başbakanlık taraf ından hazırlanır ve geliştirilir. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 

Türk Silahlı Kuvvetleri M a l ve Hizmet Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları 

Hazırl ık Aşamalar ı 
Madde 24 — Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları sap

taması, bildirmesi, Genelkurmay Başkanlığının ilke ve öncelik belirlemesi Milıî Savunma Ba-
kanlığının kaynak saptaması , tedarik ve tahsis makamı olarak görev yapması ilkesine uygun 
olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurulu ve seferde kurulacak birlik ve kurumlarının mal ve 
hizmet seferberliği hazırlık aşamaları aşağıda gösterilmiştir: 

A ) Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca ihtiyaçların saptanması 
ve Millî Savunma Bakanlığına bildirilmesi, 

B) Millî Savunma Bakanlığınca ihtiyacı karşılayacak kaynak üzerinde yetkili bakanlı
ğın saptanması ve T ü r k Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının bildirilmesi, 
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C) Kaynak üzerinde yetkili olan bakanlık taraf ından Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı-
nı karşılayacak tahsislerin yapılması ve Millî Savunma Bakanlığıyla protokole bağlanması , 

D) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarını karşı lamak üzere yapılan bakanlık tahsisleri
nin, Genelkurmay Başkanlığınca saptanacak ilke ve önceliklere göre Millî Savunma Bakanlı
ğınca kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilmesi, 

E) Millî Savunma Bakanlığınca yapılan tahsislere göre kuvvet komutanlıkları ve Jan
darma Genel Komutanlığı Yurt içi kaynağı tedarik planlarının hazırlanması ve tedarikle gö
revlendirilen komutanlıklarla ihtiyacı karşılayacak kurum veya kuruluşlar arasında protokol 
veya sözleşmelerin yapılması, 

F) Alımların yapılması, depolama, ulaştırma ve dağıtım. 

İhtiyaçların Saptanması ve Bildirilmesi 

Madde 25 — İhtiyaçların saptanmasına ilişkin ilke ve yöntemler, Genelkurmay Baş
kanlığı yönerge ve direktiflerinde belirtilir. 

Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen mal ve hizmet 
ihtiyaç bildirim çizelgeleri Millî Savunma Bakanlığına gönderilir ve Genelkurmay Başkanlığı
na bilgi verilir. 

Millî Savunma Bakanlığında toplanan ihtiyaç bildirim çizelgeleri incelendikten, kont
rol ve tasnif edildikten ve birleştirildikten sonra tahsise esas olmak üzere ilgili bakanlıklara 
gönderilir ve bu husus Genelkurmay Başkanlığıyla Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğir 
ne bildirilir. 

İhtiyaçların bildirilmesinde Millî Savunma Bakanlığınca düzenlenecek çizelgeler kullanılır. 

Tahsis Planlaması ve Protokol 

Madde 26 — İhtiyaçlar, Millî Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen çizelgelerde 
gösterilir ve tahsisler bakanlıklarca bu çizelgelere göre yapılır. 

Tahsisi yapılan mal ve hizmetler çizelgelerde belirtilen yerlerden, buna olanak bulun
mazsa en yakın yerden teslim alınır. 

Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını karşılamak üzere seçilecek ikmal maddelerinin barıştan iti
baren üretimi ve stoklaması, Millî Savunma Bakanlığınca veya giderleri Millî Savunma Ba-
kanlığınca karşı lanmak ve protokole bağlanmak suretiyle ilgili bakanlık tarafından yapılır. 

Ödeneği bulunmayan ikmal maddelerinin seferberlik ve savaş hallerinde sağlanması için 
kaynağı kontrol eden bakanlık, üretim kaynağını ve kendi faaliyeti için bulundurduğu stok 
miktarlarını da dikkate alarak tahsisler yapar. Tahsisi yapan bakanlık tarafından saptanacak 
ödenek ihtiyacı, seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyacına dahil edilir. İhtiyacın belirlenen za-
manda tedarik edilebilmesi için ödeneğin kullanılma biçimi Millî Savunma Bakanlığı tarafın-
dan belirlenir. 

Tahsislerin İncelenmesi ve Yur t İçi Kaynağı Tedarik Planlarının Hazırlanması 
Madde 27 — Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını belirten ve bakanlıkların tahsislerini göste

ren çizelgeler Millî Savunma Bakanlığınca incelenir ve değerlendirilir. 

Bakanlıklarca yapılan tahsisler ihtiyaçları karşılamazsa Genelkurmay Başkanlığınca bi l 
dirilecek ilke ve önceliklere göre, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Yurt 
içi kaynağı tedarik planlarının hazırlanmasında gerekli dengeleme, Millî Savunma Bakanlı
ğınca yapılır. 

Millî Savunma Bakanlığında son şekli verilerek onaylanan tahsis çizelgeleri ihtiyaçların 
karşılanması esaslarını belirleyen protokolle birlikte kuvvet komutanl ıklar ına, Genelkurmay 
Başkanlığına ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11 



Sayfa : 12 RESMÎ G A Z E T E 16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 

Kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılan tahsislere göre kendi 
Yurt içi kaynağı tedarik planlarını hazırlar ve bu planlarda yapılan tahsislere göre yetki veri
len komutanlıklar , ihtiyaçları karşılayacak kişi, kurum ve kuruluşlarla protokol veya sözleş
me yaparak üst makamlara bilgi verirler. 

Tedarik planları bir üst makam taraf ından onaylanır. 
Bakanlıklarca yapılan tahsis planlamasına göre hazırlanacak Yurt içi kaynağı tedarik 

planlarıyla ilgil i esaslar, Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak yönergede açıklanır. 

Ulaşt ırma, Dağıtım ve Depolama İşlemleri 
Madde 28 — İkmal maddelerinin ihtiyaç sahibi birliklere ve Türk Silahlı Kuvvetleri de

polarına şevki için kuvvet komutanlıklarınca ulaştırma planları yapılır. Sevk işlemlerinde ola
bildiğince kaynaktaki olanaklardan yararlanılır. 

Seferberlik ve savaş hallerinde haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde Türk Silahlı Kuv
vetleri ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik tanınır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ulaştırma, haberleşme ve dağıtım işlemleriyle depolama esasları 
özel yönergelerinde açıklanır. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Bakanlıkların M a l ve Hizmet Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları 

Hazırlık Aşamaları 
Madde 29 Bakanlıkların mal ve hizmet seferberlik ve savaş hazırlıkları aşağıda gös-

terilmiştir: 
A ) Kuruluşundaki ve kontrolundaki kaynaklarının, 
B) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının seferberlik planlamasın

da görev verilen özel kurum ve kuruluşlarla sivil halkın ihtiyaçlarının saptanması ve bildiril-
mesi, 

C) Tahsislerin yapılması ve protokole bağlanması, 
D) Genel ve özel planların hazırlanması, 
E) Protokol ve sözleşmelerin yapılması, 
F) Alımların yapılması ve depolanması, 
G) Ulaştırma ve dağıtım. 

Kaynakların Saptanması ve Bilgilerin Güncelleştirilmesi 
Madde 30 — Bakanlıklar, kendi kuruluş veya kontrolunda bulunan kamu ve özel ku-

rum ve kuruluşların kaynaklan, tesisleri ve stokları hakkında, barış ve sefer olanaklarını be-
lirten tam ve doğru bilgileri Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsüyle işbirliği 
yaparak sağlar. Bu amaçla gerektiğinde diğer bakanlık ve kuruluşların olanaklarından da ya-
rarlanılır. Kaynaklardaki değişiklik ve gelişmeler sürekli izlenerek kayıtlar, en son bilgilere göre 
düzenlenir. 

Kaynak Saptamasında Esas Alınacak Bilgiler 
Madde 31 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca bildirilenler dışındaki kaynak-

lar için Yurt içi kaynak saptama çizelgesi kullanılır. İhtiyaca göre değişik formlar da kullanı
labilir. 

Kaynak Bilgilerinin Gönderilmesi 

Madde 32 — Bakanlıklarca Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından saptananlara ek ola
rak, istenen kaynak bilgileri, kaynak saptama çizelgeleri veya bunun yerine kullanılan form-
larla aşağıda açıklanan biçimde gönderilir : 

A ) Kamu kurum ve kuruluşları , kaynak saptama çizelgelerini valilik aracılığıyla bağlı 
olduğu bakanlığa iletir. M a l ve hizmet üreten kamu kurum ve kuruluşları kaynak saptama 
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çizelgelerinin kendi teşkilat bağlantısı içinde bağlı bulunduğu bakanlığa bildirir, bir suretini 
de kaynağın bulunduğu il in valiliğine gönderir . 

B) Özel sektör kurum ve kuruluşları taraf ından düzenlenen çizelgeler, bulunduğu ye-
rin valiliği aracılığıyla ilgili bakanlığa iletilir. 

C) Birden çok tesis ve fabrikası bulunan kuruluşlar, üretim kapasiteleri ve stoklarıyla 
ilgili bilgileri, her tesis ve fabrika için ayrı ayrı bildirirler. 

Değişiklik ve ekler her yıl ekim ayında yeniden düzenlenecek kaynak saptama çizelgele
ri veya bunun yerine kullanılacak formlarla ilgili makamlara aynı biçimde gönderilir. 

Yur t İçi Kaynak Katalogları 
Madde 33 — Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kurum ve kuruluşların Devlet İsta-

tistik Enstitüsü Başkanlığınca 32 nci madde esaslarına göre saptanan kaynak bilgileri bakan-
lıklarca değerlendirilir ve bakanlık olanaklarını gösteren bilgiler kataloglar halinde düzenlenerek 
Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar , kuvvet komutanlıkları , Jandarma Genel 
Komutanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve gerekli görülen makamlara gönderilir. 

Yurt içi kaynak katalogları, yeni bilgileri kapsayacak biçimde her yılın i lk üç ayı içeri-
sinde gerekli değişiklik ve ekler yapılarak güncelleştirilir. 

Bakanlık ve İl İhtiyaçlarının Saptanması ve Bildirilmesi 
Madde 34 — Bakanlık ihtiyacı, Bakanlığın planlama sorumluluğunda bulunan her türlü 

mal ve hizmet ihtiyaçlarının top lamından oluşur. Bunlar, T ü r k Silahlı Kuvvetlerinin, bakanlı
ğın kendi kurum ve kuruluşlarının, diğer bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıy
la seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların ve sivil halkın 
ihtiyaçlarıdır. 

Kamu kurum ve kuruluşları seferberlik ve savaş hallerinde, barış dönemindeki etkin
liklerini art ırarak devam ettirmek için gerekli olan mal ve hizmet ihtiyaçlarını kaynağı kontro-
lunda bulunduran her bakanlık için ayrı ayrı saptayarak bağlı bulunduğu bakanlığa valilik 
aracılığıyla bildirirler. Bakanlıklarda toplanan ihtiyaç çizelgeleri kaynağı kontrol eden bakan-
lığa bildirilir. 

Seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşlar, faaliyetleri-
ne devam ederken istekleri karşılaması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler, kuruluşun idari 
merkezinin bölgesinde bulunduğu valilik aracılığıyla bağlantılı olduğu bakanlığa bildirir, bu 
bakanlıklar ihtiyaçları inceleyip kontrol ettikten sonra tasnif ederek ve gerektiğinde birleştire
rek tahsise esas olmak üzere kaynağı kontrol eden bakanlığa bildirirler. 

Sivil halkın ve seferberlik ve savaş planlamasında görev verilmeyen özel kuruluşların 
bölgeden karşı lanamayan ihtiyaçları, valilikler taraf ından saptanarak kaynağı kontrol eden 
bakanlığa bildirilir. 

Bakanlık Tahsisi ve İhracat , İ thalât Planlama Esasları 
Madde 35 — Bakanlık tahsisi, kuruluş ve kontrolunda bulunan kaynaklarda üretilen 

mal ve hizmetlerle, bakanlık birimleri veya diğer bakanlıklar tarafından bildirilen ihtiyaçların 
karşılanması için 17 nci maddedeki esas ve önceliklere göre yapılan işlemdir. 

Tahsisler, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarından, bu yolla karşılanamadığı veya 
ulaşım güçlükleri ortaya çıktığı takdirde özel kuruluşlardan yapılır. 

Bakanlıklar, mevcut kaynaklarla saptanan ihtiyaçları karşılamak üzere Türk Silahlı Kuv
vetlerine öncelik tanıyarak tahsisleri yaparlar. Yapılan tahsisler bakanlık tahsis çizelgesi veya 
özel formlarda ihtiyaç bildirim çizelgelerindeki sırasına göre gösterilir. 

Bakanlıklarca yapılan tahsislerde Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifiyle verilen 
görevler ve kamu kuruluşları için saptanan öncelikler de dikkate alınır. 

Bakanlıklarca yapılan tahsisler, bakanlık seferberlik ve savaş hali planlarında da gösterilir. 
Kaynakların ihtiyaçlara dağıt ımından sonra kalan miktarın türleri de belirtilerek ihra

cat planlarına dahil edilmek üzere dış ticaret planlamasıyla ilgili bakanlıklara ve Millî Savun
ma Bakanlığına bildiril ir . 
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Bildirilen ihtiyaçların mevcut kaynaklarla karşılanamadığı hallerde ithal, kısıtlama gibi 
diğer önlemler tahsisi yapan bakanlık taraf ından alınır. 

Bakanlıkça yapılan tahsislere ilişkin çizelgeler ihtiyaç bildiren bakanlıklara, valiliklere 
ve bakanlığın kendi kuruluş veya kontrolundaki birimlere gönderilir. 

Bakanlık Tahsis Planlaması ve Protokoller 
Madde 36 — Silahlı kuvvetlerce, bakanlığın kendi birimlerince ve diğer bakanlıklarca 

istenen mallar, verilecek veya ayrılacak ödenek karşıliğında barıştan itibaren stoklanın Bu amaç-
la, ihtiyacı bildiren bakanlıkla stoklamayı yapacak bakanlık arasında protokol düzenlenir. Üre-
tim veya stoklamayı yapacak ve kullanacak kurum veya kuruluşlar arasında da bakanlık 
protokoluna uygun protokol veya sözleşmeler yapılabilir. 

Ödeneği bulunmayan ikmal maddelerinin seferberlik ve savaş hallerinde sağlanması için 
kaynağı kontrol eden bakanlık, üretim kaynağının çalışması için bulundurduğu stok miktar
larını da dikkate alarak tahsisleri yapar. Tahsisi yapan bakanlık tarafından saptanacak öde-
nek miktarı , ihtiyaç bildiren bakanlığın seferberlik ve savaş ödeneği ihtiyacına dahil edilir. 
İhtiyacın belirlenen zamanda tedarik edilebilmesi için ayrılacak ödenek, tahsisi yapan bakan-
lıkça, ihtiyacı karşılayacak kurum ve kuruluşun tabi olduğu hükümlere göre kullanılır. 

Yapılan tahsislere göre ihtiyacı karşılanacaklarla ihtiyacı karşılayacak kişi, kurum ve 
kuruluşlar arasında da tedarik biçimi ve koşullarını ayrıntılı olarak açıklayan protokol veya 
sözleşmeler yapılır. 

Bakanlıklarca Görev Verilen Kurum ve Kuruluşlara Gönderilecek Açıklamalar 
Madde 37 — Bakanlıklar tarafından hazırlanan seferberlik ve savaş haline ilişkin plan

ların ilgili bölümleri, planlamada görev verilen kurum ve kuruluşlarla bu kurum ve kuruluşla
rın bölgesinde bulunduğu valiliklere gönderilir. 

Bakanlıkların Haberleşme, Ulaştırma ve Dağıtım Planlaması 
Madde 38 — Bakanlıklarca tahsislerin yapılmasından sonra, ihtiyacı karşılanan bakan

lıkların kamu kurum ve kuruluşlarının ve valiliklerce tahsis edilen malların kendi olanaklarıy
la taşınamayan kısmına ait ulaşt ırma ihtiyaçları, Ulaştırma Bakanlığına bildirilir. 

Ulaştırma ihtiyaçları, 17 nci maddede ve Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifinde 
belirtilen önceliklerle ulaştırma olanakları dikkate alınarak ihtiyacı karşılayacak biçimde Ulaş
tırma Bakanlığının özel planlarına dahil edilerek yapılacak ulaştırma işlemleri, ihtiyaç bildi-
ren makamlara gönderilir. 

Ulaştırma Bakanlığı, seferberlik ve savaş hazırlıklarını, 697 sayılı Ulaştırma ve Haber
leşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanunla 
Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifinde belirlenen esaslara göre yerine getirir. Ayrıca, 
karayolu ulaştırmasıyla plaj işletmesi ve bakanlığın ilgi alanına giren özel kuruluşların kulla-
nılma planlarını da hazırlar. Karayolu ulaştırmasıyla ilgili planların uygulanabilmesi için, il-
lerde gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 

Haberleşme ihtiyaçları da aynı esaslara göre karşılanır. 
Telsiz yayın kontrolü ilanında yapılacak işlemler için gerekli önlemler Ulaştırma Ba-

kanlığınca alınır. Ulaşt ırma ve haberleşme ihtiyaçlarının bildirilmesinde, Ulaştırma Bakanlı-
ğınca saptanarak ilgili makamlara gönderilecek ulaştırma ve haberleşme istek formları kullanılır. 

İllerde Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlaması 
Madde 39 — İllerde seferberlik ve savaş hazırlıkları planlan, barıştan itibaren hazırla-

nır. İl sınırları içindeki bakanlık kuruluşlarına ait planların, birbiriyle ve il planlarıyla uyumu 
sağlanır. Ayrıca, ilde bulunan öze! kuruluşların seferberlik ve savaş hazırlıkları, ilgili bakanlı
ğın istek ve direktifleri de dikkate alınarak planlanır ve her an uygulanabilir halde bulundurulur. 

İl sınırları içindeki sivil halkın ve seferberlik ve savaş planlamasında görev verilmeyen 
özel kuruluşların ihtiyaçlarının mahallinden karşılanması esastır. 

Mahallinden karşı lanamayan ihtiyaçların, kaynağı kontrol eden bakanlıklardan teda
rik edilmesi için, ihtiyaç bildirimi ve bakanlık tahsisleriyle karşılanan mal ve hizmetlerin dağı-
tımı i l seferberlik planına uygun olarak valiliklerce yapılır. 
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D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 
M i l l i Müdafaa Mükellefiyeti Hazırlık ve Uygulaması 

Genel Esaslar 
Madde 40 — Bakanlıklar kanalıyla tedarik edilemeyen ikmal maddeleri, araçlar, iş ma-

kineleri, zirai t raktörler , deniz, su yolu ve hava taşıt araçları , iskân, bakım ve onar ım tesisle-
riyle diğer işletmeler ve hizmetler, 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ve Tüzüğüne 
göre tedarik edilir. 

Bu Tüzükte öngörülen esaslara göre yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri lojistik seferberlik 
hazırlıkları ve Yurt içi kaynağı tedarik planlarına göre, bakanlıklarca tahsis edilen mal ve hiz
metlerin, seferberlik ve savaş hallerinde sağlanmasında engellerle karşılaşılır, aksaklıklar ve 
eksiklikler ortaya çıkarsa veya acil ve zorunlu durumlar oluşursa, Millî Savunma Bakanı veya 
bir bölgeyi savunmakla görevli askeri birliğin en büyük komutanının emriyle Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanunu ve Tüzüğünde yer alan hükümlerin uygulanması başlatılabilir. 

M i l l i Müdafaa Mükellefiyeti Yoluyla Tedarik İçin Kaynak Saptaması 
Madde 41 — Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanması için millî müdafaa mükel-

lefiyeti komisyonları İl-İlçe Kaynak Sayım Cetvelleri Yönergesinde yer alan, mal, hizmet, araç 
ve benzeri maddelerin sayımını her yıl E k i m ayında yapar. Sayım sonunda ik i nüsha olarak 
kaynak sayım cetvellerini hazırlar, bir nüshası i l sivil savunma müdürlüğünce alıkonulur, di
ğer nüshası da bölgedeki i lgil i askeri makama gönderilir. Kaynakta meydana gelen değişiklik
ler de aynı usule göre bildirilir ve kaynak bilgilerinin güncelliği sağlanır. 

Tugay ve Eşidiyle Daha Üst Birliklerin Bölgesel Tedarik Planlaması 
Madde 42 — Bakanlıklar aracılığıyla tedarik edilemeyen ikmal maddeleriyle iskân, iş

letme, bakım, onar ım, tesis, hizmet ihtiyaçları ve savaşta ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, 
gerektiğinde Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine göre karşılanması 
için, tugay ve eşidiyle daha üst birlik ve kurumlar düzeyinde, barıştan itibaren gerekli önlem-
ler alınır. Bu komutanlıklarca, saptanacak ihtiyaçlar, barış döneminde mülki idare amirlerine 
bildirilebilir veya seferberlik ve savaş hallerinde bildirilmek üzere gerekli hazırlıklar yapılarak 
saklanabilir. 

Mülki İdare Amirlerince Yapılacak İşlemler 
Madde 43 — Mülki idare amirleri yetkili askeri makamlar taraf ından bildirilen ihti

yaçların millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarınca incelenerek karara bağlanmasını sağ
lar. Komisyon kararı , yükümlülüğe tabi tutulan malın sahibine veya hizmeti sağlayacak gerçek 
veya tüzel kişiye kararın bir sureti verilerek tebliğ edilir, karar ın bir sureti de istek sahibi birlik 
veya kuruma gönderilir. 

M i l l i Müdafaa Mükellefiyeti Kararının Uygulama Zamanı 
Madde 44 — Barış döneminde alınan millî müdafaa mükellefiyeti kararlarının uygu

lanmasına, seferberlik veya savaş ilanıyla seferberlik veya savaş hallerinde alınan mükellefi
yet kararlarının uygulanmasına, karar ın tebliğinden sonra başlanır. 

BEŞİNCİ B Ö L Ü M 
Kamu Kurum Kuruluşlarının Görevlendirilmesi 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Harekât Kontroluna Alınması 
Madde 45 — Seferberlik ve savaş hallerinde, kamu kurum ve kuruluşlarından harekât 

kontroluna alınması gerekli görülenler, Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, bağlı bu-
lunduğu bakanlık taraf ından Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri harekât kontroluna girecek kamu kurum ve kuruluşlarının, ha-
rekât kontroluna alınacağı zaman, yerine getirilecek görevler ve bu görevlerin yapılmasıyla 
ilgili esaslar, barış döneminden itibaren Genelkurmay Başkanlığıyla kuruluşun bağlı veya i lgi
l i bulunduğu bakanlık arasında yapılan protokollerle saptanır . Yerine getirecekleri görevlerin 
ayrıntıları yetkili komutanlık koordinatörlüğünde yapılacak planlarda belirlenir. Harekât kont-
roluna al ınmayan kamu kurum ve kuruluşları , seferberlik ve savaş planlarını bölgesinde bu
lunduğu komutanlıklarla işbirliği yaparak hazırlar. 
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A L T I N C I B Ö L Ü M 

Araç Seferberliği 

Hazırlık Aşamalar ı 

Madde 46 — Tü rk Silahlı Kuvvetlerinden araç seferber olma hazırlıkları Millî Savun-
ma Bakanlığı tarafından araç ihtiyaçlarının ve kaynakların saptanması , ihtiyaçları karşılaya
cak tertibin yapılması, araçların getirilmesi, teslim alınması ve şevki suretiyle yürütülür. 

Kara Taşıt Araçlarının Kaynak Saptaması 

Madde 47 — 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa tabi araçların kayıtları, trafik 
şube veya bürolarınca kayda alındıktan sonra (arazi vitesi olmayan otomobiller ve zirai trak-
törler hariç) taşıt sicil fişleri her ayın ilk haftasında, toplu olarak Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilir. Millî Savunma Bakanlığınca, Silahlı Kuvvetler ihtiyacına elverişli olanlara sefer görev 
emri düzenlenir. Sefer görevi verilmeyecek araçların sicil fişleri, i l sivil savunma müdürlükle
rine gönderilir, bu araçlardan gerekli görülenlere mülki idare amirlerince sivil savunma ve di
ğer kamu hizmetleri için görev verilebilir. 

Kamu kuruluşlarının envanterinde bulunan araçlar ve iş makineleri bağlı bulunduğu 
bakanlık aracılığıyla Millî Savunma Bakanlığına bildirilir . Değişiklikler de her yıl bildirilerek 
bilgilerin güncelliği sağlanır. 

Yabancı uyruklulara ait araçlar, mevcut yasa ve andlaşmalara göre işlem görür . 

İş Makinelerinin Kaynak Saptaması 

Madde 48 — Gerçek ve tüzel kişilere ait paletli ve lastik tekerlekli dozerler, grayder-
ler, krenyler, skreyperler, yükleyiciler, ekskavatörler, kanal kazıcılar, keçiayağı ve çekilebilir 
vibrasyonlu motorlu silindirler, asfalt plenti, beton santralı , beton pompası , transmikser, 3 
kw den büyük jeneratörler, kompresörler, delici iş makineleri, trafiğe çıkmayan plakasız kam
yonlar ve benzeri iş makineleri ve bu sınıfa dahil taşıt araçları, kule vinçleri ve lastik tekerlekli 
mobil vinçleri, istif makineleri ve bunun gibi iş makinelerinin kayıtları, sicil fişlerine uygun 
olarak i l ve ilçelerdeki ticaret odaları, sanayi odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca tutulur. 

Ellerinde bu tip makineleri bulunup da hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel 
kişiler bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini izleyen üç ay içerisinde bulundukları yerdeki ticaret 
odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına bildirimde bulunurlar. 

Bu tür iş makinelerinin herhangi bir nedenle el değiştirmesi halinde, makineyi alanlar, 
durumu kayıtlı bulundukları ticaret odaları , sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarına 
bildirirler. Odalar da makinelerin kayıtlı bulunduğu eski odaya kaydın silinmesi için bildirim
de bulunurlar. 

Ticaret odaları , sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarınca tutulacak kaynak def
terine, yukarıda sayılan araçların cinsi, markası , modeli, tipi, şasi ve motor numarası , kapasi
tesi, sahiplerinin isim ve adresleriyle kayıttan sonraki değişiklikler işlenir. 

Kaynak defterindeki sıra numaralar ı i l kod numaralarıyla birlikte araçların sicil numa
rası olur ve bu numaralar i l kod numaralarıyla birlikte ilçelerdeki kaynak defterine, ilçe isim
leri de eklenerek yazılır. 

Ticaret odaları , sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları , kaynak defterlerine göre 
düzenledikleri iş makineleri listelerini ve bunlardaki değişiklikleri, her yıl Mart ve E k i m ayla-
rında, Millî Savunma Bakanlığına gönderirler. 

İş makinelerinin başka bir bölgeye gönderilmesi halinde bulunacağı yeri veya kullanıla-
maz duruma geldiğini, bir ay içerisinde aracın kayıtlı bulunduğu odaya, oda da bu bilgileri, 
izleyen ayın ilk on günü içinde Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 
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Deniz, Su Y o l u ve Hava Taşıt Araçlarının Kaynak Saptaması 
Madde 49 — Liman başkanlıklarında kayıtlı bulunan deniz taşıt araçlarının ve Sivil Ha

vacılık Genel Müdürlüğünce tutulan hava taşıt araçlarının sicil fişleri Ulaştırma Bakanlığı ta
rafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

Göl , gölet ve nehirlerde çalışan su yolu taşıt araçlarının kaydı , sınırları içinde bulun
dukları belediyelerin veya muhtarl ıkların bildirimi üzerine i l ve ilçe sivil savunma müdürlükle
rince tutulur, bunların sicil fişleri valiliklerce Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

Araç Sayımı Yapılması 
Madde 50 — Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa göre i l ve ilçelerde trafiğe kayıtlı 

kara taşıt araçları trafik şube müdür lüğü ve bürolar ınca, iş makineleri ticaret odaları , sanayi 
odaları veya ticaret ve sanayi odalarınca deniz ve hava taşıt araçları Ulaştırma Bakanlığınca 
sayımları yapılarak her yıl E k i m ayında üç nüsha olarak hazırlanacak sayım listelerinin bir 
sureti Millî Savunma Bakanlığına, bir sureti i l sivil savunma müdürlüklerine gönderilir, bir 
nüshası kendilerinde al ıkonulur. 

Mülki İdare Amirler inin Sorumluluğu 
Madde 51 — İl ve ilçelerde yapılan kaynak saptanması ve sayımların gerçeğe uygun 

olmasından mülki idare amirleri sorumludur. 

Araç İhtiyaçlarının Saptanması 
Madde 52 — Seferberlik ve savaş hallerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Millî Müda

faa Mükellefiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak Yurt içi kaynaklar ından karşı lanacak 
araç ihtiyaçları, barış tan itibaren saptanır . 

İhtiyaç saptanmasında uygulanacak esas ve usuller, Yönergede belirlenir. 

İhtiyacı Karşılayacak Tertibin Yapılması ve Tebliğ İşlemleri 
Madde 53 — Her türlü araç ve iş makinelerinin tahsisleri, Yönergede belirtilecek ko

mutanlıklar taraf ından düzenlenerek gönderilen ihtiyaçlara göre en yeni modelden başlaya
rak Millî Savunma Bakanlığınca yapılır. Tahsis edilen her araç için düzenlenen sefer görev 
emirleri millî müdafaa mükellefiyeti karar ı alınması ve araç sahibine tebliğ edilmesi için vali-
liklere gönderilir. 

Mülki idare amirlerinin belirleyeceği tarihlerde ve en az ayda bir kez yapılacak toplan
tılarda, sefer görev emirleri hakkında millî müdafaa mükellefiyeti komisyonu kararı alınır. 

Komisyonca-karara bağlanan araç sefer görev emirleri, araç sahiplerine tebliğ edilmek 
üzere; 

A ) Trafiğe kayıtlı olanlar, trafik şube veya bürolar ına, 
B) İş makineleri, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odası başkanlıklarına, 
C) Deniz, su yolu taşıt araçları , liman başkanlıklarına, 
D) Hava taşıt araçları , Ulaşt ırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 
gönderilir. 

Yukarıda yazılı merciler, sefer görev emirlerinin kendilerine ulaşmasından sonra en geç 
60 gün içinde, araç sahiplerine sefer görev emrini tebliğ eder ve araç tescil belgesine "sefer 
görev emri verilmiştir" ibaresini yazar. 

Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir nüshası, trafik belgesiyle birlikte devamlı olarak 
araçta bulundurulmak üzere araç sahibine verilir. Bir nüshası i l sivil savunma müdürlüğünce 
dosyasında saklanır. Diğer ik i nüshası da Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. 

Araçların Getirtilmesi, Teslim Alınması ve Sevki 

Madde 54 — Seferberlik ve savaş hali ilânı ve tatbikatlarda araçların getirtilmesi için 
duyuru işlemleri, gizli veya açık olarak yapılabilir. 
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Duyuruyla birlikte, sefer görev emrini almış olan araçların sahibi veya sürücüleri için 
sefer görev emri "getir emr i " yerine geçer. Araçlar ın sahibi veya sürücüleri hazırlıklarını ya
par, aracı malzeme, avadanlık ve yedek parçalarıyla birlikte duyurudan sonraki altı saat için
de, bulunduğu yerdeki millî müdafaa mükellefiyeti komisyonuna getirir. Komisyonlarca, gelen 
araçların muayenesi yaptırılır. Aracın o andaki durumuna göre değeri saptanır ve gerekli iş
lemler tamamlanarak aynı gün, tertip edildikleri birlik veya kuruma gönderilir. 

Duyurudan sonra belli süre içinde tahsisli limanda bulunamayacak gemiler için sahip
leri, sefer görevli geminin yerine, sefer görevi bulunmayan aynı nitelikte başka bir gemiyi tah
sis edebilir. Bu mümkün olmazsa, ihtiyacın karşılanması için yeniden millî müdafaa mükellefiyeti 
kararı alınır. 

Kara , deniz, su yolu ve hava taşıt araçlarının sevk işlemi aracın kayıtlı olmadığı bir ko-
misyonca yapılırsa, durum, aracın kayıtlı olduğu i l ve ilçe millî müdafaa mükellefiyeti komis
yonuna bildirilir. 

Aracını Kendisi Teslim Edemeyeceklerin Yerine Yükümlülük Üstlenenler 
Madde 55 — Yedek subay ve yedek astsubaylarla ertelemesi yapılmış personelle araç

larını millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarına teslim edemeyecek olanların araçları , yetki 
verdikleri temsilcileri veya sefer görev emrinin arkasında teslim etmekle yükümlü olacağı be-
lirtilen şahıslar taraf ından millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarına teslim edilir. 

Araçların Şevkinde Görevli Personelin Yükümlülükleri 

Madde 56 — Araçlar , bunları kullananlarla, deniz, su yolu ve hava taşıt araçları, mü
rettebat ve hizmetlileriyle birlikte sevk edilir. 

Teslim alınan araçların sürücüsü yoksa sevk işlemi, millî müdafaa mükellefiyeti komis
yonlarınca sağlanacak personel taraf ından yapılır. 

Aracı kullanan, aracını tertip edildiği birlik veya kuruma götürmeye ve kullanabilecek 
askeri personele teslim edinceye kadar görev yapmak zorundadır . Bunlara, görev yaptıkları 
süre için 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 7 nci maddesi gereğince ödeme 
yapılır. 

Aracı kullanan, başka bir birliğe gitmek üzere sefer görev emri almışsa, önce aracını 
tertip edildiği birlik veya kuruma teslim eder, buradan alacağı belgeyle tertip edildiği birliğe gider. 

Aracı kullananlar 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 2 nci maddesin-
de gösterilen yaş sınırı içindeyse ve getirdiği aracı kullanabilecek uygun nitelikli personel yok
sa, yetkili birlik komutanlığı aynı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince araçları getirenlere 
yükümlülük uygulayabilir ve durumu ilgilinin askerlik şubesine bildirir. 

Binek, Yük ve Koşum Hayvanlarıyla Bunların Çektiği Araçların Sevki 
Madde 57 — Binek, yük ve koşum hayvanlarıyla bunların çektiği araçlar, donat ım ve 

avadanlıklarıyla, tertip edildiği aynı birlik veya kuruma gidecek olan ve bunları kullanabile-
cek şahıslarla sevk edilir. 

Akaryakı t , Yem ve Benzeri İhtiyaçların, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonların-
ca Sağlanması 

Madde 58 — Tertip edilen canlı ve cansız araçların sevkleri için gerekli akaryakıt , yem 
gibi maddelere tahdit konmuşsa, bunlar millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarınca sağlanır. 

Araç Seferberliği Uygulama Planlaması 

Madde 59 — Seferberlik ve savaş halinde silah altına alınan personele sahip, sürücü 
veya mürettebatı tarafından sefer görev emriyle getirilen araçların karşılanması, kontrol, ba
kım, ikmal ve tertip edildikleri yerlere sevk işlemleri ve bunlarla beraber gelen personelin 
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iskan, iaşe ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması mülki idare amirleri tarafından barıştan itiba
ren askeri makamlarla işbirliği yapılarak planlanır . Planlarda, kamu ve özel kurum ve kuru-
luşlara verilecek görevler, millî müdafaa mükellefiyeti uygulaması suretiyle gerçek ve tüzel 
kişilere ait mal ve hizmetlerden yararlanması hususları yer alır. 

Sefer Görev Emirlerinin Kontrolü 

Madde 60 — Araz i vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki her cins ara
cın fenni muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgelerinin kontrol edilmesinden 
fenni muayeneyi yapan makamlar sorumludur. Taşıt sefer görev emri verildiği halde tatbikat 
çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtlar fenni muayene istasyonuna bildirilir, 
bu tür araçların muayenesi yapılmaz. 

Araz i vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki araçların trafik kontrolları 
sırasında da sefer görev emri ve bunun araç tescil belgesine işlenip işlenmediği hususuna dik
kat edilir. 

Deniz, su yolu ve hava taşıt araçlarıyla trafiğe kaydı zorunlu olmayan araçlar için de 
benzeri işlemler uygulanır. 

Özel Nakliyat ve İnşaat Firmalar ından Yararlanılması 

Madde 61 — öze l nakliyat ve inşaat firmalarının, araç, bina, personel ve benzeri ola-
naklarıyla bunlarda meydana gelecek değişiklikler inşaat firmaları için Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, nakliyat firmaları için Ulaştırma Bakanlığı kaynak saptamalarını yaparak Millî Sa
vunma Bakanlığına bildirir. 

Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler ihtiyacına elverişli olduğu Millî Savun
ma Bakanlığınca saptanan firmalarla yetki verilen komutanlıklar arasında barış döneminden 
itibaren sözleşmeler yapılır. Bu firmalara seferberlik ve savaş hallerinde verilecek görevlerin 
saptanması ve uygulamanın nasıl olacağı Genelkurmay Başkanlığınca yayımlanan direktifte 
açıklanır. 

Bu firmaların gerekli görülen personeliyle araçları hakkında erteleme işlemleri yapılır. 

Sefer Görevli Araçların E l Değiştirmesi, Satılması, Sahibinin Yer Değiştirmesi Halinde 
Yapılacak İşlemler 

Madde 62 — Millî müdafaa mükellefiyeti komisyonlarınca sefer görev emri düzenle
nen ve tebliğ olunan taşıtların, el ve yer değiştirmesi veya herhangi bir nedenle aracın elden 
çıkması halinde, aşağıdaki işlemler yapılır : 

A ) Trafikte kayıtlı araçlar; 

1) Aracın aynı i l içinde el değiştirmesi halinde il in trafik şube veya bürosu aracın sefer 
görev emrini yeni sahibine tebliğ ederek bir suret sefer görev emrini i l sivil savunma müdürlü
ğüne gönderir. İl sivil savunma müdür lüğü kayıtlarında gerekli düzeltmeyi yaparak durumu 
Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 

2) Araç kaydının başka bir ile nakli halinde, aracın ayrıldığı i l veya ilçenin trafik şube 
veya bürosu taraf ından aracın tescil belgesine sefer görev emirli olduğu yazılır ve i l sivil sa-
vunma müdürlüğüne bildirilir . Kaydı yapacak i l ve ilçe trafik şube veya büroları aracın sahibi 
değişmişse sefer görev emrini aracın yeni sahibine tebliğ ederek bir suretini naklen geldiği i l in 
il sivil savunma müdür lüğüne gönderir , i l sivil savunma müdürlüğü de durumu Millî Savun
ma Bakanlığına bildirir. 

3) Aracın geçici olarak trafikten çıkarılması halinde mükellefiyeti devam eder; hur
daya çıkarılması veya dış memleketlere satılması halinde, trafik şube veya bürosu tarafından 
sefer görev emri i l sivil savunma müdür lüğüne geri verilir. İl sivil savunma müdürlüğü kayıt-
larına işleyerek durumu Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 
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B) Trafiğe kaydı zorunlu olmayan araçlar; 

1) Bu araçların satılması veya başka nedenlerle sahip değiştirmesi halinde, araç sefer 
görev emri, yeni sahibine imzası karşılığında verilir. Durum yeni sahibi tarafından aracın ka
yıtlı olduğu makama bildiril ir . Aracın kaydını tutan makam yeni sahibini ve açık adresini i l 
sivil savunma müdürlüğüne bildirir. İI kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak Millî Savunma 
Bakanlığına bilgi verilir. 

2) Deniz, su yolu ve hava taşıt araçlarının el ve yer değiştirmesi veya hurdaya ayrıl
ması hallerinde benzer işlemler yapılır. 

3) Mükellefiyet, aracı elinde bulunduran son sahibi üzerinde devam eder. Herhangi 
bir nedenle trafikten çıkarılan araçlara ilişkin bilgiler sahibi taraf ından, i l sivil savunma mü
dürlüğüne bildirilir . Bu bilgiler Millî Savunma Bakanlığına ulaştırılır ve sefer görev emri iptal 
edilir. 

Araç Seferberliği Hazırlıklarının Yenilenmesi 
Madde 63 — Araç seferberliği hazırlıkları Genelkurmay Başkanlığının gerek göstermesi 

halinde Millî Savunma Bakanlığının emriyle yenilenebilir. 

Bu yenilemede en yeni model araçlara öncelik verilerek sefer görev emri düzenlenir. İh-
tiyaç kalmayan eski model araçların sefer görev emri geri alınır. 

Araç Sefer Görev Emirlerinin Geri Alınması 

Madde 64 — Sefer görevi kaldırılacak araçların sahiplerine, aracın sefer görevinin kal
dırıldığı, aracın kaydını tutan makamlar taraf ından 30 gün içerisinde tebliğ edilir ve sefer gö
revinin kaldırıldığı araç tescil belgesine yazılır. Geri alınan sefer görev emri il sivil savunma 
müdürlüğüne gönderilir ve i l sivil savunma müdür lüğünce kaydına işaret edilerek imha edilir. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 

İnsan Gücü Planlaması , Personel Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

İnsan Gücü Planlaması 

Planlama Esasları 

Madde 65 — Seferberlik ve savaş halinde Silahlı Kuvvetlerin ve halkın ihtiyacını kar
şılamak üzere, çalışmalarının aksat ı lmadan sürdürülmesi gereken kamu ve özel kurum ve ku
ruluşlardan, silah alt ına al ınacak personelle bu kurum ve kuruluşlarda savaşta meydana 
gelebilecek olan tahmini personel zayiatının saptanması ve ihtiyacın hangi kaynaklardan ön
celik sırasına göre ne suretle karşılanacağı ve uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin insan gü-
cü planlamasının esasları Millî Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bu Yönetmelikte işbirliği yapılacak bakanlıklar , diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
kaynak israfına karşı önlemlerin neler olduğu belirtilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Birlik ve Kurumlarının Sivil Personel İhtiyaçlarının Karşılanması 
Madde 66 — Seferberlik ve savaş hallerinde birlik ve kurumlarda ihtiyaç duyulacak sivil 

personel miktarları kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca saptanarak her 
yıl Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu ihtiyaçları birleştirerek 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. İhtiyaçlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığınca yapılacak insan gücü planlamasına göre, bu yolla giderilemeyen ihtiyaçlarsa millî 
müdafaa mükellefiyeti yoluyla karşılanır. 
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ÎKİNCÎ B Ö L Ü M 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği 

Personel Seferberliğine İlişkin Faaliyetler 
Madde 67 — Personel seferberlik faaliyetleri aşağıdaki hususları kapsar : 
A ) Seferberlik duyurusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamının veya bir kısmının, 

seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması, 
B) Seferberlik ve savaş hali süresince oluşacak personel zayiatını karşılamak üzere, 

bütünleme personelinin sağlanması, 
C) Gerekli görülen birlik ve kurumların tamamının veya bir kısmının, özel nitelikli 

personel ihtiyaçlarının karşılanması, 
D) Yedek personelin silah altına alınma usullerinin denenmesi ve yedek personelin eği

timlerinin tazelenmesi ve geliştirilmesi. 

Personel Seferberliğinin İlke ve Esasları 

Madde 68 — Personel seferberliğinin ilke ve esasları şunlardır : 
A ) Personel seferberlik planları , Silahlı Kuvvetlerin en kısa sürede sefer durumuna 

getirilmesi amacını güder ve sistemin kapsadığı her faaliyet gereklilik, sadelik ve sürat ilkeleri
ne dayanır. 

B) Personel seferberliğinin tazeleme eğitimine ihtiyaç göstermeyen yedek personelle 
tamamlanması suretiyle, birliklere, seferberliğin ilk günü muharebe gücünün kazandırılması 
esastır. 

Yedek personele sefer görev emirlerinin verilme esas ve usulleri Genelkurmay Başkanlı-
ğınca saptanır ve Yönergede açıklanır. 

C) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının saptanmasında, birlik ve kurumlar bir kade-
mede seferi kadro seviyesine çıkarılır. 

D) Bir l ik ve kurumların seferberlik hazırlıkları, kısmi seferberlik veya özel çağrı du-
rumlarında da uygulanabilecek genel seferberlik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yapılır. 

E) Personel ihtiyaçlarının bölgeden karşılanması esastır. Ancak, bölge kaynağının ye
tersizliği halinde ihtiyaçlar diğer bölgelerden de karşılanabilir ve durum Genelkurmay Baş
kanlığına bildirilir. 

F) Askerlik şubelerinin kaynağını, o bölgedeki nüfusa kayıtlı askerlik çağı içindeki 
personel oluşturur. 

İkametgâhını değiştirenlerin kayıtları, nüfus idarelerince geciktirilmeksizin yükümlü-
nün kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına bildirilir. Bunlar yeni ikametgâhlarındaki as-
kerlik şubesi kaynağına alınır. 

G) Yedek personele muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf ve branşlarıyla ilgili ni-
teliklerine uygun sefer görevi verilmesi gözönünde bulundurulur. Bununla ilgili esas ve usuller 
Yönergede belirlenir. 

H) Personel ihtiyacını daha genç doğumlularla bölge kaynaklarından karşı lamak için 
barış döneminden itibaren her askerlik şubesi bölgesinden silah alüna alınan personelin sınıf-
landırılması, seferde desteklenecek birlik ve kurum ihtiyaçlarını karşılayacak kontenjanlar dik
kate alınarak yapılır. 

Personel Seferberlik Planları 

Madde 69 — Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması, 
seferde kurulacak birlik ve kurumların oluşturulması, seferberlik ve savaş hali süresince mey
dana gelecek zayiatı karşı lamak üzere, personel seferberlik ve personel bütünleme planlan, 
barıştan itibaren hazırlanır ve geliştirilir. 
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Personel Seferberlik Hazırlıkları İşlemleri 

Madde 70 — Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamının veya bir kısmının süratle seferi kadro 
seviyesine getirilmesi veya ihtiyaç duyulan personelin silah altına alınabilmesini sağlayacak se-
ferberlik planları hazırlanır. 

Bu hazırlıklar; 

A ) Kaynaktaki yedek personelin belirlenmesini, 

B) Bir l ik ve kurumlar ın personel ihtiyaçlarının saptanmasını , 

C) Kaynakların ihtiyaçlara uygun biçimde dağıtımı ve erteleme işlemleri de dikkate 
alınarak yedek personelin birlik ve kurumlara ismen tertibini, 

D) Tertip edilen personele sefer görev emirlerinin bildirilmesi ve sefer tertibinden çı-
karılan personelin sefer görevinin kaldırılmasını, 

E) Yedek personelin çağırılması, birlik ve kurumlara sevkiyle birlik ve kurumlarca teslim 
alınmasını 

kapsar. 

Subay ve Astsubay Kaynağının Saptanması 

Madde 71 — T ü r k Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik, terhis, istifa veya sağlık nedenle
riyle ayrılan subay ve astsubaylarla disiplinsizlik veya yetersizlikleri yüzünden Türk Silahlı Kuv
vetlerinden çıkarılan subay ve astsubayların ikamet adresleri ve durumlarıyla ilgili diğer bilgiler, 
kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca kaydedilir ve Millî Savunma Ba
kanlığına bildirilir . 

Bu madde kapsamına giren personel, yedek personel statüsüne geçince durumlarını ve 
adres değişikliklerini ikametgâhlarındaki askerlik şubesi başkanlığına bildirmekle yükümlü-
dürler. 

Bilgi akışına esas olacak hususlarla bu amaçla kullanılacak formlar Yönergede belirlenir. 

Erbaş ve Er Kaynağının Saptanması 
Madde 72 — Erbaş ve erlere verilecek sefer görev emirlerinin, yükümlüye, terhis o l 

madan bildirilmesi esastır. Erbaş ve erlerin kaynak saptama işlemi, muvazzaflık hizmeti ifa 
edilirken birliklerince yapılır, yetiştirildikleri sınıf ve branşlarıyla ilgili nitelikleri Yönergede 
saptanacak esaslara göre Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. 

Mahkeme kararıyla T ü r k Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan subay ve astsubaylarla sicil 
yoluyla astsubaylıktan çıkarılanlar er kaynağına alınırlar. 

Erbaş ve erler, terhislerinden sonra mesleki gelişimleri, sağlık durumları ve adreslerin
deki değişikliği kayıtlı oldukları askerlik şubesine bildirmek zorundadırlar . 

Birl ik ve Kurumların Personel İhtiyaçlarının Saptanması 

Madde 73 — Kurulu ve seferde kurulacak birliklerin personel ihtiyaçları, bağımsız bölük 
ve takım seviyesinden itibaren subay, astsubay, erbaş ve er olmak üzere ayrı ayrı saptanır. 
İhtiyaçlar sıralı komutanlıklar yoluyla kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlı-
ğına gönderilir. İdari zayiatı karşı lamak üzere erbaş ve er ihtiyaçları- Genelkurmay Başkanlı
ğınca saptanacak oranda katılımlı olarak hazırlanır. İhtiyaçların saptanmasıyla ilgili diğer 
hususlar Yönergeyle belirlenir. 

Subay ve Astsubay Dağıtımının Yapılması 
Madde 74 — Subay ve astsubay dağıtımları, Yönergede açıklanan esaslara uygun ola

rak Millî Savunma Bakanlığınca yapılır. Bu dağıtımda subay ve ast subayların sınıf, rütbe ve 
uzmanlık konusuyla ihtiyaç bildiren komutanlıkların önerileri ve görevlinin en kısa süre içeri
sinde dağıtım yapıldığı birlik veya kurumda bulunması gözönünde tutulur. 
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Sefer görev emri verilmemiş yedek astsubaylara diğer sınıflardaki ihtiyaçlar için de se
fer görev emri verilebilir. 

Erbaş ve E r Dağıtımının Yapılması 
Madde 75 — Erbaş ve er kaynaklan, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına, öncelik ve ya

kınlık esasına göre dağıtılır. 
Askerl ik daire bölgesinin hangi birlik ve kurumları destekleyeceği Genelkurmay Baş

kanlığınca saptanacak ilke ve önceliklere göre Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir ve deği
şen durumlara göre yeniden düzenlenebilir. 

Erbaş ve erlerin birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde ismen dağıtımı 
Millî Savunma Bakanlığınca yapılır. 

İhtiyaçların istenilen nitelikteki personelle karşılanması esastır. Ancak, kaynak yeter
sizliği nedeniyle giderilemeyen astsubay ihtiyaçları başarılı çavuşlarla karşılanır. 

Sefer Görev Emirlerinin Hazır lanması 
Madde 76 — Sefer tertibine alınan ve birlik ve kurumlara dağıtımı ismen yapılan su

bay, astsubay, erbaş ve erler için sefer görev emri düzenlenir. 
Sefer görev emrinde, sefer tertibine alınan personelin genel ve kısmi seferberlikle özel 

çağrı duyurularında gidecekleri yerin ve katılacağı birliğin birlik seferberlik numarası belirtilir. 

Sefer Görev Emirlerinin Yükümlülere Tebliği 
Madde 77 — Subay ve astsubaylar için hazırlanan sefer görev emirleri, askerlik şube-

lerine gönderilir. Askerl ik şube başkanlıklarınca sefer görev emirleri yükümlüye, ilgili mevzu
ata göre tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine verilir. 

Sefer tertibine alınan erbaş ve erler için hazır lanan sefer görev emirleri, yükümlünün 
terhisinden önce muvazzaflık hizmetini yaptığı birlik veya kuruma gönderilir, birlik komu-
tanlıklarınca tebliğ edilir ve bir kopyası kendisine verilir. 

Çeşitli nedenlerle, birlik veya kurumlarca erbaş ve erlere tebliğ edilemeyen sefer görev 
emirleri, sefer görev emrini düzenleyen askerlik şubelerine gönderilir. 

Sonradan Sefer Görev Emr i Verilmesi 

Madde 78 — Kendilerine sefer görevi verilmeyen, ancak, sonradan sefer görevi veril
mesi gereken yükümlülere, hazır lanan sefer görev emirleri, nüfus kayıtlarının bulunduğu as
kerlik şubesinin isteği üzerine mülki idare makamlar ınca imza karşılığında tebliğ ettirilir. 

Yükümlü sürekli oturduğu adreste bulunamıyorsa sefer görev emirleri kendisiyle bir
likte oturan ailesi efradından birine tebliğ edilir. Seferberlik ve savaş halinde basın ve her tür
lü yayın ve haberleşme araçlarıyla yapılan bildiriler tebliğ yerine geçer. 

Yoklama Aşamasında Bulunanların Çağrılması 
Madde 79 — Seferberlik veya savaş halinde yoklama aşamasında bulunan ve henüz as

kere sevk zamanı gelmemiş olanlarla 19 yaşında bulunanlar, Millî Savunma Bakanlığının iste
mi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla askere çağrılabilirler. 

General, Ami ra l ve Yurt Dışı Kadrolarına Verilecek Personel 
Madde 80 — General ve amiral kadrolarıyla Yurt dışındaki subay ve astsubay kadro-

larına verilecek personel Genelkurmay Başkanlığınca saptanır ve tertip edilir. 

Sefer Görevi Aldık tan Sonra Bölgesinden Taşınanlar 

Madde 81 — Sefer görev emri verildikten sonra sefer görevi aldıkları askerlik şubesi 
bölgesinden taşınanlar için yeniden sefer görev emri düzenlenmez. Bu durumda olanlar, sefer 
görevi kaldırılıncaya kadar, çağrı halinde tertip edilmiş oldukları birliklere katı lmak zorunda
dırlar. Ancak, ikamet yerini değiştirenlerin yeni ikamet yeri askerlik şubesi kaynağına alınma
larına kadar sefer görev emri kaldırılmaz. 
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Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılması 
Madde 82 — Yerine başka bir yükümlünün sefer tertibine alınmasıyla sefer tertibin-

den çıkarılması gerekenlerin sefer görev emirlerinin geri alınması, sefer görev emirlerini dü-
zenleyen komutanlıklarca ve Millî Savunma Bakanlığınca askerlik şubelerine bildirilir. 

Askerlik şubeleri, sefer görev emirlerinin kaldırıldığını mülki idare makamlar ı aracılı
ğıyla yükümlüye veya kendisiyle birlikte oturan ailesi efradından birine tebliğ eder ve sefer 
görev emirlerinin geriye alınmasını sağlar. 

Mülki idare makamlar ı sefer görev emirlerinin geriye alma işlemini 30 gün içinde so
nuçlandırmak zorundadır lar . 

Sefer Görev Emirlerinin Kaldırılmasını Gerektiren Durumlar 

Madde 83 — Ölen, askerliğe elverişsiz hale gelen, ertelenen veya barış döneminde yu-
karı haddi bir yıldan çok şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı, seferberlik ve savaş hallerinde ağır 
hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında 
soruşturma veya kovuşturma yapılanlarla seferberlik ve savaş hallerinde bir yıldan fazla hür
riyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanların sefer görev emirleri kaldırılır ve verilmiş sefer görev 
emirleri geri alınır. 

B u madde kapsamına giren personelin durumlar ı , askerlik şubelerince yıllık yoklama
lar sırasında izlenir ve engel hallerinin kalktığı anlaşılırsa, durum, Millî Savunma Bakanlığına 
bildirilir ve bunlar için yeniden sefer görev emri düzenlenebilir. 

Çağrıya Uyma ve Sevk İşlemleri 
Madde 84 — Genel seferberlik, kısmi seferberlik veya özel çağrı duyurularını işiten, 

başkalarından öğrenen veya yazılı duyurulan gören sefer görev emirli her personel, sefer gö-
rev emri üzerindeki çağrı işareti ve birl ik seferberlik numarasını kendisininkine uyup uymadı-
ğının kontrolünü yapar. Çağrı işareti aynı ve birlik seferberlik numarası, duyuruda belirtilenlere 
uyanlar başkaca bir uyarı beklemeden, muhtarl ığa bilgi verdikten sonra askerlik şubesine gi
derek şsevklerini isterler. 

Sefer görevli personel, çağrı için yapılan ilân saatinden başlayarak en geç altı saat için-
de yola çıkarak, Yurt içinde bulunanlar askerlik şubelerine, Yurt dışında bulunanlarsa konso-
losluk veya elçiliklere başvurmak zorundadır . 

Geçici olarak köy ve mahallesinden ayrı olanlar askerlik şubelerine uğramak zorunda 
değildirler. Bunlardan birliği uzak olanlar ve kendi olanaklarıyla katı lamayacaklar, en yakın 
askerlik şubesine giderek sefer görev emirlerini gösterir ve birliklerine yollanmalarını isterler. 
Başvuru, yollama tarihi ve saati sefer görev emirleri üzerine yazılarak onaylanır ve sevkleri 
sağlanır. 

Çağrıya Uymayanlar ın İzlenmesi 

Madde 85 — Muhtarlar, çağrıya uymayanların durumlarını yakından izlemekle görev-
lidirler. Muhtarl ık bölgesinde bulunduktan halde çağrıya uymadığı anlaşılanlar, kolluk kuv-
vetlerine bildirilir. 

Araçlardan Yararlanma 

Madde 86 — Sefer görevli personelin gideceği güzergâhta seyreden araç sürücüleri, ken
dilerine sefer görev emri gösterildiğinde bu personeli öncelikle araca almak ve yer vermek zo-
rundadır lar . 

Kendiliğinden Birliğine Katılanlar 

Madde 87 — Kendiliğinden birliğine katı lanlara, bilet veya taşıt sürücüsünden alınmış 
imzalı belge gösterilmesi halinde, katılmış oldukları birlik, karargâh ve kurumlarca yol ücreti 
ödenir. 
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Yükümlülerin Askerl ik Şubelerine Sevki 
Madde 88 — Yükümlülerin askerlik şubelerince, kafileler halinde veya tek tek sevkle-

rinde kiralanan veya başka yollardan sağlanan araçların yetersizliği halinde millî müdafaa mü-
kellefiyeti uygulanarak elde edilen araçlardan yararlanılır. 

Askerlik şubeleri sefer görevli personelden kendiliğinden birliğine gidemeyenlerle uzak 
mesafelerden birliklere tertip edilen veya çevre dışından yollanmaları için başvuran personelin 
zamanında birliklerine katılabilmeleri için bir yollama planı hazırlarlar. 

Birliğini Bulamayanlar 
Madde 89 — Birliğini bulumayanlar, en yakın askeri birlik veya kuruma başvururlar . 

Bu gibiler, birliklerinin yeri araştırılarak yollanır. Gecikme sebebi sefer görev emirlerine yazılır. 

Askerl ik Şubelerinin Mülki İdare Makamlar ından İstekleri 
Madde 90 — Mülki idare makamlar ı , seferberliğin duyurulması ve seferberlik halinde 

askerlik şubelerince yollanacak veya şube bölgesinden geçecek personelin karşı lanma, yerleş-
me, beslenme, sağlık gibi hususların düzenli ve güvenli olarak yürütülmesini sağlarlar. Bu amaçla 
millî müdafaa mükellefiyeti uygulanacak taşıtların kontrol, bak ım, onarım ve bütünleme işle
ri için, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarından olmak üzere yerel kaynak ve olanaklardan 
yararlanılarak ihtiyaçların saptanması ve karşılanması yolunda askerlik daire ve şubelerinin 
isteklerini, yerine getirirler. 

Yedek Personelin Birl ik ve Kurumlarca Teslim Alınması 

Madde 91 — Birl ik ve kurumlar, sefer görev çağrısı üzerine, teslim alma kurullarını 
kurarak, kendiliğinden veya yollama suretiyle katılan yedek personeli karşı lamak, sağlık mu
ayenelerini yapmak, temizlik, giydirme, donatma işlerini yürütmek ve tertip edildikleri ast bir
liklere yollamaktan sorumludurlar. Birden çok kıta veya askeri kurum bulunan garnizonlarda, 
garnizon komutanl ıklar ınca yeterli sayıda teslim alma kurulları oluşturulur. 

Teslim alma kurulları genellikle, ihtiyaç çizelgelerinde ve sefer görev emirlerinde bir l i 
ğin yeri olarak belirtilen yerde bulunur. İstasyon, iskele ve otobüs terminallerinde irtibat ekipleri 
bulundurularak garnizona gelen yedek personel, teslim alma kurullarının bulunduğu yerlere 
gönderilir. 

Sefer görev emirlerinde birliklerin açık adı yerine sadece seferberlik numaralar ı yazılır. 
Katılan personelin birliklerine doğru olarak yollanabilin esi için, o yerdeki birliklerin seferber-
lik numaralar ı , teslim alma kurullarına ve irtibat ekiplerine verilir. 

Bir l ik veya kurum konuş değişikliği yapmış, ancak, sefer görev emirlerinde gerekli de
ğişiklik ve düzeltmeler henüz yapılmamışsa, eski konuş yerine gelecek personeli karşı lamak 
ve bunların yeni konuş yerlerine yollanmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınır. 

Millî İst ihbarat Teşkilâtı Seferberlik Hazırlıkları 

Madde 92 — Seferberlik veya savaş halinin ilânında silah altına alınacak Millî İstihba
rat Teşkilâtı mensuplar ı , bu Teşkilât emrine tertip edilir. 

Millî İst ihbarat Teşkilâtı mensuplarının barış tan itibaren seferberlik işlemlerinin nasıl 
yürütüleceği Yönergeyle belirlenir. 

BEŞİNCİ K I S I M 

Seferberlik Tatbikatlar ı 

Personel Seferberliği Tatbikat lar ı 

Madde 93 — Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine, seferberlik ve savaş hali tatbi
katları ve eğitimlerinin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilir. Ancak, gereken haller
de, Kanunun 7 nci maddesinin 5 inci bendine göre de acil ihtiyaç duyulan yedek personel silah 
altına alınabilir. 
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Seferberlik ta tbikat lar ında, seferberlik ve savaş haliyle ilgili hazırlıkların uygulanması, 
sivil ve askeri makamlar ın çağrı bildirimi eğitimlerinin geliştirilmesi, personelin muvazzaflık 
döneminde edindiği eğitim düzeyinin sürdürülmesi için eğitimlerinin tazelenmesi ve yedekle
rin yenilikler hakkında bilgi sahibi olmalar ı sağlanır. Seferberlik tatbikatları için yapılacak 
planlamalarda beş yıl süreyle tazeleme eğitiminden geçmemiş yedek personelin eğitim düzeyi
nin büyük ölçüde düşeceği gözönünde bulundurulur. 

Tatbikat ve eğitim amacıyla silah altına alınacak personelle tatbikata katılacak birlik, 
kurum ve kuruluşlar, Genelkurmay Başkanlığı tarafından saptanır . 

Tatbikat ve eğitimlerin süresi en çok 45 gündür . Bu süre, Bakanlar Kurulu kararıyla 
artırılabilir. 

Seferberlik Tatbikat lar ına Katılanların Özlük Haklar ı 
Madde 94 — Seferberlik tatbikat lar ına katılanların özlük hakları , kanun, tüzük, yö

netmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen esaslara uygun olarak verilir. 

Araç Seferberlik Tatbikat lar ı 
Madde 95 — Araç seferberliği hazırlıklarının barış döneminde denenmesi ve uygula

mada ortaya çıkabilecek aksaklık ve eksikliklerin saptanarak giderilmesini sağlamak amacıy
la, personel seferber olma hazırlıklarıyla uyumlu olarak; 

A ) Yedek parça ve aletleriyle gerekli görüldüğünde sürücüleriyle birlikte binek ve na-
ki l hizmeti için orduya yarayan motorlu ve motorsuz her tür kara taşıt araçları, 

B) Bütün hizmetlileri ve mürettebatıyla birlikte deniz, göl, nehir ve kanallarda kulla
nılan gemiler ve her türlü çekme taşıt araçları, 

C) Mürettebatı , hizmetlileri ve bü tün malzemesiyle birlikte hava taşıt araçları, 
D) Seferberlik ve savaş hallerinde, bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetleri emrine alınacak 

inşaat ve nakliyat firmaları 
Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, her defasında en 

çok 10 günü geçmemek üzere tatbikata çağrılabilir. 

Tatbikatlarda Araçlar ın Getirtilmesi, Yollanması ve Ödeme İşlemleri 
Madde 96 — Tatbikat çağrısını alan yükümlüler, araçlarıyla birlikte bulunduğu ma

hallin millî müdafaa mükellefiyeti komisyonuna başvururlar . Bu komisyonlar tarafından se-
ferberlik ve savaş hallerinde yapılacak işlemlerin benzeri yapılarak, araçlar tertip edildikleri 
birliklere sevkedilir. Ancak, araçlar için seferberlik ve savaş hallerinde uygulanacak satın al-
ma yerine, tatbikat süresi kadar kiralama bedeli ödenir . 

Tatbikata çağrılan araçların ve bunlarla birlikte gelen personelin giderleri, Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

M a l ve Hizmet Seferberlik Tatbikat lar ı 

Madde 97 — Seferberlik ve savaş hallerinde Silahlı Kuvvetler emrine veya harekât kont-
roluna girecek veya bakanlıklarca seferberlik ve savaş haliyle ilgili görev verilen kurum ve ku
ruluşlarca önceden hazırlanan müşterek planların, protokol veya sözleşmelerin barış döneminde 
denenmesi ve uygulamada aksayan hususların saptanarak gerekli önlemlerin alınması ama
cıyla, Genelkurmay Başkanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek zaman, yer 
ve sürelerde tatbikatlar yapılır. Bakanlar Kurulu kararı kapsamına giren i l ve ilçe mill i müda-
faa mükellefiyeti komisyonlarınca gerekli kararlar alınır. Bu tatbikatlar için gerekli ödenek, 
katılacak kurum ve kuruluşun bağlı veya kontrolunda bulunduğu bakanl ık tarafından sapta-
narak tatbikatın yapılacağı yılın bütçesine konulur. Önceden planlanmayan, ancak, yapılma
sı zorunlu görülen tatbikatların gerektirdiği ödenek, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 59 uncu maddesi hükümlerine göre karşılanır. 

Tatbikat Çağrısı 

Madde 98 — Tatbikatlar için çağrı, gizli veya açık olarak yapılabilir. 
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A L T I N C I K I S I M 

Erteleme 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Kurum, Kuruluş ve İşyerlerinin Personel Erteleme İşlemleri 

İlke ve Esaslar 

Madde 99 — Yedek personel erteleme işlemleri, aşağıda sıralanan ilke ve esaslara göre 
yapılır: 

A ) Erteleme işlemleri barıştan itibaren yapılır. 

B) Yaş sınırı içindeki 'yedek personel, barış döneminde yapılacak hazırlıklardan ve sa-
vaş hizmetlerinden muaf tutulamaz. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle vali ve 
kaymakamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri Yurt içi ve Yurt dışı müttefik karargâhlarının sefer kad
rolarında çalışan yedek personel görevlerinin devamı süresince ertelenmiş sayılır. 

C) Erteleme işlemlerinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı i lk planda düşünülür. 

D) Bütün kurum, kuruluş ve teşkillerde, ertelenecek kadro ve görev yerleri saptanır-
ken, faaliyetin devamı için gereken en az sayıda kadro ve hizmet yerleri ertelenir. 

E) Seferberlik ve savaş hallerinde, Silahlı Kuvvetlerle halkın ihtiyaçlarını karşılayan 
ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek kamu ve özel kurum ve 
kuruluşların kadro ve hizmet yerlerinin erteleme işlemleri, Bakanlar Kurulu karar ına dayanı-
larak yapılır. 

F) Seferberlik ve savaş hallerinde, mal ve hizmetlerine ihtiyaç duyulmayacak kurum 
ve kuruluşlar için kadro ve görev yeri ertelemesi yapılmaz. 

G) Ertelenmiş kadro ve hizmet yerlerinde çalışan, yaş sınırı içindeki yedek personelin 
erteleme işlemi yapılırken yaşlılardan başlanarak gençlere doğru inilir. 

H) Seferberliğin ve savaş halinin ilanından itibaren en az üç ay önce, asit veya vekil ola
rak erteli kadro ve hizmet yerine atanmış veya görevlendirilmiş personelin ertelemesi geçerli 
sayılır. 

t) Seferberlik ve savaş halinde yedek personel ertelemesi, en çok ik i aya kadar geçerli
dir. Ancak, bu sürenin içinde veya sonunda, Genelkurmay Başkanlığının gerek göstermesi üze
rine Millî Savunma Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulunca (B) fıkrasında yazılı personel 
dışında kalan diğer ertelemeler kısıtlanabilir veya kaldırılabilir. 

J) Seferberlik ve savaş halinin devamı süresince ertelenen personelden gerekli görü
lenlerin silah altına alınması, ertetilik durumlarının devamı veya başka yerlerde görevlendiril-
mesi, Genelkurmay Başkanlığının gerek göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanlığının 
önerisiyle Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Kamu ve Özel Kurum, Kuruluş ve İş Yerlerinin Kadro ve Görev Yeri Ertelemesi 

Madde 100 — Seferberlik ve savaş hallerinde, 99 uncu maddede nitelikleri belirtilen 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla bu kurum ve kuruluşların kadrolar ından hangilerinin er
teleneceği, barıştan itibaren aşağıda gösterilen biçimde saptanır: 

A ) Kamu kurum ve kuruluşları , seferberlik ve savaş hallerinde ertelenmesi gereken 
kadroları gösteren kadro erteleme öneri çizelgelerini yazarak silsileler yoluyla, bağlı bulundu-
ğu bakanlığa gönderir . 

B) Özel kurum ve kuruluşlar, kontrolunda bulunduğu bakanlığı da belirterek, sefer-
berlik ve savaş hallerinde ertelenmesine ihtiyaç duyulan personelin görev unvanlarıyla bunla-
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rın sayısını gösteren erteleme öneri çizelgesini altı suret düzenleyerek bölgesinde bulunduğu 
mülki idare amirliğine iletir. Bu çizelgeler mülki idare amirliklerince, kuruluşların kontrolun-
da bulunduğu bakanlığa gönderilir. 

C) Bakanlık erteleme öneri çizelgeleri 99 uncu maddede belirtilen niteliklere uygunlu-
ğu yönünden değerlendirilir. Kurum ve kuruluşların kadro veya görev unvanlar ından ertelen
mesi uygun görülenlere ilişkin üç suret çizelge, bakanlığın görüşüyle birlikte Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilir. 

D) Ertelenmesi önerilen kurum ve kuruluşlara ait kadro ve görev unvanlarını göste
ren çizelgelere, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşleri alınarak son biçimi verilir. Çizel
gelerin iki sureti Millî Savunma Bakanlığınca, Bakanlar Kurulu kararı alınmak üzere 
Başbakanlığa sunulur. Çizelgelerden biriyle Bakanlar Kurulu kararının bir sureti Millî Savun
ma Bakanlığına gönderilir. 

E) Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenen kurum ve kuruluşlara ait erteli kadro ve gö
rev unvan çizelgelerinden bir sureti Millî Savunma Bakanlığı tarafından, Bakanlar Kurulu ka
rarının bir suretiyle birlikte ilgili bakanlıklara gönderilir. Bakanlıklar, erteleme işlemi 
tamamlanan çizelgelerin onaylı üç suretini, mahalli mülki idare amirliklerine gönderir. Mülki 
idare amirlikleri, çizelgelerin bir suretini kendisinde al ıkoyarak, birer suretini de askerlik şube 
başkanlığıyla ait olduğu kurum veya kuruluşa gönderir . 

F) Yeni kurulan kurum veya kuruluşlarla ertelemesi yapılmış olanların ek erteleme 
kadro, görev unvanı önerileri ve erteli kadroların iptali için de yukarıda açıklanan usule göre 
işlem yapılır. 

G) Seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen kamu ve özel kurum ve kuruluş
ların erteleme işlemleri, bu kurum, kuruluş ve işyerlerine görev verilmesinden sonra ilgili ba
kanlıkça yukarıda belirtilen usule göre izlenir ve sonuçlandırılır. 

H ) Ertelemesi yapılmış olan kurum ve kuruluşlardan faaliyetleri sona erenler, böl
gesinde bulunduğu mülki idare amirliklerince Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili bakanlığa bi l-
dirilir. 

Erteli Kadro ve Görev Yerlerine Göre Yapılacak Personel Erteleme İşlemleri 

Madde 101 — Personel erteleme işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır: 

A ) Ertelenmiş olan kadro ve görev yerlerinde çalışan yedek personelin ertelemesi yapılır. 

B) Erteli kadro ve hizmet yerleri, öncelikle kadın, askerliğe elverişli olmayan ve yaş 
sınırı dışındaki personelle tamamlanır . Bu gibi personelle erteli kadrolar tamamlanamazsa yaş 
sınırı içindeki personelin ertelenmesi önerilebilir. 

C) Ertelenmiş kadro ve görevlerde çalışan yedeksubay, yedek astsubay, yedek erbaş 
ve erlerden yaş sınırı içinde bulunanlar için, çalışmakta olduğu kurum, kuruluş ve işyerlerinin 
yetkilileri tarafından her kişi için düzenlenen erteleme belgesi bulunduğu yerdeki askerlik şu
besi başkanlığına gönderilir. Değişiklikler de aynı usulle bildirilir. Bundan sonraki işlemler 
Erteleme Yönergesinde açıklanır. 

D) 99 uncu maddenin (B) fıkrasında yazılı personelden yaş sınırı içinde olanların her 
biri için düzenlenecek erteleme belgeleri ilgili askerlik şube başkanlıklarına gönderilir. 

Erteli personel her yıl yedeklik yoklamasını yaptırır. 

Ertelemenin Kaldırılması 

Madde 102 — Ertelenen yedek personelin erteli kadro ve görev yerinden ayrılması ha
linde kimlikleri, kurum, kuruluş ve işyerlerince en geç bir ay içinde erteleme kaldırma belge-
siyle bulunduğu yerin askerlik şube başkanlıklarına bildirilir . 
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ÎKÎNCİ B Ö L Ü M 
Araç Erteleme İşlemleri 

Sefer Görev Emri Verilmeyecek Araçlar 

Madde 103 — A ş a ğ ı d a gösterilen araçlara, sefer görev emri verilmez: 
A ) Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 30, 40 ve 43 üncü maddelerinde belirti

lenlerle Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle 
Yürütüleceğine Dair Kanunun kapsamına giren kuruluşların araçlarına, 

B) Özel nakliyat ve inşaat f irmalarından, seferberlik ve savaş hallerinde görev verilen 
ve sözleşme yapılanların sözleşme kapsamındaki araçlarına. 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Sözleşmeli Araçlar 

Madde 104 — Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sözleşmeli olarak çalışan ve seferberlik 
ve savaş hallerinde de göreve aynen devam etmeleri, bölgesinde bulunduğu valiler veya valile
re bağlı olmayanların genel müdürlüklerince uygun görülerek bağlı bulunduğu bakanlık ara
cılığıyla Millî Savunma Bakanlığına bildirilen araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının 
karşılanma durumu dikkate alınarak ertelenebilir. 

Erteli Kurum ve Kuruluşların Araçları 

Madde 105 — Seferberlik ve savaş hallerinde faaliyetlerini aksatmadan devam ettir
mesi için hakkında Bakanlar Kurulu kararı alınan kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait araç
lardan, seferberlik ve savaş hallerinde göreve devam etmesinin zorunlu bulunduğu, ilgili valilikçe 
onaylananlar, bağlı olduğu bakanlık aracılığıyla Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Bu araçlar 
da Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının karşılanması durumu dikkate alınarak ertelenebilir. 

Personel ve Araç Erteleme İşlemlerine İlişkin Ayrıntılar 

Madde 106 — Erteleme işlemleriyle ilgili ayrıntılar Erteleme Yönergesinde açıklanır. 

YEDİNCİ K I S I M 
Çeşitli Hükümler 

Çizelgeler ve Formlar 

Madde 107 — 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununa göre i l ve ilçelerde 
yapılacak hazırlık ve uygulama için gerekli çizelge ve formlar Millî Savunma Bakanlığı tara
fından, diğer kırtasiye ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanır. 

Yönergeler 

Madde 108 — Bu Tüzükte yönergeyle düzenleneceği belirtilen hususlar, uygulamada 
koordineli çalışacak makamlar ın görüşleri de alınarak Tüzüğün yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl içinde yayımlanacak yönergelerde gösterilir. 

Geçici Madde 1 — Kaynak saptama çizelgeleri veya bunun yerine kullanılacak form
lar Millî Savunma Bakanlığınca Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanır ve Tü
züğün yürürlüğe girmesini izleyen dört ay içerisinde üçer suret olarak ilgili bakanl ıklarda 
bulundurulur. 

Geçici Madde 2 — B u Tüzükte öngörülen yönetmelik, yönerge ve direktifler hazırla
nıp yürürlüğe girinceye kadar yürürlükteki yönetmelik, yönerge ve direktiflerin uygulanması
na devam olunur. 

Yürürlük 

Madde 109 — 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hal i Kanunun 19 uncu maddesine da
yanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete'de 
yayımı gününde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 110 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 
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Tebliğ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

İŞKOLU TESBİT K A R A R I 
Karar Tarihi : 27/6/1990 
Karar N o : 1990/26 
İşyeri : AYSAŞ Anadolu Yem Sanayii Anonim Şirketi Samsun Yolu 134. 

K M . Delice - A N K A R A 
B . M . Dosya N o : 35668.04 
Tesbiti İsteyen : AYSAŞ Anadolu Yem Sanayii Anonim Şirketi 
İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Aysaş Anadolu Yem Sanayi 

Anonim Şirketinin ana sözleşmesinin 3. maddesinde şirketin amacı ve konusu; 
"a) Yem ve gıda sanayii kurmak, 
b) Yem ve gıda sanayii ile ilgili yan tesisler kurmak, 
c) Mamullerini yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak için acentelik, bayilik ve mü-

messillik ihdas etmek, 
d) Şirket faaliyetleri ile i lgil i olan veya bu faaliyetler için faydalı olunan ihtira hakları 

ve beratlarını lisans ve imtiyazlarını, telif haklarını , alameti farikalarını ve ticaret ünvanlarını 
iktisap etmek, kullanmak, satmak, devralmak ve bunlara müteallik lisansları vermek, 

e) Şirket konusu ile i lgil i şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idare veya
hut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahvilleri ve menkul kıy-
metleri satın almak, bunlar ın ihracında iştirak t aahhüdünde bulunmak, bunları satmak, 
mübadele etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her tür
lü muamelelerde bulunmak, 

f) Şirket konusu ile i lgil i her türlü mukaveleler akteylemek, taahhütlerde bulunmak 
ve bunları ifa ve intaç eylemek, 

g) Şirket maksadını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara 
müteallik haklan iktisap eylemek tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayri-
menkul ve tesisleri satmak veya gerek şirket, gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek 
başkasına ait gayrimenkulleri ipotek etmek, 

h) Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar 
aktetmek, hernevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve hernevi tahvilat ihraç eylemek 
ve hernevi tahvilatlar ihracının tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul malları
nı rehin ve ipotek eylemek, 

i) Her türlü taşıt araçlara sahip olmak, kiralamak veya işletmek, 
j) Yukarıdaki faaliyet alanına giren konulara ait her türlü ithalat ve ihracatta bulunmak, 
k) Şirketin ticari maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla bir

likte yeni şirketler kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya bunlara devren ikt i -
sap eylemek, 

I) Yukarıda sayılan gayelerle ilgili diğer türlü muamelelerini yapmak ve bunların şir
ketlere bahşettiği her türlü hak ve selahiyetleri kullanmak" olarak belirlendiği, işyerinde üre-
tilen malın, Tar ım Kredi Kooperatiflerine üye olanlara Kooperatif kanalı ile, ayrıca fabrikanın 
bayilerine satışının yapıldığı, işyerinin yönetim bö lümünün Pazarlama ve Otomasyon, işletme 
bölümünün Teknisyenlik ve Anbar , İdari bö lümünde Muhasebe ve İdari İşler ünitelerinden 
oluştuğu, işyerindeki A n a Makina ve Techizatların Değirmenler, Silolar, Mikserler olduğu, 
işyerinde hayvansal yem üretiminin yapıldığı, işyerinin tüzel kişilik olduğu, işyerinin amaç ve 
konusunun yem ve gıda sanayi kurmak, yem ve gıda sanayi ile i lgil i yan tesisler kurmak, ma-
müllerini yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak olduğu, işyerinde yapılan işlerin yem ve gıda 
sanayi ile i lgil i olması sebebiyle işyerinin Işkollan Tüzüğü 'nün 04 sıra nolu " G ı d a Sanayii" 
İşkolunda yer alması gerektiği tesbit edilmiştir. 

Karar 
itibariyle . 
tesbitin Resmî Gazete' de yayımla 
gereğince karar verilmiştir. 
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TÜRKlYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 14-07-1990 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- üzerinde faiz kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak Hazine İhales i ile 
alınan Devlet Iç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
<T:Devlet İç Borçlarısa Tahvili, B:Hazine Bonosu) 
VADE VADEYE KALAN BUGuNKü DEĞER 

TARİHİ TANIH GuN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

08-08-1990 9B 23 96.191 
05-09-1990 98 51 92.812 
03-10-1990 9B 79 89.853 
31-10-1990 9B 107 87.103 
28-11-1990 9B 135 84.474 
26-12-1990 9B 163 81.922 
23-01-1991 9B 191 79.423 
20̂ 02-1991 9B 219 76.967 
20-03-1991 9B 247 74.544 
08-08-1990 12T 23 94.191 
05-09-19=0 12T 51 92,812 
03-10-1990 12T 79 69.853 
31-10-1990 12T 107 87,103 
28-11-1990 12T 135 84.474 
26-12-1990 12T 163 31.922 
23-01-1991 12T 191 79.423 
20-02-1991 12T 219 76,967 
20-03-1991 12T 247 74,544 
03-04-1991 12T 266 72.918 
17-04-İ991 12T 275 72.152 
15-05-1991 12T 303 69,790 
12-06-1991 12T 331 67,458 
2- vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 

arasında gelen, inerinde fan kuponu bulunmayıp ıskontolu olarak alınan 
Devlet İ t Borçlansa Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer a l a n bir 
sonraki tarih esas a l ı n ı r . 

3- üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine ihalesi ile alınan Devlet i ; 
Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
VAOE YrLLIK KUFQN KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEŞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

18-07-1990 36T2 40.50 120.024 
25-07-1990 36T2 38.50 118.293 
12-08-1990 24T2 56.00 123.823 
12-09-1990 36T2 48.00 114,435 
07-10-1990 24T2 54.50 114.891 
07-11-1990 36T2 50.50 109,606 
05-12-1990 36T2 50.00 105.601 
01-01-1991 36T2 47.00 101.916 
22-01-1991 36T2 54.00 126.105 
08-04-1991 36T2 59.00 115,95? 
06-05-1991 34T2 63.00 112.155 
03-04-1991 36T2 63.00 107,402 
01-07-1991 36T2 60,00 102.446 
23-09-1991 34T2 53.50 116.719 
ia-11-1'91 36T2 63.00 110.101 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET-
LERİNİN TIP VE VADELER İTİBARIYLA 14-07-1990 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

4- Tedavülde bulunan değişken f a i z l i Devlet Tahvillerinin değerleri 
aşağıdadır, (Bu kıymetler, kamu kurtlularının yapacakları ihale ve sözleş-
melerde ve Hazine'ce satılan M i l l i Emlak bedellerinin ödenmesinde 
nominal delerleri üzeninden kabul e d i l i r . ) 

VADE 
TARlHl TAHIM 

YILLIK KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPDN DAHİL BUGUNKü DEĞER 
(100.000.-a ÜZERİNDEN) 

20-02-1991 24T2-D 22.30 117,983 
15-03-1951 24T-D 55.20 116.602 
03-04-1951 24T-D ~35.29 113,754 
01-05-1991 24T-D 55.29 111.512 
05-04-1991 24T-D 54.94 106.174 
21-06-1991 24T-D 61.77 155.678 
21-03-1991 24T2-D 22.98 118.409 
21-06-1991 24T4-D 10.12 106.160 
02-11-1591 36T2-D 22.77 109.281 
13-11-1991 24T-D 60.64 140.704 
13-11-1991 24T2-D 22.10 107.687 
01-01-1992 36T-D 57.93 131,103 
04-01-1992 24T-D 57.93 130.631 
04-01-1992 24T2-D 22.36 101,460 
22-01-1992 24T-D 54 65 127,161 
22-01-1992 24T2-0 24.65 123.833 
20-02-1992 36T2-Ü 22.30 117.983 
20-02-1992 24T2-D 22.98 118.534 
.20-02-1992 24T-D 53.57 122.228 
15-03-1952 36T-0 55,20 119.602 
20-03-1992 24T4-0 10.15 102.858 
20-03-1592 24T2-D 22.13 114.192 
20-03-1992 24T-0 53.29 117.875 
03-04-1992 34T-D 55.29 115.754 
01-05-1992 36T-D 55.29 111,512 
05-06-1592 36T-D 54.96 106.174 
21-08-1792 3oT-D 61 77 155.678 
21-08-1592 36T2-D 22.98 118.40' 
21-08;1992 36T4-D 10.12 106.160 
01-10-1972 48T2-D 22,65 113.120 
13-11-1972 36T-0 60.64 140,704 
13-11-1992 36T2-D 22.10 107.6S7 
13-11-1992 36T4-0 10.12 107.040 
04-01-1993 36T-D 57.93 130.631 
04-01-1993 36T2-D 22.38 101.460 
22-01-1993 36T-D 56.65 127.161 
22-01-1993 36T2-0 24,65 123.833 
20-02-1993 4812-0 22.30 117.983 
20-D2-1993 36T-D 55.57 122.228 
15-03-1993 48T-D 55.20 116.602 
20-03-1993 34T-D 55.29 117.875 
08-05-1993 36T2-0 21.94 108,233 
08-05-1993 36T-D 55.29 110.432 
14-06-1993 36T2-0 22.18 101.378 
14-04-1993 36T-D 54.30 101.761 
04-01-1994 43T-D 57 93 130,631 
04-01-1994 46T2-D 22,38 101.460 
22-01-1994 48T-D 56.65 127.161 
22-01-1994 4ST2-0 24.65 123.833 
20-02-1994 48T-D 55.57 122,223 
20-03-1994 46T-D 55.29 117.8'5 
08-05-1994 48T-0 55.29 110 452 
14-06-1954 48T-D 54.30 100,741 
14-04-1994 48T2-3 22,13 100.878 
13-11-1994 6CT2-D 23.87 108.303 
14-04-1995 60T-D 54.30 99.761 
14-04-1955 60T2-D 22.18 99.878 

5- Yukarıdaki maddelerde b e l i r t i l e n l e r dışında kalan Devlet Iç Borçlanma 
Senetleri nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. 
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T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi : C7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920 

16 Temmuz 1990 PAZARTESİ Sayı : 20576 

İLÂN B Ö L Ü M Ü 

Yargı İlânları 
Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Silvan İlçesi, Yuva Köyü Nüfusuna kayıtlı, Batman Merkez Bahçelievîer Mahallesinde 
oturur, A l i ve Hanımdan olma, 1960 D . l u , Abdulmenaf Bal hakkında Mahkememizde yapı
lan açık yargılaması sonucunda verilen 12/9/1988 gün ve 983/46 Esas, 1988/84 sayılı Kararı 
ile hakkındaki kamu davasının zaman aşımı nedeniyle T C K . n u n 102 ve 104'üncü maddeleri 
gereğince ortadan kaldırılmasına dair verilen karar gerek P T T . yolu ile gerekse zabıta aracılı
ğı ile tüm aramalara rağmen kendisine tebliğ mümkün olamadığından hükmün 7201 sayılı Teb
ligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri gereğince adı geçen hükümlüye l lânen Tebliğine, hüküm 
fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı llânen Tebliğ 
Olunur. 

11239 

Gercüş İlçesi Güzelöz Köyü Nüfusunda kayıtlı Edirne İli Ağaçpazan Caddesi Gazi Mah. 
No. l31 'de oturur Behrem oğlu 1962 D . l u , Suat Görür hakkında yapılan duruşmada verilen 
7/3/1988 tarih 1986/82 Esas 1988/29 sayılı Mahkumiyet kararı ile T C K . n u n 430/2, 647/4 Mad
deleri gereği nce 54.000,—TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına cezanın 647 Sayılı Yasa
nın 6. Maddesi gereğince Ertelenmesine dair verilen karar sanığın belirtilen adreslerde 
bulunamadığı ve kendisine tebliği mümkün olamadığından H ü k m ü n 7201 Sayılı Tebligat K a 
nunun 28 ve 29 Maddeleri gereğince adı geçen hükümlüye llânen Tebliğine, H ü k ü m fıkrasının 
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra Muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı İlânen Tebliğ Olunur. 

11238 

Ankara 4. No . lu İcra Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1989/1227 
K . No : 1989/3417 

M B B Suçundan sanık olup Mardin İli Merkez S.Kapı Mah.K.418 de nüfusa kayıtlı Meh
met ve Methiye'den olma 1953 D. lu , Mahmut Güneri hakkında 25/12/1989 gün 1989/1227-3417 
sayılı ilâmla verilen 10 gün hafif hapis cezasına havi karar tüm aramalara rağmen bulunup 
sanığa tebliğ edilemediğinden kararın ilânen tebliğine karar verilmiş olup, 

İş bu ilânın Resmî Gazete'de yayınlandıktan 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hu
susu ilânen tebliğ olunur. 

11645 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
İspar ta Valiliği İl Daimi Encümen Başkanhğınden : 

1 — İsparta Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi Kazan Dairesi tadilat ve genel onarı
mı inşaatı işi 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 
ihaleye konulmuştur . 

Bu ihalede Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1 Mart 1990 tarih ve 20448 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanan "Uygun BedeP'e ait tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 

2 — İşin tahmin edilen keşif bedeli (660.000.000,—) TL .d i r . 

3 — İhale 9 Ağustos 1990 Perşembe günü saat 15.30'da İl öze l İdare Müdürlüğündeki 
İl Daimi Encümen toplantı odasında yapılacaktır. 

4 — İhale şartnamesi ite diğer evraklar öze l İdare Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İ skân 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

5 — İstekliler Yapım İşler için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna
mesine ek özel şartnameye Yapı Tesis Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve " U y 
gun Bedel" tebliğine uygun olarak: 

A - İhaleye katı lma belgesi almak için müracaa t dilekçesiyle birlikte: 

a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış süresi dolmamış (H) grubundan en az 
işin keşif bedeli kadar müteahhitl ik karnesinin aslının ibraz etmek şartıyla örneğini (ortak gi
rişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır .) 

b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgelerini ve/veya t a a h h ü t n a 
mesini, 

c) Mal i güçlerine ait mali durum bildirisi ve belgelerini, 

d) Teknik personel taahhütnamesini , 

e) Taahhü t durumu bildirisi ve belgelerini, 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne verecektir. 

B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 

a) İhaleye kat ı lma belgesini, 

b) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 

c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim
selerin vekaletnameleri, ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

e) İsparta Valiliği adına alınmış 19.800.000,— T L . miktarda geçici teminatını, 

f) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şar tnamede öngörülen diğer bel
geleri verecektir. 

g) Yer görme belgesi Kemik Hastalıkları Hastanesinden alınacaktır. 

6 — İhaleye kat ı lma belgesi almak için son müracaa t 27/7/1990 Cuma günü mesai sa
ati sonuna kadardır . 

7 — İstekliler teklif mektuplarını 9/8/1990 Perşembe günü saat 14.30'a kadar makbuz 
karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 12153 / 1-1 
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Sivas t l Daimi Encümen Başkanlığından : 

i l imiz Gürün ilçesi Suçatı Kasabasında yapılacak olan Sağlık Ocağı ve Lojman inşaatı 
2886 sayılı Kanununun 45. maddesine göre açık eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — işin keşif bedeli 350.000.000,— T L . olup, geçici teminatı 10.500.000,— TL.dı r . 

2 — ihale t l Daimi Encümenince 1 Ağustos 1990 Çarşamba günü saat 14.00 de t l Dai
mi Encümenince Özel tdare Müdür lüğü Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Sivas Bayındırlık ve İs
kân Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İstekliler yapım işleri, ihale şartnamesine, ihale şartnamesine ek Özel Şartnameye, 
Yapı Tesis ve Onar ım tşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği tebliğine uygun olarak; 

A - İhaleye katı lma belgesi almak için, müracaa t dilekçesi ile birlikte, 

a) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış C grubundan en az işin keşif bedeli ka
dar Müteahhitlik karnesi (Aslını ibraz etmek şartı ile suretini), 

b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgesini, 

c) Ma l i güçlerine ait mali durum bildirisi ile belgelerini, 

d) Teknik personel taahhütnamesini , 

e) Taahhüt durum bildirisini ve belgelerini verecektir. 

B - ihaleye girebilmek için; 

a) ihaleye katı lma belgesini, 

b) Başvuru yılına ait Ticaret veya/Sanayii Odası belgesini, 

c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) istekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, vekaletnameleri ile vekaleten iştirak ede
nin Noter tastikli imza sirkülerini, 

e) Sivas Valiliği II Daimi Encümeni adına alınmış geçici teminatını, 

f) ihale şartnamesinde ve şartnameye ek Özet Şartnamede ön görülen diğer belgeleri 
verecektir. 

5 — ihaleye katı lma belgesi almak için son müracaat tarihi 27 Temmuz 1990 Cuma gü
nü mesai saati sonuna kadardır . 

6 — Telgrafla müracaat lar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Hân olunur. 12157 / 1-1 • : 
E T A Ğ Etimesgut Ağaç Sanayii ve Ticaret A.Ş .den : 

1 — Şirketimizde bulunan 2 adet 1982 model Fiat 50 N C Midibüsler satılacaktır. 

2 — ihale kapalı zarf usulü yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait şar tname hergün mesai saatlerinde Ankara/Etimesgut 'daki Şirketimiz 
Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden temin edilebilir. 

4 — Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 — Son teklif verme 26/7/1990 saat 12.00'ye kadardır . 

6 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 12054 / 1-1 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür lüğünden : 

Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı 75 adet kuvöz, Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği
mizin 54. maddesi (İthal yolu ile yapılacak alımlar) ve Fiyat veya Teklif isteme olmadığı tak
dirde Pazarlık usulü esastan dahilinde satınalınacaktır. 

B u ihaleye ait dosya ile İdari ve Teknik Şar tname Genel Müdürlüğümüz Merkez 1 No lu 
Satınalma Komisyonunda incelenebilir. 

İsteklilerin tekliflerini (ihaleye yurt içinden katılacak olanlar toplam teklif bedellerinin 
% 3'ü nisbetinde geçici teminat yatıracaklar ve banka teminat mektuptan süresiz olacaktır .) 
En geç 7/8/1990 Salı günü çalışma saati sonuna kadar Mithatpaşa Cad. Numara 7 Sıhhiye/AN
K A R A adresindeki Genel Müdür lüğümüz Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Evrak Servisi
ne elden vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

İstenildiği takdirde Satınalma Komisyonunun tetkikine sunulmak üzere teklif edilen ci
hazdan l adet numune hazır bulundurulacakt ı r . 

Teklifte standart aksesuar ve sarf malzemeleri cihaz fiyatı içerisinde gösterilecek ve teklif 
zarfının üzerine, teklifin konusu, dosya numarası ve Komisyon adı yazılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerine; Geçici teminat, mümessillik belgesi, ilân tarihinden sonra alın
mış Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi, kuruluşlarına ait Ticaret Sicil Gazetesi, Garanti Belge
si, İmalatçı Belgesi, Katalog, Prospektüs ve varsa teknik bilgi içeren diğer belgeleri 
ekleyeceklerdir. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta, dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir, 11987 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden : 

K I R I K K A L E H U R D A ŞANTİYESİNE D I Ş A R D A N YÜK G E T Î R E N NAKİL 
A R A Ç L A R I N D A N YÜKLERİNİN T A H L İ Y E S İ İLE SATIŞI Y A P I L A C A K 

O L A N M A L Z E M E L E R İ N NAKİL A R A Ç L A R I N A YÜKLENMESİ 
İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

1 — Kırıkkale Hurda Şantiyemize kamyon-Tır-vagon vs. nakil araçlarıyla gelen hurda 
malzemelerin nakil araçlarından boşaltılarak istenilen yere istiflenmesi, satışı yapılacak olan 
hurda malzemelerin alıcı firmalar ve kuruluşlarca temin edilecek nakil araçlarına yüklenmesi 
işi şartnamesi esasları dahilinde kapah zarfla teklif almak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — ihaleye iştirak edecek firmalar; bu. işe ait şartnameyi Hurda işletmesi Müdürlüğü 
( M K E K . Genel Müdürlüğü 9. Kat Tandoğan Meydanı -ANKARA) Kırıkkale Hurda Şantiyesi 
Kısım Müdürlüğü (Kırıkkale) 'den bedelsiz olarak temin edebilecekleri gibi posta ile adresleri-
nede istiyebilirler, 

3 — Bu yıkım ve yükleme ihalesi 30 Temmuz Î990 Pazartesi günü saat 14,00'de yapıla
caktır. 

4 — Teklif mektuplarının engeç bu tarih ve saatte Kurumun Hurda İstetmesi Müdürlü
ğü 'nde bulundurulması şarttır. 

5 — Firmalarda aranacak şartlar ve geçici teminat miktarı şartnamesinde mevcuttur. 
6 — Geç gelen teklifler dikkate alınmıyacaktır. 

7 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta serbesttir. 12055 / 2-1 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : 

A ) İhale konusu olan işin niteliği ve miktarı : 

1. Ni te l iğ i : Çeşitli Giy im Eşyası ihalesi 

2. Miktarı : 42 Kalem 

B) Şar tname ve eklerinin nereden hangi şartlarla alınacağı: 

Şartnameler; Mithatpaşa Caddesi 17 Nolu binanın 7. katında buluhan Satınalma ve M a l i 
İşler Şube Müdür lüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

C) 1. İhalenin yapılacağı yer: 

İhale vekaletler Caddesinde bulunan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı binasındaki İdari 
ve Mal i İşler Dairesi Başkanlığı Odasında yapılacaktır. 

2. İhalenin yapılacağı tarih ve saati: 

İhale, 27 Temmuz 1990 Cuma günü saat 14.30'da yapılacaktır. 

D) 1. İhale Konusu işin tahmini bedeli: 

514.459.000,— T L . d i r . 

2 — İhale konusu işin geçici t e m i n a t ı : 

Tahmini bedelin % 3 nispetindeki geçici teminat tutar ı 15.433.770,— T L . d i r . 

Geçici teminatın Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülen bankalardan Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı adına alınacak Ümit içi süresiz teminat mektubu olarak verilmesi müm
kündür. 

Geçici teminatın nakit olarak verilmesi halinde, geçici teminat tutarının Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması ve alınacak vezne mak
buzunun teklif mektubu ve diğer belgelerle beraber dış zarfa konması zorunludur. 

E) İsteklilerin vermesi zorunlu belgeler: 

İhaleye katı lmak isteyenlerden aranacak şartlar ve istenen belgeler Giyim Eşyası İhalesi 
ile ilgili eksiltme şartnamesinin 3. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

F) Tekliflerin hazırlanması : 

Teklifler, konu ile ilgil i eksiltme şartnamesinin 16. maddesindeki esaslar dahilinde hr 
zırlanacak, iç zarfın içine konulacak teklif mektubu şar tname ekinde verilecek Örneğe uygun 
olarak hazırlanacaktır. 

G) Tekliflerin verileceği yer, tarih ve saati: 

Kapatılmış teklif zarflarının 27 Temmuz 1990 Cuma günü ihalenin yapılacağı saat olaı. 
14.30'a kadar Bakanlığımız Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

H ) Numune verme: 

İhaleye katılacak firmaların Teknik Şartnamedeki esaslara uygun olarak hazırlayacak
ları 42 kalem giyim eşyasına ait birer adet numuneyi Necatibey Caddesi 63 No . lu binanın al
tında bulunan Satınalma ve M a l i İşler Şube Müdürlüğü Merkez Ambar ına 23 Temmuz 1990 
Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir. 

Noksan numune getiren firmalar ile numuneleri Teknik Şartnameye uygun bulunma
yanlardan ayrıca teklif istenmeyecektir. 

t) Bakanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 

İlân olunur. 12154 / 1-1 
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Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2. Nolu Satın A l m a Komisyon Başkanlığından : 

Ciheti askeriye için aşağıda cinsi, miktar ı , tahmini tutar ı , geçici teminatı , ihale gün ve 
saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Tek
lif usulü ile Ankara İç Ted. Böl, Bşk.lığı 2 Nolu Sat. al . K o m , Bşk.lığından yapılacaktır. A r a 
nacak belgeler şar tnamenin 3. maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar 
komisyon başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi İstanbul İç Ted. Böl. Bşk.lığında ve Komisyonumuzda görülebilir. 

Cinsi Miktarı 
Tah.Tut. 

(TL.) 
Geç. Tem. 

(TL. ) 
İhale 

Günü ve Saati 

1. Dz-71 Kumaş Siyah Subay Kış
lık 140 Cm. En 25.000MI. 
2. Dz-72 Kumaş Siyah Kaputluk 
142 Cm. E N . 5.000Mt. 
3. D?-73 Kumaş Beyaz Polyester 
Subay Yazlık 142 Cm. En . 25.000Mt. 

950.000.000 28.500.000 30/7/1990 14.00 

290.000.000 8.700.000 Pazartesi 

400.000.000 12.000.000 

1.640.000.000 49.200.000 

NOT : Üç kalem kumaşın tamamı veya herbir kalemi bir istekliye ihale edilebileceği g i b i 

Dz-71 Kumaş Siyah Subay Kışlık 140 Cm. En 4/4 oranında (25.000 Mt.), 3/4(18.750 Mt.), 2/4(12.500 
Mı.), 1/4(6.250 Mt.) oranlarında ayrı ayn isteklilere ihale edilebilir. Dz-72 Kumaş Siyah Kaputluk 
142 Cm. En 5.000 Mt . ve Dz-73 Kumaş Beyaz Polyester Subay Yazlık 142 Cm. En 25.000 Mt . 1/2 
O l a n l a r ı n d a ik i ayrı istekliye ihale edilebilir. 

Dz-71 Kumaş Siyah Subay Kışlık 140 Cm.En'e 6.250 Mt.den az olmamak üzere ve diğer 
g r u p ve kalem kumaşlara verilen tekliflerin tümü düşük fiyat veren isteklilerden başlamak üzere 
değerlendirmeye t a b i tutulacaktır. 

Yüksek miktarda alıma talipli bir istekli fiyata dayalı değerlendirmeler sonucu daha düşük 
bir miktarın kendisinde kalması halinde herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

Malın tamamı veya değişik kalemleri almaya istekli olanlar her kalem malzeme için fiyat 
verecekler bu fiyatları rakam ve yazı ile teklif mektuplarında belirteceklerdir. 

İstekliler eksiltmeye katıldıkları oran dahilinde geçici teminat yatıracaktır, 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den : 

E V R A K B A S K I IŞÎ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Teşekkülümüzün ihtiyacı toplam 268 kalem evrakın malzemeli olarak şartnamemiz esas

tan dahilinde baskı işi yaptırılacaktır. 

ilgilenenlerin Mithatpaşa Caddesi N o : 14 06100 Yenişeh i r /ANKARA'daki Genel Mü
dürlüğümüz ile Kemeraltı Caddesi Tophane tşhanı Kat: 3 80030 Karaköy / lSTANBUL'da mu
kim Bölge Müdür lüğümüz veznelerinden 20.000,— T L . karşılığında temin edebilecekleri 
şartnamelerimiz esasları dahilinde düzenleyecekleri kapalı zarf halindeki teklif mektuplarını 
engeç 26/7/1990 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Genel Müdür lüğümüz Haberleşme ve A r 
şiv Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri duyurulur. 

Posta gecikmeleri kabul edilmeyecektir. 

2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledi
ğine yapmakta serbesttir. 12213 / 1-1 
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Hakkar i 118 nci Jandarma Sınır A lay Komutanlığı thale Komisyon Başkanlığından : 

Hakkar i 118 nci Jandarma Sınır A lay Komutanlığı ve Bağlı Birliklerinin ihtiyacı için 
hizalarında cinsi, miktar ı , tahmini tutar ı , geçici teminatı ve ihale gün ve saati yazılı 1990 yılı 
ihtiyacı toplam 591.- Ton kuru ot 2886 sayılı Yasanın 37 nci maddesi uyarınca kapalı teklif 
usulünce satın alınacaktır . 

İhalesi Hakkari 118 nci Jandarma Sınır A l a y Komutanlığı thale Komisyon Başkanlı
ğında yapılacaktır. İhaleye ait kapalı teklif eksiltme şartnamesi ve ekleri Ankara- îs tanbul Jan
darma İkmal Merkezi Komutanlıkları ile Hakkari 118 nci Jandarma Sınır A lay Komutanlığı 
İhale Komisyon Başkanlığında görülebilir. 

İhaleye çıkartılan toplam (591.-Ton) kuru otun tamamı bir istekliye ihale edilebileceği 
gibi her Tabur ihtiyacı kuru otun tamamı ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Her ik i durumda 
da geçici teminatlar ayrı ayrı yatırılacaktır. 

İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını şar tnamede istenen bel
geler ile birlikte 30 Temmuz 1990 Pazartesi günü saat 9.15'e kadar İhale Komisyon Başkanlı
ğına vermiş olmaları gerekmektedir. Postada vaki olacak gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân 
olunur. 
S. Tah.Tut. Geç.Tem. İhale Gün 

No Birl ik A d ı , Cinsi Miktarı (TL.) (TL. ) ve Saati 

1 Şemdinli 1/118. J.Snr.Tb.K.lığı K u r u Ot 190.-ton 112.100.000 3.363.000 30/7/1990 
ve Bağlı Birliklerine teslim Pazartesi 

Saat: 9.30 
2 Yüksekova 2/118.J.Snr.Tb.K.lığı Kuru Ot 150.-ton 90.000.000 2.700.000 

ve Bağlı Birliklerine teslim 
3 Çukurca 3/118.J .Snr .Tb.K.l ığı Kuru Ot 186.-ton 113.460.000 3.403.800 

ve Bağlı Birliklerine teslim 
4 Çukurca 8.J.Komando Tb.K.lığı K u r u Ot 65.-ton 39.650.000 1.189.500 

ve Bağlı Birliklerine teslim 355.210.000 
12214 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

M U H T E L İ F H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 

Kurumumuza ait olan aşağıda müfredatı kayıtlı 17 kalem muhtelif hurda malzeme ka
palı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. 

Şartnameleri Kurum'un Genel Müdür lük Hurda Satış Şubesi ve İstanbul Bölge Müdür
lüklerinden temin edilebilir. 

Teklifler en geç 25 Temmuz 1990 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Genel Müdür lük 
Hurda Satış Şubesi Müdür lüğüne verilmiş olacaktır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

K I R I K K A L E H U R D A ŞANTİYESİNDEN SATIŞA S U N U L A N 

Tesellümde 

Malzemenin Cinsi 

90-521 "Topsat 3723" 
M u h . 2-4-6-8 sil.blokları kırık benzinli motor 
hur, (Trafiğe tescil ettirilemez) 
90-526 "Topsat 3728" 
M u h . trafo hurdası . 
90-527 "Topsat 3729" 
Muh . palet ve palet zinciri hurdası . 

Miktarı 

42 Ton 

20 Ton 

95 Ton 

Geç.Tem. 
(TL.) 

Çekim Süresi 
(İşgünü) 

5.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

5 gün 

3 gün 

7 gün 
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Tesellümde 
Geç.Tem. Çekim Süresi 

Malzemenin Cinsi Miktarı (TL.) (İşgünü) 

90-528 "Topsat 3730" 
Tek sil. küçük tip motor hurdası . 20 Ton 1.500.000 3 gün 
90-530 "Topsat 3732" 
M u h . sondaj matkap ucu hurdası . 33 Ton 4.000.000 4 gün 
90-532 "Topsat 3734" 
M u h . galvanizli püsüs hurdası . 13 Ton 500.000 3 gün 
90-533 "Topsat 3735" 
Tek silindirli küçük tip benzinli motor hurdası . 13 Ton 1.000.000 3 gün 
90-534 "Topsat 3736" 
M u h . elektrik ve elektronik malzeme hur. 50 Ton 5.000.000 5 gün 
90-538 "Topsat 3740" 
Sökümü m ü m k ü n olmayan (demir çelik) malzeme 
hurdası. 15 Ton 750.000 3 gün 
90-539 "Topsat 3741" 
M u h . büyük tip tekli diferansiyel hur. 25 Ton 2.500.000 3 gün 
90-540 "Topsat 3742" 
M u h . araçlara ait makas hurdası . 15 Ton 1.500.000 3 gün 
90-543 "Topsat 3745" 
M u h . 2-4-6-8 sil. blokları kırık benzinli motor 
hurdası . (Trafiğe tescil ettirilemez.) 40 Ton 4.000.000 5 gün 
90-544 "Topsat 3746" 
M u h . çiftli diferansiyel hurdası . 48 Ton 4.000.000 5 gün 
90-545 "Topsat '3747" 
M u h . büyük tip pik hurdası . 94 Ton 4.000.000 8 gün 
90-547 "Topsat 3749" 
Demir çelik hurdası . 500 Ton 15.000.000 15 gün 
90-551 "Topsat 3753" 
Demir çelik hurdası . 1000 T o n 30.000.000 30 gün 
90-552 "Topsat 3754" 
Çok karışık malzeme hurdası. (Demir çelik, elek
tronik malzeme, kablo hurdası , bakır ve bakır 
teller, a lüminyum ve alüminyum teller) 200 Ton 15.000.000 10 gün 
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e 
T . C . Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

T R T P R O G R A M DERGİSİ B A S T I R I L A C A K T I R 
1 — Kurumumuz ihtiyacı olan T R T Program Dergisi, Tipo ve Ofset Tekniğine göre 

bastırılması işi bir yıllık sözleşme yapılarak kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptınlacakür. 
2 — Bu işe ait şar tname T R T Kurumu Genel Müdür lüğü, Alım İkmal Dairesi Başkan

lığı, Ata türk Bulvarı numara 181 Kavakl ıdere-ANKARA adresinden temin edilebilir. Şartna
meler posta ile gönderilmez. 

3 — Teklifler en geç 23/7/1990 günü saat 14.00'e kadar T R T Kurumu Genel Evrak 
Müdürlüğüne verilecektir. 

4 — Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa ölsün, belirtilen sürede verilme
yen teklifler dikkate alınmaz. 

5 — Bu ihalede, Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 1984 gün ve 1984/131 sayılı karan 
ile kabul edilen ve 1 Ağustos 1984 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan Alım, Satım ve İha
le Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren Ek Yönetmelik hükümleri uy
gulanacaktır. 

6 — Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından alımı yapıp yapmamakta 
kısmen, bölerek, miktar ar t ı rarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 
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16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 41 

Îzmîr Valiliği t l Daimi Encümen Başkanlığından : 

YENÎ F O Ç A E Ğ İ T İ M V E D İ N L E N M E TESİSİ Y A P I M I 
V E KARŞIYAKA Ö Ğ R E T M E N E V İ BİNASI Y A P I M I 

1 — Aşağıda ismi ve keşif bedeli belirtilen işler 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. 
maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur . 

Bu ihalede; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1/3/1990 gün ve 20448 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayınlanan 2886 sayılı Kanunun 2990 sayılı Kanunla değişik 28. maddesine göre " U y 
gun bedele ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 

2 — ihale 7/8/1990 günü saat 14.30'da İzmir İli Özel İdare Müdür lüğünde t l Daimi 
Encümen Odasında yapılacaktır. 

3 — thale şartnamesi ile diğer evraklar İzmir Özel İdare Müdürlüğü ve İzmir M i l l i Eği
tim Müdürlüğünde resmi saatlerinde görülebilir. 

4 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna
mesine ek özel şartnameye, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve "uy
gun bedel" tebliğine uygun olarak. 

A — İhaleye katı lma belgesi almak için, müracaa t dilekçesi ile birlikte; 

a - Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli 
kadar Müteahhitl ik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla örneğini (Ortak girişimlerde pilot 
firmasının karnesi esas alınacaktır.) 

b - Makina ve teçhizat kapasitelerine ait Yapı araçları bildirimi ve taahhütnamesini , 

c - Ma l i güçlerine ait Ma l i Durum bildirimi ve belgelerini, (Referans işin adına alınacak) 

d - Teknik Personel taahhütnamesi ve taahhüt bildirimi. 

e - Taahhü t durumu bildirisi vç belgelerini, verecektir. 

B — İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 

a - İhaleye katı lma belgesini, 

b - Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 

c - Noter tasdikli imza sirküleri, 

d - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimse
lerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e - izmir Valiliği adına alınmış (102.000.000,— T L . ) tutar ında geçici teminatı , 

f - İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şar tname öngörülen diğer belgele
ri verecektir. 

5 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 31/7/1990 Salı günü saat 17.00'ye 
kadar M i l l i Eğitim Müdür lüğüne yapılması. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 7/8/1990 Salı günü saat 13.30'a kadar makbuz karşı
lığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

7 — Telgrafla müracaa t ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 

İşin Adı : 1. Yeni Foça Eğitim Dinlenme Tesisleri, Keşif Bedeli: 3.400.000.000,— T L . 
Geçici Teminat ı : 102.000.000,— T L . , 
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Çanakkale Valiliğinden : 

Bayındırlık ve îskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün : 

1 — Çanakkale-Biga Sağlık Meslek Lisesi İnşaatı işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanu-
nu'nun 35 inci Maddesinin (a) fıkrasına göre, Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur . 

Bu İhalede, Bayındırlık* ve İskân Bakanlığınca 1 Mart 1990 tarih ve 20448 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanan, "Uygun Bedel'e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 

2 — İşin tahmin edilen bedeli (3.500.000.000),—TL.dir. 

3 — İhale 3/8/1990 Cuma günü saat 11.00'de Çanakkale Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

4 — ihale Şartnamesi ile diğer evrakı Çanakkale Bayındırlık ve iskân Müdür lüğünde 
mesai saatleri içinde görülebilir. 

5 — istekliler Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale Şart
namesine E k Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onar ım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine 
ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak : 

A — ihaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte: 

a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli 
kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla örneğini, (Ortak girişimlerde Pilot 
Firmanın karnesi esas alınacaktır. 

b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait Yapı Araçları belgelerini ve/veya taahhütna
mesini. 

c) Mal i Güçlerine ait Ma l i Durum Bildirisi ve belgelerini, 

d) Teknik Personel taahhütnamesini , 

e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini, 
verecektir. 

B — ihaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 

a) İhaleye katı lma belgesini, 

b) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim
selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

e) Çanakkale Valiliği adına alınmış (105.000.000;,—TL. tutarında geçici teminatı , 

f) İhale şartnamesinde ve ihale Şartnamesine E k özel Şar tnamede öngörülen diğer 
belgeleri, 

verecektir. 

6 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaa t 27/7/1990 Cuma günü mesai sa
ati sonuna kadardır . 

7 — istekliler Teklif Mektuplarını 3/8/1990 Cuma günü saat 10.00'a kadar makbuz 
karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur, 
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Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
13. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıdaki yeri, konusu, kesifi, geçici teminatı , ihale tarihi ve saati yazılı iş, 527 sayılı 
Kanunun 1. maddesine göre 1990-1991 yıllarına sari olarak, 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu
nun 3 5 / A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy H i z . 13. Bölge Müdür lüğünün îdare 
binasının Toplant ı Salonunda eksiltmeye çıkarılmıştır. 

S.No : 1, İşin Y e r i : Sinop-Boyabat-Kadınlı Köyü Araz i Toplulaştırılması ve Tarla Îçi 
Geliştirme, Konusu : Haritalama Projeleme Uygulama, Keşif Bedeli : 461.884.464,— T L . , Ge
çici Teminatı : 13.856.534,— T L . , Belge tçin Son Mür . Tarihi : 27/7/1990, ihale Tarihi ve 
Saat i : 3/8/1990 11.00 

Yapılacak Îş: Araz i Toplulaştırması Mühendislik Hizmetlerine ait haritalama, projele
me ve uygulama işleri ile arazi tesviyesi, sekileme, yol dolgusu, stabilizesi ve sulama kanalları 
inşaat işleri olup, ihale işlem dosyaları hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hiz 
metleri 13. Bölge Müdür lüğünde görülebilir. Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun uy
gun bedel tebliği dışındadır. 

İhaleye kat ı lmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik belgesi almak üzere, son mü
racaat günü mesai bitimine kadar Belge Komisyonu Başkanlığına verecekleri dilekçelerine; 

1 — En az keşif bedeli kadar C Grubu müteahhitl ik karnesi ve C Grubu harita müte
ahhitlik karnesine haiz bir harita mühendisi ile ortak girişim yapması veya işin başından sonu
na kadar en az C Grubu müteahhitl ik karnesine sahip harita mühendisi bulundurulması ve 
sözleşmenin noterden onaylı örneği, 

2 — Yeni parselasyon planlarının yapılmasında sorumlu bir Ziraat Mühendisi bulun
durulacak ve benzeri iş yaptığına dair belgesi veya kültürteknik ile toprak bölümü mezunu 
olması ve iş süresince işi yürütmekle yükümlü kılındığı sözleşmenin noterden onaylı örneği, 

3 — Gerçek kişilerle, kollektif şirket teknik ortağının meslek odaları kimlik kartları ile 
öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgelerini, Anonim Limited Şirketlerinin ise 
Meslek Odaları tescil belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten 
öğrenim belgelerinin aslı veya noterden örneği, 

4 — İhale şartnamesinde belirtilen alet ve donanım bildirisi, (kendi malı olanların aidi
yetini belgeleyen faturalarla, ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterlerinin 
noterden onaylı örneklerini bildirime eklemeleri zorunludur. Bu alet ve donanımın halen bu
lundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir. Kiralayacaksa, k i 
ra mukavelesi ile kiraya verene ait ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterlerinin 
noterden onaylı örneği.) 

5 — Teknik Personel Bildirisi , 

6 — E n son sermaye ve kredi durumlarını açıklayan mali durum bildirisi ( ö r n e k 2/a -
2/b) ve bankalardan işin ilk ilân tarihinden sonra alınmış mali durumu belirten banka mek

tubu, (tsteklilerin bu iş için keşif bedelinin en az % 10'u oranında nakit ve % 10 oranında 
teminat kredisi olması şarttır. İstekli ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı ayrı mali duru
munun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur. 

7 — İsteklilerin son yıla ait mali bilançoları ile son yıla ait ödedikleri gelir ve kurumlar 
vergisini gösterir belgeleri, 

8 — Taahhü t durum bildirisi (son beş yılda bitirmiş oldukları ve yeterlik belgesi için 
dilekçe verdikleri tarihte adlarına t aahhüde bağlanmış veya bağlanacak hizmet işlerinin göste
rilmesi zorunludur.) 

9 — İhale ve benzeri konularda bitirilen işler bildirisi, 
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10 — isteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış 
tasdikli işyeri görme belgesi, 

11 — Proje kapsamına giren hizmetleri is süresince yürütmekle sorumlu teknik eleman
larla ilgili noterden onaylı örneği ile bu elemanlam benzeri iş yaptıklarım belgeleyen evrakla
rın eklenmesi, (Resmi dairelerden alınmış yazıla;, bonservisler, özel ve tüzel kişilerden alınmış 
bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel kişide çalıştığını belgeleyen ve o tarihte sigorta 
primi yatırdığını gösteren evrakların asıllarını veya tasdikli suretlerini) ve bu teknik elemanla
rın adları, diploma örnekleriyle birlikte öğrenim durumları , mesleki özgeçmişleri ile çalışma 
sürelerinin bildirilmesi, 

12 — isteklilerin ortak girişim olması halinde örneğine uygun ortak girişim beyanna
mesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler.) 

13 — Firma bir veya birkaç firma ile ortaklaşa çalışmayı düşünüyor ise bu firmalar hak
kında danışmanlık meslek hizmetleri formu doldurulması , 

14 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek yeterlik belgesi almaları şarttır, 
ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte, usulüne uygun olarak alınmış geçici 

teminat makbuzu ve banka mektubunu, 
1990 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli bir or

taklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerinin ve ortaklığın ilk ilân ta
rihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 
sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat ön
ce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgraf ile yapılan müracaat lar kabul edilmez, 
ilgilenenlere duyurulur. 12209 / 1-1 

Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden ; 

1 — Müessesemiz Elbistan Memur Sitesi Isı Merkezindeki 3 adet kızgın su kazanının 
ikinci çekim duman boruları ve cehennemlikteki arka iç ayna saçlarının projesine ve özel şart
namesine göre değiştirilecek ve ayrıcada aşağıda belirtilen nakil vasıtaları yedekleri malzeme 
listesine göre satınalınacaktır. 

Sıra 
No . ihale Konjsu Miktarı Dosya N o . ihale Tarihi 

1. A E L Memur Sitesi Isı merkezindeki 
kızgın su kazanının ikinci çekim bo
ruları ve cehennemlikteki arka iç ay
na saçı değiştirilmesi ve tamiratı . 3 Adet AEL/90-264 30/7/1990 

2. Muhtelif nakil vasıtaları yedekleri 51 Kalem 801.875.AEL/9O-291 31/7/1990 

2 — Teklifler eksiltme gümerinde saat 15.00'e kadar A E L Müessesesi Genel Muhabe
ratına verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarflan eksiltmenin yapılacağı günler saat 15.30'da Elbistan'da A E L Mü
essesesi Ticaret Şube Müdür lüğünde açılacaktır. 

4 — Birinci sıradaki kazan tamiratı için fiımalar yer görme ve inceleme belgesini A E L ' -
den almaları şarttır. A lman yer görme ve inceleme belgesi teklife eklenecektir. 

5 — Şartname, Proje ve malzeme listeleri; 
— A E L Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğü - Elbistan, 
— T K l Genel Müdür lüğü, Satmalma Dairesi Başkanlığı - Ankara , 
— T K l İstanbul Saüna lma Müdür lüğü , G-62 Sokak Merkez Efendi, " A t a t ü rk Öğrenci 

Sitesi Karş ıs ı" Zeytinburnu/Istanbu! adreslerinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
6 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 — Müessesemiz 28?6 sa>ıh Kanuna tâbi değildir. 11991 / 1-1 
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Fatih Belediye Başkanlığından : 

İşin Cinsi ve Yeri : İstanbul, Fatih Belediye hudutları içerisinde, Hacı Evhaddin Mahal

lesi 334 pafta 1074 ada 10 parselde, " P a r k Bahçeler ve Sera Binası İnşaatı*' 

Keşif Bedeli: 348.299.582,— T L . 

Keşif Yılı: 1990 yılı Bayındırlık Bi r im Fiyatlan ile hazırlanmış olup 20/8/1988 tarih ve 
19905 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Fiyat Farkı Kararnamesi uygulanacaktır . Limi t içi 
geçici teminatı : 10.448.987,— T L . 

Son Müracaa t Tarihi : 27/7/1990 (Saati: 16.30) 

İhale Tarihi : 7/8/1990 (Saati: 16.30) 

1 — Belediye Başkanlığımızın 1990 yılı Yatır ım programında yer alan ve yukarıda be
lirtilen inşaatı kapalı zarf eksiltme usulü ile ve birim fiyatlarının her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek sureti ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu ihale Resmî Gazete'de yayınlanan "2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 28. 
maddesi gereğince 1990 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kulla
nılacak kriterleri ile eksiltmelerde kabul edilecek azami indirim miktar veya oranları hakkın
daki tebliğ uygulanacaktır . 

3 — Bu işe ait ihale dosyası Fen İşleri Müdür lüğünde görülebilir. Yeterlilik Belgesi için 
müracaat edenlerin K . D . V . hariç 100.000,— T L . karşılığında alacakları ihale dosyası alındı 
makbuzunu dilekçelerine eklemeleri şarttır. 

4 — İhaleye katı lma belgesi alabilmek için; 

a) İhale dosyası eki ihale şartnamesinin B maddesi ve şıklarında belirtilen şartların ye
rine getirilmesi. 

b) Sözleşme tasarısının 2. maddesindeki listede belirtilen teknik elemanların iş başında 
bulunduracağına dair noterden tasdikli t aahhütname. 

c) ihale şartnamesinde yüklenicinin kendi malı olması gerektiği veya başka şekillerde 
temin edileceği, belirtilen makina ve teçhizatın tamamını iş başında bulunduracağına dair no
terden tasdikli t aahhütname. 

d) M a l i durum bildirimi ve ekinde kullanılmamış nakit kredisi 1. keşfin % 8 teminat 
mektubu kredisi ile 1. keşfin % 8 inden az olmamak üzere ilk ilân tarihinden sonra alınmış 
B grubundan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit l ik 
karnesi. 

5 — istekliler ihaleye katı lma belgesini 2/8/1990 günü saat 16.30'a kadar Belediyemiz 
Fen işleri Müdürlüğünden alacaklardır. 

6 — istekliler ihaleye katı lma belgesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu 1990 yılı 
Ticaret Odası Vesikası ile usulüne göre hazırlayacakları teklif mektubunu havi kapalı zarfları 
ihalenin yapılacağı gün saat 13.00 - 14.00 arası ihale Komisyonu Başkanlığına sıra numarala
rı alındı makbuzu karşılığında verilmesi şarttır. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz, telgrafla müracaat kabul edilmez. 

8 — İhale belirtilen gün ve saatte Fatih Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır, 

i lân olunur. 12210 / 1-1 
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İstanbul Defterdarlığından : 

K A P A L I TEKLİF U S U L Ü İLE H İ Z M E T BİNALARI O N A R I M 
V E T A D İ L A T I Y A P T I R I L A C A K T I R . 

1. Keşif Geçici 
İhale Onarım ve Tadilatı Tutar ı T. Tutarı ihale ihale 
S.No. Yapılacak Binanın Adresi T L . T L . Günü Saati 

1. Karaköy Bereketzade M a h . Bankalar 690.698.160 21.000.000 7/8/1990 13.30 
Cad. Beyoğlu / tST. Dosya N o : 515-7631 

2. Kadıköy Osmanağa M a h . Ayranyeri ve 634.340.333 19.500.000 7/8/1990 16.30 
Mürverçiçeği Sk. N o : 2 Kad ıköy / IST . Dosya N o : 519-3221 

Bu ihalelerde 1 Mart 1990 tarih ve 20448 sayılı Resmî Gazete'd e yayınlanan uygun be
dele ait tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 

Sözkonusu işlere ilişkin idari ve teknik şartnameler ile ekleri İstanbul Defterdarlığı, M i l l i 
Emlâk Müdürlüğü ihale salonunda görülebilir. 

Onarım ve tadilat işlerinin niteliği de gözönünde bulundurularak, daha önce bu tür iş
leri bir bü tün halinde gerçekleştirmiş olan isteklilerin dosyalarında mevcut özel idari teknik 
şartname ve eklerine göre yeterlilik belgesi almak için istanbul Bayındırlık ve i skân Müdürlü
ğüne 27/7/1990 Cuma günü mesai saati sonuna kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. 

tsteklilerin yeterlilik belgesi ve şar tnamede belirtilen diğer belgeleri ihale saatlerine ka
dar her ihale için aytı ayrı İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 

Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmiyecektir. 
İhaleler İstanbul Defterdarlığı M i l l i Emlâk Müdürlüğü ihale salonunda yukar ıda belir

tilen gün ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı 
ayrı yapılacaktır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlân olunur. 12211 / 1-1 

Çay İşletmeleri Genel Müdür lüğünden : 
R t Z E 

11.000.000 A D E T ÇAY K U T U S U F A S O N B A S K I Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 — Kuruluşumuz ihtiyacı olarak 11.000.000 adet çay kutusu fason baskı işi yaptırıla

caktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler; 

a) Çay işletmeleri Genel Müdür lüğü, Satınalma Müdürlüğü RİZE, 
b) Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü Büyükdere İSTANBUL, 
c) Ankara Bölge Müdürlüğü Önder M a h . Ereğli Sok N o : 22 Siteler A N K A R A adres

lerinden ücretsiz temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin şar tname esasları dahilinde hazırlayacakları tek
l i f mektuplarını en geç 26/7/1990 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Satınalma Müdürlüğü Rize adresinde bulunacak şekilde iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 15.00'de Komisyonca açılacaktır. 

4 — Postada oluşacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaat lar kabul edilmez. 
5 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kıs

men veya dilediğine yapmakta serbesttir. 11990 / 1-1 
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O R Ü S Kurumu Öursunbuy işletme Müdür lüğünden : 
D A H İ L İ 

Aşağıda müfredatı yazılı muhtelif cins ve kalitedeki ürünlerin satışı, satış şartnamesi 
gereğince 27/7/1990 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de işletmemiz satış salonunda 
ve komisyon huzurunda partiler halinde karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık 
artırmalı olarak yapılacaktır. 

M u h . 
>ıra Parti Adet Bedeli 
Mo. Cins ve Nev ' i Boy ve Sınıfı Adedi Toplamı Kalınlık Miktarı T L . 

1 I .S .N .B . Çam Kereste 2 303 48-98 15.280 1.150.000 
2 I I .S .N .B . Çam Kereste 1 1440 24 18.792 720.000 
3 I I .S .N .B . Çam Kereste 7 2135 48-98 123.586 980.000 
4 I I . S . K . B . Çam Kereste 1 1623 24 12.711 540.000 
5 i î I . S . N . B . Ç a m Kereste 4 6780 24 82.236 450.000 
6 I I I .S .N.B. Çam Kereste 11 6208 48 192.224 580.000 
7 I I I .S .N.B. Ç a m Kereste 31 8051 98 609.970 580.000 
8 I I I .S .K .B . Ç a m Kereste 1 2884 24 17.482 390.000 
9 I I I .S .K .B . Çam Kereste 1 427 48-98 11.028 510.000 

10 I I I .S .Ç.K.B. Ç a m Kereste 2 11308 24 36.711 290.000 
11 I I I .S .Ç.K.B. Ç a m Kereste 4 8888 48-98 72.138 410.000 
12 I V . S . N . B . Çam Kereste 13 25470 24 277.525 320.000 
13 I V . S . N . B . Çam Kereste 57 28139 48-98 1171.336 420.000 
14 I V . S . K . B . Çam Kereste 9 49983 24 180.111 260.000 
15 I V . S . K . B . Çam Kereste 5 7089 48 94.669 350.000 
16 K . B . Lata 1 445 24-48 7.190 320.000 
17 N . B . Çıta 2 190 18-24 9.451 270.000 
18 K . B . Çıta 2 843 18-24 19.853 250.000 

154 162206 2952.293 M ' . 

AÇIK A R T I R M A V E SATIŞ İLE ÎLGİL t ŞARTLAR; 

1 — Satışa çıkarılan ürünlerimiz, peşin veya isteğe bağlı olarak vergileri ve mal bedeli
nin •% 25'i peşin (Kısa boy ve çok kısa boy çam, keresteler ve tahtalar vergileri peşin mal bede
li hiç peşinatsız) bakiye % 75'lik kısmı içni ayhk •% 4 net vade faizi uygulamalı ve fai2 tutan 
dönem sonu ödemeli limit dahili süresiz kat ' i banka teminat mektubu alınmak suretiyle 6 aya 
kadar vadeli olarak satılacaktır. 

2 — Attı aydan fazla vade teklifleri kabul edilmeyeceği gibi mal bedelinin vade hita
mından önce ödenmesi halinde geri kalan günlere ait faiz tutarı alıcıya iade edilmez. 

3 — Teminat mektuplarının mal bedeli + faiz tutan = toplam mektup miktarı olmak 
üzere Müdür lüğümüz adına düzenlenmiş limit dahili süresi kat ' i banka teminat mektubu ol
ması şarttır. 

4 — Açık ar t ı rma ile ilgili şar tname ve ebat listeleri, Müdürlüğümüzden ve Genel Mü
dürlüğümüz ile diğer Müessese ve işletme Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

5 — isteklilerin saüşın yapılacağı tarih, yer ve saatte iştirak edecekleri ürünlere ait par
tilerin % 10 geçici teminat alındı makbuzlanyla birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. 

11992 / 1-1 
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T . C . Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hiz 
metleri ¡0. Bölge Müdür lüğünden : 

Aşağıda adı geçen iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35.) maddesinin (a) fıkrasına 
göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur . 

S. No: 1, İşin Adı ve Niteliği: Erzurum-Horasan-Kırık Köyü Çelik Tel Halat Asma Köprü 
inşaatı, Tah. Bedeli: 465.000.000,— T L . , Geçici Teminat ı : 13.950.000,— T L . , Son Mür . Ta
rihi: 27/7/1990, İhale Tarihi ve Saati: 31/7/1990 11.00, 

î — Bu ihalede 1 Mart 1990 gün ve 20448 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındır
lık ve İskân Bakanîığı 'nın "Uygun bedele ait tebliğ hükümle r i " uygulanmayacaktır . 

2 — İhale Köy Hizmetleri 10. Bölge Müdürlüğü ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri 10. Bölge Mü

dürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
4 — İstekliler, yapım işleri kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine E k özel şar tname

ye, yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve uygun tebliğine uygun olarak; 
A — İhaleye katılma belgesi almak için müracaa t dilekçesi ile birlikte; 
a) Yukarıda belirtilen iş için Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış en az işin ke

şif bedeli kadar (B) grubundan müteahhit l ik karnesinin aslını veya Noter tasdikli suretini; 
b) Yapı araçları bildirisini; ihale işlem dosyasında belirtilen iş makinalar ına ait yapı 

araçları bildirisini hazırlamaları , kendi malı ise kamyon için halen faaliyette olduklarını belir
leyen vizesi yapılmış Trafik Ruhsatı aslı veya Noter tasdikli suretini diğer makina, araç, teçhi
zat için son yılı işlenmiş demirbaş amortisman defteri aslı veya Noter tasdikli suretini 
(Amortisman defterinde istenilen araç, makina ve teçhizat altı çizilmek suretiyle belirtilecek
tir.) Mülkiyet belgesini kiralaması halinde ise ilk ilân tarihinden sonra Noterden yapılmış kira 
sözleşmesi ile kamyon için Trafik ruhsatı , diğer makina, araç ve teçhizat için Demirbaş Amor
tisman defteri veya Mülkiyet belgesinin aslı veya Noter tasdikli suretlerini vermeleri, isteklile
rin birbirlerine verecekleri her tür taahhütler geçersizdir. 

c) Mal i durum bildirisi; İlk ilân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 
10 oranında kullanılmamış nakit % 10 oranında kullanılmamış teminat mektubu kredisi tuta
rında Bankalardan alınmış Banka Kredi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini, ve 
ilgili belgelerini, 

d) Teknik personel bildirisini ve ilgili belgelerini, 
e) Taahhü t bildirisini ve ilgili belgelerini, 
f) İdarece tasdikli iş yeri görme belgesini, 
g) Kanuni ikametgah belgesini 
B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katı lma belgesini, 
b) Başvurma yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsele

rin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini 
e) İşin adı belirtilmek suretiyle Köy Hizmetleri 10. Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış 

geçici teminat mektubu (limit dahili olacak) verilecektir. 
5 — Yukarıda yazılı belgelerin bizzat müracaa t eden taraf ındah imzalanmış ve yürür

lükte olan yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır. 
6 — İhaleye katı lma belgesi almak için son müracaat yukarıda belirtilen mesai saati so

nuna kadardır . 
7 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden en geç bir saat önceye kadar makbuz 

karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 —> İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 21677 / 1-1 



16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 49 

S.S.K. Ankara Hastanesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

40 K A L E M K U R U G I D A İ H A L E S İ İLÂNIDIR 

1 — Hastanemiz 6 aylık 40 kalem Kuru Gıda İhtiyacını karşı lamak üzere 27/7/1990 
Cuma günü saat 15.00'de İrfan Baştuğ Caddesinde kurulu SSK Ankara Hastanesi Satınalma 
Komisyonunda Kapalı Zarf Usulü ile ihale yapılacak olup son teklif verme aynı gün saat 14.00'e 
kadardır. Muhammen bedel 489.905.410,—TL. olup geçici teminat 14.697.162,—TL.dır. 

2 — İstekliler ihale dosyasını, mesai saatlerinde Komisyonumuzdan (emin edebilecek
lerdir. Teklifler makbuz mukabili Komisyonumuza elden teslim edilebilecektir. Posta ile İadeü-
Taahhütlü gönderilebilecektir. Ancak Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3 — İstekliler tekliflerini % indirim şeklinde ve liste muhteviyatı her kalem için hizala
rında ayrı ayrı hem rakkam hem de yazı ile yazacaklardır. K D V Hariç olarak düzenleyecekleri 
teklif mektubuna, şartnameyi okuyup kabul ettiklerini belirteceklerdir. Kazıntı, silinti ve tah
rifat kabul edilmeyecektir. 

4 — İsteklilerden aranılacak'belgeler : 
a) Geçici İdari Şar tnamede belirtilen belgeler veya Hastanemize nakit yatırılarak al

dıkları Kasa Tahsil Fişi, Blokel i , Çek veya Banka Teminat Mektupları (Vadesiz) 
b) Bu işle iştigal ettiğini gösterir 1990 yılı vizesi yapılmış Ticaret Odası Belgesi, 
c) İmza Sirküleri, 
d) İkâmetgâh İ lmühaberi (Firma beyanı olabilir) 
e) Ortaklar veya varsa Yönetim kurulu veya kurucu üyeler isim listesini, 
İhale kalan firma ile yapılacak sözleşme notere firmaca tasdik ettirilecektir. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta, kısmen yapmakta, dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

12049 / 1-1 • 
P . T . T . Genel Müdür lüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 2000 adet 1200 feetlik, 2000 adet 2400 feetlik 1000 adet 3600 
feetlik manyetik teyp bantları kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

Bu alıma ait şar tname Ankara 'da Genel Müdür lüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı 
III. Satınalma Şubesinden İs tanbul 'da İstanbul Yakası Telefon Başmüdürlüğü Malzeme Mü
dürlüğünden 100.000,—TL. mukabilinde temin edilebilir. 

Teklifler engeç 31/7/1990 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Da
iresi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

12166 / 2-1 

M . S . B . İzmir İç Ted.Blg. Bşk .lığı (2) Nolu Satınalma Komisyon Bşk.lığından : 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için aşağıda yazılı alınacak mallar tzmir îç Tedarik 
Bölge Başkanlığı ihale salonunda 2886 Sayılı Kanuna göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edile
cektir. Teklif mektuplarının ihale günü saat 13.30'a kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Şartnameler Ankara ve İstanbul İç Tedarik Böl
ge Başkanlıkları ile Komisyonumuzda bedelsiz görülebilir. İsteklilerden aranılacak belgeler kapalı 
teklif şartnamesinin 3 ve 6 ncı maddelerindeki belgelerdir. 

Cinsi : Tulumba Tatlı ve Bulaşık Yıkama Makinası , Miktarı : 3 K i m . , Tahmini Bede
li : 294.950.000,—TL., Geçici Teminatı : 8.848.500,—TL. İhale Tarihi ve Saati : 27 Temmuz 
1990 Saat : 14.00 

11727 / 1-1 



Mut Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

tli : îçel 
İlçesi : Mut 

Parti M i k t a r i Muh. Bed. % 3 Tem. 
Depoları Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adet M ' . T L . T L . Düşünceler 

ömerağa, Çortak 3. S. N . B. Çz. Tomruk 40 5595 1089.642 191.000 6.247.000 % 40 İndirimli 
Ömerağa, Çortak 3. S. K. B. Çz. Tomruk 119 25874 3048.056 167.000 15.302.000 % 40 tndirimli 
Ömerağa, Çortak, Meydan 2. S. Çz. Mad. Direk 20 12861 625.294 139.100 2.615.G00 % 40 İndirimli 
Ömerağa, Meydan Kİ. Çp. Çz. San. Odunu 7 3064 176.719 87.500 467.000 % 40 İndirimli 

T O P L A M : 186 47394 4939.711 24.631.000 

1 — İşletmemiz satış depolarında mevcut yukarıda beyanı gösterilen orman emvalleri açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Orman emvallerinin % 50'si ile Kanuni vergileri peşin, bakiyesi 3 ay vadeli Vt 42 mektup faizi teminata bağlanmak suretiyle vade 
sonunda alınacaktır. 

3 — Açık artırma işletmemiz satış salonunda 27 Temmuz 1990 Cuma günü saat 14.00'de Ek No : 1 model şartname uyarınca yapılacaktır. 

4 — Teminat yatırıp açık artırmaya katılanlar ilgili şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar. 

5 — a ) Geçici ihale kararının Bölge Müdürlüğünce onaylanmasından sonra tebligatın postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kara
rın alıcıya tebliğ tarihi sayılır. Bu tarihten itibaren de alıcı saün aldığı malın bedelini 15 gün içinde yatırmaya mecburdur. 

b) Postayla yapılan tebligatlarda tebligat alıcıya 7 günlük süre içinde veya 7 günden önce ulaşmışsa alıcının tebligatı aldığı gün tebliğ 
tarihi sayılır. 

6 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Adana, Mersin, 
Tarsus, Silifke, Gülnar, Anamur, Ermenek, Karaman, Konya Orman İşletmeleri ile işletmemizde görülebilir. 

7 — Açık artırmaya katılacak olanların artırma saatından bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletme veznesine yatırmaları, ban-
ta teminat mektubu verecek olanların mektupta işletmemiz adını ve satış tarihini bildirmeleri gerekir. 

8 — Açık artırmaya katılacak olanların belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte İşletmemiz Satış Komisyonuna müracaatları 
ilân olunur. 
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16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 51 

M . S . B . İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3. No.Iu Sat. A l . Komisyon Başkanlığından : 
A N K A R A 

Aşağıda cins, miktar, tahmini bedel ve geçici teminatları yazılı 4 dosya malzemenin ihalesi 
(2886/36) kapalı teklif usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde, Komisyon ihale salo
nunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameler çalışma saatlerinde Ankara , İstanbul, İzmir İç Ted. Böl. Bşk.Iık-
larında görülebilir. 

İsteklilerin yasal belgeleri ile teklif mektuplarını (İhale Saatine Kadar) makbuz karşılığı 
komisyon başkanlığına vermeleri veya iadeli taahhütlü olarak ihale saatine kadar komisyona 
göndermeleri gerekir. Postada geciken teklifler dikkate alfnmıyacaktır. 

N O T : Aşağıdaki malzemelerin ihalesine girecek istekliler her kalem ve grup için ayrı 
ayrı bedel bildirmek zorundadır . 

T . Bedeli G . Tem, İhale G ü n 
Cinsi Miktarı T L . T L . ve Saati 

Birinci grup telsiz 
malzemesi 8 K i m . 540.250.000 16.207.500 27/7/1990 10.00 
İkinci grup telsiz 
malzemesi 7 K i m . 200.020.000 6.000.600 27/7/1990 10.00 
Hidrol ik güç ünitesi 50 A d . 280.000.000 8.400.000 27/7/1990 10.15 
Redüktör 50 A d . 70.000.000 2.100.000 27/7/1990 10.15 
Elektrik Motoru 50 A d . 36.000.000 1.080.000 27/7/1990 10.15 
Reo piston kolu 
(Burcu ile birlikte) 3000 A d . 450.000.000 13.500.000 27/7/1990 10.30 
Ünimog emmesubab ı 1000 A d . 14.000.000 420.000 27/7/1990 10.45 
Ünimog eksozsubabı 1000 A d . 14.000.000 420.000 27/7/1990 10.45 
Tuzla Jeep emme 
subabı 7000 A d . 42.000.000 1.260,000 27/7/1990 10.45 
M38 jeep eksoz suba
bı 7000 A d . 42.000.000 1.260,000 27/7/1990 10,45 
M38 jeep emme su
babı 8000 A d . 48.000.000 1.440.000 27/7/1990 10.45 
Tuzla jeep eksoz su
babı 8000 A d . 48.000.000 1.440.000 27/7/1990 10.45 
Reo eksoz subabı 9000 A d . 99.000.000 2.970.000 27/7/1990 10.45 
Tuzla jeep eksoz su-
bap tırnağı 6000 A d . 9.000.000 270.000 27/7/1990 10.45 
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M . S . B . Ankara İç Ted. Böl. Bşk. (4) No . lu Sat. A l . K o m . Bşk.lıgından : 

Aşağıda cinsi, miktar ı , tahmini bedeli ve geçici teminatları yazılı (Bir) Kalem Mlz .n in 
ihalesi (2886/36) Kapalı Teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyon ihale salo
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Bölge 
Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin Yasal belgelerle hazırlayacakları teklif mektuplarını (İhale 
saatinden 1 saat evvel) Makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada 
geciken teklifler dikkate alınmıyacaktır. 

Cinsi : Polivinil Klorür ( P V C ) . , M i k t a r ı : 100.000 K g . , Tahmini Tutarı : 750.00.000, 
T L . , Geçici Teminau : 22.500.000,—TL., İhale Gün ve Saati : 30 Temmuz 1990 Saat: 11.00'de. 

N O T : Şar tnamede yazılı Malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 1/2 oranın
da ayrı ayrı müteahhit lere ihale edilebilecektir. 11726 / 1-1 



Sayfa : 52 R E S M Î G A Z E T E 16 Temmuz 1990 — S a y ı : 20576 

Küre Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

M u h . Geçici 
Emvalin Cinsi Parti Miktar ı Bed. Teminatı 

Deposu ve Nev ' i Adedi Adet M' .Dm». T L . T L . Açıklama 

Değirmen 3 .S.N.B.Çam Toni . 1 56 21.080 295.000 187.000 «7020 İnd. 
Hacıhasan 3 .S.N.B.Çam T o m . 3 383 100.352 380.000 1.145.000 

İnd. Hacıhasan 3 .S.N.B.Çam Tom. 6 1148 187.066 295.000 1.659.000 %20 İnd. 
Hacıhasan 3 .S.K.B.Çam Tom. 1 50 11.587 201.000 70.000 "%40 İnd. 
Hacıhasan 3 .S.N.B.Gök. Tom. 17 2147 617.239 380.000 7.046.000 
Hacıhasan 3 .S.N.B.Gök. Tom. 14 2941 495.145 295.000 4.390.000 %20 İnd. 
Hacıhasan 3 .S.N.B.Gök. Tom. 8 1830 362.627 222.000 2.418.000 °/o40 İnd. 
Değirmen 2 .S .Gök.Md. Direk 1 239 30.580 135.000 124.000 «7o40 İnd. 
Hacıhasan 2 .S .Gök .Md. Direk 2 1140 109.112 135.000 443.000 %40 İnd. 
Hacıhasan 2 .S .Gök.Md. Direk 6 2562 279.446 158.000 1.328.000 <7o30 İnd. 
Hacıhasan 2 .S .Gök.Md. Direk 4 1252 155.849 180.000 843.000 •7o20 İnd. 
Hacıhasan 2 .S .Çam.Md. Direk 1 632 51.642 135.000 210.000 «7o40 İnd. 

64 14380 2421.725 19.863.000 
1 — İşletmemizin yol durumu asfalt olan Hacıhasan ve Değirmen depolarında mevcut 

yukarda beyanı belirtilen orman emvali 31 Temmuz 1990 Salı günü saat 14.00'de Devrekani 
Belediyesi düğün salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık ar t ı rma ile satılacaktır. 

2 — Satışa iştirak edeceklerin şartnamenin 3 ncü maddesindeki belgeleri ibraz etmeleri 
gereklidir. 

3 — Saüş emval bedelinin °/o 50'si ve vergileri peşin, bakiye % 50'si ve aylık % 3,5 
üzerinden hesaplanan faizi 3 ay vadeli olarak müddetsiz limit dahili banka mektubu, istenildi
ğinde nakte çevrilebilir Devlet tahvili, hazine bonosu ve Devlet Bankalarına ait tahviller karşı
lığında yapılacaktır. 

5 — Taliplerin satış günü saat 13.30'a kadar teminatlarını Devrekani İşletme Şefliği bi
nasındaki vezneye yatırmaları , banka mektubu vereceklerin mektuplar ında İşletme adı ve sa-
tış tarihini belirtmeleri gereklidir. 

İlân Olunur. 12156 / 1-1 

T . E . K . Antalya Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 

ELEKTRİK M A L Z E M E S İ S A T I N A L I N M A S I 
Müessese Müdür lüğümüz Antalya İli Şehir, İlçe, Kasaba ve Köy şebekelerinde kullanıl

mak üzere aşağıda belirtildiği gibi 3 grup halinde elektrik malzemeleri kapalı zarf usulü teklif 
atmak suretiyle satın alınacaktır. 

1 — l.grup 90-46 tşl.01 kablolar 
2. grup 90-46 İşi.02 a rmatür 
3. grup 90-46 lşl.03 ampul 

2 — Bu işle ilgili dosyalar K . D . V . dahil l.grup için 82.500,— T L . 2,grup için 165.000,— 
T L . 3.grup için 55.000,— T L . mukabilinde Müessese Müdürlüğümüz veznesinden temin edi
lecektir. 

3 — Şartname esasları dahilinde hazırlanacak teklifler en geç 1/8/1990 Çarşamba gü
nü saat 11.00'e kadar Müessesemiz evrak kayıt servisine verilecek olup, teklifler aynı gün saat 
14.00'de alenen açılacaktır. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır . 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta yada kıs

men yapmakta serbesttir. 11986 / 1-1 



16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 RESMÎ G A Z E T E Say fa : 53 

Sümerbank Holding A . Ş . İstanbul Sat ınalma İsletmesinden : 

6 K A L E M KİMYASAL M A D D E S A T I N A L I N A C A K T I R 

Tarsus İsletmemizin 1990 yılı ihtiyacı, 

750 K g . Koch A s i t 

10.000 K g . Benzidin Dihidroktorür 

1.500 K g . A n i l i n Yağı 

4.500 K g . Antrasen 

400 K g . Syanurik Kîoride 

200 K g . Diamino Stilben (DAS) 

maddeleri kapalı zarf usulü ile teklif temini suretiyle satınalınacaktır. 

1 — Teklif verme son günü 30/7/1990 saat : 17.30'a kadardır . 

2 — Teklifler kapalı zarf içerisinde isletir;emizdeki teklif atım kutusuna belirtilen gün 
ve saatte atılmış olacaktır . Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih 
ve saatte işletmemizde olacak şekilde gönderJmesi şarttır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı 
itibare alınmaz. 

3 — Özel Alım Şartnamesi Sümerbank Holding A . Ş . İstanbul Satınalma İşletmesi Bah-
çekapı/ ts taı ıbul 'dan bedelsiz olara!; temin edilebilir. 

4 — İştirak teminatı : 1.000.000,—TL.dır. 

5 — Tekl i f zarflarının üzeritıe 3600 '90 dftsya numaramız ile son teklif verme tarihi 
30/7/1990 mutlaka belirtilecektir. 

6 — İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 
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İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Numaral ı İhale Konıis>o.-- başkanlığından : 
S Î R K E C Î / Î S T A N B U L 

1 — M S B . ( K K K . ) hğıniü ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı bir kalem malze
menin ihalesi hizasında yazılı gün ve saa t ı s 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince K a 
palı Teklif Usulü ile Sirkeci/İstanbul İç T e d ı n k Bölge Başkanlığı 2 Numaral ı İhale Komisyon 
Başkanlığınca yapılacaktır. Aranacak belgelet şar tnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Tek
lif mektuplarının ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş 
olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Malın tamamı bir istekliye ihale edilebile
ceği gibi her grup ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. 

2 — Evsaf ve Şartnamesi istanbul-A akara ve izmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkların
da, Numunesi ise İst.İç.Ted.Blg.Bşk.lığı 2 No.İh.Kom.Bşk. l ığında görülebilir. 

Cinsi : K-65 Şerit, Kolon-Haki Pamuklu (4 cm.En), Miktarı : 1.000.000 M t . , Tutar ı : 
1.000.000.000,—TL., G.Teminat ; 30.000.000,—TL., İhale Gün v e S a a ü : 30 Temmuz 1990 
Pazartesi Saat : 10.00 

N o t : 500.000 M t . l i k bir grup için G.Teminat 15 000.000 — T L . d ı r . 
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Sayfa : 54 R E S M Î G A Z E T E 16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 

Ankara Jandarma tkmal Merkezi 2 Nolu Jandarma ihale 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 . ikmal Merkezi 2 No lu J . ihale K o m . Bşk.lığında yapılacaktır. Muhammen be
del tutan, geçici teminatı , ihale gün ve saati hizalarında gösterilmiştir. Teknik ve Kapalı Zarf 
şartnameleri iş günlerinde Ankara ve istanbul J . tkmal Merkezi Komutanlıklar ında görülebi
lir, isteklilerin yasal ve şartnamede istenen belgeleri ile örneğine uygun teklif mektuplannı ihale 
saatine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, her türlü gecikmenin kabul 
edilmeyeceği duyurulur. 

Tahmini 
Bed.Tut. Geç.Tem. ihalenin 

Malzemenin Cinsi Miktarı (TL. ) (TL.) Gün ve Saati 

J E N E R A T Ö R A L I M I 
a) 500 K V A . Otomatik Kumandalı 1 Adet 210.000.000 6.300.000 27/7/1990 10.30 

Dizel Jeneratör Cuma 

b) 50 K V A . M a n u e l Kumandal ı 10 Adet 400.000.000 12.000.000 
Dizel Jeneratör 

c) 25 K V A . M a n u e l Kumandal ı 10 Adet 300.000.000 9.000.000 
Dizel Jeneratör 

CJ-6,8 Je.ep Soğutma Donanımı 13 Kalem 40.000.000 1.200.000 30/7/1990 10.00 
Pazartesi 

CJ-6,8 Jeep Yakıt Donanımı 6 Kalem 34.600.000 1.038.000 30/7/1990 11.00 
Pazartesi 

CJ-6,8 Jeep Motor Donanımı 26 Kalem 69.186.000 2.075.580 31/7/1990 10.00 
Sah 

CJ-6,8 Jeep Elektrik Donanımı 17 Kalem 26.100.000 783.000 31/7/1990 10.30 
Sah 

CJ-6,8 Jeep Elektrik Donanımı 24 Kalem 62.000.000 1.860.000 31/7/1990 11.00 
Sah 

CJ-5 Jeep Aktarma Organları 14 Kalem 30.175.000 905.250 1/8/1990 10.00 
Çarşamba 

CJ-5 Jeep Elektrik Donanımı 34 Kalem 46.965.000 1.408.950 1/8/1990 10.30 
Çarşamba 

CJ-6,8 Jeep Yedek Parçası 2 Kalem 19.250.000 577.500 1/8/1990 11.00 
Çarşamba 

CJ-5 Jeep Şanzuman ve Aktarma 25 Kalem 36.190.000 1.085.700 2/8/1990 10.00 
Organları Perşembe 
CJ-5 Jeep Motor Donanımı 21 Kalem 52.365.000 1.570.950 2/8/1990 10.30 

Perşembe 
CJ-3B Jeep Yedek Parçası 33 Kalem 21.754.000 652.620 2/8/1990 11.00 

Perşembe 
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T . E . K . Malatya Elektrik Dağıtım Müessese Müdür lüğünden : 

1 — Aşağıda karakteristikleri ve miktarlar ı belirtilen elektrik malzemeleri kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. 

Grup N o Cinsi Miktar ı 

M.44.90.11 110 W . Y . B Sodyum Buharlı A m p u l 1500 A d . 

2x20 VV.H.T . Florasan A r m Muhafazası 300 A d . 

2x40 Vv'.H.T. Florasan A r m Muhafazası 300 A d . 

M.44.90.12 315 A . 2 . Boy Bıçaklı Sigorta Buşonu 1000 A d . 

400 A . 2 . Boy Bıçaklı Sigorta Buşonu 1000 A d . 

400 A . 2 . Boy Bıçaklı Sigorta Dipliği 500 A d . 

M.44.90.13 16 m m 2 Örgülü Bakır İletken 750 K g . 
•• 25 m m 1 Örgülü Bakır İletken 1800 K g . 

35 m m ' Örgülü Bakır İletken 2250 K g . 

50 m m 2 ö rgü lü Bakır İletken 2250 K g . 

M.44.90.14 80.100 A.Otomatik Şalter 50 A d . 

160-200 A.Otomatik Şalter 50 A d . 

500-630 A.Kompak t Tip i Şalter 10 A d . 

1200-1600 A.Kompakt T ip i Şalter 3 A d . 

Geç.Tem. 
(TL. ) 

2.610.000 

2.625.000 

2.961.000 

3.000.000 

Dosya Bedeli 
(TL.) 

75.000 

75.000 

75.000 

75.000 

2 — İhaleye iştirak etmek için şar tname almak mecburidir. Şartnameler T . E . K . Malatya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Boztepe 
Cad. N o : 9 adresindeki 209 Nolu odadan temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 30/7/1990 günü saat 9.00'a kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır . Tekl i f mektupları aynı gün 

saat 10.00'da İhale Komisyonunca alenen açılacaktır. 

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine kısmen veya tamamen ver
mekte serbesttir. 12257 / 1-1 
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Sayfa : 56 RESMÎ G A Z E T E 16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 

Çanakkale İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 

Aşağıda izahı yapılan satın alma işlemi 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince ka
palı teklif usulü ile Çanakkale öze l İdare Müdürlüğü hizmet binasında İl Daimi Başkanı salo
nunda t! Daimi Encümenince yapılacaktır. 

İşin Adı ve Konusu : P V C içmesuyu boru ve conta alınması, Keşif Bedeli : 299.970.774,— 
T L . , Geçici Teminat : 8.999.123,—TL., S o n M ü r . Tar. ve Saati : 26/7/1990 17.00, İhale Tar. 
ve Saati : 31/7/1990 15.00 

1 — Bu ihalede 28 Şubat 1989 tarih ve 20094 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedele ait tebliğ hükümler i " uygulanmayacaktır . 

2 — Bu işe ait ihale işlem dosyası her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Çanak
kale Köy Hizmetleri İl Müdür lüğü İçmesuları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin işe 
müracaatla verecekleri dilekçelerine; 

A - Yeterlik belgesi alabilmek için; 

a) Müracaat eden isteklinin 1990 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesinin aslı veya no
ter tasdikli suretinin istekli bir ortaklık olduğu takdirde şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın 
ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini isteklilerin ortak girişimi olarak ihale
ye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden düzenleyerek ortak giriş beyan
namesi ile birlikte başvuru evrakını eklemeleri, 

b) İşin adına ilân tarihinden sonraki tarihli ve enaz keşif bedelinin % 10'u oranında 
kullanılmamış nakit, % 10'u oranında kullanılmamış teminat mektubu kredisi tutar ında ban
kalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (ö rnek 2/a 
ve 2/b) istekli ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi ve 
banka nakit ve kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur. 

c) Daha önce yaptıkları ve benzer işlere ait işi yaptıran kişi kurum veya kuruluşun 
işin bitirildiğine dair onayladığı belgeler, 

d) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca T.S.201 normuna uygun içmesuyu borusu üreten 
işletmenin faal olduğunu belirten 1990 tescili yapılmış noter tasdikli belgesi, 

e) Bu işe ait talip olanlar ile çalışacaklar için 2531 sayılı Yasaya aykırı bir durumun 
bulunmadığına ilişkin beyannameleri, 

f) Kanuni ikametgâh belgesini ekliyerek yeterlik beleşi almaları şarttır. 

B - İhaleye girebilmek için: 

a) Yeterlik belgesini, 

b) 1990 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya noterden tasdikli suretini ve 
faaliyet belgelerini, 

c) Şahıs veya şirketin imza sirkülerini, 

d) Yukarıda yazılı miktarda limid dahili geçici teminat mektubunu veya makbuzunu 
usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mek
tuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce İl Daimi Encümeni Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

3 — Müracaat ta genel evrak kaydı muhteber olup postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

4 — Yeterlik belgesi alabilmek için telgraf ve telefon ile müracaat kabul edilmez. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 12255 / 1-1 



16 Temmuz 1990 — S a y ı : 20576 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 57 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdür lüğünden : 

Malzemenin Cinsi : Pertec Bilgisayar Yedek Parçası , Miktarı : 89 K a l . , Teklif Verme 
Tarih ve Saa t i : 1/8/1990 12.00, Tekliflerin Açılma Tar ih ve Saati : 1/8/1990 14.00 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı olan malzeme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
51. maddesinin (p) fıkrası uyarınca pazarlıkla yurtdışındaki firmalardan satınalınacakür. 

2 — Anılan yedek parçalara ilişkin liste bedelsiz olarak (Konur Sokak N o : 42 tedar ik 
Şube Müdürlüğü adresinden) temin edilir. 

3 — İhaleye katılacak firmalar, teklif edilen bedelin enaz % 3'ü oranında yabancı bir 
bankanın kontrgarantisine dayalı yerli bir banka tarafından tanzim edilecek süresiz geçici te
minat mektubu vereceklerdir. 

4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığı (Tedarik Şube Müdür lüğü Konur Sokak No: 42)'na verilmesi gerek
mektedir. 

5 — İhaleye ait teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonunca aynı ad
reste açılacaktır. 

6 — İhaleye katılacakların liste almak için yetki belgesi ile birlikte müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

7 — Postada vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 12256 / 1-1 

Malzemenin Cinsi : Olay Yeri K i t i , Mıknatıslı K i t , Parmakizi Lüp 'ü ve Disketleri, M i k 
tarı : 18'er Adet, Teklif Verme Tarih ve Saati : 1/8/1990 12.00, Tekliflerin Açılma Tarih ve 
Saa t i : 1/8/1990 15.00 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı olan malzemeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 51. maddesinin (p) fıkrası uyarınca pazarlıkla yurtdışındaki firmalardan satmahnacaktır . 

2 — Anılan malzemelere ilişkin teknik şartnameler 50.000,— TL.sı karşılığında (Ko
nur Sokak N o : 42 Tedarik Şube Müdürlüğü adresinden) temin edilir. 

3 — İhaleye katılacak firmalar, teklif edilen bedelin enaz °7o 3'ü oranında yabancı bir 
bankanın kontrgarantisine dayalı yerli bir banka tarafından tanzim edilecek süresiz geçici te
minat mektubu vereceklerdir. 

4 — Tekliflerin yukarıda belirtilen gün vesaate kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İ h a b 
Komisyonu Başkanlığı (Tedarik Şube Müdürlüğü Konur Sokak N o : 42)'na verilmesi gerek
mektedir. 

5 — İhaleye ait teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonunca aynı ad
reste açılacaktır. 

6 — İhaleye katılacakların şar tname almak için yetki belgesi ve dilekçe ile birlikte mü
racaat etmeleri gerekmektedir. 

7 — Postada vaki gecikmeler, telgraf ve teleks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 12259 / 1-1 

T . E . K . Malatya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda karakteristikleri ve miktarları belirtilen elektrik malzemeleri kapalı teklif 
usulü ile satmahnacakt ı r . 

Grup N o : M.44.90.17, Cinsi : 800-1000 A.Kompak t Şalter, Miktarı : 10 Adet, Geçici 
Teminat : 1.950.000,— T L . , Dosya Bedeli : 75.000,— T L . 

2 — İhaleye iştirak etmek için şar tname almak mecburidir. Şartnameler T . E . K . Malat
ya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Boztepe Cad. N o : 9 adresindeki 209 Nolu Odadan 
temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 31/7/1990 günü saat 9.00'a kadar Müessesemiz Muhaberat Servi
sine verilmiş olacaktır. Teklif mektupları aynı gün saat 10.00'da İhale Komisyonunca alenen 
açılacaktır. 

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

12257/2 / 1-1 



Sayfa : 58 R E S M Î G A Z E T E 16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 

Tar ım İsletmeleri Genel Müdür lüğünden : 

1 — Aşağıda yeri, keşif bedeli, geçici teminat miktar ı , yeterlik belgesinin verileceği gün 
ve saati yazılı işler 1990 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları üzerinden kapalı 
teklif usulü i'e ihaleye çıkartılmıştır. 

2 — Bu ihalelerde; 1 Mart 1990 tarih ve 20448 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı 'nın "Uygun Bedele A i t Tebliğ H ü k ü m l e r i " uygulanmayacaktır. 

3 — B u işlere ait dosya ve ekleri T İ G E M M a l i İşler Daire Başkanlığı veznesinden 
50.000,— T L . karşılığında, Karanfil Sokak N o : 62 Bakanlıklar/ANKARA adresinden alınabilir. 

4 — Genel Müdür lüğümüz, 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

Keş.Bed. Geç.Tem. 
İşin Adı (TL. ) (TL.) 

1 - A L P A R S L A N T İ M . 138 Başlık 167.117.141 5.015.000 
İnek Ahırının Bakım-Onarımı 
ile Çatı Tecriti İnşaaü-MUŞ 

2 - Ç U K U R O V A T l M . Eşek Ahırının 256.061.714 7.685.000 
Genç Hayvan Ahırına Tadili 
t n şaa t ı -Ceyhan /ADANA 

Yeterlik Belgesi Yeterlik Belgesi Tekliflerin 
için Son Müracaa t Verileceği Verileceği 

Günü Saat i-Günü G ü n ve Saat 

1 - 27/7/1990 31/7/1990 31/7/1990 
Saat 17.00 Saat 12.00 Saat 16.00 

2 - 27/7/1990 31/7/1990 31/7/1990 
Saat 12.00 Saat 12.00 Saat 16.00 

A D R E S : Ta r ım İşletmeleri Genel Müdür lüğü , Karanfil Sokak N o : 62 Bakanlık
l a r / A N K A R A 

T E L : 117 84 70 ( 4 H a t ) 
T E L E X : 46228 Tige T r . 
F A X : (9-4) 125 59 55 12252 / 1-1 

« 
Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikası Müdür lüğünden : 

Fabrikamız Sosyal Tesislerine ait muhtelif cins çamaşırların şartnamemiz ve sözleşme
miz esasları dahilinde 1 yıl müddet le yıkattırılması işi kapalı zarfla teklif alma esasına göre 
ihale edilecektir. 

1 — İhale 26/7/1990 Perşembe günü saat 14.00'de Fabrikamızda yapılacaktır. 
2 — İhaleye ait şar tname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
3 — Teklif mektuplar ı en geç 26/7/1990 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Fabrika

mız Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır . 
4 — Teklif fiyatlarının yüksek görülmesi halinde açık eksiltmeye gidileceğinden iştirak

çilerin ihale gün ve saatinde Fabr ikamızda hazır bulunmalar ı gerekmektedir. 
5 — Bu işe ait geçici teminat 1.900.000,— T L . (Birmilyondokuzyüzbin ve oo/oo lira)'dır. 

Teminatlar nakit olabileceği gibi banka teminat mektubu veya Devlet Tahvili olabilir. Eksik 
teminatlı teklif mektuplar ı dikkate al ınmaz. 

6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve
ya işi dilediğine vermekte serbesttir. 12253 / 1-1 



16 Temmuz 1990 — S a y ı : 20576 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 59 

Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığından : 

Aşağıda cinsi, miktar ı , tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı mal/emenin ihalesi, 
(2886/37) kapalı teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde, Hv.Loj.K.lığı Kaynak Yöne
tim ve Kontrat D . Bşk.lığı toplantı salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartnameler, bedeli 
mukabilinde Hv . L o j . K.Iığı E t i m e s g u t / A N K A R A adresinden temin edilebilir. Teklifler, şart
namelerinde belirtilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar Tic .Kay.Ted.Ş.Md.lüğüne verile
bilir veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. Şar tname bedelleri 3 . H . I . B . M . K.Iığı Saymanlık Müdürlüğüne yatırılarak makbuz 
mukabilinde verilecektir. Ayrıca ihaleye katılacak firmalar ihale saatinden yarım saat önce 
Hv.Loj.K.lığı nizamiyesinde hazır bulunacaklardır . 

Geç. Tem. 
Tah.Bed. Bedeli İhalenin Şart .Bed. 

Cinsi Miktarı (TL. ) (TL. ) Tarih Saati (TL. ) 

1. Cerrahi Alet Alımı 369 Kalem 382.888.291 11.486.650 31/7/1990 10.00 50.000 
2. Küçük Cerrahi Seti 28 Kalem 139.560.200 4.186.806 31/7/1990 11.00 50.000 
3. Silah Teçhizatı 14 Kalem 50.000.000 1.500.000 31/7/1990 14.00 10.000 

12254 / 1-1 

• — 

Piyade Oku l Komutanlığı Sat ınalma Komisyon Başkanlığından : 
T U Z L A / İ S T A N B U L 

1013 ncü Ordudona t ım A n a Tamir Fabrika Müdürlüğü (Tuzla / İST.) ihtiyacı için aşa
ğıda yazılı 2 Grup Muhtelif Yedek Parçayı Piyade Okulu Satınalma Komisyon Başkanlığı (Tuz
la/İstanbul) ihale Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesine göre Kapalı 
Teklif ile alınacaktır . Teklif mektuplarının ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına 
verilmesi şarttır. Postadaki gecikme kabul edilmez. Şartnameler, Ankara-lstanbul-Bursa İç 
Tedarik Bölge Başkanlıkları ile Komisyonumuzda bedelsiz görülebilir. İsteklilerde aranacak 
belgeler şar tnamenin 3 ve 6'ncı maddelerindeki belgelerdir. 

Malzemenin Cinsi 
Miktarı 
Tahmini Tutarı 
Geçici Teminat ı 
İhale Gün ve Saati 

I NCİ G R U P II NCİ G R U P 

Kollektor Komple 
600 Adet 
39.000.000,— T L . 
1.170.000,— T L . 
31 Temmuz 1990 Sar 9.00 

Muhtelif Endüvi 
4 Kalem 
586.000.000,— T L . 

17.580.000.— T L . 
31 Temmuz 1990 Sa: 9.00 

N O T : Bu kcfnudaki daha önce yapılan ihale ilânı iptal edilmiştir. 
12053 / 1-1 

Et ve Balık Kurumundan : 

O F S E T SİSTEMİ İLE D E R G İ B A S I M I Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 — Bastırılacak olan 2000 adet dergiye ait teknik ve idari şartnamelerimiz Ankara 'da 

Genel Müdür lüğümüz Ticari İşler Daire Başkanlığı Malzeme Satınalma Şube Müdür lüğünden 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

2 — Üzerine "Dergi Basımı Tekl i f id i r" ibaresi yazılı kapalı zarfların en geç ihale günü 
olan 1/8/1990 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdür lüğümüz Yazı İşleri Şefliğine verilmesi 
gerekmektedir. 

3 — Postadaki gecikmeler dikkate al ınmaz. 
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 12260 / 2-1 



Sayfa : 60 RESMÎ G A Z E T E 16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 

Bafra Belediye Başkanlığından : 

1 — Bafra Belediyesine ait Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesinde; 
a) ada 199, parsel 1 de 23.78 m 1 miktarlı 1 nolu dükkan , 

,» ,, ,, 49 " 1 1 2 " " 
#ı a a 23 49 " " 3 " *• 

, , , , „ 28.20 " " 4 " " 
»» »> »» »> 22 49 " " 5 *' " 

»» »> »» i» 23 49 " " 6 ** ' 1 

" " 23.49 " " 7 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
S) " dükkanlar beherinin 50.000.000,— 

T L . tahmin bedel üzerinden ihale ile satılacaktır. Geçici teminatları ise beherinin 1.500.000,— T L . 
2 — Hacınabi Mahallesi Belediye Caddesinde; 
Pafta 16, A d a 173, Parsel 16'da 86.20 m 2 miktarlı arsa üzerinde mevcut iki adet dük

kan bulunan gayrimenkulun tahmini bedeli 100.000.000,—TL. üzerinden ihale ile satılacaktır. 
İşbu dükkanlar ın geçici teminatı ise 3.000.000,—TL.dır. 
3 — Kızılırmak Mahallesi Alaçam Caddesinde; 

a) Pafta 88, ada 231, parsel 86 da 64.88 m 1 miktarlı 1 nol 
b) 11 ** II 11 II 87 57.95 ** ,* 2 11 

c) II II II 11 II 88 54.77 " 3 11 

d) II II II II 11 89 64 .86" , > 4 11 

e) »I II II 11 II 90 76.43 " 5 II 
0 

11 11 »t II II 91 82.13 " 6 11 

g) II II 11 II 1* 92 81 .45" 7 11 

h) II II II II 11 93 79 .97" 8 II 

0 
11 1 1 1 1 II II 94 78 .76" I , 9 11 

i) 1 1 II 1 1 11 II 95 77.47 " 1 » 10 II 

j) II II 1 1 II \ l 96 78 .29" f, 11 II 
k) II II II 11 II 97 85.52 " »» 12 II 
D 1 1 II 1 1 l> 11 98 78 .79" »» 13 II 
m) 1 > 11 11 1 1 11 99 84.94 " , , 14 11 

n) II II II 11 11 100 85 .12" , , 15 11 

o) I» »1 »1 >» 11 108 78 .36" 16 11 

P) II »1 II 11 11 103 80.31 " , > 17 11 

r) II 11 1 1 II 11 105 78 .52" » 1 18 11 dükkanlar beherinin 

100.000.000,— T L . tahmin bedel üzerinden ihale ile satılacaktır. 

Geçici teminatları ise beherinin 3.000.000,— TL.dı r . 

4 — Şartnamesi Belediye Yazı İşleri Müdür lüğünde hergün görülebilir ve bedelsiz te
min edilebilir. 

5 — İhale Belediye başkanlık makam odasında ve encümen huzurunda 27/7/1990 C u 
ma günü saat 15.00'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif 
usulü ar t ı rma ile yapılacaktır. 

6 — İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 
a) Kanuni ikametgah sahibi o lduğuna dair belge göstermek, 
b) Tebligat için adres göstermek, 
c) Vekaleten iştirak edilmesi halinde noterlikçe düzenlenmiş vekaletname olması, 
d) Geçici teminata ait Belediyeden almış olduğu makbuz veya bu işle ilgili banka te

minat mektubu ile birlikte ihale tarih ve saatinde ihale komisyonunda (Belediye Encümeninde 
hazır bulunmaları ilân olunur. 

12258 / 1-1 



16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 R E S M Î G A Z E T E S a y f a : 61 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

İ H A L E İLÂNI 

Aşağıda tanımı yapılan iş, yeterlilik verilmek ve kapalı zarf eksiltme usulü ile ihale tdl 
lecektir. 

1 — tş , kapalı zarf eksiltme usulü ile bir im fiyatların herbiri için geçerli olmak üzere 
ve işin tümüne indirim vermek suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası; " A S K t Genel Müdürlüğü-Arı tma Tesisleri Daire Başkan
lığı (Kanal Yatırım Proje), S o ğ u k k u y u / A N K A R A " adresinde görülebilir. 

3 — Yeterlilik Belgesi almak için müracaa t edecekler: 
a) İhale şartnamesinin 4F-F maddesinde belirtilen makina ve teçhizatın tamamını iş

başında bulunduracağına dair Noter tasdikli t a ahhü tname verilmelidir. 
b) İhale şartnamesinin 4F-g, sözleşme tasarısının 6, maddelerindeki belirtilen teknik 

elemanları iş başında bulunduracağına dair Noter tasdikli t aahhü tname vermelidir. 
c) ASKİ 'den alınacak olan, İhale şartnamesi , sözleşme tasarısı ve şartnameleri içeren 

Dosya ve işyeri ve Görme Belgesini vermelidir. 
d) M a i i durum bildirimi ve ekinde, i lk ilân tarihinden sonra alınmış, kullanılmamış 

nakit kredisini (1. Keşfin en az % 10'u kadar) ve kullanılmamış teminat mektubu kredisini 
(1. Keşfin en az "h 6'sı kadar) havi, usulüne uygun Banka Referans Mektubu vermelidir. 

e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından al ınan, A Grubu Müteahhi t Karnesine sahip 
olmalıdır. 

0 Resmî Kuruluşlara bir defada en az 1.200.000.000,— T L . l i k yağmursuyu, kanali
zasyon, içmesuyu işi yaptığına dair, iş bitirme belgesine sahip olmalıdır. (Açık kanallar kabul 
edilmez) 

g) 3f şartını sağlayamayanlar , Resmî Kurum ve Kuruluşlara bir defada en az 
2.400.000.000,— T L . l i k bina, endüstri veya sanak yapı lan yaptığına dair iş bitirme belgesine 
sahip olmalıdır. (Dekopaj, Y o l , Dolgu, Kazı, hafriyat ve benzeri işler kabul edilmez) 

4 — İstekliler, 3. madde de belirtilen evraktan içeren dosyayı, 2 madde de belirtilen 
adrese, işin adını belirterek en geç 20/7/1990 günü saat 16.00'ya kadar verecektir. Yeterlilik 
alanlar belgelerini 26/7/1990 günü saat 17.00'ye kadar; 2 madde de belirtilen adresten alacaktır. 

5 — Yeterlilik Alanlar ; Yeterlilik Belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, 
1 Temmuz 1990 tarihinden sonra tasdikli Ticaret Odası Belgesini, Dosya ve Yer Görme Belge
sini ve İhale Şartnamesinin 4. maddesi ve şıklarında belirtilen diğer hususları yerine getirecek 
şekilde, usulüne uygun hazırlanmış teklif mektubunu içeren kapalı teklif zarfını, ihale günü 
en geç saat 14.00'e kadar Keçiören Kurtini Pissu ve Yağmursuyu Kollektör tnşaau işi İhale 
Komisyonu Başkanlığına hitaben 2. madde de verilen adres ile Genel Evrak 'a verilecektir. 

6 — Postada doğacak gecikmeler gözönüne al ınmaz. Telgraf ile müracaat lar kabul 
edilmez. 

7 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp; 
a) Yeterlilik değerlendirmesi bu iş için hazırlanmış kriterlere göre yapılacaktır. 
b) Başka bir eksik veya kusur tespit edilmedikçe, ihaleyi en fazla tenzilat yapan kaza

nacaktır. 

c) İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 

Keşif Bedeli 
Geçici Teminat ı 
İhale Tarihi 

İşin Yeri ve Adı : Ankara İli Keçiören İlçesi, Kurt ini Pissu ve Yağmur
suyu Kollektör İnşaatı 

: 1.050.000.000,— T L . (1990 yılı B .F . ) 
: 32.000.000,— T L . (Limit içi) 
: 30/7/1990 Saat 15.00 
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Çeşitü İlânlar 
Kocaeli Askerlik Dairesi Başkanlığından : 

GAİBE İ H T A R 

1 — Türkiye'de ikâmet adresinde bulunmayan ve yurt dışında olduğu saptanan, bu güne 
kadarda askerlik görevini yapmayan aşağıda kimliği yazılı yükümlü; 

2 — 403 sayılı Kanunun 25 nci madde c, d ve e fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 
üç ay içinde, Türkiye 'ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaa t et
mediği takdirde, hakkında aynı Kanunun hükümlerine göre " T ü r k Vatandaşlığını Kaybettirme" 
işlemine tabi tutulacağı i lânen tebliğ olunur. 

S.No : 1., Doğum : 1951/2149., Adı ve Soyadı : Rıfat Kodaş . , Baba Adı : Faik. , İlçesi 
Köy veya M a h . : Saz Köy. , H : 2., C : 202., S : 4. 

12164 / l - l 

GAİBE İ H T A R 

1 — Türkiye'de ikâmet adresinde bulunmayan ve yurt dışında olduğu saptanan, bu güne 
kadarda askerlik görevini yapmayan aşağıda kimliği yazılı yükümlü; 

2 — 403 sayılı Kanunun 25 nci madde c, d ve e fıkrası gereğince ilân tarihinden itibaren 
üç ay içinde, Türkiye 'ye gelerek askerlik görevini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat et
mediği takdirde, hakkında aynı Kanunun hükümlerine göre "Türk Vatandaşlığını Kaybettirme" 
işlemine tabi tutulacağı ilânen tebliğ olunur. 

S.No : 1., Doğum : 1958/2189., Adı ve S o y a d ı : Kâmil Bozkurt. , Baba Adı : Abdul -
baki., İlçesi Köy veya M a h . : Uzunmustafa., H : 27., C : 102., S : 61. 

12165 / 1-1 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığından ; 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 'nin 4/6/1990 gün ve 229 sayılı kararı ile onayla
nan Eryaman Toplu Konut Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli I. ve II. Etap Revizyon İmar Planları 
Başkanlığımız ilân tahtasına asılmışür. 

İlânen ilgililere duyurulur. 12159 / 1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaralar ı yazılı gayrimenkullere ait 44160/1 no.lu dağıtım cet
veli Başkanlığımızca ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 

A d a : 9204., Parsel : 21. 12158/1-1 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve D o n a ü m Daire Başkanlığından : 

Yeni Sanayi Demir Cad . N o : 6 4 / A Ankara adresinde faaliyetlerini sürdüren 61708 T i 
caret Sicil No . lu ve Ankara Ticaret Odasında 6/691 no.lu Sicilde kayıtlı Tekiner Teknik Tica
ret Firmasına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süreyle Devlet 
İhalelerine kat ı lmaktan men cezası verilmiştir. 

Duyurulur. 12155 / 1-1 



16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 R E S M Î G A Z E T E Sayfa : 63 

Yenimahalle Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 

Çayyolu Tp.725 nolu parselde Vakıflar Bankası Tesisleri Alanı kullanımına ilişkin imar 
planı değişikliği önerisi; 

Müdür lüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 
İlgililere ilânen duyurulur. 
Çayyolu : Tp.725 parsel hk. 12250 / 1-1 

D . S . l . Genel Müdürlüğü Etl ik Tesisleri'nin imar durumunun belirlenmesine ilişkin plân 
değişiklik teklifi; 

Müdür lüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 
İlgililere ilânen duyurulur. 
Plan değişikliği hk. 12251 / 1-1 

Vakıflar Genel Müdür lüğünden : 

Vakfın A d ı : Ku lu Eğit im, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 
Vakfedenler : A l i Küçük, Kemal Onat, ihsan Yücel, Sofu Kan , Ömer Alpat , Mehmet 

Akan , Abdul lah Yazıcı, Muzaffer Habiboğlu , Mehmet Yıldız, ibrahim Dönmez, Seyit A h 
met Serbest A l i Karaca 

Vakfın i k a m e t g â h ı : Ku lu İlçesi 
Vakfın Amacı : Yasalar dahilinde ve gerekli yasal izinler al ınarak, mil l i , manevi ve ah

laki değerlere bağlı insan yetiştirme ve eğitmek, bireyler arasında sevgi ve işbirliğini artırıcı 
birlik ve beraberliği temin edici hertürlü faaliyette bulunmak, fakir öğrencilere burs vermek 
ve eğitici kurslar açmaktır . 

Vakfın Malvar l ığ ı : a) 5.000.000,— T L . nakit, b) Konya İli, Ku lu ilçesi, Kulu Mahal
lesi, Büyükdere mevkiinde bulunan tapunun 475 kütük sıra numarasında kayıtlı bina ve müş
temilatı. 

Vakfın o r g a n l a r ı : a) Mütevelli Heyeti, b) icra Heyeti, c) Murakabe Heyeti, d) Haysi
yet Divanı 

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki Tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur. 12246 / 1-1 

istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından : 

idare merkezi Ankara 'da bulunan Aselsan Askeri Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.n in 
110.000.000.000,—TL. olan sermayesini temsil eden birlik kupürü 1.000.000,— T L . nominal 
değerde I. tertip A grubu nama yazılı 40.000 adet, birl ik kupürü 1.000,— T L . nominal değer
de II. tertip A grubu nama yazılı 26.600.000 adet, B grubu hamiline yazılı 43.400.000 adet 
hisse senedi 10/7/1990 tarihinden itibaren H-90/234 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmıştır. 

12245/1 

idare merkezi izmir 'de bulunan Betoya Beton Toprak Yapı Sanayii ve Ticareti A.Ş .n in 
17.500.000.000,— T L . olan sermayesini temsil eden birlik kupürü 1.000 nominal değerde 1. 
tertip nama yazılı 13.683.867 adet, hamiline yazılı 3.816.133 adet hisse senedi 10/7/1990 tari
hinden itibaren H-90/235 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmıştır. 12245/2 

idare merkezi istanbul'da bulunan Mata Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş.n in 
1.325.000.000,— T L . , olan sermayesini temsil eden birl ik kupürü 10.000,— T L . nominal de
ğerde nama yazılı 130.590 adet, hamiline yazılı 1.910 adet hisse senedi 10/7/1990 tarihinden 
itibaren H-90/236 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmıştır. 12245 / 3 

idare merkezi istanbul'da bulunan Çelik Bahar Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.nin 300.000.000,— T L . olan sermayesini temsil eden birlik kupürü 50.000,— T L . nomi
nal değerde nama yazılı 836 adet, hamiline yazılı 5.164 adet hisse senedi 10/7/1990 tarihinden 
itibaren H-90/237 kot numarası ile Borsa Kotuna alınmıştır. 12245/4 



Sayfa : 64 RESMÎ G A Z E T E 16 Temmuz 1990 — Sayı : 20576 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

RESMÎ GAZETE'YE ABONE OLMAK İSTEYENLERİN 
DİKKATİNE... 

Bilindiği üzere Resmî Gazete'nin baskısı sadece Başbakanlık Basımevi 
Döner Sermaye İşletmesinde yapılmakta ve satışı, abonman işlemleri ile dağı
tımı yine sadece İşletmemiz kanalıyla gerçekleştirilmektedir. 

Ancak, son günlerde İşletmemize çeşitli kanallardan gelen bilgilere göre, 
bu konuda hiçbir yetkiyi haiz olmadıkları halde, bazı kişilerin Resmî Gazete'ye 
abone kabul etme yoluna gittikleri ve hatta bu konuda kendilerine başvuran
larla sözleşme yaptıkları öğrenilmiştir. 

Resmî Gazete'ye abone kabul etme yetkisi münhasıran İşletmemize ait 
olduğundan ve doğrudan İşletmemize başvurulması gerektiğinden üçüncü şa
hıslar tarafından düzenlenen abone sözleşmesi hiç bir şekilde İşletmemizi bağ
lamamakla ve herhangibir mükellefiyet yüklememektedir. 

İleride meydana gelebilecek bir takım mağduriyyetin önlenebilmesi açı
sından bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 

İlgililere önemle duyurulur. 

R e s m î Gazete F ih r i s t i 

Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü : 
Sayfa 

T ü z ü k 

90/500 Seferberlik ve Savaş Hal i Tüzüğü 'nün Yürürlüğe Konulmasına Dair 
Tüzük 1 

Teb l iğ 

— 1990/26 Sayılı İşkolu Tespit Kararı 30 

— İlânlar 33 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


