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A m a ç 

Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı, yetiştirme yurtlarındaki hizmetin türü, niteliği 
ve işleyişine ilişkin esaslar ile kuruluş ve personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirle-
mektir. 

Kapsam 

Madde 2 — B u Yönetmelik, 13-18 yaş ve 18 yaşın üzerinde korunma kararının de-
vamını gerektiren koşulları taşıyan korunmaya muhtaç çocukları; Atatürk İlke ve inkılapla-
rına bağlı, demokrasi bilincine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, beden, ruh ve duygusal 
gelişimleri sağlıklı, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek, korumak, bir iş veya meslek 
sahibi yapmakla görevli ve yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
bağlı yetiştirme yurtlarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 — B u Yönetmelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Tanımlar 

Madde 4 — B u Yönetmelikte geçen; 

a) "Genel Müdür lük" Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür
lüğünü, 

b) "İ l Müdür lüğü" İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü, 

c) "Kuruluş" Yetiştirme Yurdunu, 

d) "Yetiştirme Yurdu" 13-18 yaş ve üzerindeki korunmaya muhtaç çocukları koru-
mak, bakmak, bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştiril-
melerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarım, 

e) "Çocuk" korunmaya muhtaç çocuğu, 

f) "Korunmaya Muhtaç Çocuk" beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlik-
leri tehlikede olup, 

1 — A n a veya babasız, ana ve babasız, 

2 — A n a veya babası veya her ikis i de belli olmayan, 

3 — A n a veya babası veya her ikis i tarafından terkedilen, 

4 — A n a veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya 
uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı 
savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu, 

g) " O k u l " i lk , orta, lise ve dengi ile yükseköğrenim veren eğitim öğretim kurumunu, 

h) "Öğrenim ve Eğit im Gören Çocuk" i lk, orta, lise ve dengi ile yüksek okula giden 
veya çıraklık eğitimine ve çeşitli kurslara devam etmekte olan çocuğu, 

ı) "İş Y e r i " kamu ve özel işyerlerini, 
i) "İş Grubu Çocuk" herhangi bir iş veya meslek sahibi olmak amacıyla, kamu ve-

ya özel işyerlerinde çalışan çocuğu, 
j) "Çocuk Temsilcisi" verilen hizmetlerin verimini artırmak ve çocukların demokra

tik sürece katılımlarım sağlamak amacı ile kendi aralarında yaptıkları seçimle yetki verdik-
leri çocuğu, 

k) "Temsilciler Kuru lu" kuruluşlarda yaş veya okul durumuna göre oluşturulmuş 
grup temsilcilerinden oluşan kurulu, 

ifade eder. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 
Kuruluş ve Görevleri 

Kuruluş 
Madde 5 — Kuruluşlarda "Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu" "Sosyal Servis" 

ve i lg i l i kanunlar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur. Her kuru
luşun kapasite ve gereksinimine göre Genel Müdürlükçe hazırlanacak standart kadrolarda be
lirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak, Müdür, Müdür Yardımcısı, Sosyal Hizmet Uzmanı , 
Psikolog, Öğretmen, Doktor, Diyetisyen, Hemşire , Hemşire Yardımcısı, Teknisyen, Genel 
İdare ve Yardımcı Hizmetler Sınıfından olmak üzere çeşitli personel istihdam edilir. 

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu 
Madde 6 — Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı, 

Sosyal Hizmet Uzmanı , Psikolog, Öğretmen, Diyetisyen, Doktor ve Hemşire ile gerekli gö
rüldüğünde Çocuk Temsilcisinden oluşur. Müdür Kurulun Başkanıdır. Müdür bulunmadığı 
zamanlarda veki l i veya yardımcısı Kurula Başkanlık eder. Mesleklerarası koordinasyon ve 
ekip çalışmasını sağlayan Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu her ay toplanır. Gerekli 
hallerde Kuru l Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Kurulun toplantı raporla
rı bir deftere yazılarak her türlü denetimde gösterilmek üzere saklanır. 
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Kurulun görevleri şunlard ı r : 

a) Kuruluşta korunma altında bulunan çocukların Atatürk İlke ve İnkılapları doğrul-
tusunda topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesi amacıyla kuruluşun yıllık çalışma prog-
ramını hazırlayarak, Kuruluş Müdürlüğüne vermek ve altı ayda bir uygulamadan alman so-
nuçları değerlendirerek, İl Müdürlüğüne bildirmek, 

b) Her ay yapılan toplantılarda, bu dönem içerisindeki etkinlikleri gözden geçirmek, 
çocukların kuruluş, okul ve iş hayatındaki gereksinim ve sorunlarım tartışmak, konuya iliş-
kin önerileri incelemek ve karara bağlamak, 

c) Çocukların kamu ve özel işyerlerinde hangi iş ve mesleklerde çalışabilecekleri ko-
nusunda yaş, yetenek, i lg i ve istekleri ile çalışacakları iş ve mesleğin durumunu da gözönün-
de bulundurarak değerlendirmeler yapmak, 

d) Çocukların öğrenim başarısı, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda devam ede-
cekleri üst öğrenim kurumlar ı ve kursların belirlenmesi hususunda değerlendirmeler yapmak, 

e) Kuruluşta verilen hizmetlerin veriminin artırılması amacı ile personele yönelik 
hizmet içi eğit im programlarını belirlemek, 

f) Kuruluş hizmetleri ile i lg i l i olarak, kamu ve gönüllü kurum ve kuruluşlar, üniver-
siteler ile yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek, 

g) Çocuk Temsilcisinin seçimi de çocukların hizmete ve yönetime katılımını sağla-
mak. 

Sosyal Servis ve Görevleri 

Madde 7 — Kuruluşlarda mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üze-
re Sosyal Hizmet Uzmanlar ı ve Psikologlardan oluşan bir Sosyal Servis kurulur. Servis, ça-
lışmalarım Müdür yönetiminde yürütür. 

Sosyal Servis elemanları, kuruluşta çocuklarla doğrudan i lg i l i olan personeli yönlen-
dirme sorumluluğunu taşır. 

Sosyal Servisin Görevleri şunlardır : 

a) Çocuğun kuruluşa kabulü ve uyumu ile i lg i l i mesleki çalışımdan yapmak, 

b) Kuruluşta bakılan çocukların, ana ve babasına veya yakınlarından kimlere ne ka
dar süre ile iz in l i verilebileceğini belirlemek, bu kişiler ve aile hakkında Sosyal İnceleme Ra
poru hazırlanmasını sağlamak, 

c) Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen, çocukların psiko-sosyal gelişimleri-
ne katkıda bulunacak programlan, kuruluş ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak, 
uygulamak ve değerlendirmek, 

d) Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini belirlemek, 
aile ve çocuk arasında sağlıklı ve sürekli ilişki kurulmasını sağlamak amacı ile en az yılda bir 
kez ailenin yeniden sosyal incelemesini gerçekleştirmek, ziyaretçisi gelmeyen çocukların 
varsa ailesi, yoksa akrabaları ile ilişkiye geçilerek olumlu sosyal ilişkiler kurulmasını sağla-
mak, 

e) Çocukların okul ve işyerindeki eğitim ve öğretim işleriyle i lg i l i hizmetleri yürüt
mek ve konuya ilişkin kayıtları düzenlemek; okul-kuruluş ve işyeri-kuruluş işbirliğini sağla-
mak, 

f) Çocukların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak ve gerekli du
rumlarda konuyla i l g i l i olarak Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonu sağla
mak, 
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g) Kuruluşta hizmetin verimliliğini artırmak, personelin, çocukların özelliklerine uy
gun davranış geliştirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli konularda hizmet içi eğitim program
lan ve seminerler hazırlanmasını ve Müdürün uygun göreceği zamanlarda kuruluş personeli
ne sunulmasını sağlamak, 

h) Kuruluşta verilen hizmetlere toplumsal sorumluluk çerçevesinde, halkın gönüllü 
katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlikleri organize etmek, konuya ilişkin programlar geliştire
rek, yürütülmesini sağlamak, i lg i l i kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşlar 
arasında işbirliğinin sağlanmasında rehberlik yapmak, 

ı) Yükseköğrenime ve y a t ı l ı okullara devam eden çocukların sosyal ve psikolojik ge-
reksinimlerini belirlemek, ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla çalışmalar yapmak, 

i) Kuruluştan ayrılan çocuğun, kuruluşla ilişkisinin sürmesi, toplumda izlenmesi ve 
desteklenmesi konusunda gerekli çalışmaları yürütmek, 

j) Çocukların psiko-sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültü-
rel ve sportif etkinlikler düzenlemek, bunun için toplum kaynaklarının kullanımı yönünde ça-
lışmalar yapmak, 

k) E n az ayda bir kez servisin tüm elemanları, çocuğun grup sorumlusu ve gerek du-
yulan diğer elemanların katılımı ile "Vak 'a Tartışma ve Değerlendirme" toplantıları yapmak, 

1) Çocuklarla i lg i l i yapılan mesleki çalışmalar ve tüm kayıtların gizl i l ik ilkesine uy-
gun olarak hazırlanması ve saklanmasını sağlamak, 

m) Kuruluşun amacına uygun inceleme ve araştırmalar yapmak. 

Vak 'a Tartışma ve Değerlendirme Toplantıları 

Madde 8 — B u toplantılarda, fiziksel ve psiko-sosyal sorunları nedeniyle kuruluşa 
uyum sağlayamayan çocuklar çok yönlü ele alınarak uygun çözüm yol lan aranır. Vak'alarla 
i lg i l i toplantı raporları Sosyal Serviste saklanır. 

Uyumsuzluğun ve sorunların çözümüne yönelik olarak, çocukların aile üyeleri ve ya-
lan akrabalarının da katılımları sağlanarak mesleki çalışmalar yapılır. Süreç içerisinde 
vak'alar tekrar ele alınır. Uyumsuzluğu ve davranış bozukluğu devam eden çocukların Sos
yal Servis elemanlarınca psikiyatrik tedaviden yararlandırılmaları sağlanır. 

Bütün bu çalışmalara rağmen Sosyal Servis elemanlarınca çevre değişikliği gerekti-
ğine karar verilmesi halinde, hazırlanan gerekçeli sosyal inceleme, toplantı ve mesleki çalış-
ma raporları Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan fii l leri işlemiş veya bu tür fiillerle karşı karşı-
ya kalmış çocukların durumları , adli makamlara intikal ettirilerek Genel Müdürlük Hukuk 
Müşavirliğine gereği yapı lmak üzere bildirilir. 

İKİNCİ K I S I M 

Personelin Görev ve Yetkileri 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 

Yönetim Hizmeti Görevlileri 

Müdürün Görev ve Yetkileri 

Madde 9 — Müdürün görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini i lg i l i Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Ge-
nelgelere göre yürütmek, 
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b) Kuruluştaki çocuklara en i y i biçimde hizmet verilmesine yönelik ortamın hazır
lanması konusunda, görevliler arasında işbölümü yapmak, çocukların hizmete katılımlarını 
sağlamak için gerekli önlemleri almak ve denetlemek, 

c) Orta ve yükseköğrenime devam edecek çocuklar hakkında gerekli işlemlerin yeri
ne getirilmesini sağlamak, 

d) Çocuklar için gerekli olacak "Kefalet Senetlerini" ve benzeri evrakı Kurum adına 
imzalamak, 

e) Çocuklara, toplumda gereksinim duyulan iş alanlarının tanıtımı, yeteneklerine uy
gun meslek seçimi ve benzeri konularda rehberlik hizmetlerinin verilmesini, kamu ve özel iş
yerlerinde çalışan çocuklarla işverenleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak, 

f) Korunma karan bulunmayan çocukları İl Müdürlüğüne bildirmek, 

g) Bulunduğu ilde tedavi olanağı olmayan çocukların başka ilde tedavilerinin yapıl
masını ve tedavi süresince izlenmelerini sağlamak, 

h) Koordinasyon Kurulu ve Sosyal Servis çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi-
ni sağlamak, 

ı) Personel ve çocuklarla i lg i l i yazışmalar ve işlemlerde gizl i l ik ilkesine uyulmasını 
sağlamak, 

i) Personelin, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler uyarınca Devlet Memurların
dan istenilen tutum, davranış , kılık, kıyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek gerekli denetim
leri yapmak, 

j) Kuruluş personelinin özlük haklan ve sicil ile i lg i l i işlerinin Kanun, Tüzük ve Yö-
netmelikler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

k) Personelin günlük çalışma programlarını, çalışma saatlerim, nöbet çizelgelerini 
düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak, 

1) Hizmet içi eğitim programlarının Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesin
de uygulanmasını sağlamak, 

m) Kuruluşun çeşitli ödeneklerinin amacına uygun harcamasını, alım, satım işlerini, 
kuruluşun gereksinim ve özelliklerini, konuya ilişkin esasları da gözönünde bulundurarak dü-
zenlemek, 

n) Kuruluşun tahakkuk memuru, satınalma komisyonu başkam olarak i lg i l i işlemle-
rin yürütülmesini sağlamak, 

o) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin yürütülmesini sağlamak, kuruluş görevlile-
rinin süreli veya süresiz ayrılması veya görevinin değişmesi halinde ayniyat, sayım ve devir 
teslim işlerini genel hükümler ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde tamamlatmak, 

ö) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde, kuruluşun yıllık bütçe öne
risini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere İl Müdürlüğüne zamanında gönder
mek, 

p) Kuruluşun amacına uygun olarak Genel Müdürlükçe geliştirilen standart formla-
rın doldurulmasını sağlamak ve denetlemek, 

r) Genel Müdürlükçe istenilen bilgilerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmesi-
ni sağlamak, 

s) Her yıl sonunda kuruluşta yapılan çalışmalar, gereksinimler ve karşılaşılan sorun-
ları kapsayan bir rapor ile gelecek yıla ait çalışma programını hazırlayarak Genel Müdürlüğe 
sunulmak üzere İl Müdürlüğüne göndermek, 

ş) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla resmi ve gönül
lü kuruluşlarla işbirliği yapmak, gönüllülerin çalışmalarının programlanmasını sağlamak, 

t) Kuruluşun amacına uygun konularda araştırma ve incelemeler yapılmasını sağla
mak. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5 



Sayfa: 6 RESMİ G A Z E T E 13 Kasım 1995 - Say ı : 22462 

Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri 

Madde 10 — Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır : 

Müdür Yardımcısı, kuruluşun hizmetlerinin yerine getirilmesinde Müdüre yardım 
eder. Müdür bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir. Birden fazla müdür yardımcısı oldu-
ğunda aralarında iş bölümü yapılır. 

İKİNCİ B Ö L Ü M 

Sosyal Servis Görevlileri 

Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri 

Madde 11 — Sosyal Hizmet Uzmanının görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Kuruluşa çeşitli yollardan gelen her çocuğun i lk kabulünü yapmak ve hakkında i lk 
gözlem raporunu hazırlamak, kuruluşa uyumuna yardımcı olmak, 

b) Çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerinin sağlan-
ması amacıyla, sürekli olarak psiko-sosyal gelişimlerini izlemek, kişisel çalışma, sosyal grup 
çalışması, toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, 

c) Çocuğun ailesi ve yalanlan ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak ve çocuğun ko-
runmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini izlemek, 

d) Çocuklar ı serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katıl-
malarını sağlamak, 

e) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu yeni yaşantısına hazırlamak ve ye-
ni yaşantısının izlenmesinde görev almak, 

0 Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllülerin çalışmalarının programlanmasında görev 
almak, 

g) Hizmet içi eğit im programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında konusuyla i l 
g i l i görev almak, 

h) Yıllık çalışma programlarına göre oluşturulan aylık çalışma programlarının uygu
lama sonuçlarım, aylık rapor halinde Kuruluş Müdürüne vermek, 

ı) Kuruluşun amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak. 
Sosyal Hizmet Uzmanı yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla bir-

likte yürütür. 

Psikologun Görev ve Yetkileri 

Madde 12 — Psikoloğun görev ve yetkileri şunlard ı r : 

a) Çocuğun kuruluşta kalış süresi içerisinde zekâsını, psikolojik durumunu, yeteneği 
ile mesleki yönelimi ve i l g i l i alanlarını çeşitli test, yöntem ve tekniklerle belirlemek, 

b) Çocuğun yetiştirilmesi, meslek sahibi edilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması 
için mesleği ile i lg i l i uygulamaları yerine getirmek, 

c) Özel i lg i gerektiren çocuklarla mesleki çalışmalar yapmak ve çalışmalara ilişkin 
gerekli raporları hazırlamak, gerektiğinde çocuğun sorunlarının çözümlenmesi amacıyla has
tane, psikiyatri kl inikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vak'a takibini yapmak, 

d) Çocuklar ı serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ka-
tılmalarını sağlamak, 

e) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu, yeni yaşantısına hazırlamak, yeni 
yaşantısının izlenmesinde görev almak, 
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f) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi ve gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllülerin çalışmalarının programlanmasında görev 
almak, 

g) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında konusuyla il-
g i l i görev almak, 

h) Yıllık çalışma programlarına göre oluşturulan aylık çalışma raporlarının uygula-
ma sonuçlarını, aylık raporlar halinde Kuruluş Müdürüne vermek. 

Psikolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte yürütür. 

Grup Sorumlusu 

Madde 13 —Kuruluş ta bulunan çocuklar yaş, öğrenim, iş ve meslek durumlarına gö-
re gruplara ayrılır. Her grubun kuruluşta görevli öğretmenlerin sorumluluğuna verilmesi esas-
tır. Grup sorumluları Sosyal Servis ve Müdüre karşı sorumludur. 

Grup Sorumlusunun Görev ve Yetkileri şunlardır : 

a) Çocukların sağlıklı gelişimleri amacıyla, temizlik, düzen, giyim, yemek yeme, 
oyun ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak, 

b) Çocukları , yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 
yönlendirmek ve bu konularda çalışmalarda bulunmak, 

c) Çocukları yeteneklerine ve isteklerine göre okul ve meslek seçiminde yönlendir-
mek ve bu konuda Sosyal Servis elemanları ile işbirliği yapmak, 

d) Çocukların okul veya iş devamını sağlamak ve izlemek, programlı çalışma alış
kanlığım kazandırmak, okul ve işyeri ile i lg i l i sorunlarını çözmek, 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı gündüzlü ve yatılı ortaöğrenim kurumlarına, 
üniversiteye hazırlık kurslarına devam edecek çocuklar ile üniversite seçme sınavına girecek 
çocukları Koordinasyon Kurulu üyeleri ile birlikte belirlemek, üniversite ve yükseköğrenim 
öğrenci yurtlarından, kredi ve harç olanaklarından yararlanmaları için zamanında başvurula-
rını sağlamak, 

f) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu, Sosyal Servis elemanları ile işbir-
liği yaparak, yeni yaşantısına hazırlamak, 

g) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak, 

h) Yıllık çalışma programına uygun olarak aylık çalışma programını hazırlayıp Mü
dürün onayından sonra uygulayarak, uygulama sonuçlarını aylık rapor halinde Sosyal Servi-
se ve İdareye vermek, 

ı) Kuruluşun amacına uygun konulardaki araştırma ve incelemelere yardımcı olmak, 

i) Yaptıkları günlük çalışmaları, Müdür tarafından tasdik edilmiş olan bir deftere ya-
zarak imzalamak ve hertürlü denetimde gösterilmek üzere saklamak. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Sağlık Hizmeti Görevlileri 

Doktorun Görev ve Yetkileri 

Madde 14 — Doktorun görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Kuruluşun sağlık hizmetierini yürütmek, hemşire ve hemşire yardımcısının görev-
lerini yapmasını sağlamak ve denetlemek, 

b) Çocukların düzenli aralıklarla sağlık kontrollerini yapmak ve her çocuk için sağ-
lık dosyası hazırlamak, Genel Müdürlükçe gönderilen sağlık formlarının doldurulmasını sağ-
lamak, 
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c) Hasta çocuklar ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayenele
rini yapmak, gerekenlerin hastaneye şevkini sağlamak ve izlemek, 

d) Salgın hastalık durumunda gerekli ihbarı yapmak, gereken koruyucu, tedavi edici 
önlemleri almak, kuruluş personelinin sağlık kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek, 

e) Diyetisyen bulunmadığı hallerde çocukların beslenmeleri ile i lg i l i cetvellerin ha
zırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

0 Kendi alanında idarenin de uygun göreceği konularda ve zamanlarda seminerler 
hazırlayıp, personele ve çocuklara sunmak, 

g) Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak. 

Doktor görevlerim sosyal servis elemanları ve grup sorumlularıyla işbirliği ve ekip 
çalışması içinde yürütür. 

Diyetisyenin Görev ve Yetkileri 

Madde 15 — Diyetisyenin görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Çocukların beslenmeleri ile i lg i l i cetvellerin hazırlanması ve uygulanmasını sağ-
lamak, yemek listeleri hazırlanırken çocukların isteklerini gözönünde bulundurmak ve Çocuk 
Temsilcisi ile birlikte listeleri hazırlamak, 

b) Hasta çocukların beslenmesinde doktorun önerisine göre yemek listesini hazırla-
mak, 

c) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kalitesi ve ısıları bozulmadan servise gelmesi ve 
çocuklara dağıtılmasını, günlük rasyonla çıkan yemek numunelerinin 24 saat süreyle saklan-
masını sağlamak, 

d) Yemek servisi bölgesinin ve mutfağın sağlık koşullarına göre işletilmesini, mutfak 
personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak, 

e) Satın alınan yiyecek malzemelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde, teslim 
alman yiyecek maddelerinin şartnamelerine uygun olup olmadıklarının denetlenmesinde, sa-
tınalma komisyonunda görev almak, ambar ve deponun sağlık ve beslenme koşullarına göre 
hazırlanmasını, yiyeceklerin beslenme kurallarına uygun olarak korunmasını sağlamak, 

f) Mutfak görevlilerinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma yöntem ve tekniklerinin 
belirlenmesinde idareye yardımcı olmak, akciğer ve portör kontrollerini yaptırmalarım sağ
lamak, 

g) Özel gün ve geceler için plânlanan beslenme ile i lg i l i görevleri yürütmek. 

Diyetisyen, görevlerim sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer meslek 

elemanlarıyla işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür. 

Hemşirenin ve Hemşire Yardımcısının Görev ve Yetkileri 

Madde 16 — Hemşirenin görev ve yetkileri şunlardır : 
a) Revirde ilaçların korunma ve kullanılmasını, ayrıca çocukların sağlığı ile i lg i l i ka-

yıtların tutulmasını sağlamak, 

b) Çocukların sağ l ık ve temizlikleriyle yakından ilgilenmek, hasta çocukları belirle-
mek, doktor kontrolünden geçmesini sağlamak ve doktorun verdiği tedaviyi uygulamak, sağ
lık kuruluşlarına sevk edilen çocuklara refakat etmek ve taburcu edildiklerinde kuruluşa ge
tirmek, 

c) A c i l durumlarda i lk yardım yapmak, gerekli önlemi almak, 

d) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı durumlarda çocuğu derhal tecrit etmek, dok
tor veya kuruluş idaresine haber vermek, 

e) Revir ve tecrit yerleriyle i lg i l i işleri yürütmek, 
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f) Kuruluşun tüm bölümlerinin sağlık koşullarına uygun olması yönünde çalışmalar 
yapmak. 

g) Diyetisyen yoksa, mutfak personelinin akciğer ve portör kontrollerini yaptırmala
rını sağlamak. 

Hemşire görevlerim sosyal servis, grup sorumluları ve diğer meslek elemanlarıyla iş
birliği ve ekip çalışması içinde yürütür. 

Hemşire Yardımcısı, hemşireye her konuda yardımcı olur ve gerektiğinde onun gö
revlerini yürütür. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Büro Elemanları ve Diğer Personel 

Ayniyat Saymanının Görev ve Yetkileri 

Madde 17 — Ayniyat Saymanının görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Kuruluşun ayniyat işlemlerini mevcut Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümlerine 
göre yürütmek, bunlarla i lg i l i kayıt defterlerini tutmak, 

b) Ayniyat kayıt defter ve belgelerini saklamak, 

c) Sayış tay 'a ayniyat hesabını vermek, 

d) Ambar memuru yok ise ambar memuru görevini yapmak, 

e) Ambar işlerini kontrol etmek, 

f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmaktır. 

Ayniyat saymanının iz in l i olarak görevinden ayrılması halinde bu görev kuruluşun 
kefalete tabi memurlarından birine Müdür tarafından verilir. 

Ambar ve Depo Memurunun Görev ve Yetkileri 

Madde 18 — Ambar ve Depo Memurunun görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Ambar ın sevk ve idaresini sağlamak, 

b) Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, bunları yangın, çürüme, bozulma, ak
ma gibi hertürlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbir-
leri için ilgililere yazılı olarak bi lgi vermek, önerilerde bulunmak, 

c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak, yılda i k i kez ambar sayımı yapmak, 

d) Ambara giren malzeme ve mallan tasnif etmek, etiketlemek, düzemi bir şekilde 
korumak, 

e) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılı
ğında ilgililere vermek, 

f) Gelen ve satın alman malların muayene komisyonunca muayenesinden sonra am
bara girişlerim düzenlemek, 

g) Ambardan sevk edilen mal ve malzemelerin sevk belgelerini düzenlemek, 

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak, 

ı) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli bel-
geleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli 
işlemleri yaparak Ayniyat Saymanına vermek, 

i) Ayniyat Saymanının ve diğer yetkililerin verecekleri diğer işlemleri yapmak. 
Ambar Memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde, Ayniyat Saymanı hakkındaki hü-

kümler uygulanır. Ambar ve Depo Memuru Ayniyat Saymanının mutemedidir. 
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Ayniyat Saymanı ile Ambar Memuru ayniyat ve ambar işlemlerinden dolayı mütesel-
silen sorumludurlar. 

Satınalma Memurunun Görev ve Yetkileri 

Madde 19 — Satınalma memurunun görev ve yetkileri şunlardır : 

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak Kuruluş Müdürünün emirlerine göre satınal-
ma ile i l g i l i işlemleri yapmak, 

b) Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, üzerinde bulunan avanstan ödemek suretiy-
le, satınalınması gerekli gereksinimlerin alımını yapmak, avansın usulü dahilinde mahsubu-
nu yaptırmak, 

c) Al ımı kendisine emredilen mallan ayrıntılarıyla ayrı bir deftere kaydetmek. 

İaşe Memurunun Görev ve Yetkileri 

Madde 20 — İaşe memurunun görev ve yetkileri şunlardı r : 

Kuruluşta görevli memurlardan birisi Müdür tarafından günlük tüketim malzemeleri 
tabelası düzenlemek için görevlendirilir. Görevlendirilen memur, kuruluşta varsa Diyetisyen 
yoksa Müdür veya Müdür Yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür. 

Diğer Personel 

Madde 21 — Kuruluşta görevli diğer personel, kuruluş idaresine verilen işleri yapar, 
sorumluluğunu taşır. B u personele ilişkin görev bölümü, iş koşullan ve esasları Kuruluş Mü-
dürlüğünce tespit edilir ve yerine getirilmesi sağlanır. 

Personelin Çalışma Gün ve Saatleri 

Madde 22 — Grup sorumluları ile gerekli görülen diğer personelin çalışma gün ve 
saatleri, çocukların okul veya işe gidiş saatleri dikkate alınarak, Kuruluş Müdürlüğünce her 
ay düzenlenir. 

Dinî, Mill î Bayramlar ile sosyal etkinliklerin düzenlendiği günlerde Kuruluş Müdürü 
gerekli gördüğü personeli görevlendirebilir. Görevlendirilen personelin izinleri daha sonra 
uygun bir zamanda verilir. 

Nöbet Hizmetleri 

Madde 23 — Kuruluşlarda tatil günlerinde tam gün, diğer günlerde mesai bitiminden 
sonra, ertesi gün mesai başlangıcına kadar hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla Sosyal 
Hizmet Uzmanı , Psikolog, Grup Sorumlusu, Diyetisyen ve Hemşirenin nöbet tutması esastır. 
Nöbete giren personelin sayısının yetersiz olması durumunda uygun görülecek personele, 
Kuruluş Müdürünün teklifi, İl Müdürünün Onayı ile nöbet görevi verilebilir. Kuruluşta gö
revli sosyal servis elemanının tek olması durumunda, sosyal servis elemanına nöbet tutturul
maz. 

Nöbet ile i lg i l i diğer hususlar aşağıdaki gibi uygulanacakt ı r : 

a) Nöbet tutan personel "Nöbetçi A m i r " statüsü içinde görev yapar, 

b) Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin nöbet çizelgesi, idare tarafından düzen
lenir, 

c) Gece nöbet tutanlar, nöbet ertesi iz inl i sayılır. Cuma, Cumartesi ve diğer tatil gün
lerinde nöbet tutanlara, idarenin uygun göreceği gün iz in verilir, 

d) Nöbet hizmetinden sorumlu bayan personelden doğum yapacak olanlara, kanuni 
izinler dışında, doğum öncesi i k i ay, doğum sonrası altı ay nöbet görevi verilmez, 

e) Nöbet tutabilecek personelden durumu uygun olanlara istemleri halinde sürekli 
olarak geceleri ve tatil günlerinde nöbet görevi verilebilir, 
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f) Nöbet tutan personelin sayısının yeterli olması durumunda, hizmet süresi en az 
20 yıl olan personele nöbet görevi verilmeyebilir, 

g) Nöbet le i lg i l i hususlar, Genel Müdürlük genelgeleriyle de ayrıca düzenlenir. 

Nöbetçi A m i r i n Görev ve Yetkileri 

Nöbetçi amirin görev ve yetkileri şunlardı r : 

a) Kuruluşun disiplini, temizlik ve düzeni ile yalandan ilgilenir. Çocukların ve diğer 
görevlilerin çalışmalarını denetler ve görülen aksaklıkları giderici önlemler alır, 

b) Kuruluşta nöbet başlangıcından itibaren günlük çalışma programının uygulanma-
sını sağlar, 

c) Nöbet görevini idareden veya bir önceki nöbetçiden teslim alır ve nöbet bitimin-
den sonra nöbet defterini düzenleyerek idareye veya bir sonraki nöbetçiye teslim eder, 

d) Tedavi ve eğit ime yönelik işlerin, nöbeti süresince düzenli yürütülmesini sağlar, 

e) Nöbeti süresince nöbet mahallini terk etmeden Müdür adına görev yapar ve çocuk
ların gereksinimlerinin karşılanması açısından kuruluşun tüm yönetim sorumluluğunu taşır. 

Ü Ç Ü N C Ü K I S I M 

Kuruluş Bölümleri 

Bölümler 

Madde 24 — Kuruluşta müdür, müdür yardımcısı, sosyal servis, mülakat odası, revü-
ye tecrit yeri, yatak odası , yemek salonu, dinlenme ve çalışma odası, uygulama mutfağı, ban
yo, çamaşırhane, nöbetçi odası, ambar-depo, büro hizmetleri odası, binanın f iz ik i yapısının 
uygun olması durumunda sosyal amaçlı salonlar, ziyaretçi odası, dikiş ve ütü odası gibi bö
lümler bulunur. 

Kuruluş, bulunduğu yöre, i k l im koşul lan ve çocukların gereksinimleri gözönünde tu-
tularak belirlenecek standartlar çerçevesindeki malzemelerle döşenir. 

Sosyal Servis 
Madde 25 — Her kuruluşta, sosyal servis elemanlarının mesleki çalışma yapabile

cekleri uygun bir mekan sosyal servis olarak düzenlenir. Amacına uygun şekilde döşenir. 

Mülakat Odası 
Madde 26 — Mülakat Odası meslek elemanının çocuk veya aileleri ile mülakat ya-

pabilecekleri rahat bir ortam olarak düzenlenir. Odanın kullanımı sosyal servisin sorumlulu-
ğundadır. 

Yatak Odalar ı 
Madde 27 — Yatak odalarının olanaklar ölçüsünde az sayıda çocuk gruplarının ya

rarlanabileceği şekilde düzenlenmesi , geceleri hafif şekilde aydınlatılması sağlanır ve kuru
luşun bulunduğu yörenin, ik l im, f iz ik i ve sağlık koşullan dikkate alınarak ev ortamına uygun 
şekilde tercihen ahşap malzeme ile döşenir. 

Dinlenme Odalar ı 
Madde 28 — Dinlenme odalarının; çocukların küçük gruplar halinde yararlanabile-

cekleri şekilde birden fazla bulunması esastır. 
Dinlenme odaları çocukların gruplar halinde oturup tartışabilecekleri zekâ geliştirici 

oyunlar oynayabilecekleri, okuma gereksinimlerini giderebilecekleri şekilde, çocukların i lg i 
ve zevklerinden de yararlanılarak ev ortamı esasları çerçevesinde düzenlenir. 

Çal ışma Odalar ı 
Madde 29 — Çalışma odaları çocukların grup sorumlularının eşliğinde ders çalıştık-

ları odalardır. B u odalarda uygun sayıda masa, sandalye, ders kitapları ve kütüphane dolap-
ları bulunur. Çal ışma odalarının kuruluştaki grup sayısı kadar olması esastır. 
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Yemek Salonu 
Madde 30 — Yemek Salonu : 
a) Yemek salonunda, altı veya dört kişilik yemek masaları ve yeterli sayıda sandalye 

bulundurulur, 

b) Çocukların yemek salonuna temiz, düzgün giyiml i girmeleri, yemek öncesi ve 
sonrası temizliklerini yapabilmeleri için gerekli olanaklar sağlanır, 

c) Yemek salonunda, yemeklerin ısısı korunarak dağıtımına özen gösterilir ve rahat 
ve huzurlu yemek ortamı sağlanır. 

Mutfak 

Madde 31 — Mutfak : 

a) Mutfak duvarları ve zemini kolay temizlenebilecek nitelikteki inşaat malzemeleri 
ile boyanır ve kaplanır, 

b) Mutfakta, yemek pişirmede ve dağıtılmasında kullanılan araç ve gereçlerin düzen
l i bir biçimde korunması için dolaplar bulundurulur, 

c) Yemek pişirmede kullanılan balar araç ve gereçlerin belirli aralıklarla kalaylanma
sı sağlanır, 

d) Sebze ve meyveler ile bulaşıkların yıkanması için ayrı ayrı yerler düzenlenir, 
e) Mutfakta, günlük kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi gibi 

malzemelerin korunması için malzemelerin cinsine uygun nitelikte ayrı dolaplar bulunduru-
lur. 

f) Etlerin doğrandığı et tezgahı işin bitiminden sonra temizlenip, tuzlanarak üstü ka
patılır, 

g) Mutfak, hergün belirli aralıklarla temizlenir, sürekli düzenli ve temiz olması sağ-
lanır, haşerelere karşı belir l i zamanlarda ilaçlama yapılır, 

h) Yemek kokularının bina içine dağılmasını önlemek için gerekli havalandırma dü
zeni sağlanır, 

ı) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolü 6 ayda bir yaptırılır, 
i) Mutfak personelinin beyaz renkte, görevlerine uygun biçimde her zaman temiz ve 

düzenli giyinmeleri, başlık kullanmaları sağlanır, 
Uygulama Mutfağı 

Madde 32 — Kuruluşlarda çocuklara yemek yapma konusunda beceri kazandırmak 
amacıyla uygun bir bölüm uygulama mutfağı olarak düzenlenir. B u bölümde bir ev mutfağın
da bulunması gereken araç ve gereç bulunur; 

Revir ve Tecrit Yeri 

Madde 33 — Revir ve Tecrit Yeri : 

a) Her kuruluşta gerekli tıbbi araç ve gereçlerin bulunduğu bir revir düzenlenir, 

b) Hastalanan çocuklar revire alınır, olanaklar ölçüsünde tedavileri burada sağlanır, 

c) Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri doktorun emirleri doğrultusunda hemşire 
tarafından yürütülür, 

d) Revirin sağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak korunur, her zaman hiz
mete hazır halde bulundurulur, 

e) Revirde ilaç kullanım, revir protokol ve hasta tedavi defteri tutulur, 

f) Revirde kalan çocuklar için, konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne kadar 
hastalığın seyrini, yapılan tedavi biçimlerini, verilen ilaçları gösteren bir müşahade kağıdı tu-
tulur ve tedavi sonrası çocuğun sağlık dosyasına konulur, 

g) Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve zemini temizlenebilir nitelikte o l 
malı ve yeterli ısı tma sağlanmalıdır, 
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h) Kuruluşta bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde, hasta çocukları tecrit etmek üze-
re bir tecrit yeri bulunur, 

ı) Tecrit yerinde doktorun uygun gördüğü araç ve gereçler bulundurulur, 

i) Kuruluşta, doktorun sorumluluğu altında kullanılmak üzere, revirde veya gerekli 
görülen yerlerde ilaç ve i lk yardım dolabı bulunur. B u dolaplar k i l i t l i tutulur, 

k) İlaç dolabında bulunacak ilaçlar, kazalar, zehirlenme, böcek sokması gibi acil du-
rumlarda dikkate alınarak, doktor tarafından gereksinime göre saptanır ve korunur, 

1) Kullanım tarihi geçen ilaçlar bir tutunak ile tespit edilerek imzalanır ve ayniyat ta-
limatnamesine uygun olarak gerekli işlem yapılır. 

Banyo 

Madde 34 — Banyo kuruluş binalarında sağlık koşullarına uygun olarak klasik ha-
mam veya duşlu banyo olarak düzenlenir, kolay temizlenebilecek malzeme ile döşenir, 

a) Banyoların giriş kısmında, çocukların soyunup giyinmeleri, banyo sonrası dinle-
nebilmeleri için tercihen vinyleks kaplı kanepe ve askılar ile k i r l i çamaşırlarını koyabilecek-
leri dolap, sepet gibi uygun malzeme bulundurulur. Ayrıca çocukların özel temizliklerini ya-
pabilecekleri temizlik araçlarının da bulunduğu bölüm düzenlenir, 

b) Banyonun sürekli olarak temiz ve düzenli tutulması sağlanır. 

Çamaşırhane 

Madde 35 — Çamaşırhane, çamaşır ve kurutma makinelerinin bulunduğu bölüm ile 
temiz çamaşırların ve ütünün bulunduğu bölüm olmak üzere i k i bölüm halinde düzenlenir. 

a) K i r l i ve temiz çamaşırlar ile temizlik malzemeleri ayrı ayrı dolaplarda düzenli bir 
biçimde korunur, 

b) Çamaşırların sağlık kurallarına uygun ve temiz bir biçimde yıkanması, kurutulup 
ütülenmesi sağlanır, onarılması gerekenler onarılarak ait oldukları çocuğa verilmek üzere gö
revlilere teslim edilir, 

c) Çamaşırhanede, i ş kazalarına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve bu konuda 
çamaşırhane görevlilerinin eğitimi sağlanır, 

d) Çamaşırhane yeteri kadar havalandırılır ve her zaman temiz ve düzenli olması sağ
lanır. 

Ambar ve Depo 

Madde 36 — Ambar ve Depo : 

a) Ambar, Kuruluş Müdürlüğünce hergün saptanan belirli bir saatte günlük erzağı ia-
şe tabelasına uygun çıkartmak üzere açılır. Depo ise Müdürün iznine göre gereksinim halin-
de açılır. Ambar ve depo çift anahtarlı olup, biri Müdürde veya Müdürce görevlendirilecek 
bir sorumluda, diğeri Ambar Memurunda bulunur. Ambar ve depo sayımı ayniyat talimatna
mesine göre yapılır. Bunun dışında yapılacak kontrollerde şüphe uyandıracak farklar görül-
düğü takdirde durum incelenir ve üst makama bildirilir, 

b) Ambar ve depodaki malzemelerin giriş ve çıkışları günlük olarak malzemenin bu-
lunduğu raflardaki kartlara işlenir. Yiyecek ve temizlik malzemelerinin ayrı ayrı yerlerde, 
sağlık koşullarına uygun bir şekilde bulundurulması ve korunması sağlanır. 

Sosyal Amaçlı Salonlar 

Madde 37 — Sosyal Amaçlı Salonlar 

Olanaklar ölçüsünde çocukların müzik, tiyatro, resim, el sanatları ve benzeri faaliyet
lerinde müştereken yararlanabilecekleri sosyal amaçlı bir salon düzenlenir. 
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Diğer Bölümler 

Madde 38 — Kuruluş binasının ve bahçesinin f iz iki koşul lan elverdiği ölçüde, ço-
cukların sportif etkinlikleri yürütebilecekleri yerler ile bağış gelen kurbanlıkların kesimi için 
sağlık koşullarına uygun kesim yerleri düzenlenir. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 

Diğer ve M a l i Hükümler 

Nak i l 

Madde 39 — Nak i l gerektiren durumlar şunlard ı r : 

1 — Çocuk Yuvasından; 

a) 12 yaşını dolduran ve ilköğrenimini tamamlayan çocuklar, 

b) 12 yaşım doldurup ilköğrenimini tamamlayamayan ancak, fiziksel gelişimi açısın-
dan yuvada kalması sakıncalı görülen çocuklar, 

2 — Yetiştirme Yurtlarından; 

a) Velayet hakkı gözönünde bulundurularak, aile bağlarının kopmaması kardeşlerin 
birarada olması amacı ile ailesinin ve kardeşlerin bulunduğu illerdeki kuruluşa nakli isteni-
len çocuklar, 

b) Bulunduğu i l i n dışındaki bir ilde öğrenime devam etmek zorunda olan çocuklar, 

c) Sağlık durumu nedeni ile başka bir ile nakli gereken çocuklar, 

nakledilirler. 

Nakil ler i istenilen çocukların, nakil nedenlerine göre, aileleri, sağlık ve öğrenim du
rundan hakkında belgeler hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe du
rumları değerlendirilir. 

İlk ve ortaöğrenim ile çıraklık eğitimine devam eden çocukların nakilleri öğrenim yı-
lı sonunda yapılır. Ancak anadolu liseleri, meslek liseleri, devlet parasız yatılı ve bursluluk 
sınavları ile kurumlar sınavlarına katılan çocukların nakilleri sınav sonuçlan belli olduktan 
sonra yapılabilir. 

Genel Müdürlükçe nakli uygun görülen çocukların kuruluşta tutulan tüm kayıtları, di-
z i pusulası ekinde nakillerinin yapıldığı kuruluşa gönderilir. 

İzin 

Madde 40 — Çocuğun izinl i verilmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate a l ın ı r : 

a) Çocuğun kuruluşa kabulü aşamasında anne, baba ve izinl i verilebileceği diğer ya-
kınları belirlenerek bu kişiler ve aile hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporuna göre, 
çocuk grup sorumlusu ve sosyal servisin önerisi ve Kuruluş Müdürünün onayı ile iz in l i olarak 
verilebilir. İzin süresi 1 yılda 70 günü aşamaz, 

b) Okula giden ve meslek kurslarına katılan çocuklara, öğrenim ve iş durumları dik-
kate alınarak izin verilir. İş kolunda çalışan çocukların izinlerinde işverenin de düşüncesi alı-
nır, 

c) İzinli verilen çocuklar için iz in tutanağı doldurulur ve çocuğun dosyasında sakla
nır. İzin tutanağının bir sureti iz in alan kişiye verilir ve çocuğun bu belge ile teslimi istenir. 
İzin tutanağında çocuğun yanında götürdüğü özel eşyalar da belirtilir, 

d) Çocuğun izin süresinin biriminde bulunduğu kuruluşa teslim edilmemesi halinde, 
izinli verildiği kişiye veya çocuğa yazılı tebligat yapılarak 15 gün içinde çocuğun kuruluşa 
teslim edilmesi istenir. B u süre sonunda teslim edilmeyen çocuk ve ailesi hakkında sosyal in-
celeme raporu hazırlanır. Söz konusu raporda, korunma kararının kaldırılması uygun görü-
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lenler hakkında İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne öneride bulunulur, korunma kararını ge-
rektiren koşullar ortadan kalkmamışsa gerekli makamlara başvurularak çocuğun kuruluşa 
teslimi veya dönüşü sağlanır. 

Kaçak Çocuklar 

Madde 41 — Kuruluştan izinsiz olarak ayrılan çocuğun nerede olduğu, ailesine ve il-
gi l i makamlara bi lgi verilmek üzere araştırılır. Ailesinin yanında olduğu veya yeri belirlenen 
ve yazılı tebligata rağmen 15 gün içinde kuruluşa teslimi yapılmayan çocuğun, korunma ka-
rarını gerektiren koşulların ortadan kalktığının belirlenmesi halinde, korunma karan kaldırı-
lır. Korunma kararını gerektiren koşullar ortadan kalkmamış ise i lg i l i makamlara başvurula-
rak çocuğun kuruluşa teslimi veya dönüşü sağlanır. İlgili makamlarca yapılan tüm arama ve 
araştırmaların 5 yıl boyunca sonuç vermemesi halinde ise, çocuğun korunma kararının kaldı-
rılması yoluna gidilir. 

Ziyaretçi 

Madde 42 — Çocukların aileleri ve arkadaşları ile çalışan personelin misafirleri, mi 
safirler için düzenlenen bölümlere kabul edilir. Çocukların izni olmaksızın, yaşadıkları bö
lümlere misafir kabul edilmez. 

Kurs 

Madde 43 — Çocukların öğrenimlerine, meslek edinmelerine yönelik olarak, müzik, 
tiyatro, resim, plastik sanatlar ve her türlü sportif etkinliklere, kamu veya özel kurum ve ku
ruluşlar tarafından düzenlenecek kurslara katılmaları sağlanır. Kurslar ve kurslara katılacak 
çocuklar, koordinasyon ve değerlendirme kurulunca belirlenir. 

Çocukların her türlü kurs ve malzeme giderleri Genel Müdürlükçe gönderilen öde-
nekten karşılanır. 

Kamp 

Madde 44 — Çocukların doğadan yararlanmaları amacıyla, kamplara katılımlarının 
sağlanmasında, toplum kaynaklarının kullanımı yönünde gerekli çalışmalar yapılır ve Kuru-
luş Müdürlüğünün önerisi, İl Müdürlüğünün onayı ile kamplara katılımları sağlanır. 

Kampla i l g i l i ulaşım giderleri, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 

Çeşitli Etkinlikler 

Madde 45 — Mill î ve D i n i Bayramlar ile önemli gün ve haftalar çeşitli etkinlikler
le kutlanır. 

Ayrıca, çocukların müzik, resim, tiyatro, halk oyunları ve sportif etkinliklere yönel-
meleri ve bu alanlardaki etkinlikleri izlemeleri sağlanarak, fiziksel, sosyal ve psikolojik 
gelişimlerine yardımcı olunur. 

Hizmete Katkı 

Madde 46 — Ç o c u k l a r ı n sorumluluk duygusunu geliştirmek, kuruluşu benim-
semelerine yardımcı olmak ve kendi işlerini kendilerinin yapabilmelerine olanak sağlamak 
amacı ile idare tarafından hazırlanan bir plân ve program dahilinde; kişisel kullanım alan-
larının tertip ve düzenine tamamen , genel kullanım alanlarının tertip ve düzenine ise kısmen 
yardımcı olmaları , kuruluş hizmetine katılımları sağlanır. Kuruluşun kapasite ve f iz iki şart-
ları gözönünde bulundurularak görevlendirilecek hizmetli personel, çocukların eksik bırak-
tıkları işleri tamamlar. 

Bağış 

Madde 47 — K u r u l u ş l a r a yapılacak bağışlardan aynî olanlar ayniyat karşılığında 
kabul edilir ve ayniyat talimatnamesine göre işlem yapılır. Çocukların sosyal gelişim ve 
psikolojik özellikleri dikkate alınarak, onurlarını zedeleyecek duygusal ve psikolojik sorun-
lara yo l açacak şekilde, bağış lamı bağışçılar tarafından dağıtılmasına iz in verilmez. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15 



Sayfa: 16 RESMİ G A Z E T E 13 Kasım 1995 - Say ı : 22462 

Harçlık 

Madde 48 — Öğrenim gören çocuklarla, çeşitli nedenlerle öğrenime devam ede
meyen çocuklara aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının her yıl bütçe kanunları ile tesbit 
edilen memur maaş kat sayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar, 
hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık harçlık verilir. 

İ lkokula gidenlere 150 

Ortaokula gidenlere 175 

Lise ve Dengi Okullara gidenlere 250 

Yüksek Öğrenime Devam Edenlere 400 

a) Öğrenime devam edenlerin kredi veya burs almaları halinde harçlıkları kesilmez, 

b) Öğrenime devam etmeyen ve herhangi bir işte çalışmayan çocuklara yaş grupları 
gözönüne alınarak, bulunabilecekleri öğrenim durumuna eş oranda aylık harçlık verilir, 

c) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini kuruluşta yeme olanağı bulamayan çocuk
lara, öğrenim süresince harçlıkları i k i kat artırılarak ödenir, 

d) Çalışan çocuklara harçlık tahakkuk ettirilmez. Ancak, öğle ve akşam yemeğini ku
ruluşta yiyemeyen çalışan çocuklara yaş gruplarına göre belirlenen aylık harçlık tutarı yemek 
bedeli olarak ödenir, 

e) Kaçak durumda olan çocuklarla, ailelerinin yanına korunma kararı kaldırılmak 
üzere verilen çocuklar adına harçlık tahakkuk ettirilmez, 

f) Çocukların ay içinde kullanmadıkları harçlıkları grup sorumlularınca, çocuklar 
adına ulusal bankalarda açtırılan hesaba, aylık olarak yatırılır. Hesaba para yatırma veya çek-
mek için Kuruluş Müdürünün onayı alınır, 

g) Harçlıklar çocukların gereksinim ve özelliklerine göre günlük, haftalık veya aylık 
olarak imza karşılığında dağıtılmak üzere grup sorumlularına teslim edilir, 

h) Devlet malına ve arkadaşlarının eşyasına kasıtlı olarak zarar veren çocukların 
harçlıklarından, zarar verdiği malın ödenmesi amacıyla harçlığın 1/3 'ü oranında kesinti 
yapılabilir, 

ı) Grup sorumluları , çocuğa bir yıl içinde verilen nakit yardımlar ve haçlıkları gös-
teren, Kuruluş Müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutarlar. B u defter her türlü denetim-
de gösterilmek üzere hazır bulundurulur. Çocukların paralar ı kuruluş kasasında veya bankada 
saklanır, 

i) Döner sermayeli veya özel işletmelerde çalışan çocukların aldıkları maaş ve üc-
retler her çocuk için kayıt tutularak, gereksinim fazlası para kendi isteği doğrultusunda, 
ulusal bankalardan birinde Grup Sorumlusunca çocuk adına açtırılacak hesaba yatırılır. Para 
yatırmak veya çekmek için Kuruluş Müdürünün onayı alınır, 

j ) Tedavi, sosyal ve sportif etkinlikler ve benzeri nedenlerle i l dışına çıkan çocuğa, i l 
dışında geçireceği her gün için 50 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılmasın
dan bulunan tutar, ek harçlık olarak ödenir. 

Çocukların G i y i m i 

Madde 49 — Çocukların Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanuna uygun 
olarak, çağdaş bir şekilde giyinmeleri sağlanır. Çocukların giyecek gereksinimleri E k -1 ve 
Ek-2 'deki miktarlar gözönüne alınarak aşağıdaki usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe 
gönderilen ödeneklerden karşılanır. 

a) G i y i m eşyaları aynî olarak bir tutanakla Grup Sorumlusuna verilir, 
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b) G i y i m eşyası standart beden ölçülerine göre farklı model ve renklerde satın alınır 
veya Kuruluş Müdürlüğünce yaptırılır, 

c) Verilecek giyim eşyalarının rengi ve biçimi, çocukların istekleri, yaş, cinsiyet, 
eğitim, psiko-sosyal özellikleri ve kuruluşun çevre koşulları dikkate alınarak, çocuk temsil-
cisi ve kuruluş idaresince belirlenir, 

d) Kuruluşun bulunduğu ik l im koşulları dikkate alınarak kışlık giyecek en geç E k i m 
ayında, yazlık giyecek en geç Mayıs ayında verilir. Kuruluşa yeni kabul edilen çocuğa 
yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir, 

e) Grup Sorumluları , çocuğa bir yıl içinde verilen giyecek ve diğer aynî yardımları 
gösteren, Kuruluş Müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutarlar. B u defter her türlü 
denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur. 

Ulaştırma Giderleri 

Madde 50 — Çeşitli nedenlerle başka ildeki kuruluşlara tedavi, iş veya öğrenim 
amacı ile gönderilen çocukların ulaştırma, yemek ve konaklama giderleri ile öğrenime devam 
eden ve sanat öğrenmek için iş yerlerine giden çocukların gidiş-gelişlerindeki ulaştırma 
giderleri, mahalli olanaklar gözönünde tutularak otobüs bileti veya abonman kartı alınarak ya 
da bilet ücretleri harçlıklarına ilave edilerek, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten kar-
şılanır. 

Tedavi İlaç ve Sağlık Giderleri 

Madde 51 — Çocukların öncelikle devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilmeleri 
esastır. Ancak devlet hastanelerinde tedavinin mümkün olmadığının belgelendirilmesi halin-
de, o yerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerde, tıp fakülteleri hastanelerinde 
veya anlaşmalı özel hastanelerde tedavileri yaptırılır. 

Çocukların, her türlü tedavi, ilaç, ortez, protez ve benzeri gereksinimleri doktor ra-
poruna istinaden Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 

Eğit im ve Öğret im Giderleri 

Madde 52 — Öğrenim gören çocukların eğitim ve öğrenimlerine ilişkin her türlü 
araç, gereç ile sınava giriş harç masrafları, kayıt ücretleri ve diğer masrafları Genel Müdür
lükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 

Yemek Çeşitleri, Miktar ı ve Zamanı 

Madde 53 — Kuruluşlarda günlük yemek çeşidi, miktarı ve zamanı aşağıdaki esas-
lara göre düzenlen i r : 

a) Yemekler mevcut çocuk sayısına, çocukların özel durumlarına ve düzenlenecek 
sosyal etkinliklerin gerektirdiği miktarlarda Genel Müdürlükçe yayımlanacak genelgelerdeki 
esas ve miktarlara uygun olarak verilir, 

b) Kuruluş Müdürlüğünce uygun görülecek etkinlikler ve kuruluşta bulunan uygula-
ma mutfakları için gerekli oları besin maddelerinin sağlanması ve yaptırılması için ek tabela 
hazırlanır, 

c) Kuruluş personeline öğle yemeği, sürekli olarak kuruluşta k a l a n nöbetçilere üç 
öğün yemek ve vardiya uygulanan kuruluşlarda da personelin çalışma süresi içinde yer a l a n 
öğünlerde yemek verilir. Da imi iaşeye tabi personelden izin, hastalık veya diğer sebeplerle 
bir günden fazla kuruluştan ayrılmış bulunanlar, öğle yemeğini kuruluşta yemeyen, iz inl i ve 
kaçak oları çocuklara ait istihkaklar tabeladan çıkarılır. 
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Personelin G i y i m i 

Madde 54 — Kuruluş personelinin, hizmet süresince Devlet Memurları Kıyafet 
Yönetmeliği esas alınarak hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri sağlanır. Grup 
sorumluları ve meslek elemanları sosyal etkinliklerde hareketi kolaylaştıran kıyafetler 
giyebilirler. 

Bahçe Düzeni 

Madde 55 — Kuruluş bahçeleri, çocukların oyun, açık havadan yararlanmaları ve 
spor gereksinimleri gözönünde alınarak düzenlenir. Bahçenin düzeninde çocukların katkıları 
da sağlanır. 

İ laçlama 

Madde 56 — Kuruluştaki bölümler haşerelere karşı düzenli olarak, çocuk ve 

yiyeceklere zarar vermeyecek biçimde ilaçlanır. 

Standart Formlar 

Madde 57 — Kuruluşlarda, esasları Genel Müdürlük tarafından geliştirilen hizmete 
ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve Genel Müdürlüğe 
belirtilen zamanlarda gönderilir. 

M a l i Hükümler 

Madde 58 — Kuruluşun giderleri konu ile i lg i l i mevzuat gereği Genel Müdürlük 
tarafından gönderilen ödeneklerden karşılanır. B u ödeneklerin gereksinim önceliklerine göre 
uygun bir şekilde ve zamanında kullanılması esastır. 

Madde 59 — Kuruluşlarda harcamalar, i lg i l i mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından 
belirlenen genel esaslara uyularak yapılır. 

Madde 60 — Muhasebe İşleri, Devlet Muhasebe Usullerine göre yürütülür. 

Madde 61 — H e r kuruluş mevcuduna, gereksinime göre bütçe tekliflerini Genel 
Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde hazırlayarak her yıl Haziran ayında Genel Müdür
lüğe gönderir. 

BEŞİNCİ K I S I M 

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 62 — 1/10/1984 tarih ve 18532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 63 — Sayıştay Başkanlığı 'nın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 64 — B u Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 
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E K - 1 

YETİŞTİRME Y U R T L A R I N D A B A K I L M A K T A O l a r ı Ç O C U K L A R I N 

Y I L L I K GİYİM - K U Ş A M İSTİHKAKLARI 

E R K E K Ç O C U K L A R I : 

M A L Z E M E N İ N CİNSİ Y I L L I K İSTİHKAK A Ç I K L A M A 

1 - İç çamaşırı 10 takım 5 takım yazlık 

5 takım kışlık 

2 - Çorap 10 çift Yazlık ve kışlık 

3 - Kağıt mendil 52 adet 

4 - Pijama 3 takım 1 yazlık, 2 kışlık 

5 - Oku l forması 2 adet 

6 - Oku l çantası 1 adet 

7 - T e r l i k 2 adet 

8 - Pantolon 4 adet 2 yazlık, 2 kışlık 

9 - Kemer 2 adet 

10 - Kravat 2 adet 

11 - Gömlek 3 adet 

12 - Tişört 4 adet 

1 3 - K a z a k 2 adet 

14 - Süveter 2 adet 

15 - Ayakkabı 3 çift Yazlık, kışlık, spor 

16 - Eşofman 1 adet 

17 - Palto veya mont 2 yılda bir 

18 - Eldiven 1 çift 

19 - Kaşkol 1 adet 

20 - Mayo 1 adet 

21 - Traş malzemesi E n fazla 3 çeşit 16 yaş üzeri çocuklara 

22 - El-yüz havlusu 2 adet 

23 - Bomoz veya banyo havlusu 1 adet 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19 
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E K - 2 

YETİŞTİRME Y U R T L A R I N D A B A K I L M A K T A O l a r ı Ç O C U K L A R I N 

Y I L L I K GİYİM - K U Ş A M İSTİHKAKLARI 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20 

K I Z Ç O C U K L A R : 

M A L Z E M E N İ N CİNSİ Y I L L I K İSTİHKAK A Ç I K L A M A 

1 - İç çamaşırı 10 takım 5 takım yazlık 

5 takım kışlık 

2 - Çorap 10 çift Külotlu ve spor 

3 - Kağıt mendil 52 adet 

4 - Gecelik, Pijama 3 adet 1 yazlık, 2 kışlık 

5 - Oku l forması 2 adet 

6 - Okul çantası 1 adet 

7 - Terlik 2 adet 

8 - E t e k 3 adet Yazlık, kışlık 

9 - Pantolon 3 adet Yazlık, kışlık 

10 - Elbise 2 adet 1 yazlık, 1 kışlık 

11 - Hırka 1 adet 

12 - B luz 4 adet 2 yazlık, 2 kışlık 

1 3 - K a z a k 3 adet 

14 - Kemer 1 adet 

15 - Ayakkabı 3 çift Yazlık, kışlık, spor 

16 - Eşofman 1 adet 

17 - Manto veya mont 2 yılda bir 

18 - Eldiven 1 çift 

1 9 - K a ş k o l 1 adet 

20 - Bere 1 adet 

21 - Mayo 1 adet 

22 - Pet 10'luk 12 paket 

, 23 - El-yüz havlusu 2 adet 

24 - Bornoz veya banyo havlusu 1 adet 
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Niğde Üniversitesinden: 

Niğde Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği 

Madde 1 — B u Yönetmelik Niğde Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 'nin tanımını, 
görev ve çalışma esaslarım belirlemek amacı ile düzenlenmiştir. 

Madde 2 — B u Yönetmelikte : 

a) "Ünivers i te" Niğde Üniversitesi 'ni , 

b) "Başkanl ık" Niğde Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlı-
ğı 'nı , 

c) "Başkan" Niğde Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 'nı , 

d) " B i r i m " Niğde Üniversi tesi 'ne bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları, 

e) " B i r i m Yöneticileri" Niğde Üniversitesi 'ne bağlı Fakülte Dekanlıkları, Enstitü 
Müdürleri ile Yüksekokul Müdürlerim, 

ifade eder. 

Madde 3 — Niğde Üniversitesi Kütüphanesi 

a) Merkez Kütüphanesi 'nden oluşur. 

b) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı 
olur. 

Madde 4 — Kütüphane hizmetleri; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülür. 

Kütüphaneye alınması istenilen (kitap, periyodik, mikrofilm, disket vs.) materyallerin 
seçimi ve fiyatı belli olmayanların fiyat taktiri Rektör veya Rektör Yardımcısı başkanlığında 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ile en az 1 kütüphaneciden oluşan "Kitap Se
çimi ve Değer Taktir Komisyonu"nca bütçe ödenekleri ve sarf usulü dikkate alınarak yapılır. 

Madde 5 — Başkan ' ın atanması ve görevleri : 

a) Tercihen kütüphanecilik eğitimi görmüş ve konusunda tecrübeli kişiler arasından 
2547 sayılı Kanunun i lg i l i maddeleri uyarınca atanır. 

b) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli kadroyu oluştu-
rur. Kütüphane işlerini planlar, yönetimi ve iş bölümünü sağlar, hizmet içi eğitim ve denetim 
görevini yerine getirir. 

c) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye 
girmesi için çalışmalar yapar. 

d) Yurt içinde ve yurt dışında kütüphanecilik konularında düzenlenen seminer ve 
konferansları izler. 

e) Kütüphanenin yıllık ihtiyaç ve giderlerini gözönüne alarak düzenlenen bütçe tas-
lağını Rektörlüğe sunar. 

f) Her yıl sonunda kütüphanenin çalışmaları ile ilgili rapor hazırlar ve Rektörlüğe su-
nar. 

Madde 6 — Kütüphane hizmetleri, teknik hizmetler ve okuyucu hizmetleri olmak 
üzere ikiye ayrılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 21 
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Madde 7 — Teknik hizmetler aşağıdaki faaliyetleri kapsar: 

a) Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak 
üzere kitap, süreli yayın, görsel-işitsel araç gereçler ve diğer materyalin temin edilmesi, 

b) Kütüphanelere sağlanan materyalin en uygun sisteme göre düzenlenerek okuyucu-
ların yararlanmasına sunmak üzere kataloglandırılması ve sınıflandırılması, 

c) Yıpranan materyalin onarım ve ciltlenmesi, (bu iş cilt atölyesi tarafından gerçek-
leştirilir.) 

d) Kütüphane kolleksiyonuna yeni k a t ı l a n materyalin bir düzen içerisinde Üniversi-
te içine ve dışına duyurulmasıdır. 

Madde 8 — Okuyucu hizmetleri aşağıdaki faaliyetleri kapsar: 

a) Danışma hizmetleri : 

Kütüphane düzeninin ve kolleksiyonunun Üniversite içinde ve dışında tanıtıldığı, öğ-
retim elemanlarına bibliyografya taramalarında yardımcı olunduğu, yeni çıkan yayınların du-
yurulduğu, enformasyon hizmetlerini yürütmek ve kütüphanenin kullanımına yardımcı ol-
mak amacıyla eğitim programlarının düzenlendiği danışma hizmetleri. 

b) Ödünç verme hizmetleri : 

Kütüphane kolleksiyonunun kütüphane içi ve dışı dolaşımım sağlamak ve denetle-
mektir. Ancak ansiklopedi, sözlük, abstraklar, indeksler vb. başvuru kaynakları, süreli yayın-
ların son sayıları, yazma ve nadir eserler, tezler, görsel-işitsel materyal, reserve ve birimler-
ce tespit edilen diğer eserler kolleksiyonu kütüphane dışına ödünç verilmez. 

c) Görsel-işitsel hizmetler: 

Eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, 
sağlamak, çoğaltmak ve bell i bir düzen içinde hizmete sunmaktır. 

d) Kütüphanelerarası işbirliği hizmetleri : 

Kullanıcıya araştırma ve eğitim çalışmaları için gerekli oları, ancak kütüphanede bu-
lunmayan materyali diğer kütüphanelerden sağlamaktır. 

Madde 9 — B u Yönetmelik hükümleri uyarınca kütüphane hizmetleri, merkez kü-
tüphanesinde, başkan tarafından hazırlanan, Rektörce onaylanan ilkeler çerçevesinde yürütü-
lür. 

Madde 10 — Üniversite kütüphanesinde bulunan yazma ve nadir eserlerin onarılma-
sı, okuyucu hizmetlerine hazır hale getirilmesi ve hizmete sunulması Üniversite Yönetim Ku-
rulu'nun bu Yönetmelik çerçevesinde tespit edeceği ilkeler uyarınca sağlanır. 

Madde 11 — Kütüphaneden yararlanan bütün okuyucular kontrol edilir ve materyal 
çalınmasına karşı her türlü tedbir alınır. Kütüphaneden yararlananlar ödünç aldıkları mater-
yali i y i kullanmakla ve belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdür. Yazma ve nadir eserler-
le arşiv materyallerinin incelenmesi kütüphane yöneticisinin iznine bağlıdır. 

Madde 12 — Kitapların ödünç a l ı m ı ve iadesi "Kütüphane Yönergesi"nde belirtilen 
kurallara göre yapılır. 

Madde 13 — Üniversitede yapılan doktora, yüksek lisans ve mezuniyet tezlerinin bi-
rer nüshası kütüphanede toplanır. 

Madde 14 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 15 — B u Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22 
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YARGI BÖLÜMÜ 

Anayasa Mahkemesi Kararı 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas Sayısı : 1994/73 
Karar Sayısı: 1994/75 
Karar Günü : 25/10/1994 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 

İTİRAZIN KONUSU : 17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigor-
t a l a r Kanunu'nun 110. maddesinin b i r i n c i tümcesinde yer alan, "... 
suç sayılır b i r hareketi yüzünden hastalanan sigortalıya geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmemesi..."ni öngören kuralın Anayasa'nın 2., 
5. ve 61. maddelerine aykırılığı savıyla i p t a l i istemidir. 

I- OLAY 

Tümüyle kendi kusuru sonucu meydana gelen b i r t r a f i k 
kazasında yaralanan ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nca tedavi altına 
alınan sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik tazminatının Kurum'ca 
dava edilmesi üzerine Kayseri İş Mahkemesi'nce Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun 110. maddesine göre sigortalıdan ger i alınmasına karar 
verilmiş ve karar sigortalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Temyiz istemini inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dai r e s i , 506 
sayılı Yasa'nın 110. maddesinin b i r i n c i tümcesinde yer a l a n ve suç 
sayıları b i r hareketi yüzünden hastalanan sigortalıya geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmemesini öngören kuralın i p t a l i istemiyle 
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. 

I I - İTİRAZIN GEREKÇESİ 

İtiraz yoluna başvuran 10. Hukuk Daire'nin kararının 
gerekçe bölümünde aynen şöyle denilmektedir : 

"a- Davada, Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortalısına ödemiş 
bulunduğu geçici işgöremezlik ödeneğini, 506 sayılı Kanunun 110. 
maddesi hükmüne dayanarak ger i istemektedir. Gerçekten anılan madde 
"kasti veya suç sayılır b i r hareketi yüzünden işkazasına uğrayan, 
meslek hastalığına t u t u l a n veya hastalanan sigortalıya geçici 
işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik g e l i r i verilmemesini 
öngörmektedir. Maddenin sürekli işgöremezlik g e l i r i i l e i l g i l i 
hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin 10.12.1991 günlü, 23/47 sayılı kararıy-
la i p t a l edilmiş durumdadır. Temyiz incelemesine gelen mahkeme 
kararı, anıları maddenin geçici işgöremezlik ödeneği i l e i l g i l i hükmü 
uygulanarak, ödenmiş o l a n ödeneğinin ger i alınması yolunda 
kurulmuştur. Kararda, sigortalının, vukua gelen t r a f i k kazasında 
tamamen kusurlu, çarpışan öteki araç sürücüsünün ise kusursuz olduğu 
belirtilmiştir. 

Bu durumda mahkeme kararının Yasa'ya uygun olması ve bu 
nedenle onanması gerekmekte ise de, Dairemizce, davada uygulanan 
yasa kuralının Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varılarak i t i r a z 
yoluna başvurulmasına karar verilmiştir. 

Yargı Bölümü Sayfa: 1 

Not: Anayasa Mahkemesi Kararları, metinlerden film çekilmek suretiyle yayımlanmaktadır. 



Sayfa: 24 RESMİ G A Z E T E 13 Kasım 1995 - Say ı : 22462 

b- Anayasa'ya aykırılığın gerekçeleri : 

Aykırılık gerekçeleri Anayasa Mahkemesi'nin yukarıda sözü 
edilen kararında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Bu gerekçeler özetlenecek olursa : 

Anayasa'nın "Sosyal güvenlik hakkı" başlıklı 60. maddesinin 
b i r i n c i fıkrasında, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olması 
öngörülmüştür. Sosyal güvenlik hakkı, çalışanların çalışma 
yaşamlarının ve yarınlarının güvencesidir. Çalışanları bu güvenceye 
kavuşturmak Anayasa'nın ayrıca 2. maddesi kuralının da gereğidir. 
Gerçekten, anılan maddede benimsenen sosyal devlet i l k e s i , 
vatandaşın sosyal durumu ve refahı i l e ilgilenme ve onlara asgari 
yaşam düzeyi sağlama görevini de içerir. Anayasa'nın 5. maddesi, 
devletin temel amaç ve görevlerini daha da somutlaştırarak "... 
kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk d e v l e t i ve adalet i l k e l e -
r i y l e bağdaşmayacak surette sınırlayan s i y a s a l , ekonomik ve sosyal 
engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi 
için g e r e k l i şartları hazırlamaya çalışmak ..." biçiminde 
belirlemiştir. Emeğinden ve yasaların. düzenlediği sosyal 
güvenliğinden başka hiçbir güvenceye sahip olmayan işçinin, k a s t i 
davranışı dışında suç sayılabilecek kusurlu herhangi b i r olay 
nedeniyle sosyal güvenlikten yoksun bırakılması prime dayanan 
sigorta anlayışına ve giderek Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kuruluş 
ve varlık nedenine de ters düşer. 

Anayasa Mahkemesi kararından özetlenen görüş ışığında dava 
konusuna bakarsak şu durumlar sözkonusu olur: Davalı kullandığı 
aracı kusurlu biçimde sürerek i k i aracın çarpışmasına ve bu arada 
kendisinin de yaralanmasına yol açmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu 
sigortalısı o l a n davalı 23.3.1991 - 9.11.1992 t a r i h l e r i arasında 
k a l a n uzun b i r süre i s t i r a h a t l i sayılmıştır. 

506 sayılı Kanun'un 33. maddesinin son fıkrasında "bu madde 
gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koru-
ma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarını görme 
k a b i l i y e t i n i artırma amacını güder" kuralı yer alır. Bu amaç geçici 
işgöremezlik ödeneği yönünden de geçerlidir. Geçici olarak 
işgöremez durumuna giren işçi, çalışamadığı için ücret 
alamayacaktır. Esasen aldığı ücretle kıtı kıtına geçinebilen işçi, 
işgöremezlik ödeneğinden de yoksun kalınca, yasada b e l i r t i l e n 
sağlığını koruma, çalışma gücünü yeniden kazanma ve kendi 
ihtiyaçlarını görme k a b i l i y e t i n i artırma amaçları da 
gerçekleşmiyecektir. Böylesine b i r sonucun, çalışsın çalışmasın, 
herkese sosyal güvenlik hakkı tanıyan Anayasa kuralları i l e bağdaşır 
b i r yanı yoktur. 

Sonuç : 506 sayılı Kanun'un 110. maddesinin b i r i n c i tümce-
sinde yer a l a n ve suç sayılan b i r hareketi yüzünden hastalanan 
sigortalıya geçici işgörmezlik ödeneği verilmemesini öngören kuralın 
Anayasa'nın 2., 5. ve 61. maddelerine aykırılığı nedeniyle i p t a l i 
için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına 6.7.1994 gününde 
oybirliğiyle karar v e r i l d i . " 

I I I - YASA METİNLERİ 

A- İptali İstenilen Yasa Kuralı 

İptali i s t e n i l e n kuralın yer aldığı 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Yasası'nın 110. maddesi şöyledir : 

Yargı Bölümü Sayfa: 2 
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"Madde 110- Kastı veya suç sayılır b i r hareketi yüzünden iş 
kazasına uğrayan, meslek hastalısına t u t u l a n veya hastalanan 
sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik 
g e l i r i verilmez. Sigortalıya yalnız g e r e k l i sağlık yardımı 
yapılır." 

B- Dayanılan Anayasa Kuralları 
İtiraz başvurusunda dayanılan Anayasa kuralları şunlardır : 

1- "MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta b e l i r t i l e n temel i l k e l e -
re dayanan, demokratik, lâik ve sosyal b i r hukuk D e v l e t i d i r . " 

2- "MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk mi l l e -
t i n i n bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini. 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, 
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk d e v l e t i ve adalet i l k e l e r i y l e bağdaşmayacak surette 
sınırlayan s i y a s a l , ekonomik ve sosyal e n g e l l e r i kaldırmaya, insanın 
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için g e r e k l i şartları hazırla-
maya çalışmaktır." 

3- "MADDE 60.- Herkes, sosyal güvenlik hakkına s a h i p t i r . 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak ger e k l i t e d b i r l e r i alır ve 
teşkilatı kurar." 

4- "MADDE 61.- Devlet, harp ve vazi f e şehitlerinin dul ve 
yetimler i y l e , malûl ve g a z i l e r i korur ve toplumda kendilerine 
yaraşır b i r hayat seviyesi sağlar. 

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibak
larını sağlayıcı t e d b i r l e r i alır. 

Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve 
sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. 

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması 
için her türlü t e d b i r i alır. 

Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve t e s i s l e r i kurar veya 
kurdurur." 

IV- İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Yekta 
Güngör ÖZDEN, Güven DİNÇER, İhsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. 
SEZER, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, A l i 
HÜNER ve Lütfi F. TUNCEL'in katılmalarıyla 20.9.1994 günü yapıları 
i l k inceleme toplantısında dosyadaki eksikliğin giderildiği 
anlaşıldığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar 
verilmiştir. 

V- ESASIN İNCELENMESİ 

İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı ve e k l e r i , i t i r a z 
konusu ya3a kuralı i l e dayanılan Anayasa kuralları, bunların 
gerekçeleri ve öteki yasama b e l g e l e r i okunup incelendikten sonra 
gereği görüşülüp düşünüldü : 
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A- Sınırlama Sorunu 

İtiraz yoluna başvuran Yargıtay 10. Hukuk D a i r e s i , 506 
sayılı Yasa'nın 110. maddesinin b i r i n c i tümcesinde yer alan, suç 
sayılır b i r hareketi yüzünden hastalanan sigortalıya geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmemesini öngören kuralın Anayasa'ya 
aykırılığı savıyla i p t a l i isteminde bulunurken suçların türü 
yönünden b i r ayrıma gitmemiş ve istemini sınırlandırmamıştır. 

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin 
Kuruluşu ve Yargılama U s u l l e r i Hakkında Yasa'nın 28. maddelerinde, 
i t i r a z yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların Mahkeme'nin 
görev alanı ve bakmakta olduğu davada uygulanacak yasa kuralı i l e 
i l g i l i olması öngörülmüştür. 

İtiraz yoluna başvuran Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 
bakmakta olduğu dava, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nın 110. 
maddesinin uygulanmasından doğmuştur. Sözü edilen maddeye göre 
kasdi veya suç sayılabilir b i r hareketi yüzünden iş kazasına 
uğrayan, meslek hastalığına tutuları veya hastalanan sigortalılara 
geçici ve sürekli iş göremezlik g e l i r i verilmemektedir. Davaya konu 
olay, kasdi olmayan ve suç sayılır b i r eylemi yüzünden iş kazasına 
uğrayan sigortalıya geçici iş göremezlik g e l i r i bağlanmasına 
ilişkindir. 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, Sosyal Sigortalar Yasası'nın 
110. maddesinin b i r i n c i tümcesinin, suç sayıları b i r eylemi yüzünden 
iş kazasına uğrayan sigortalının geçici iş göremezlik g e l i r i 
almamasına ilişkin kurallarını uygulama durumundadır. Olayda 
davalının kasde dayanmayan kusurlu b i r eylemi sonucu iş kazasına 
uğraması söz konusudur. 

Bu nedenlerle, 17.7.1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Yasası'nın i p t a l i i s t e n i l e n 110. maddesinin esas yönünden 
incelenmesinin, "... suç sayılan t a k s i r l i b i r hareketi yüzünden iş 
kazasına uğrayan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmemesi..." i l e sınırlı olarak yapılması gerekmektedir. 

B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu 

1- Anayasa'nın 2., 5. ve 60. Maddeleri Yönünden inceleme 

Anayasa'nın "sosyal güvenlik hakkı" başlıklı 60. maddesinin 
b i r i n c i fıkrasında, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olması 
öngörülmüştür. Sosyal güvenlik hakkı, çalışanların yaşamlarının ve 
yarınlarının güvencesidir. Sosyal güvenlik, toplumun parçası oları 
bireylere, g e l i r l e r i ne olursa olsun doğal b i r olay oları yaşlılık 
i l e hastalık, kaza, ölüm ve malûllük g i b i sosyal r i s k l e r karşısında 
asgari b i r yaşam düzeyi sağlama amacına yöneliktir. 60. maddenin 
i k i n c i fıkrasında Devlete sosyal güvenliği sağlayacak ger e k l i 
önlemleri almak ve teşkilâtı kurmak görevi verilmiştir. T.C. 
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu, ülkemizde 
sosyal güvenliğin temelini oluşturan kurumlardır. Sosyal Sigortalar 
Kurumu, hizmet akdine dayanarak b i r veya birkaç işveren tarafından 
çalıştırılanlara, iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, 
analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde sosyal sigorta 
yardımları yapan sosyal güvenlik kuruluşudur. Çalışmaları, yasal 
ölçüler içinde ve sigorta esaslarına göre düzenlenmiştir. Bu madde 
sosyal güvenliğin düzenlenmesinde temel kural olmakla b i r l i k t e , 
Anayasa'da, çalışma hayatını düzenleyen diğer kura l l a r bütün sosyal 
güvenlik kurumları g i b i Sosyal Sigortalar Kurumu için de geçerlidir. 
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Sosyal devlet Anayasa'nın 2. maddesi uyarınca vatandaşın 
sosyal durumu ve refahı i l e i l g i l e n e n ve onlara asgari yaşam düzeyi 
sağlayan d e v l e t t i r . Anayasa'nın 5. maddesinde i s e , "... kişilerin 
ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak 
ve hürriyetlerine, sosyal hukuk d e v l e t i ve adalet i l k e l e r i y l e 
bağdaşmayacak surette sınırlayan s i y a s a l , ekonomik ve sosyal 
e n g e l l e r i kaldırmaya, insanın maddi ve manevî varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak ..." devletin temel amaç 
ve görevleri arasında sayılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Yasası'nın i t i r a z konusu 110. maddesinde, 
kasdi veya suç sayılır b i r hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, 
meslek hastalığına tutuları ya da hastalanan sigortalıya geçici iş 
göremezlik ödeneğiyle sürekli iş göremezlik g e l i r i n i n verilemeyeceği 
ve sigortalıya yalnız ger e k l i sağlık yardımlarının yapılacağı 
öngörülmüştür. Buna göre, sigortalının suç sayılır b i r hareketiyle 
iş kazasına uğraması durumunda, sigortalı geçici işgörmezlik 
gelirinden yararlandırılmamaktadır. 

Sosyal sigorta yasalarla kurulmuş b i r sistem olup, sigorta-
nın kapsamı, sigorta alanı ve kapsadığı r i s k l e r i l e alınacak primler 
yasal ölçülerle belirlenmiştir. Sosyal güvenliğin ve sigortanın 
temel özelliği ve nedeni oları sosyal r i s k l e r i n karşılaması işlevini 
yasaların öngörmesi zorunludur. Diğer yandan modern toplumun 
ulaştığı b i l i m s e l düzey ve i l e r i teknolojik uygulamalar iş k a z a l a r ı 
ve meslek hastalıklarına yeni boyutlar getirmiş ve yeni iş güvenliği 
sorunları ortaya çıkarmıştır. İleri ve karmaşık teknolojik 
uygulamalar bağlamında "kusur" kavramı, ceza hukukundaki anlamıyla 
"suç kavramı"na dönüşebilmekte ve maddenin düzenlenişine göre k a s t i 
suç olmasa b i l e bu tür suç sayılabilir b i r eylemi yüzünden işçi 
sosyal güvenliğinden yoksun kalabilmektedir. 

Emeğinden ve sosyal güvenliğinden başka hiçbir güvenceye 
sahip olmayan işçinin, suç sayılabilecek kusurlu b i r eylemi 
nedeniyle sosyal güvenlikten yoksun bırakılması, prime dayanan 
sigorta anlayışına ters düşmektedir. 

Yasa'nın 110. maddesinin t a k s i r l i suçları nedeniyle meydana 
gelen iş kazalarında işçiyi geçici iş göremezlik gelirinden yoksun 
bırakan kuralı, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kuruluş ve varlık 
nedenine de aykırı düşmektedir. 

Bu nedenlerle, sınırlama kararı uyarınca incelenen 110. 
maddedeki i t i r a z konusu kural 2., 5. ve 60. maddelerine aykırıdır. 
İptali gerekir. 

Haşim KILIÇ bu görüşe katılmamıştır. 

2- Anayasa'nın 61. Maddesi Yönünden İnceleme 

Anayasa'nın 61. maddesinde harp ve vazife şehitlerinin dul 
ve yetimleri i l e malûl ve g a z i l e r i n , sakatların, yaşlıların ve 
korunmaya muhtaç çocukların devletçe korunmalarına yönelik özel 
ku r a l l a r konulmuştur. 

Anayasa'nın 60. ve 61. maddeleri, geniş anlamda sosyal 
güvenlik konularını düzenleyen maddeler olmalarına karşın 
b i r b i r l e r i n d e n tümüyle ayrıdırlar. 61. madde, toplumun özel olarak 
koruması ve gözetmesi gereken b i r kesiminin sosyal güvenliğini, 60. 
maddesi ise sigorta esasına dayanan ve çalışanların geleceğini 
güvence altına alan sosyal güvenlik s i s t e m l e r i n i düzenlemektedir. 
Bu nedenle i t i r a z konusu kuralın Anayasa'nın 61. maddesi i l e i l g i s i 
görülememiştir. 
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VI- SONUÇ 

Sınırlama kararı uyarınca incelenen 17.7.1964 günlü, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 110. maddesinin, "... suç 
sayıları t a k s i r l i b i r hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan 
sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilmemesi ..." yönünden 
Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Haşim KILIÇ'ın karşıoyu ve 
OYÇOKLUĞUYLA; 

25.10.1994 gününde karar v e r i l d i . 

Başkan 
Yekta Güngör ÖZDEN 

Başkanvekili 
Güven DİNÇER 

Üye 
İhsan PEKEL 

Üye 
Selçuk TÜZÜN 

Üye 
Ahmet N. SEZER 

Üye 
Haşim KILIÇ 

Üye 
Yalçın ACARGÜN 

Üye 
Mustafa BUMİN 

Üye 
Sacit ADALI 

Üye 
A l i HÜNER 

Üye 
Lütfi F. TUNCEL 
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KARŞIOY GEREKÇEM 

Esas Sayısı : 1994/73 
Karar Sayısı : 1994/75 

Anayasa'nın 60. maddesinde herkesin sosyal güvenlik hakkına 
sahip olduğu b e l i r t i l e r e k sosyal r i s k l e r karşısında asgari b i r hayat 
seviyenin teminat altına alınması amaçlanmıştır. Yine aynı madde 
de, b e l i r t i l e n sosyal güvenliği sağlayacak sosyal güvenlik 
kuruluşlarını kurma görevi de devlete verilmiştir. Sosyal Sigorta-
l a r Kurumu bu kapsamda görev yapan b i r sosyal güvenlik kuruluşudur. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 26. maddesi işveren sorum-
luluğunu düzenlemiştir. İşverenin kendi suç sayılır b i r hareketi 
sebebiyle meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığından dolayı 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun işçiye yaptığı ödemeler işverenden 
t a h s i l edilmektedir. Bu maddenin Anayasa'ya aykırılığı iddia 
edilmiş fakat Anayasa Mahkemesi 1990/28 Esas, 1991/11 sayılı kararı 
i l e maddenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Kararda 
" ... İşverenin Sosyal Sigortalar karşısındaki sorumluluğunu düzen-
leyen i t i r a z konusu kural, kurumun iş kazası ya da meslek 
hastalığına uğrayan sigortalı için yaptığı g i d e r l e r i sigortalının 
zarara uğramasına neden olanlarından rûcu yoluyla g e r i isteyebilme 
hakkı, kurumuna sigortalıya yardım yapma ödevi dolayısıyla 
malvarlığında meydana gelen eksiltmeyi kısmen ve tümüyle giderme 
olanağı sağlar. Öte yandan zararı ödemek durumunda bulunan 
kişilerin bundan böyle sigortalının sağlığını ve can güvenliğini 
korumak yönünden daha çok özen göstermesi sağlanmış, iş kazası ve 
meslek hastalıklarının meydana gelmesi önlenmiş olur. " denmektedir. 
Kararda da belirtildiği g i b i işveren sorumluluğunun temel amacı 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun malvarlığının eksilmemesi i l e işçinin 
can güvenliği konusunda g e r e k l i önlemleri almasını temin için sözko-
nusu yasa hükmü düzenlenmiştir. Dava konusu Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun 110. maddesi de işçi sorumluluğuna yönelik getirilmiş 
paralel b i r hükümdür. İşçinin kasdî ve suç sayılır b i r hareketi 
yüzünden iş kazasına uğraması ya da meslek hastalığına tutulması 
halinde sigortalıya geçici ya da devamlı daimi iş görememezlik 
g e l i r i verilmemek sureti y l e hem Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 
malvarlığının eksilmesi önlenmek istenmiş hem de işçinin işinde daha 
d i k k a t l i davranması düşünülerek işyerinde başkalarına zarar 
vermemesi amaçlanmıştır. 

Dava konusu yasa hükmü, suç teşkil eden b i r f i i l neticesinde 
iş kazasına uğrayan işçilere geçici iş göremezlik ödeneği 
verilmemesini öngörüyordu. Bu bölüm çoğunluk görüşü gereğince i p t a l 
edilmiştir. Çoğunluk gerekçesinde özellikle t a k s i r l i suçlar 
açısından işçinin yasada b e l i r t i l e n gelirden mahrum edilemeyeceği 
vurgulanmıştır. T a k s i r l i suç ağır olabileceği g i b i h a f i f de 
o l a b i l i r . Ağır taksirde suçlu f i i l sonunda doğacak ağır zararın 
olmasını arzu etmemesine rağmen bu zararın olabileceğini tahmin 
edebilecek durumdadır. Yasakoyucu işçinin b e l i r t i l e n bu t a k s i r l i 
f i i l i sonunda (esasen tahmin e d i l e b i l i r ) meydana gelebilecek zararı 
önlemek için dava konusu yasa hükmünü getirmiştir. İptal edilmekle 
ağır kusur sonucu büyük zararların doğmasına sebep oları kişiler 
sosyal hak kavramına sığınarak suç sayıları b i r hareketi yüzünden 
Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yardım sağlayacaktır. 
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Sosyal güvenlik hakkını, devlet kuracağı sosyal güvenlik 
kuruluşları e l i y l e yürüteceğine göre Anayasa'nın 65. maddesi 
gereğince mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde bu görevini y e r i -
ne g e t i r e c e k t i r . Aksi halde sosyal güvenlik kuruluşlarının 
malvarlığında meydana gelen eksilme kurumu acze düşürebilir. 
İşçinin işyerinde azami özeni göstermesi ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nun mali yapısı düşünülerek yasakoyucu sosyal güvenlik hakkı-
na b e l i r t i l e n sınırlamayı getirmiştir. 

Bu nedenlerle çoğunluğun i p t a l kararına katılmıyorum. 

Üye 
Haşim KILIÇ 
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T.C. 
Resmi Gazete 

İlânlarla i lgi l i bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Kasım 1995 
PAZARTESİ 

Say ı : 22462 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

Ankara 12. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 
E . No: 1995/406 
K . No: 1995/388 
Saldırgan sarhoşluk suçundan Mahkememizin 17/4/1995 tarih ve 1995/406-388 esas karar 

saydı ilamı üe T C K . 572/1, 647/4 maddeleri gereğince 300.000 - T L . hafif para cezasına hüküm
lü Ar i f oğlu Türkan'dan olma 1964 doğumlu Çorum Osmancık Çay Köyü nüfusunda kayıüı Ak i f 
Arsları Tizcan tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün ilarıen tebliğine, 

İlarıın Resmi Gazete'de yayınlarımasından 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayüacağı ve iları 
masrafının kendisinden alınacağı üanen tebliğ olunur. 25753 

E . No: 1995/377 
K . No: 1995/359 
Ruhsatsız fuhuş yapmaya teşebbüs suçundan Mahkememizin 10/4/1995 tarih ve 

1995/377-359 esas karar sayılı ilamı ile T C K . 526/1, 647/4, T C K . 72. maddeleri gereğince 
516.000- T L . ağır para cezasına hükümlü Durmuş kızı Sırma'dan olma 1958 doğumlu Yozgat 
Merkez Baltasanlar nüfusunda kayıüı Fatma Bozkûrt tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi ka
rar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün 
üanen tebliğine, 

" İlarıın Resmi Gazete'de yayınlarımasından 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayüacağı ve iları 
masrafmm kendisinden alınacağı ilarıen tebliğ olunur. 25759 

E . No: 1994/65 
K . No: 1994/18 
Tehlikeli şekilde vasıta kullarımak suçundan Mahkememizin 10/1/1995 tarih ve 1994/65-

18 esas karar saydı ilamı ile T C K . 565/1, 119, 647/4, T C K . 72. maddeleri gereğince 140.000-
T L . hafif para cezasına hükümlü Hasan oğlu Zehra'dan olma 1960 doğumlu Sivas Şarkışla Har
dal Köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin Balcı tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi karar kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 saydı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün ilarıen tebli
ğine, 

İlarıın Resmi Gazete'de yayınlarımasından 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ve dan 
masrafmm kendisinden alınacağı ilarıen tebliğ olunur. 25760 

E . No: 1995/335 
K . No: 1995/452 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 3/5/1995 tarih ve 1995/335-452 esas karar sayılı ilamı 

üe T C K . 491/ilk, 62, 81/2, 647/4 maddeleri gereğince 700.000,- ağır T L . para cezasına hükümlü 
Şevket oğlu Bedriye'den olma 1964 doğumlu Sivas Suşehri Yukanakören nüfusunda kayıüı İbra
him Şimşek tüm aramalara rağmen bulunup gıyabi karar kendisine tebliğ edüemediğinden 7201 
saydı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün ilarıen tebliğine, 

İlarıın Resmi Gazete'de yayınlarımasından 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ve üan 
masrafmm kendisinden alınacağı ilarıen tebliğ olunur. 25761 
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Anamur Sulh Ceza Hakimliğinden : 
Davac ı : K . H . 
Müdahi l : Selahattin Gökşen, Halil oğlu 1950 D. lu Mersin İstiklal Mahallesinden. 
Sanık : Sezai Görücü, Latif oğlu 1960 D . lu Anamur Nasrettin Köyünden. 
Suç : İhkakı Hak. 
Suç Tarihi: Şubat 1992 
İhkakı hak suçundan sanığın 150.000-TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilip yukarıda açık kimliği yazılı müdahilin 31/5/1995 tarihli hüküm gıyabi olup tebliğ sırasın
da adı geçen müdahil Selahattin Gökşen'in adresinin meçhul olduğundan 7201 Sayılı Posta Teb
ligat Kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince işbu hüküm fıkrasının Resmi Gazete'de ila-
nen tebliğine iları tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına karar verildi 

24433 

Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1993/19 
K . N o : 1994/186 
Davac ı : K . H . 
Sanık : Rıfat Baytekin, Fahri oğlu Nazmiye'den olma 1945 D . lu Trapzon İli Maçka İlçe

si Kumrulu Köyü nüf. kayıtlı halen adresi meçhul. 
S u ç : 3167 Sayılı Yasaya Muhalefet 
Suç Tarihi : 29/11/1991 
Karar Tarihi : 1/12/1994 
Sanık Rıfat Baytekin'nin eylemine uyan 3167 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince sa

nığın akacı, eyleminin özelliği, eylem sonucu uğranıları zarar sanığın geçmişi, geleceği ve fiilen 
diğer özelliklere nazara alınarak takdiren ve teşdilen 1.000.000,-TL. ağır para cezası ile cezalan
dırılmasına. 

Sanığa verilen cezanın T C K . nun 119. maddesine göre 1/2 oranında artırılarak sanığın neticeten 
1.500.000,-TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, karar verildiği sanığın tüm aramalara rağmen bu
lunamadığı anlaşılmakla. 

Gereği Düşünüldü: Yukarıda hüküm fıkrasının 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip 
maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de iları edilmesine iları tarihinden 15 gün sonra kesinleşmiş sayılma
sına iları masraflarının sanıktan alınmasına karar verildi. 24419 

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden: 
E. N o : 1994/1043 
K . N o : 1995/1242 
Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesinin 30/12/1994 tarih ve 1994/1043 esas ve 1994/1242 karar 

sayı ile Kastamonu Merkez Aksinir Köyü nüf. kayıtlı ve halen aynı Köyde oturur A l i ve Şener'den ol
ma 1969 D. lu Yavuz Kuşlu hakkında; 

2918 Saydı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı eylemine uyan 2918 saydı yasanın 20/E, 3506 
Sy. TCK.nun 119,1/2,647 Sa. 4. maddeleri gereğince; 

281.500,-TL. hafif para cezası ile hükünılendirilmiş olup buna dair üandır. 24667 

Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
3167 Saydı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Cuma ve Sıdıka'dan olma 1956 D. lu Mehmet 

Emin Veli oğlu hakkında 1995/551 esası ile açıları kamu davasınınn sanığa isnat edilen suç ön ödemeye 
bağlı bulunması nedeni ile sanık on gün içinde asgari para cezası oları 900.000,-TL. ile mahkeme mas
rafının maliye veznesine yatırdığı takdirde hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılacağı yatırmadığı 
takdirde cezasının TCK'nun 119/5. maddesi gereğince 1/2 oranında artırılacağı aynca 31/10/1995 gün
lü duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı TCK'nun 119 ve CMUK'nun 225. 
maddesi gereğince ilarıen tebliğ olunur. 24663 
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Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1995/349 
Tehlikeli Vasıta kullarımak suçundan sanık hakkında Mahkememizin 11/4/1995 tarih ve 

1995/349-317 esas ve karar sayılı ilamı ile T C K . nun 565/1. maddesi gereğince 140.000-TL. ha
fif para cezası ile hükümlü Kalo ve Mavi San'dan olma 1954 D. lu Ankara Bala Derekışla Köyü 
nüfusuna kayıtlı Sadık Aydın hakkındaki gıyabi hüküm sanık bütün aramalara rağmen bulunama
dığından tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28,29 ve 31. maddeleri gereğince adı geçen gıyabi hüküm 
Resmi Gazete'de ilarıına, ilarıın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ 
tarihinden itibaren de 8 gün içinden itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilarıen tebliğ olunur. 

24671 

1995/89 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık hakkında Mahkememizin 2/2/1995 tarih ve 

1995/89 sayılı ilamı ile 3167 sayılı kanunun 13/1 maddesi gereğince 780.000,-TL. ağır para ceza
sı ile hükümlü Eyyüp ve Sami'den olma 1952 D. lu Ankara Yenimahalle Fethiye nüfusuna kayıt
lı, Zeki Uslu hakkındaki gıyabi hüküm sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ 
edilememiştir. 

7201 Sayüı Tebligat Kanunun 28,29 ve 31. maddeleri gereğince adı geçen gıyabi hükmün 
Resmi Gazete'de yayımlarımasına, ilarıın yapıldığı tarihten 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sa
yılacağı, tebliğ tarihinden itibaren de 8 gün içinden itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilarıen 
tebliğ olunur. 24672 

Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1995/532 
3167 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Abit ve El i f ten olma 1971 D . lu Sıddı Sa-

rıgül hakkında 1995/532 esas sayılı dava dosyası ile açıları kamu davasının sanığa isnat edilen suç 
ön ödemeye bağlı olduğunda sanık asgari para cezası oları 900.000,-TL. on gün içinde mahkeme 
masrafı ile Maliye veznesine yatırmadığı takdirde cezasının TCK'nun 119/5 maddesi gereğince 
1/2 oranında artırılarak hükümolunacağı ayrıca 26/10/1995 günlü duruşmaya gelmediği takdirde 
duruşmanın C M U K ' n u n 225. ve TCK'nun 119 maddesi gereğince gıyabında yapılacağı ilarıen 
tebliğ olunur. 24664 

Çorlu Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1995/278 
K . N o : 1995/283 
Tehlikeli sevk suçundan Aslen Konya İli Merkez Şıhalamanyahşı Köyü nüfusuna kayıtlı 

olup halen Konya İli İstanbul Cad. Keçelizade Sk. İmren Apartmanı Kat: 1 Do: 1 de ikamet eden 
Yusuf Ziya ve Ayşe oğlu 1949 D . lu sanık Besim Değerli 'nin Mahkememizce yapıları yargılama
sı sonunda Mahkememizin 28/4/1995 gün ve 1995/278 esas, 1995/283 karar sayılı karan ile 
TCK.565/ l ,TCK.lh9.647 SK.4.TC.72 maddeleri gereğince 120.000,-TL. hafif para cezasıyla ce-
zalandınlmasına karar verilmiş olup, mahkememizce verilen bu karar sanığın adresinde buluna
maması ve başkaca adresinde tesbit edilememesi nedeniyle tebliği mümkün olmadığından, 7201 
Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de 
ilarıına, bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, iları masraflarının sanıktan tahsiline, 
kararın iları tarihinden itbaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleşeceği ilarıen tebliğ olunur. 24636 

Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1994/712 
K . N o : 1994/1217 
Müessir fiil, hakaret ve mütecaviz sarhoşluk, ızrar suçlarından sanık Taşköprü Yavuç Kö

yü nüfusuna kayıtlı Kırçeşme Mahallesi Kuyucak Yolu No: 94 de mukim Halil İbrahim ve Şerife 
Dudu oğlu, 1954 D. lu Selahattin Özçelik hakkında TCK.572/1,647 SK. 4 maddeleri gereğince 
480.000,-TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına karar verildiği ancak tüm aramalara rağmen 
gıyabi hükmün tebliğ edilemediği anlaşılmakla hükmün ilarıen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de yayın
larıan iş bu hükmün yay m tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdir
de kesinleşmiş sayılacağına, 

Kararın tebliği için C. Savcılığına tebliğine karar verildi. 24625 
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alanya Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1992/545 
K . No : 1994/1066 
Karar Tarihi : 28/11/1994 
Sanık : Tuncay Koca, Mustafa ve Miidesser oğlu 27/4/1970 D. lu Zonguldak İli Merkez 

Çamköy nüf. kayıtlı. 
S u ç : Hırsızlık 
Suç Tarihi : 18/5/1992 
Kanun Mad : T C K 491/3,65/3,523,81/2,40 
Verilen Ceza : Beş ay on gün hapis 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanığa gıyabi karar tüm aramalara rağmen bu

lunamayıp tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete'de ilarıen tebliğine, iları tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş 
sayılmasına, iları masrafının sanıktan alınmasına evrak üzerinde karar verildi. 24651 

Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
1995/44 
3285 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Ad i l Tiril hakkında mahkememizde 

yapılmakta oları duruşma şurasında verilen ara karar gereğince, 
Sanık Muş Merkez Karaköprü Köyü nüf. kayıtlı olup, Muş Ziyaret Köy'ünde ikamet eder, 

Haydar ve Nafiye'den olma 1965 D. lu Ad i l Tiri l ' in tüm aramalara rağmen adresi tesbit edileme
diğinden, 

Sanığın 3285 Sayılı Yasanın 47. maddesi gereğince 660.000,-TL. ağır para cezası üe 
900.000,-TL. iyan bedeli ve 30.000,-TL. yargılama giderinin T C K . nun 119. maddesi gereğince, 
ödediği takdirde hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılacağı, ödemediği takdirde ise verile
cek cezanın 1/2 nisbetinde artırılarak hüküm olunacağı, ve 7/11/1995 günlü duruşmaya gelmediği 
takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı C M U K . nun 225. maddesi ve T C K . nun maddesi 
gereğince iları olunur. 24613 

Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
E. N o : 1995/65 
K . No : 1995/203 
23/12/1994 tarihinde memura olumsuz direnme suçundan sanık Erol A l i ve Şükran oğlu 

1973 D. lu, Susurluk İlçesi Demirkapı Köyüne kayıtlı Düzce Uzunmustafa Mahallesinde mukim 
Berk Halil Lişesivdin hakkında açıları kamu davasının yapıları açık duruşma sonunda; 

Sanığın sabit oları suçundan eylemine uyan T C K . nun 260,647/4,40 647/6. maddeleri 
gereğince 35.000,-TL. ağır para cezası verildiği ve kendisine tebliğ edilemediğinden Resmi 
Gazete vasıtası ile ilarıen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Tebliğ K . nun 28 ve müteakip 
maddeleri gereğince gıyabi kararın adı geçen sanığa ilarıen tebliğine, iları tarihinden itibaren 15 
gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı iları ücreti ve 
Mahkeme masrafının kendisinden alınacağı iları olunur. 24615 

Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
E. N o : 1995/405 
K . N o : 1995/735 
Karar Tarihi : 17/7/1995 
Sanık : Gültekin Kapları, Rasim oğlu. 1969. D. lu 
Suç :3167 Sayılı Kanuna Muhalefet 
Kanun Maddesi: 3167 SY. 13/1. 3506. Ek: 1-2 
Verilen Ceza : 8.400.000,-TL. ağır para cezası 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanığa gıyabi karar tüm aramlara rağmen 

bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete'de ilarıen tebliğine. 

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına, 
İları masraflarının sanıktan alınacağı iları olunur. 24598 



13 Kasım 1995 - Say ı : 22462 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 35 

Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1994/759 
K . N o : 1995/518 
G. Antep İli İslahiye İlçesi Yeni Mahalle N . K . lı Osmaniye İlçesi Aslarılı Mahallesi Çar

dak Yolu üzerindeki Reşit Yalçın adresinde oturan Halil ve Gürcü'den olma 1975 D . lu, Halil Yal
çın hakkında işlediği emniyeti suistimal suretiyle hırsızlık suçundan dolayı TCK.491/3,59/son,522/40 
maddeleri gereğince neticeden 3 ay 10 gün hapis cezasma dair Mahkememizin 18/7/1995 tarih ve 
1994759-1995/518 sayılı mahkumiyet hükmü tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edüeme-
diğinden 7201 S. Tebligat Kanunun 28,29, maddeleri gereğince ilarıen tebliğine, kararın Uanından 
itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edümiş sayılacağı ve 7 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı iları 
olunur. 24577 

E. No : 1994/760 
K . No : 1995/165 
G. Antep İli İslahiye İlçesi Yeni Mahalle N . K . lı Osmaniye İlçesi Aslarılı Mahallesi Çardak 

Yolu üzerinde Reşit Yalçın adresinde oturan Halil ve Gürcü'den olma 1975 D. lu Hali l Yalçın 
hakkındaki işlediği emniyeti suistimal suretiyle hırsızlık suçundan dolayı TCK.491/3,59/son,522,40 
maddeleri gereğince neticeden 3 ay 10 gün hapis cezasma dair Mahkememizin 21/3/1995 tarih ve 
1994/760-1995/165 sayılı mahkumiyet hükmü > ı r n araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edüeme-
diğinden, 7201 S. Tebligat Kanunun 28,29, maddeleri gereğince ilarıen tebliğine, kararın ilarıından 
itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 gün sonra kesinleşmiş sayılacağı iları 
olunur. 24562 

Milas Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1995/116 
K . No : 1995/111 
Müas-Kalınağıl Köyü nüfusuna kayıtlı Hasan Yıldırım ile Dinar İlçesi Tatarlı Köyü 

nüfusuna kayıüı Süleyman oğlu 1970 D . lu A l i İhsan Koşar hakkında mahkememizde görülen ruh
satsız av tüfeğininin müsaderesi davası ile ilgil i olarak mahkememizin 9/3/1995 tarih ve yukarıda 
numarası yazılı ceza kararnamesi ile; 

Müas Ad l i Emanet Memurluğunun 1995/36 sırasında kayıüı 1 adet çift kırma Özdemir 
marka 12 mm. çaplı 0063 seri nolu Av tüfeği ile deri kütüklük içinde 19 adet dolu fişeğin, ayrıca 
1 adet Kılıçlar marka 16 mm. çaplı tek kırma numarasız, kabzesi soyulmuş, deri kayışlı Av 
tüfeğinin 2521 sayılı kanunun 13. md. gereğince müsaderesine karar verilmiş, sanık A l i İhsan 
Koşar'ın adresi tesbit edilemediğinden tebligat yapüamamışur. 

İş bu karar özetinin yayın tarihinden 7 gün sonra sanık A l i İhsan Koşar'a tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve 8 gün içerisinde itiraz edebileceği ilân olunur. 24587 

E . No : 1995/52 
K . No : 1995/35 
Acıyapam İlçesi Koka Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet oğlu 1958 D. lu Mustafa Özşahan 

hakkında Mahkememizde görülen Ruhsatsız av tüfeğinin müsaderesi davası Ue i lgi l i olarak; 
Müas A d l i Emanet Memurluğunun 1993/189 sırasında kayıtlı 1 adet M A S marka 12 mm. 

çaplı 581 seri nolu tek kırma bez kayışlı Av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 adet dolu fişeğin 2521 Sayılı 
Yasanın 13 M d . gereğince Müsaderesine karar verilmiş, ancak sanığın adresi tesbit 
edilemediğinden karar tebliğ edilememiştir. 

İş bu kararname özetinin yayın tarihinden 7 gün sonra sanık Mustafa Özşahan'a tebliğ 
edilmiş sayılacağı 8 gün içerisinde itirazda bulunabüeceği iları olunur. 24586 
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Eyüp 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1993/2237 
K. No: 1994/1635 
Sanıklar : 1- Muharrem Çınar, B. Yaşar, A. Bahtiye 1954 D. lu. Kırklareli, Vize Evrencik 

Köyü C: 018.06 S:57 K: 308 de nüfusa kayıüı Gül Sok. No: 10 Bayrampaşa'da oturur. 
2- Süha Akgün, B. Kadir 1949 D. lu,'istanbul Fatih Şehremini C: 32 S: 31 K: 5 de nüfusa 

kayıtlı, Bağcılar Cad No: 1 Bayrampaşa'da oturur. 
Suç : 2908 Sayılı Demekler Kanununa Muhalefet. 
Suç Tarihi: 26/11/1992 
Tatbik edüen Kanun Maddesi: 2908 Sayılı Kanun 60-62-63-
Verilen Ceza : 60.000,-TL. Hf. Pr. cezası. 
Yukarıda açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında yapıları yargılamalan sonunda; 
Gereği Düşünüldü : Sanıkların adresi bunca aramalara rağmen bulunamaması sebebi ile 

hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince Resmi 
Gazete ile ilarıen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi gereğince iları tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildi. 24304 

Polatlı Sulh Ceza Hakimliğinden ; 
E. No: 1994/578 
K. No: 1995/30 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 24/1/1995 tarihli üamı ile sonuş olarak 3167 sayılı yasanın 13/1,3506 sayılı 
yasanın Ek 1,2,T.C.K.119. maddelerinden hükümlü Mehmet ve Zeynep'ten olma, 15/7/1954 D. lu, 
Ankara İli, Haymana İlçesi, İncirli Köyü nüfusuna kayıtlı Yakup Çifçi'nin bunca aramalara 
rağmen bulunamamış ve gıyabi hüküm tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de 
ilarıen tebliğine, 

Hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhatabına tebliğ edilmiş 
sayılacağına karar verilip, iları olunur. ' 24771 

Sinop Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1995/183 
K. No: 1995/387 
Müt Kar No : 1995/108 
Davacı: K.H. 
Müdahil: Metin Taban, Niyazi oğlu, 1948 D. lu, Sinop 
Sanık : Güngör Yıldız Sait-Gönül oğlu, 1960 D. lu, Bekteşağa K. den-Sinop 
Suç : Tehlikeli Vasıta Kullarımak 
Suç Tarihi: 5/5/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında belirtilen suçtan dolayı Mahkememizin 

16/12/1994 tarih ve 1994/183-387 sayılı ilamı ile TCK. nun 565/1,647 SK. 4.TCK.72. maddeleri 
gereğince neticeten 68.000,-TL. hafif para cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, gıyabi hükmü 
sanığın adresinin tesbit edilemediğinde Resmi Gazete'de ilarıına, 

İlarıın yapddığı tarihden 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, 
İlarıın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına, karar verilmiştir. 
İlarıen tebliğ olunur. 24848 
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Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1995/591 
K . No : 1995/615 
Kumar oynatmak suçundan sanık (Ahmet ve Zekiye'den olma 1953 D. lu, Erzincan İli, 

Merkez İlçesi, M . Pazar Mah. kayıtlı) Hıdır Kaya hakkında T C K 567/1-72 maddeleri gereğince 
neticeten 255.000,-TL. hafif para cezasına dair Mahkememizce verilen 30/6/1995 gün ve 
1995/591-615 sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca adı geçen hükümlüye iları suretiyle tebliğine, 
yayın tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı iları giderlerinin kendisinden 
alınacağı iları olunur. 24250 

E. N o : 1995/498 
K . N o : 1995/595 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Yaşar ve Necibe'den olma, 1965 D . lu, 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Hürriyet Mah. kayıtlı) Özcan Yavuz hakkında 3167 SK. 13/1,TCK 
119/5. maddeleri gereğince neticeten 1.350.000,-TL. ağır para cezasına dair Mahkememizce veri
len 27/6/1995 gün ve 1995/498-595 sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup, kendisine teb
liğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca adı geçen hükümlüye iları 
suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı iları gideri
nin kendisinden alınacağı iları olunur. 24254 

E . No : 1995/536 
K . No : 1995/645 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Yaşar ve Necibe'den olma, 1965 D . lu. A n 

kara İli Altındağ İlçesi, Hürriyet Mah. kayıtlı sanık hakkında 3167 SK 13/1-TCK 119/5 maddele
ri gereğince neticeten 1.350.000,-TL. ağır para cezasına dair Mahkememizce verilen 21/7/1995 
gün ve 1995/536-645 sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi uyarınca adı geçen hükümlüye iları suretiyle tebli
ğine, yaym tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı iları giderlerinin kendisin
den alınacağı iları olunur. 24253 

E . No : 1995/151 
K . No : 1995/190 
Kumar oynamak ve oynatmak suçlarından sanıklar (Al i ve Cennet'den olma. 1955 D . lu. 

Ordu İli, Kumru İlçesi nüfusunda kayıtlı Mustafa Yele ve Dursun ve Ayşe'den olma, Ordu İli, 
Kumru İlçesi nüf. kayıtlı Kaya Çalgın hakkında T C K nun 567/1-568/1-72 maddeleri gereğince ne
ticeten 255.000,-TL. ve 111.000,-TL. hafif para cezasına dair Mahkememizce verilen 27/2/1995 
gün ve 1995/151-190 sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğin
den 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca adı geçen hükümlüye iları suretiyle tebli
ğine, yayın tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş saydacağı iları giderlerinin kendisin
den alınacağı iları olunur. 24258 

E . No : 1995/641 
K . No : 1995/661 
3167 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık (Reşat ve Hava'dan olma, 1959 D. lu. Sam

sun İli, Merkez İlçesi, Zeytinlik Mah. kayıtlı) A l i Pak hakkında 3167 SK.13/1,TCK 119/5. mad
deleri gereğince neticeten 1.260.000,-TL. ağır para cezasına dair Mahkememizce verilen 8/8/1995 
gün ve 1995/641-661 sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup, kendisine tebliğ edilemediğin
den 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca adı geçen hükümlüye iları suretiyle tebli
ğine, yaym tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı iları giderlerinin kendisin-

E . N o : 1995/519 
K . No : 1995/619 
3167 Sayılı Kanunda Muhalefet suçundan sanık Reis ve Nadiye'den olma. 1942 D. lu. 

Kars İli, Selim İlçesi nüfusunda kayıtlı Çetin Reisoğlu hakkında 3167 SK 13/1-TCK 119/5 mad
deleri gereğince neticeten 1.260.000,-TL. ağır para cezasma dair Mahkememizce verilen 
30/6/1995 gün ve 1995/519-619 sayılı karar bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edi
lemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi uyarınca adı geçen hükümlüye iları su
retiyle tebliğine,yayın tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı iları giderinin 
kendisinden alınacağı iları olunur. 24272 

den alınacağı iları olunur. 24273 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
A K A R Y A K I T , SUDKOSTİK, SÜLFÎRİK ASİT, SİYAH LİKÖR, K L O R G A Z I 

SARI FİLİTRE UÇ KAĞIDI NAKİL İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
S E K A Kastamonu Müessesesi Müdür lüğünden : 

Taşköprü/KASTAMONU 
1 - a) K I R I K K A L E ' d e n 7750 T O N FUEL-OİL 

b) K I R I K K A L E ' d e n 100 T O N MOTORİN 
c) K I R I K K A L E ' d e n 20 T O N BENZİN 
d) S E K A İZMİT'ten 1000 T O N SUDKOSTİK 
e) ETİBANK BANDIRMA'dan 150 T O N SÜLFİRİK ASİT 

(Baskılı) 
g) S E K A İZMİT'ten 160 T O N D O L U K L O R TÜPÜ 

Müessesemize (Taşköprü/KASTAMONU'ya), 
h) S E K A K A S T A M O N U ' d a n 2160 T O N SİYAH LİKÖR 

S E K A ÇAYCUMA Müessesesine Çaycuma/ZONGULDAK'a, 
ı) S E K A K A S T A M O N U ' d a n 1020 T O N SARI FİLTRE UÇ KAĞIDI 

S E K A B O L U ' y a , (Baskısız) 
j) S E K A K A S T A M O N U ' d a n 80 T O N BOŞ K L O R TÜPÜ 

S E K A İZMİT'e, 
Müessesemize (Taşköprü/KASTAMONU'ya), 

2 - İhale 5/12/1995 günü saat 14.00'de Müessesemizde kapalı zarf usulü ile yapüacaktır. 
3 - Geçici Teminat tekilf tutarının % 3'üdür. 
4 - B u nakil işlerine ait şartnameler; 

- Müessesemiz Nakliyat ve Ambarlar Kısım Müdürlüğünden 
- S E K A İZMİT Müessesesi - İZMİT 
- S E K A A F Y O N Müessesesi - Çay/AFYON 
- S E K A ÇAYCUMA Müessesesi - Çaycuma/ZONGULDAK 
- S E K A B O L U Lamine L i f ve Levha San.Mes. - B O L U 
- S E K A A K S U Müessesesi - Aksu/GİRESUN 
- S E K A D A L A M A N Müessesesi - Dalaman/MUĞLA 
- S E K A AKDENİZ Müessesesi - Taşucu/Silifke/İÇEL 
- S E K A A N K A R A A L I M - S A T I M Müd. (Selarıik Cad. No. 5 Kızılay/ANKARA 
- S E K A İZMİR A L I M SATIM Müd. (27 Mayıs Mey.Gümriik İş Hanı Konak/İZMİR) 
- S E K A İSTANBUL A L I M SATIM Müd. (Karşıyaka Mah. Karaoğlarıoğlu Cad. Mah-

mutbey Köyü-Bakırköy/İSTANBUL) 
Bedelsiz olarak temin edilebüir. 
5 - Müessesemiz artırma ve eksiltme kanununa bağlı olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta 

serbesttir. 26516/1-1 

G R A Y D E R SATIN A L I N A C A K T I R 
Tekirdağ İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 
1 - i l imiz köyyollarının yapım ve onarım çalışmalannda kullarıılmak üzere 1 adet Gray-

der alımı işi 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Eksiltme) Usulü ile ihale
ye çıkarılmıştır. 

2 - Greyderin muhammen bedeli K D V hariç 8.250.000.000 - T L . olup, geçici teminat 
miktarı 247.500.000 - TL.'dır. 

3 - İhale 30/11/1995 Perşembe günü saat 14.00'da Tekirdağ Valüiği Toplarıtı Salonunda İl 
Daimi Encümenince yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saaüeri dahilinde İl Daimi Encümen Kalemi 
ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde görülebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen taliplilerin; 
a) Tekirdağ Özel İdaresi adına alınmış teminat mektubu veya banka makbuzlarını, 
b) 1995 Yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini (Noter Tasdikli) 
c) Vekaleten iştirak edenlerin Noter tasdikli vekaletnameleri ile şirket adma katılacakların 

şirketi temsile yetkili olduklarına dair Noter tasdikli imza sirkülerini eklemek suretiyle. 
2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca hazırlayacakları teklif mektuplarını 

30/11/1995 günü saat 12.00'ye kadar Özel İdare'de Komisyon Başkanlığına makbuz karşüığında 
vereceklerdir. 

6 - Posta ile yapıları teklifler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 26792/1-1 
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İKMAL BİNA İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R 

Bart ın Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından: 

1 - Bartın Merkez İmam Hatip Lisesi Pansiyon ve Yemekhane İkmal inşaatı (sari olarak) 

işi 2886 saydı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayınlarıan 

"1995 yümda girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak

kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 6.000.000.000,- TL.dir. 

4 - İhale 29/11//1995 Çarşamba günü saat 10.30'da İl Özel İdare Müdürlüğü Hizmet B i 

nasında bulunan İl Daimi Encümeni toplarıtı salonunda yapılacaktır. 

5 - İhale şartnamesi ile diğer evrakler Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai saade

ti içinde görülebilecektir. 

6 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katdma Yönetmeli-

ği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katdmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 20/11/1995 Pazartesi günü 

mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; (Müracaaüar Bartın Bayın

dırlık ve İskan Müdürlüğü'ne yapılacaktir.) 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka

dar Müteahhiüik karnesini (Asimi ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c) İstekli şirket ise kanıüayıcı belgeleri, 

d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, 

e) 2886 saydı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 

f) 1989-1993 (5 Yd) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 ydında temin edecekleri belgeyi, 

g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Ue ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 

h) Yapı araçları taahhütnamesini, 

i) Teknik personel taahhütnamesini, 

j) Halen taahhüdündeki işler büdirisi ve belgelerini, 

k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgüi beyanını ve belgelerini, 

1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 

n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge

leri, vermesi (Müteahhiüik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralanndaki 

bilgi ve belgeler aranmaz) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 29/11/1995 Çarşamba günü saat 10.30'a 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
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Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 

a) İç zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Bartın Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığı adına alınmış 180.000.000.- T L . , tutarın

daki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten soma, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya

pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha

leye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka

tılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmiyecektir. 

İları olunur. 27089/1-1 

MUHTELİF İŞLER Y A P T I R I L A C A K T I R 

i zmi r Rölöve ve Anıtlar Müdür lüğünden : 

Kültür Bakanlığı Anıüar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

1 - Muğla-Bodrum Uluburun Batığı Sergi Salonu 1995-1996 yılları Sari Mukaveleli Ya

pımı ve Teçhizi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapa

lı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - B u işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarıan 

"1995 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak

kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli (8.620.000.000,-) TL.dir. 

4 - İhale 1/12/1995 Cuma günü saat 14.00'de İzmir Rölöve ve Anıüar Müdürlüğü ihale 

komisyonu odasında yapılacaktır. 

5 - İhale şartnamesi ile diğer evrak İzmir Rölöve ve Anıüar Müdürlüğünde mesai saaüeri 

içinde görülebilir. 

6 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeli-

ği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 24/11/1995 Cuma günü me

sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka

dar Müteahhittik karnesini (Aslım ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
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c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 

d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, 

e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 

f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 

g) İş mahallinde alınacak (Bodrum Müz.Müd.yer gördü belgesini vermesi, 

h) İsteklüerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi üe or

taklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 

ı) Teknik personel taahhütnamesini, 

i) Halen taahhüdündeki işler büdirisi ve belgelerini, 

j) Firmanın faaliyet süresi Ue ügüi beyanım ve belgelerini, 

k) Son 15 yüda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 

1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ügüi beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 

m) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge

leri, vermesi (Müteahhiüik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralanndaki 

bügi ve belgeler aranmaz) 

n) Kullarıdmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katdabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 1/12/1995 günü saat 14.00'e kadar sıra nu

maralı alınddar karşdığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 

a) İç zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İsteklüer adına vekaleten iştirak edüiyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri Ue vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve işin adına alınmış 258.600.000.- T L . tutarında 

geçici teminât vermesi 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya

pılacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklüere ihale tarihinden önce iha

leye kaülma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka-

tüma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açümadan iade edüecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapdacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmiyecektir. 

İları olunur. 26903/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
İçel Valiliği İl Özel İdaresi İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 
1 - İlimiz Mersin Merkez İlçe Çıraklık Eğitim Merkezi İnşaatı işi 2886 saydı Devlet İha

le Kanununun 35. a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile şarnamesine atfen ihaleye konmuş
tur. 

2 - Bu işin ihalesinde 10/2/1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazetede yayınlarıan "1995 
Yümda girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullarıılacak Kriterler Hakkın
da Tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin Tahmin Edilen Bedeli 22.000.000.000 - TL. 'dir . 
4 - İhale 7/12/1995 Perşembe günü saat 10.00'da İl Özel İdare Müdürlüğü Encümeni Top

larıtı Salonunda İl Daimi Encümenince yapılacaktır. 
5 - İhale ile i lgi l i dosya ve şartnameler özel idare Encümen Müdürlüğü Bürosunda mesai 

saatleri içinde görülebilecektir. 
6 - İsteklilerin: "Yapı işleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale Şartna

mesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım işleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve 2. 
maddede adı geçen Uygun Bedel Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için, İçel Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğüne müracaatla, 24/11/1995 Cmua mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru di-
lekçesiyle birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan enaz bu işin keşif bedeli ka
dar Müteahhitlik Karnesini, (asimi ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri 
d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini 
e) 2886 saydı D.İ.K.göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını 
f) 1995 yılında bir defaya mahsus olmak üzere vergi borcununun bulunmadığının belge

lendirilmesi (1989-1993 yıllarına ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar 
vergileri ile i lgi l i Vergi Dairelerinden temin edecekleri borcunun olmadığına dair belge veya No
ter tasdikli sureti.) 

g) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 

h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
ı) Teknik Personel Taahhütoamesini, 
j) Halen Taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanını ve belgelerini, 
1) Son onbeş (15) yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale Şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele

ri, vermesi. (Müteahhitlik Karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k,l,m fıkralanndaki bil
gi ve belgeler aranmaz.) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'nundan az olmaması, 

Gerekmektedir. 
B - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSE; ihale şarmamesinin 7. maddesine göre hazır

layacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 7 Aralık 1995 Perşembe günü 
saat 10.00'a kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ge
rekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf 
b) İçel İl Özel İdaresi İl Daimi Encümeni Başkanlığı adına alınmış 660.000.000 - T L . (al

to yüz altmış milyon) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri. 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
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e) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Uygun bedel Tebliğinin 3. maddesine göre isteklilere ihale tarihinden önce ihaleye ka
tılma belgesi verilmeyecek, yeterlilik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye katılma 
belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edielcektir. 

9 - Telgraf ve Fax'la yapılacak müracaatlar ile Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek
tir. 

İları olunur. 27340/1-1 

L A B O R A T U V A R MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Trabzon Numune Hastanesi Başhekimliğinden : 
1 - Sıra No: 1, Cinsi: Laboratuvar Malzemesi, Miktan: 57 kalem, Tahmini Bedeli: 

30.142.850.000,- T L . , Geçici Teminatı: 904.286.000 - T L , İhale Usulü: Kapalı Teklif, İhale Tari
hi: 27/11/1995, İhale Günü: Pazartesi, İhale Saati: 10.00. 

1 - Trabzon Numune Hastanesinin 1995-1996 Mal i yılı ihtiyacı yukanda cinsi, miktan, 
ihale günü ve saati belirtilen Laboratuvar Malzemesi İhalesi 84/8213 sayılı Döner Sermaye İhale 
Yönetmeliğinin 29/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Teknik Şartnamede yapüan guruplarımaya göre teklifler verilecek, teknik şartnamede 
belirtilen guruplar üzerinden % 3 oranında geçici teminat verilecektir. 

3 - İhaleler iları metninde belirtilen gün ve saatlerde Trabzon Numune Hastanesi İhale K o 
misyon odasında yapılacaktır. 

4 - İhaleye ilişkin şartnameler Trabzon Numune Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Say
manlığından ücretsiz olarak temin edilir. 

5 - İhaleye iştirak edecek oları istekliler ihale yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacakla-
n teklif mektupları ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri vereceklerdir. 

a) Geçici teminat belgesi, 
b) Kanuni ikametgah belgesi 
c) Türkiyede yapılacak tebligata ilişkin adres belgesi 
d) Sanayi ve Ticaret odası belgesi (1995 yüı vizeli) 
e) İmza sirküleri (Noter tasdikli) 
6 - İhaleye iştirak edecek oları istekliler teklif mektublarını engeç Laboratuvar malzeme

si ihalesi için 27/11/1995 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar ihale komisyon başkanlığına teslim 
edeceklerdir. B u zorunluluk posta ile yapılacak müracaatlar içinde geçerlidir. 

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
Keyfiyer iları olunur. 27106/1-1 

H U R D A N A Y L O N S A T I L A C A K T I R 
Diyarbakır T E K E L İçki Fabr ikası Müdür lüğünden : 
1 - Fabrikamızda birikmiş bulunan %25 azalır-çoğalır 40 ton hurda naylon açık arttırma 

usulü ile satüacaktır. 
2 - İhaleden muhammen bedel K D V hariç 1.091.000.000- T L . olup geçici teminatı 

54.550.000 - TL.'dır. 
3 - İhaleye katılmak istiyenler mesai saatleri dahilinde şartnameyi fabrikamızdan temin 

edebilirler. 
4 - İhale 6/12/1995 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00'te fabrika ihale komisyonunca ya

pılacaktır. 
5 - İstekliler 5/12/1995 günü saat 17.00*e kadar geçici temınatlarını fabrika müdürlüğü 

veznesine yatınp alacakları vezne makbuzu ile şartnamesinde istenen diğer belgeleri komisyona 
ibraz edip ihaleye katılacaklardır. 

6 - T E K E L 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. 

7 - Posta ile gecikmeler ile telgraf, teleks, ve faxla yapıları başvurular geçersizdir. 
İlarıen duyurulur. 26795/2-1 
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TAŞERON SEÇİMİ Y A P I L A C A K T I R 
Bayındırl ık ve İ skan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür lüğü X X ı . Bölge Mü-

dür lüğü 211. Şube Müdür lüğünden : 
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 211. Şube Müdürlüğünün sınırları içerisinde yer alan "Aydın-

Çine Çatak Göleti ve Sulaması İnşaatı" işinin taşeron seçimi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
81. maddesi gereğince ve emanet taşeron birim fiyatlarının her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim vermek suretiyle kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

1 - Taşeron seçiminde 10/2/1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarıan 
"1995 yılında yapılacak yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hakkın
da tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

2 - İşin tahmini bedeli 79.999.970.000- T L . olup, geçici teminatı 2.400.000.000-
TL.dir. Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi ve DSİ 211 Şube Müdürlüğü adına alınacak
tır. 

3 - İş genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır. 
3.1 - Dipsavak ayar vana odası imalatı ve cebri boruların yerine konması 
3.2 - Dolusavak ve gövde dolgu imalatı 
3.3 - Sulama inşaatı 
4 - Taşeron seçimi 8/12/1995 günü saat 15.30'da DSİ 211. Şube Müdürlüğünün Ay-

dın'da bulunan Şube binasındaki toplarıtı salonunda toplarıacak Emanet Komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

5 - İstekliler işyerini ve taşeron seçimine ait anlaşma, şartname ve eklerini 9/11/1995 ta
rihinden itibaren DSİ 211. Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görübilirler. 

6 - Yeterliklerin tesbiti için isteklilerin engeç 22/11/1995 günü saat 17.30'a kadar DSİ 
211. Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmalan ve bu dilekçeye başvuru evrakını imzalayan
ların Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerek
mektedir. 

6.1 - Müteahhiüik karnesi; 
6.1.1 - En az keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi, 
6.1.2 - İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhiüik karnesinin 

(B>) grubundan enaz işin keşif bedeli kadar olması gerekir. 
6.1.3 - Yapılacak başvuruda, yukandaki sarflara uygun müteahhiüik karnesinin bir sure

ti eklenerek karne aslının başvuru sırasında DSİ 211. Şube Müdürlüğündeki yetkiliye gösterilme
si ve hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

6.1.4 - İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortaklarında müteahhiüik kar
nelerinin bir suretinin eklenerek, karne asıllarının başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi ve bu 
hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi gerekir. 

6.2 - Ma l i durum bildirimi: 
6.2.1 - İsteklinin bu iş için asgari 7.999.997.000 - TL.lık kullarıılmamış nakit kredisi ile 

asgari 7.999.997.000 - TL.lık kullarıılmamış teminat kredisine sahip olması şarttır. (Referans 
mektupları Genel Müdürlük teyitli olacaktır.) 

6.2.2 - İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, pilot firmanın asgari miktarda k i 
kullarıılmamış nakit kredisi ile teminat kredisine sahip bulunması şarttır. 

6.3 - Halen taahhüdündeki işlerin bildirimi, 
6.4 - Firmanın faaliyet süresi belgesi, 
6.5 - Yapmış olduğu işler ile devam eden işlerin bildirimi 6.3, 6.4 ve 6.5 nolu paragraf

larda belirtilen bildirimlere ait kanıtlayıcı belgelerin Noter tasdikli suretleri başvuru dosyasına ko
nacak, aynca bu belgelerin asılları başvuru sırasında idaredeki yetkiliye ibraz edilecektir. Müteah-
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hitlik karnesinin değerlendirmeye alınması istendiği takdirde 6.4,6.5 de belirtilen belgeler başvu
ru dosyasına konulmayacaktır. 

6.6 - Teknik Personel Bildirimi; 
İstekli merkezde enaz 5 yıl deneyimli ve yine enaz 6 aydan beri çalıştığını belirtir çekir

dek teknik personelini büdirecektir. Deneyim süresi için meslek odası kayıt belgesi üe diploma ve
ya çıkış belgesi, çalışma süresi için SSK veya Bağ-Kur'un ügüi birimlerinden alınacak tasdikli 
belgeler bu bildiriye eklenecektir. 

6.7 - Yapı Araçları Büdirimi; 
6.7.1 -

Cinsi Kapasitesi Adedi 
1 - D8 Dozer 1 A d . 
2 - Ekskavatör 1,5 yd 3 1 A d . 
3 - Yükleyici 1,5 yd 3 2 A d . 
4 - Greyder 1 A d -
5 - Keçiayağı SUindir Baraj Tipi 1 A d . 
6 - Vibrasyonlu Süindir 15 Ton Sta. Ağ. 1 A d . 
7 - Beton Pompası 20 ydVsaat 1 A d . 
8 - Beton Santrali 25 m'/saat 1 A d . 
9 - Agrega yıkama ve eleme tesisi 40 ton/saat 1 A d . 

10 - Kompaktör 1 A d . 
11 - Kaf i miktar ve kapasitede Damperli Kamyon, Transmikser, Arazöz, Motopomp, 

Kompresör, Vibratör, Çimento Süosu ve diğer lüzumlu ekipman. 
Yapı araçları büdiriminde gösterilen inşaat makinalannın taşeronun kendi malı olarıları, 

demirbaş ve amortisman defterleri veya noter tespit tutanağı üe tevsik edecektir. Kiralık veya or
taklık gibi makina ve teçhizatın ise kiralayana ait olduğunu belirten fatura, ruhsat ve demirbaş 
amortisman defteri gibi belgelerin asılları veya noter tasdikli sureüeri, 1995 yılı noter tasdikli işin 
adına alınmış taahhütname. 

6.7.2 - Yabancı düde yazılmış fatura bulunduğu takdirde, bunların noter tasdikli tercü
meleri de eklencektir. 

6.7.3 - Yapı araçları büdirisinde halen bulundukları yerlerin açık adresleri belirtilen ma
kina ve ekipman, Genel Müdürlüğümüz taşra üniteleri kanalıyla mahallinde araştınlacaktır. Ger
çek dışı büdirimde bulunan istektiler hakkında 2886 saydı Devlet İhale Kanununun ügüi madde 
hükümleri uygularıacaktır. 

6.7.4 - Yurtdışındaki makina ve ekipman değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6.8 - Taşeron seçiminin yapddığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belge

si, 
6.9 - 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadığına dair büdirim. 
6.10 - Son beş yılda (1989-1993) ait vergi borcu olmadığına dair i lgil i vergi dairesinden 

alman belge, 
6.11 - Ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık 

sözleşmesi. 
7 - Başvuru dosyasmm düzenlenmesine dair esaslar DSİ 211. Şube Müdürlüğünden gö-

rülebüecek ve başvuru dosyalan bu "esaslara" göre düzenlenecektir. 
8 - Kriter puanları, ait sınır puanı ve benzer işler; 
8 . 1 - Taşeron seçimine katılmak üzere başvuran isteklüeri yukanda 1. maddede sözü edi

len tebliğin 3. maddesi uyannca değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puanları uygularıa
caktır. 
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İnşaatı süresinde bitirebilme durumu 30 Puan 
İş deneyimi 45 Puan 
Teknik Personel 5 Puan 
Ekipman 20 Puan 
8.2 - Al t sınır puanı 85 (Seksenbeş) alınacaktır. 
8.3 - Baraj, Gölet, İçmesuyu, Sulama, Taşkından koruma ve kanalizasyon işleri benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 
9 - Taşeron seçimine iştirak edecek isteklilerin, tekliflerini 8/12/1995 günü saat 15.00'e 

kadar Emanet Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında teslim etmeleri gerekir. 
10 - Telgraf, teleks ve telefaksla yapılacak başvuralar ve postada olabilecek gecikmeler 

kabul edilmez. 26403/1-1 

TAŞKIN K O R U M A İNŞAATI İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
K.Maras DSİ 201 Şube Müdür lüğünden : 
1 - DSİ 201 Şube Müdürlüğü sınırları içinde yer alan "K.Maraş-Pazarcık Bozlar Abba-

siye Göynük ve Başpınar Köyleri Taşkın Koruma (SE) İnşaatı" işi 2886 sayılı Devlet İhale K a 
nununun 81. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ve "DSİ Emanet-Taşaron" birim fiyatlarının 
her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne mdirim vermek suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İşin talimin edilen keşif bedeli 8.115.467.000- T L . Geçici Teminatı 243.464.000-
TL.dir. 

3 - Bu işin ihalesinde 10/2/1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayımlarıan 
"1995 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak
kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

4 - İşin geçici ve kesin teminat mektupları "Limit içi" olacaktır. 
5 - B u işin kapsamında 2675 Mt. istifti taş tahkimat ve 2 adet menfez yaptırılacaktır. 
6 - ihale DSİ 201 Şube Müdürlüğü/K.Maraş adresinde ihale komisyonu odasmda 

27/11/1995 tarihinde saat 9.00'da yapılacaktır. 
7 - İhale dosyası DSİ 201 Şube Müdürlüğünde 13/11/1995 tarihinden itibaren bedelsiz 

görülebilir. 
8 - İstekliler; ihaleye yeterli olup olmadıklarımn tesbiti için 20/11/1995 günü saat 

17.00'ye kadar DSİ 201 Şube Müdürlüğüne başvuru dilekçesi ile birlikte; 
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (c) grubundan, en az işin keşif bedeli ka

dar müteahhitlik karnesini (asimi ibraz etmek suretiyle örneğini), 
b) Mal i durum bildirimi ve belgelerini, 
c) Halen taahhüdündeki işlerin bildirimi, 
d) Yapmış olduğu işler ile devam eden işlerin büdirimi, iş bitirme belgeleri ile son hake-

diş raroplarımn noter tasdikli suretleri müracaat dosyalanna konacaktır. 
e) Teknik Personel taahhütnamesi, 
f) Yapı araçları taahhütnamesi, 
İstekli bu iş için gerekli oları ve aşağıda yazılı makina ve teçhizaü iş programma uygun 

olarak işlerinde çalışır durumda bulunduracağına dair örneğine uygun düzenlenmiş taahhütname
yi başvuru evrakına ekleyecektir. 

Sıra No Ekipmanın Cinsi Kapasitesi Adedi 
1 Damperli Kamyon 10 Ton 2 
2 Su Tankı 3 Ton 2 
3 Betoniyer 250 dm 5 1 
4 Motopomp 4" 2 
5 Beko (Las.Tek. veya paletli) 1 
6 Yükleyici i 

g) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
h) 2886 saydı Kanuna göre cezalı durumda olmadığına dair büdirimi, 
i) Son 5 yıla (1989-1993) ait vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 1995 yı

lı içerisinde alman belgeyi, 
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k) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ile ortaklarca imzalanan or
taklık sözleşmesini, 

1) İsteklinin faaliyet süresi belgesi, 
8 - Kriter puanları ve benzer işler: 
a) Madde 2'de sözü edilen uygun bedel tebliğ uyarınca müracaat edecek isteklilerin de

ğerlendirilmelerinde aşağıda belirtilen kriter puanları uygularıacaktır. 
- İnşaatın süresinde bitirilme durumu 30 Puan 

. - İş deneyimi 45 Puan 
- Teknik personel 5 Puan 
- Ekipman 20 Puan 

T O P L A M 100 Puan 
b) Al t sınır puanı 85 (Seksenbeş) almacaktır. 
c) Baraj, Gölet, İçmesuyu, Sulama, Taşkından Koruma ve Kanalizasyon İşleri benzer iş 

olarak kabul edilecektir. 
9 - İhaleye girmek için müracaat eden isteklder; 
a) Teklif mektubu, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) DSİ X X Bölge Müdürlüğü, 201 Şube Müdürlüğü adma alınmış geçici teminat, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kimsenin 

vekaletname ve imza sirküleri ve diğer belgeleri ihale komisyonuna vereceklerdir. 
10 - İhaleye katılacak isteklüerin; tekliflerim ihale saatma kadar DSİ 201 Şube Müdür

lüğünde Emanet İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri şartür. 
11 - Telgraf, Teleks veya Telefaksla yapılacak başvurular ve postada olabüecek gecikme

ler kabul edüemez. 
Duyurulur. 26517/1-1 • 

S U L A M A İNŞAATI T A M A M L A T T I R I L A C A K T I R 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XXI. Bölge Mü

dürlüğünden: 
1 - DSİ X X I . Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan Esen Sulaması Tamamlarıması 

inşaatı işi, 2886 saydı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü de ve Birim fiyaüann 
herbiri için geçerli olmak üzere işin tümüne mdirim vermek suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işin ihalesinde, 10/2/1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayımlarıan 
1995 Yılında Girişdecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin tercihinde Kullamlacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 200.000.000.000- T L . ve geçici teminat miktan 
6.000.000.000,- TL.dir. Geçici ve kesin teminat mektupları Limit içi olacaktır. 

4 - İş genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır: 
- 3 134 Ha. Sulama sahasında eksik kalan klasik kanal, bonılu şebeke ve bunlara ait sınai 

imalat vb. tesis eksiklerinin giderilmesi işlerini kapsamaktadu. 
5 - İhale 11/12/1995 günü saat 15.00'de DSİ. X X I . Bölge Müdürlüğü Aydın adresindeki 

Bölge Müdürlüğü binası brifing salonunda toplarıacak İhale Komisyonunca yapdacakür. 
6 - İhale dosyası, DSİ X X I . Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğü'nde bedel

siz görülebilir. 
7 - İsteklüerin ihaleye katdabilmek için 23/11/1995 günü saat 17.00'ye kadar DSİ X X I . 

Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğü'ne bir ddekçe Ue başvurmalan ve bu düekçeye 
başvuru evrakım imzalayanların Noter tasdikli yeüti belgesi ve imza sirküleri de birlikte aşağıda
k i belgeleri eklemeleri gerekmektedir. 

7.1 - Müteahhitlik Karnesi 
a) Müteahhitlik Karnesinin (B) grubundan en az 200 Mdyar TL. l ik olması, 
b) İstekli Ortak girişim olduğu takdirde, püot ortağın müteahhiüik karnesinin (B) grubun

dan en az 200 Mdyar TL. l ik olması şarttır. 
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c) Yapılacak başvurularda, yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin bir suretinin 
eklenerek; karne asimin başvuru sırasında DSİ X X I . Bölge Müd. Proje İnşaat Şube Müdürlü-
ğü'ndeki yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

d) İstekli Ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortakların da müteahhitlik karneleri
nin bir suretinin eklenerek; karne asıllarının başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi ve bu husu
sun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

7.2 - Mal i durum bildirimi 
a) İsteklilerin, bu iş için asgari 20 Milyar TL. l ik kullarıılmamış nakit kredisi ile asgari 20 

Milyar TL. l ik kullarıılmamış teminat kredisine sahip olması şarttır. 
b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, pilot firmanın asgari miktardaki kullarııl

mamış nakit ile teminat kredisine sahip olması şarttır. 
7.3 - Halen taahhüdündeki işlerin büdirimi 
7.4 - Firmanın faaliyet süresi belgesi 
7.5 - Yapmış olduğu işler ile devam eden işler bildirimi 
7.3,7.4 ve 7.5 paragraflarında belirtilen bildirimlere ait kanıtlayıcı belgelerin Noter tasdik

l i suretleri müracaat dosyalanna konacak, ayrıca bu belgelerin asılları başvuru sırasında idaredeki 
yetkiliye ibraz edilecektir. 

Müteahhiüik Karnesinin değerlendirmeye alınması istendiği takdirde, 7.4 ve 7.5'te belir
tilen belgeler başvuru dosyasına konulmayacaktır. 

7.6 - Teknik Personel büdirimi 
İstekli, merkezde en az 5 yü deneyimli ve en az 6 aydan beri çalıştırdığı çekirdek teknik 

personelini bildirecektir. 
Deneyim süresi için meslek odası kayıt belgesi üe diploma veya çıkış belgesi, çalışma sü

resi için de SSK veya Bağ-Kur'un ilgili birimlerinden alınacak tasdikli belgeler bu büdiriye ekle
necektir. 

7.7 - Yapı araçları taahhütnamesi 
Bu iş için kendi mali olması gerekli ekipman (ana makinalan) cinsi, kapasitesi ve adedi 

aşağıda verilmiştir. 
Sıra No Makina Teçhizat Cinsi Kapasitesi Adedi 

1 Ekskavatör 1,5 yd 3 1 
2 Dozer D8 veya muadili 1 
3 Greyder 80 HP 1 
4 Yıkama-Eleme Tesisi 40 Ton/Saat 1 
5 Beton Santralı 40m3/Saat 1 

a) İstekli, yukarıda belirtilen ekipmanın kendi malı olduğunu kanıüayan belgeler olarak 
noterden tasdikli fatura sureüerini ve bunların isteklinin demirbaş ve amortisman defterinde kayıt
lı olduğuna dair noter tasdikli tesbit tutanağını başvuru evrakına ekleyecektir. 

Yabancı dilde yazümış fatura konulduğu takdirde, bunların noter tasdikli tercümeleri de 
eklenecektir. 

b) Yukarıda noter tasdikli olarak istenilen belgelerin noter tasdik tarihleri 1995 yılı içinde 
olacaktır. 

c) Yapı araçları büdirisinde halen bulunduruldukları yerlerin açık adresleri belirtilen ba
kına ve ekipman, Genel Müdürlüğümüz taşra üniteleri kanalıyla mahallinde araştırılacaktır. Ger
çek dışı büdirimde bulunan istekliler hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hüküm
leri uygularıacaktır. 

d) Yabancı ülkelerde bulunan makina ve teçhizat değerlendirilmeyecektir. 
7.8 - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
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7.9 - 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadığına dair bildirim, 
7.10 - Son beş yıla (1989-1993) ait vergi borcu olmadığına dair i lgil i vergi dairesinden 

alınan belge, 
7.11 - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi üe ortaklarca imzalanan 

ortaklık sözleşmesini. 
8 - "Başvuru Dosyasının Düzenlenmesine Dair Esaslar" DSİ Genel Müdürlüğü Proje İn

şaat Şube Müdürlüğün'den 13/11/1995 tarihden itibaren temin edilecek ve başvuru dosyalan bu 
"Esaslar"a göre düzenlenecektir. 

9 - Kriter Puanları, alt sınır puanı ve benzer işler 
a) İhaleye katümak üzere başvuran isteklüerin yukanda 1. maddede sözü edüen Tebliğ'in 

3. maddesi uyannca değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puanları uyularıacaktır. 
- İnşaatın kısa sürede bitirilme durumu 30 Puan 
- İş deyenimi 45 Puan 
- Teknik personel 5 Puan 
- Ekipman 20 Puan 

b) Al t sınır puanı 85 (Seksenbeş) alınacaktır. 
c) Baraj, Gölet, İçmesuyu, sulama, taşkından koruma, kanalizasyon işleri benzer iş olarak 

kabul edüecektir. 
10 - İhaleye katılacak isteklüerin tekliflerini 11/12/1995 günü saat 14.55'e kadar DSİ 

X X I . Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğü'ne makbuz mukabüinde teslim etmeleri 
şarttır. 

11 - Telgraf, teleks, telefaksla yapdacak başvurular ve postada olabüecek gecikmeler ka
bul edilmez. 

İları olunur. 27421/1-1 • 
NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ İLE DEMİR BAĞLAMA TELİ A L I N A C A K T I R 
Etibank Kırka Boraks işletmesi Müessesesi Müdürlüsünden: 
1 - Müessesemiz ihtiyacı oları 31,500 ton Nervürlü İnşaat Demiri üe 200 K g . Demir Bağ

lama Teli, Kapalı Zarf Teklif Alma suretiyle satın almacaktır. 
2 - Bu işin ihalesi 27/11/1995 Pazartesi günü saat 14.00'de Müessesemizin Kırka'daki 

idari binasında toplarıacak Satın Alma ve İhale Komisyonumuzca yapdacak olup, ihaleye son tek
lif verme saati aynı gün saat 14.00 evveline kadardır. Geç verilen teklifler üe postadaki gecikme
ler dikkate alınmayacaktır. 

3 - B u işin geçici teminatı teklif edilen toplam tutarın % 3'U (Yüzdeüç) dür. 
4 - İhale de ügüi evraklar bedelsiz olarak, 
a) Etibank Genel Müdürlüğü Satm Alma Dairesi Başkanlığından, 
b) Etibank Bankacdık A . O . Eskişehir Şubesinden, 
c) Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden, 
d) Etibank İzmir Alım Satım Müdürlüğünden, 
e) Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, temin edilebüir. 
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, hükümsüz 

saymakta ya da dilediğine vermekte serbesttir. 26902/1-1 • 
K A K A O SATIN A L I N A C A K T I R 

T E K E L Sigara Sanayii İsletmeleri Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - İstanbul ve Tokat Sigara Fabrikalanmızın ihtiyacı oları 75 ton kakaonun alımı ihale

si kapalı zarf yöntemiyle 28/11/1995 günü saat 15.00'te İstanbul/Kartal-Cevizli'deki Müessese
mizde yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Müessesemizden 500.000 - T L . karşılığında saün almabilir. 
3 - İsteklüer Müessesemiz adına alınmış limit dahüi geçici teminat mektubunu şartname

sinde istenilen diğer belgeleri ve fiyat tekliflerini İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. 
4 - Daha önce İdaremize kakao veren fırmalann dışmda ihaleye katılmak isteyen firma

lar, teknik şartnamesindeki özelliklerini içeren Hıfsıssıhha Enstütüsü'nden alınmış analiz raporu 
ihaleden önce İdaremize ibraz etmek zorundadırlar. 

5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen 
yapmakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 

6 - Postada doğacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 27091/1-1 
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SAĞLIK OCAĞI Y A P T I R I L A C A K T I R 

Samsun Valiliği Yapı İşleri Genel Müdür lüğünden : 

1 - Samsun Asarcık Emir Musa Sağlık Ocağı (Köy Tipi) inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarıan 

"1995 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak

kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli "1995 Yılı Bir im Fiaüanna göre 6.000.000.000 .- TL.'dır. 

4 - İhale 30/11/1995 Perşembe günü saat 14.00'de Samsun Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

5 - İhale şartnamesi ile diğer evrak Samsun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai sa

atleri içinde görülebilecektir. 

6 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeli-

ği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 24/11/1995 Cuma günü me

sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka

dar Müteahhiüik karnesini (Aslım ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c) İstekli şirket ise kanıüayıcı belgeleri, 

d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, 

e) 2886 saydı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazüı beyanım, 

f) 1989-1993 (5 Yd) yülarına ait Gelir ve Kurumlar Vergüeri borcu olmadığına dair Vergi 

Dairesinden 1995 ymnda temin edecekleri belgeyi, 

g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 

h) Yapı araçları taahhütnamesini, 

i) Teknik personel taahhütaamesini, 

j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 

k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgil i beyanını ve belgelerini,. 

1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeler, 

n) İhale şartnamesindeki ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer bel

geleri, vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralannda

k i bilgi ve belgeler aranmaz) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 30/11/1995 Perşembe günü saat 14.00'e 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
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Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 

a) İç zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Samsun Valiliği adına alınmış (180.000.000.- TL.-) tutarında geçici teminata ait alındı 

veya banka teminat mektubu, 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya-

püacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha

leye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka

tılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açdmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmiyecektir. 

İları olunur. 27111/1-1 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Kastamonu Valiliğinden; 

1 - Kastamonu Merkez 3 nolu Sağlık ocağı ve lojmanları inşaatı işi 2886 sayüı Devlet 

İhale Kanununun 35/a fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - B u işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayınlarıan 

"1995 ydında girişdecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullamlacak kriterler hak

kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli 9.100.000.000 - TL.dir. 

4 - İhale 5/12/1995 Sah günü saat 11.00'de İl Daimi Encümeni odasmda yapüacaktır. 

5 - İhale şartnamesi ile diğer evrak İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ve 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülecektir. 

6 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü de İhale Şartnamesi"ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalesine Katdma Yönetmeli-

ği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katdmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 24/11/1995 Cuma günü me

sai saatleri sonuna kadar örneğine uygun başvuru ddekçesi de birlikte; Bayındırlık ve İskân 

Müdürlüğüne Müracaat edeceklerdir. 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka

dar Müteahhitlik karnesini (Aslım ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, 
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c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 

d) Mal i durum bildirisi ve belgelerim, 

e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanım, 

f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergüerinin borcu olmadığına dair 

Vergi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 

g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 

h) Yapı araçları taahhütnamesini, 

i) Teknik personel taahhütnamesini, 

j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 

k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgil i beyanım ve belgelerini, 

1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 

n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge

leri, vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralanndaki 

bilgi ve belgeler aranmaz) 

o) Kullarıdmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katüabilmek için ise; İhale şartoamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 5/12/1995 Sah günü saat 11.00'e kadar sı

ra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektin 

a) İç zarf, 

b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Kastamonu Valiliği adma alınmış 273.000.000.- T L . (İkiyüzyetmişüç milyon) T L . 

tutarında geçici teminat ait alındı veya banka teminat mektubu, 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha

leye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka

tılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmiyecektir. 

İları olunur. 27326/1-1 
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İNŞAAT İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Aksaray Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden : 
1 - Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, geçici Jeminaüan ile ihale gün ve saaderi yazılı oları 

inşaat işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif 
usulü üe ihaleye konulmuştur. 

2 - B u işleri ihaleleri 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayınlarıan 
"1995 ydında girişüecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak
kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşlerin tahmin edilen bedelleri aşağıda isinderinin karşısında belirtilmiştir. 
4 - İhaleler aşağıda isimlerinin karşısında belirtilen gün ve saatlerde Aksaray Bayındırlık 

ve İskan Müdürlüğü İhale komisyonu toplarıtı salonunda yapılacaktır. 

5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Aksaray Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü mesai sa
aderi içinde görülebilir. 

6 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 
Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katdma Yönetmeli
ğine ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katümaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 24/11/1995 Cuma günü me
sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru düekçesi ile birlikte : 

a) (2) sıra numaralı iş için (C) grubundan (1) sıra numaralı işler için (B) grubundan 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış en az bu işin keşif bedeli kadar Müteahhitiik karnesi
ni (Aslım ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtiayıcı belgeleri, 
d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazdı beyanını, 
f) 1989-1993 yularına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi Da

iresinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 

g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi üe ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmesini, 

h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
i) Teknik personel taahhütnamesini, 
j) Halen taahhüdündeki işler büdrrisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgüi beyanını ve belgelerini, 
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler büdirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele

ri, vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; (k), (1), (m) fıkralannda
k i bilgi ve belgeler aranmaz) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabümek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda her iki iş için, 30/11/1995 günü saat 
11.00'e kadar sıra numaralan alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ge
rekmektedir. 
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Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Aksaray Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü işlerin adına alınmış aşağıda işin 
karşısında gösterilen geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten soma, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha
leye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka
tılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

Keyfiyet iları olunur. 

Sıra Keş.Bed. Geç.Tem. İhale 
No İşin Adı T L . T L , Tarihi ve Saati 
1 Aksaray Sağlık Meslek Lisesi İnş. 61.400.000.000 1.842.000.000 30/11/1995 14.00 
2 Aksaray Ortaköy Çiftevi Sağlık 

Ocağı İnşatı (Köy Tipi) 6.000.000.000 180.000.000 30/11/1995 15.00 
27341/1-1 

İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 
Yozgat Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından : 
1 - Yozgat Merkez Anadolu Öğretim Lisesi Pansiyon İnşaat işi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - Bu işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarıan 

"1995 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak
kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli (25.000.000.000,-) TL.dir. 
4 - İhale 5/12/1995 Salı günü saat 14.00'de Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü Hizmet 

Binasındaki İl Daimi Encümen Toplarıtı Salonunda yapılacaktır. 

5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Yozgat Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile Yozgat 
İl Daimi Encümen Kaleminde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

6 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 
Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeli-
ği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 24/11/1995 Cuma günü saat 
17.00'ye kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte, Yozgat Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğüne müracaat edilecektir. 
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a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka

dar Müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) 1995 Yılı Vizeli Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 

h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
i) Teknik personel taahhütnamesini, 
j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgil i beyanını ve belgelerini, 
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge

leri, vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralanndaki 
bilgi ve belgeler aranmaz.) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 5/12/1995 Salı günü saat 14.00'e kadar sı
ra numaralan alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 
f) Yozgat İl Daimi Encümen Başkanlığı adma alınmış (750.000.000,-) T L . tutarındaki ge

çici teminata ait alındı Makbuzu veya banka teminat mektubu, 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha
leye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka
tılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

9 - B u ihale 527 sayılı Yasa Hükümlerine göre 1995-1997 yıllarına sari olarak 
yapılacaktır. 

10 -Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

11 - Bu inşaat ihalesi için önceden yapıları tüm ilarılar geçersizdir. 
İları olunur. 27231/1-1 
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İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 
Balıkesir Valiliğinden : 
1 - Aşağıda isim ve keşif bedelleri yazılı 2 adet İnşaat işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanu

nu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işlerin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarıan "1995 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler 
hakkında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İhaleler aşağıda inşaatların hizalannda belirtilen gün ve saatte Balıkesir Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai 
saatleri içinde görülebilecektir. 

5 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 
Şartnamesine Ek Özel Şarmame"ye, "Yapı Tesis ve Önanm İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne 
ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarımn tespiti için 27/11/1995 günü mesai saati 
sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte : (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere) 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış aşağıda karne grupları belirtilen işlerin ke
şif bedelleri kadar Müteahhitlik karnesini (Asimi ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanım, 
f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 
h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
i) Teknik personel taahhütnamesini, 
j) Halen iaahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgil i beyanını ve belgelerini, 
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle i lgil i beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge

leri, vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m nkralanndaki 
bilgi ve belgeler aranmaz) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden birinin keşif bedelinin % 
10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katüabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 5/12/1995 Salı günü saşağıda inşaatların 
hizalannda belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşüığında İhale K o 
misyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İsteklüer adma vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
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e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi de ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Balıkesir Valüiği adına alınmış aşağıda inşaaüannn hizalannda belirtilen miktarda geçi
ci teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce büe olsa, dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya
pdacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; istektilere ihale tarihinden önce iha
leye katdma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka-
tdma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açdmadan iade edüecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapdacak müracaatlar ve postada meydana gelebüecek gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

İları olunur. 
Sıra Keş.Bed. Geç.Tem. İhale Son.Teklif Karne 
No İşin Adı ve veri T L . T L . Tarihi ve Saati Ver.Gün ve Saati Grubu 

1 Balıkesir-Edremit 
Hastanesi Ek Bin . 56.000.000.0001.680.000.000 5/12/1995 14.00 5/12/1995 14.00 (B) 

2 Balıkesir-Ayvalık 
Dev.Has.Ek Bina 22.000.000.000 660.000.000 5/12/1995 14.30 5/12/1995 14.30 (C) 

26688/1-1 

İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 
1 - Aşağıda isim ve keşif bedelleri yazdı 2 adet İnşaat işi 2886 saydı Devlet İhale Ka-

nunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü de ihaleye konulmuştur. 

2 - B u işlerin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayımlarıan "1995 ydında girişüecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıüacak kriterler 
hakkında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İhaleler aşağıda inşaaüann hizalannda belirtilen gün ve saatte Balıkesir Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü İhale Komisyonu Odasmda yapdacaktır. 

4 - İhale şartnamesi üe diğer evraklar Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai 
saatieri içinde görülebUecektir. 

5 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü üe İhale Şartnamesi"ne, "İhale 
Şartnamesine Ek Özel Şartnameye", "Yapı Tesis ve Onaran İhalelerine Katdma YönetmeliğT'ne 
2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katümaya yeterli olup olmadıklarııun tespiti için 27/11/1995 günü mesai saati 
sonuna kadar örneğine uygun başvuru düekçesi üe birlikte : (Her iş için ayn ayn olmak üzere): 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış aşağıda karne grupları belirtilen işlerin ke
şif bedeli kadar Müteahhitlik karnesini (Asimi ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kamtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i durum bUdirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazüi beyanını, 
f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergüeri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 ydmda temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi üe ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 
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h) Yapı araçları taahhütnamesini, 

i) Teknik personel taahhütnamesini, 

j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 

k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgil i beyanım ve belgelerini, 

1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 

n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de öngörülen diğer belge
leri, vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralanndaki 
bilgi ve belgeler aranmaz) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aym şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 4/12/1995 günü aşağıda inşaatların 
hizalannda belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı almddar karşılığında İhale K o 
misyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) İç zarf, 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Balıkesir Valiliği adına alınmış aşağıda inşaatların hizalannda belirtilen miktarda geçi
ci teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha
leye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka
tılma belgesi almaya hak kazanamıyanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaaüar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

İları olunur. 

Sıra Keş.Bed. Geç.Tem. İhale Son.Teklif Karne 

No İşin Adı T L . T L , Tarihi ve Saati Ver.Gün ve Saati Grubu 
1 Balıkesir-Kepsut 

Sağ.Ocağı İnş. 

(İl Tipi Loj.sız) 6.500.000.000 195.000.000 4/12/1/995 14.00 4/12/1995 14.00 (C) 
2 Balıkesir-Smdırgı 

Yayla Bayır Sağ. 
Ocağı İnşaatı 

(Köy Tipi) 5.100.000.000 153.000.000 4/12/1995 14.15 4/12/1995 14.15 (C) 
27426/1-1 
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İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 

Manisa Vali l iğinden: 

1 - Manisa İli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 1995 Yılı Yatırım Programında yer alan 
aşağıda İsimleri ve keşif bedelleri ile ihale tarihi ve saatleri belirtilen işler 2886 sayılı Kanunun 
35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işlerin İhalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarıan 
"1995 yılında girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullarıılacak Kriterler 
hakkında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - Bu işlerin ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Manisa Bayındırlık ve İskan Mü
dürlüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır. 

4 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Manisa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde meâsi 
saatleri içinde görülebilir. 

5 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale 
Şartnamesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği
ne ve 2. Maddede sözü edilen'" Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tesbiti için 24/11/1995 Cuma günü me
sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; Bayındırlık ve İskan Müdür
lüğüne başvurması, 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış, (C) .Grubundan en az katılacağı işin keşif 
bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, 

d) Mal i Durum Bildirisi ve Belgelerini, 

e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 

f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir ve Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi 
Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 

g) Ortak Girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 

h) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 

i) Teknik Personel Taahhütnamesini, 

j) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve Belgelerini, 

k) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilglii beyanını ve belgelerini, 

1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 

m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel

geleri, vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k,l,m, fıkralannda
ki bilgi ve belgeler aranmaz.) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması, Gerekmektedir. 

B - İhaleye Katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre her iş için ha
zırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda aşağıda belirtilen işlerin 
karşüarındaki tarih ve saatlere, kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkan
lığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf 
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b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun Noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

f) Manisa Valiliği adma alınmış aşağıda miktarları belirtilen geçici teminatı alındı makbu
zu veya banka teminat mektubu, 

6 - Başvuru dosyalan idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa 
dosyalar içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönün
de müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. Maddesi gereğince; İsteklilere ihale tarihinden önce iha
leye lcatılma belgesi verilmeyecek, Yeterlik sonucu ihale Komisyonunca açıklarıacak ve İhaleye 
Katılma Belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

8 - Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

iları olunur. 

S.No İşin Adı ve Yeri 

1 - Manisa Merkez Osman-

calı Köy tipi Sağlık Oca

ğı inşaatı 

2 - Manisa Köprübaşı Hükü

met Konağı inşaatı 

Karne 

Grubu 

(C) 

Keşif Bedeli 

T L . 

İhale Tarihi 

ve Saati 

1/12/1995 

6.000.000.000 Saat 10.00 

1/12/1995 

Geç.Tem.Mik. 

T L . 

180.000.000 

(C) 25.500.000.000 Saat 14.00 765.000.000 
27431/1-1 

İNŞAAT YAPTTRILACAKTIR 
Gaziantep Vali l iğinden: 
1 - Aşağıda isimleri ve yerleri yazılı Sağlık Ocağı inşaatları 2886 sayılı D.l.Kanununun 

35. Maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - Bu işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazetede yayımlarıan 

"1995 yümda girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak
kında tebliğ" hükümleri uygularıacakür. 

3 - Her işin tahmin edilen bedelleri aşağıda ayn ayn gösterilmiştir. 
4 - İhale 4/12/1995 Pazartesi günü aşağıda gösterilen saatlerde ihale makamı oları İl Ba

yındırlık ve İskan Müdürlüğü toplarıtı salonunda yapılacaktır. 
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Gaziantep Bayındırlık ve İskan Müdür lüpnde me

sai saatleri içerisinde görülebilecektir. 
6 - İSTEKLİLERİN: "Yapı İşleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, İhale Şart

namesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katüma Yönetmeliğine ve 
2.nci Madde adı geçen Uygun Bedel Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için, 24/11/1995 Cuma günü me
sai saati sonuna kadar Gaziantep Valüiğinden havaleli örneğine uygun başvuru düekçesi Ue birlik
te: 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) gurubundan en az işin keşif bedeli ka
dar Müteahhitlit karnesini (Asimi ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
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c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanım, 
f) 1989-1993 (5 yıl) Yıllarına ait gelir veya kurumlar vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişm olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 
h) Yapı araçları Taahhütnamesini, 
i) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerim, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile i lgi l i beyanım ve belgelerini, 
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle i lgi l i beyanım ve bu işlere ait belgeleri, 
n) İhale şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede ön görülen diğer bel

geleri, vermesi (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği taktirde k,l,m fıkralanndaki 
bilgi ve belgeler aranmaz.) 

o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması, 

Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise, İhale Şartnamesinin 7.nci Maddesine göre hazırlayacak

ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.nci maddesi doğrultusunda 4/12/1995 Pazartesi günü aşağıda 
gösterilen saatlerde alındılar karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri; 
e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli or

tak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 
f) Gaziantep Valiliği adma her iş için ayrı ayrı alınmış aşağıda gösterilen tutarlar geçici te

minata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu, 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3.ncü maddesi gereğince; isteklilere İhale tarihinden önce 
ihaleye katılma belgesi verilmeyecek. Yeterlik sonucu İhale Komisyonunca açıklarıacak ve ihale
ye katılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya Faxla yapılacak müracaaüar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

* İları olunur. 
Keşif Bedeli Geç.Tem. ihale 

S.No İşin Adı T L . T L . Saati 
1 - G.Antep Şahinbey Kurbanbaba Sağlık 

ocağı İnşaatı 6.500.000.000 195.000.000 11.00 
2 - G.Antep Şehitkamil Mitatpaşa Sağlık 

ocağı İnşaatı 6.500.000.000 195.000.000 14.00 
3 - G.Antep Nizip Akçakent Köyü Sağlık 

ocağı İnşaatı 6.000.000.000 180.000.000 15.00 
4 - G.Antep Nizip Altındağ Köyü Sağlık 

ocağı İnşaatı 6.000.000.000 180.000.000 16.00 ocağı İnşaatı 
27788/1-1 
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İNŞAAT İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Abant izzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden ; 
1 - Aşağıda adı, tahmini bedeli, geçici teminatı, karne grubu, ihale tarihi ve saati belirti

len inşaat işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif 
usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayınlarıan 
"1995 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıılacak kriterler hak
kında tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli aşağıdadır. 
4 - İhale 8/12/1995 Cuma günü aşağıda belirtilen saatte Kültür Merkezi toplarıü salonun

da yapılacaktır. 
5 - İhale şartnamesiyle diğer evraklar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapı İşleri ve Tek

nik Daire Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilecektir. 
6 - İSTEKLİLERİN :"Yapı İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "Yapı 

Tesis ve Onaran İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Be
del" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 24/11/1995 Cuma günü me
sai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte : 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış grubu aşağıda belirtilen en az bu işin keşif 
bedeli kadar müteahhitlik karnesini (aslım ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) M a l i durum bildirisi ve belgelerini, 
e) 2886 saydı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 
h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
i) Teknik personel taahhütnamesini, 
j) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanını ve belgelerini, 
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere it belgeleri, 
n) İhale şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri, vermesi (Müteahhitlik iarnesinin değer

lendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralanndaki bilgi ve belgeler aranmaz) 
o) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 8/12/1995 Cuma günü ihale saatine kadar 
sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
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e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 
giriş beyannamesi de ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) İşin adı belirtilmek suretiyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben alın
mış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

g) İsteklüer bizzat veya Noterlikçe tayin ettikleri vekillerince, Üniversitenin görevlendir
diği eleman ile iş yerini gördükten sonra dış zarfa konmak üzere iş yeri görme belgesi alacaklar
dır. 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde ya
pdacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklüere ihale tarihinden önce iha
leye katdma belgesi verilmeyecek, yeterlilik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye 
katdma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaaüar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İları olunur. 
Sıra No : 1, İşin A d ı : Spor Salonu İnşaatı, Tahmini Bedel i : 22.000.000.000 - TL. , Geçi

ci teminatı : 660.000.000 - TL. , Karne Grubu : C, İhale Tarihi ve Saati : 8/12/1995 11.00 
26787/1-1 

YAĞMURLAMA SUL.TES. İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdür lüğü İzmir Köy Hizmetleri 16. Bölge 

Müdür lüğünden : 
S. No : 1, İşin Adı ve Yeri : İzmir-Kiraz-Ovacık, İşin Niteliği : Yağmurlama Sul.Tes., 

Tahmini Edüen Bedel : 12.487.488.593- T L . , Geçici Teminat: 374.624.658,- T L . , Belge İçin 
Son. Mür.Tarihi: 27/11/1995, İhale Tarihi ve Saati 1/12/1995 10.00, Ydı İçinde Sari : Sari 

Yukanda adı, yeri niteliği, keşif bedeli, geçici teminatı, son müracaat ve ihale tarihi, saati 
yazdı işin 2886 saydı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif 
usulü üe İzmir Köy Hizmeüeri 16. Bölge Müdürlüğünde ihaleye çıkanlmıştır. 

1 - B u ihalede 10/2/1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazete'de yayınlarıan Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ hükümleri" uygularıacaktır. 

2 - İhale İzmir Köy Hizmeüeri 16. Bölge Müdürlüğünün Çınarlı'daki binasındaki İhale 
Komisyonu Odasında yapüacaktır. 

3 - İhale şartnamesi üe diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmeüeri 16. Bölge 
Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebüir. 

4 - İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü de şartnamesine, ihale şartnamesine ve 
ek özel şartnameye Yapı Tesis ve Onarım İşleri, İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve "Uygun 
Bedel" tebliğine uygun olarak ; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için müracaat düekçesi de birlik
te : 

a) Başvuruda bulunanların Noter tasdikli; yetki belgesi, imza sirkülerini ve Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası belgesini vermesi, 

b) Yukanda belirtilen iş için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alman en az işin keşif 
bedeli kadar (C) grubundan Müteahhiüik karnesini (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) ver
mesini, 
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c) İstekli şirket ise kanıtlayın belgeleri, 
d) Mal i durum bildirisi ve belgelerini vermesi, 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 Yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Yapım İşleri için kapalı teklif usulü ile ihale 

şartnamesindeki örneğe uygun olarak Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmesini vermesi, 

h) Yapı araçları taahhütnamesi ve/veya belgelerini vermesi, 
i) Teknik personel taahhütnamesini vermesi, 
j) Halen taahhüdündeki işler bildirisini ve bunlarla ilgil i belgeleri verecektir., 
k) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri 

vermesi gerekmektedir. 
1) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan az olmaması, (ilgili Bankanın Genel Müdürlüğünden teyit alınacaktır.) 
B - İhaleye katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte ; 

a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) Bu iş için işin adı belirtilmek suretiyle İzmir Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlüğüne 

hitaben alınmış geçici teminat verecektir. 
e) İşyerini gördüklerni belirten ve ilgil i İl Müdürlüklerinden alınmış tasdikli belgeyi vere

cektir. 
5 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce iha

leye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlik sonucu ihale komisyonunca açıklarıacak ve ihaleye ka
tüma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açümadan iade edilecektir. 

6 - Kriter puanı ve benzer işler ; 
a) Madde l 'de sözü edilen uygun bedel tebliği uyannca müracaat edecek, isteklilerin 

değerlendirilmelerinde aşağıda belirtilen kriter puanları uygularıacaktır. 
- İnşaatı süresinde bitirilme durumu : 35 Puan 
- İş deneyimi : 55 Puan 
- Teknik personel : 10 Puan 
- Ekipman : —Puan 

T O P L A M 100 Puan 
b) Al t sınır puanı 70 alınacaktır. 
7 - İsteklüer teklif mektuplarım 1/12/1995 günü saat 10.00'a kadar sıra numaralı alındılar 

karşüığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 - Telgraf veya fax ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmez. 
10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra {Son müracaat tarihinden önce büe olsa) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz 

Keyfiyet iları olunur. 26904/1-1 
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T E K E L ÜRÜNLERİ S A T I L A C A K T I R 
T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü Antalya T E K E L Pazarlama 

ve Dağıtım Başmüdürlüğünden : . 
1 - Antalya Başmüdürlüğüne bağlı Kemer İlçesi (İdari yapıya göre bağlı köyleri dahil) 

T E K E L ürünlerinin satışı, Açık-Eksiltme İhale Yöntemi ile Toptan Satıcıya verilmek suretiyle 
yapılacaktır. 

2 - Toptan satıcı mamulatı Başmüdürlükçe gösterilecek T E K E L deposundan alacaktır. 

3 - Mahalleri itibariyle yaklaşık yıllık miktarları aşağıda belirtilen mamulatm toptan satıcı 
eliyle satışının sağlarıması ihalesi 30/11/1995 günü T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi 
Müdürlüğü Hisaraltı Cad. No : 23 Cibali/İstanbul adresinde saat 10.00 da yapılacaktır. 

Kemer İlçesi için 63.500 K g . Tütün mamulü 25.965 kasa alkollü içki. 
4 - Satışı yapılacak T E K E L mamulatımn maktu geçici teminatı 192.120.000,- TL.dir. 

Kesin teminat, ihale bedeli üzerinden ve geçici teminat oranının ik i katıdır. 

5 - İhale ile i lgi l i Yönetmelik hergün mesai saatlerinde Antalya T E K E L Pazarlama ve 
Dağıtım Başmüdürlüğünden veya T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü 
Cibali/İstanbul adresinden 500.000,- T L . karşılığında temin edilebilir. Mezkur Yönetmelik Şart
name hükmündedir. 

6 - Toptan satıcı T E K E L ambarından teslim aldığı mamulatm bedelini T E K E L ' c e belir
lenen banka şubelerine nakten, T E K E L ' i n çalışmakta olduğu bankalara ait karşılığı bloke Çek'le 
veya Elektronik Fon Transferi (EFT) yöntemiyle peşin olarak ödeyecektir. 

7 - Postada doğacak gecikmeler ile Telgraf ve Telexle yapıları başvurular geçersiz 
sayılacaktır. 

8 - ihaleye iştirak edecekler ihale tarihinden üç gün önce tacir sıfatına haiz olduğuna dair 
Ticaret unvanının yayınlarıdığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden bir örneği, mahalli Ticaret 
Odasından alacağı bir yazı ile ve Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu belirleyen resmi bir belgeyi 
Başmüdürlüğümüze veya 3. maddede adresi belirtilen Müessesemiz Müdürlüğüne (İç Satışlar ve 
Kaçak Takibat Şb.Md.ne) vermeleri gerekmektedir. Zamanında belgeyi vermeyen iştirakçiler ihal
eye katılamaz. 

Ayrıca Toptan satıcının sahibi veya kullarıma hakkına haiz olduğu (Bu husus belge
lenecektir) Kamyon, Kamyonet gibi araçlar en fazla 3 yaşında olacaktır. 

Mahalleri itibariyle iştirakçilerin sahibi veya kullarıma hakkına haiz olacağı araç sayısı 
Kemer ilçesi için 1 araçtır. 

9 - Geçici ihale tarihinden itibaren, şartnamesinde yazılı koşulları taşıyan gerçek ve tüzel 
kişiler tarafından 5 iş günü içinde ve oluşan bedel üzerinden % 5'den az olmamak kaydıyla teklif 
edilecek tenzilat kabul edilir. İhaleye iştirak etmeyen firmadan ara teklifinde bulunmak isteyen 
olduğu takdirde (İhaleye iştirak için aranan şartları haiz olmak ve yerine getirmek şartıyla) geçici 
ihalede oluşan bedel üzerinden kesin teminat vermeleri zorunludur. İhaleye katıları firmalardan ara 
teklifi vermek isteyenlerden aynca kesin teminat aranmaz. 

10 - İhaleye iştirak edecekler Toptan Satıcılık Yönetmeliği hükümleri ile T E K E L Alım 
Satım Yönetmeliği ve diğer i lgi l i T E K E L mevzuatını peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

Aynca geçici ihalenin onaylarııp sözleşme imzalanana kadar. İhale uhdesinde kalan ile 2. 
ve 3. sırada bulunanların teminatları idaremizde tutulacaktır. 

11 - T E K E L 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, Toptan satıcılık vermekte 
serbesttir. 26784/1-1 



Sayfa: 66 RESMİ G A Z E T E . 13 Kasım 1995 - Sayı : 22462 

T E K E L ÜRÜNLERİ S A T I L A C A K T I R 
T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü Yozgat T E K E L Pazarlama ve 

Dağıtım Başmüdürlüğünden: 
1 - Yozgat T E K E L Başmüdürlüğüne bağlı Yerköy İlçe ve Beldelerinde (İdari yapıya göre 

köyler dahü) T E K E L ürünlerinin satışı, Açık-Eksütme İhale Yöntemi üe Toptan Sancıya verilmek 
suretiyle yapüacaktır. 

2 - Toptan satıcı mamulatı Yerköy'den alacaktır. 
3 - Mahalleri itibariyle yaklaşık yülık miktarları aşağıda belirtilen mamulatın toptan saü-

cı eliyle satışının sağlarıması ihalesi 15/12/1995 Cuma günü T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Mü
essesesi Müdürlüğü Hisaraltı Cad. No : 23 Cibali/İstanbul adresinde saat 14.30 da yapılacaktır. 

Yerköy İlçesi için 74.660 K g . Tütün mamulü 27.254 kasa alkollü içkidir. 
4 - Satışı yapılacak T E K E L mamulatının maktu geçici teminatı: 
Yerköy İlçesi için 44.000.000 - TL.dü. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden ve geçici te

minat oranının ik i katıdır. 
5 - İhale üe ügüi Yönetmelik hergün mesai saaüerinde Yozgat T E K E L Pazarlama ve Da

ğıtım Başmüdürlüğünden veya T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü Cibali/İs
tanbul adresinden 500.000 - T L . karşdığında temin eddebüü. Mezkûr Yönetmeme Şartname hük
mündedir. 

6 - Toptan satıcı T E K E L ambarından teslim aldığı mamulatın bedelini TEKEL 'ce belirle
nen banka şubelerine nakten, T E K E L ' i n çalışmakta olduğu bankalara ait karşdığı bloke Çek'le ve
ya Elektronik Fon Transferi (EFT) yöntemiyle peşin olarak ödeyecektir. 

7 - Postada doğacak gecikmeler üe Telgraf ve Telexle yapdan başvurular geçersiz sayıla
caktır. 

8 - İhaleye iştirak edecekler ihale tarihinden üç gün önce tacir sıfatına haiz olduğuna dair 
Ticaret unvanının yayınlarıdığı Türkiye Ticaret Sicüi Gazetesinden bir örneği, mahalli Ticaret 
Odasından alacağı bir yazı üe ve Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu belirleyen resmi bir belgeyi 
Başmüdürlüğümüze veya 3. maddede adresi belirtilen Müessesemiz Müdürlüğüne (İç Satışlar ve 
Kaçak Takibat Şb.Md.ne) vermeleri gerekmektedü. Zamanında belgeyi vermeyen iştirakçiler iha
leye katdamaz. 

Ayrıca Toptan satıcının sahibi veya kullarıma hakkına haiz olduğu (Bu husus belgelene
cektir) Kamyon, Kamyonet gibi araçlar en fazla 3 yaşında olacaktır. 

Mahalleri itibariyle iştirakçüerin sahibi veya kullarıma hakkına haiz olacağı araç sayısı : 
Yerköy üçesi için 2 (iki) araçtır. 
9 - Geçici ihale tarihinden itibaren, şartnamesinde yazılı koşulları taşıyan gerçek ve tüzel 

kişüer tarafından 5 iş günü içinde ve oluşan bedel üzerinden % 5'den az olmamak kaydıyla teklif 
edilecek tenzüat kabul edilir. İhaleye iştirak etmeyen firmadan ara teklifinde bulunmak isteyen ol
duğu takdirde (İhaleye iştirak için aranan şartları haiz olmak ve yerine getirmek şartıyla) geçici 
ihalede oluşan bedel üzerinden kesin teminat vermeleri zorunludur. İhaleye katıları firmalardan ara 
teklifi vermek isteyenlerden ayrıca kesin teminat aranmaz. 

10 - İhaleye iştirak edecekler Toptan Satıcılık Yönetmeliği hükümleri üe T E K E L Alım Sa
tım Yönetmeliği ve diğer i lgi l i T E K E L mevzuaünı peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

Aynca geçici ihalenin onaylarııp sözleşme imzalanana kadar, İhale uhdesinde kalan üe 2. 
ve 3. sırada bulunanların teminatları idaremizde tutulacaktır. 

11 - T E K E L 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, Toptan satıcdık vermekte ser
besttir. 27338/1-1 
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T E K E L ÜRÜNLERİ S A T I L A C A K T I R 
Balıkesir T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünden : 
1 - Balıkesir Başmüdürlüğüne bağlı Akçay beldesinde (İdari yapıya göre bağlı Köyler da

hil) T E K E L uriinlerinin satışı, Açık Eksiltme İhale Yöntemi ile Topfcuı sancıya verilmek suretiy
le yapılacaktır. 

2 - Toptan satıcı mamulatı Başmüdürlük'çe gösterilecek T E K E L deposundan alacaktır. 
3 - Mahalli itibariyle yaklaşık yıllık miktarları aşağıda belirtilen mamuların Toptan saücı 

eliyle saüşının sağlarıması ihalesi 28 Kasım 1995 Salı günü T E K E L Pazarlama ve Dağıtım Baş
müdürlüğü binasında saat 10.00'da yapılacaktır. 

İlçe Adı: Akçay, Mamul Tütün (Kg): 45.000, Alkollü İçki (12'lik kasa): 14.500, Geçici Te
minat: 78.000.000,- T L . 

Kesin teminat, ihale bedeli üzerinden ve geçici teminat oranının iki kandır. 
4 - Geçici ihale uuihinden itibaren, şartnamesinde yazılı koşulları taşıyan Gerçek ve Tü

zel kişiler tarafından, 5 iş günü içinde ve oluşan bedel üzerinden % 5'ten az olmamak kaydıyla 
teklif edilecek tenzilat kabul edilir. İhaleye iştirak etmeyen firmalardan ara teklifinde bulunmak is
teyen olduğu takdirde (İhaleye iştirak için şartları haiz olmak ve yerine getirmek şartıyla) geçici 
ihalede oluşan bedel üzerinden kesin teminat vermeleri zorunludur. İhaleye katıları firmalardan ara 
teklifi vermek isteyenlerden aynca kesin teminat aranmaz. 

5 - İhale ile i lg i l i Yönetmelik hergün mesai saatlerinde Balıkesir T E K E L Pazarlama ve 
Dağıtım Başmüdürlüğünden 150.000,- T L . karşılığında temin edilebilir. 

6 - Toptan saücı T E K E L ambarından aldığı mamulatın bedelim TEKEL 'ce belirlenen 
Banka şubelerine nakten, T E K E L ' i n çalışmakta olduğu bankalara ait karşılığı bloke çek'le Elekt
ronik Fon Transferi (EFT) yöntemiyle peşin olarak ödeyecektir. 

7 - Postada doğacak gecikmeler ile Telgraf ve TelexTe yapıları başvurular geçersiz sayı
lacaktır. 

8 - İhaleye iştirak edecekler ihale tarihinden bir gün önceden Tacir sıfatına haiz olduğuna 
dair Ticaret unvanının yayınlarıdığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden bir örneği, Mahalli Ticaret 
Odasından alacağı bir yazı ile ve Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu belirleyen resmi bir belgeyi 
Başmüdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir. Zamanında belgeleri vermeyen iştirakçiler ihaleye 
katılamaz. 

Aynca Toptan Satıcının sahibi veya kullarıma hakkına haiz olduğu (Bu hususla beglene-
cektir.) Kamyon, Kamyonet gibi araçlar en fazla 3 yaşında olacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin Akçay için bir aracın sahibi veya kullarıma hakkına haiz olma-
ları gerekmektedir. 

9 - T E K E L 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, Toptan satıcüık vermekte ser
besttir. 25836/1-1 

TAŞINMAZ M A L S A T I L A C A K T I R 
izmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Emlak Müdürlüğünden : 
İlimiz, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan ve tapunun L.18.b.06.a pafta, 176 

parsel numarasında 41.250 m 2 yüzölçümle zeytin ağaçlı tarla vasfındaki 1/3 hissesi Hazine adına 
kayıtlı taşınmazmal 16.000.000.000,- T L . tahmini bedelle 3.200.000.000- TL . geçici teminatla 
28/11/1995 Uuihinde saat 13.30'da İlimiz Defterdarlığımız M i l l i Emlak Dairesi Başkanlığı-Karşı-
yaka Emlak Müdürü odasındaki Komisyon huzurunda dosyalanndaki şartnameleri gereğince, 
2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle satişı yapılacaktır. Satış bedeli 
üzerinden aynca K D V alınacaktır. Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz görülebilir. İhale bede
l i süresinde yatınlmadığı takdirde Geçici teminat Hazineye irat kaydedilecektir. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif mektuplarını birinci zarfa (İç zarf), geçici te
minat belgesi ile İdarece istenilen diğer belgeleri (İkametgah belgesi, Nüfus Cüzdanı Örneği ile 
Özel Kişiler Adma Vekaleten ihaleye giren kişilerin noterlikçe tasdikli vekaleti, Tüzel Kişilerde 
ise 1995 yılında Ticaret Odasından alınmış Sicil Kaydı ile teklifte bulunacak kişilerin aynca no
terlikçe tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri) ikinci zarfa (Dış zarf) konarak Karşıyaka Emlak 
Müdürlüğü Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim etmeleri, daha fazla bilgi için Def
terdarlık Binası C Blok 3. kat Konak ta bulunan Karşıyaka Emlak Müdürlüğüne müracaattan, pos
ta ile yapıları tekliflerde postadaki gecikmelerden İdaremizin sorumlu olmayacağı iları olunur. 

26100/1-1 
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KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R 
İller Bankası Genel Müdür lüğünden : 
işin Yeri : Nallıhan ( A N K A R A ) , Keşif Bedel i : 115.000.000.000 - T L . , Geçici Teminat: 

3.450.000.000 - T L . , İhale Dosya Bedel i : 15.300.000 - T L . 
Yukarıda belirtilen iş kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
İhale evrakı; bedeli Bankamız Muhasebe, ve Mal i işler Dairesi Başkanlığına yatırılarak 

Kanalizasyon Dairesi Başkaıüığından alınacaktır. İstekliler örnek ihale dosyasını ilgili Daire Baş
kanlığında görebilirler. 

A - Eksiltmeye Girme ; 
İstekliler teklif şartnamesine ve şartnameye ekli örneklere uygun olarak düzenleyecekleri, 

aşağıda belirtilen belgeleri "İller Bankası Tetkik ve Danışma Komisyonu"na hitaben yazacakları 
başvuru dilekçelerine ekleyerek kapalı bir zarf içinde en geç 27/11/1995 Pazartesi saat 12.00'ye 
kadar "Atatürk Bulvarı No : 21 Opera /ANKARA" adresindeki Banka genel evrakına teslim ede
cekler veya bu tarih ve saatte kadar Bankada olacak şekilde postalayacaklardır. Zamanında Banka 
genel evrakına verilmeyen veya intikal etmeyen başvurular ve noksan evrakların tamamlarıması 
kabul edilmeyecektir. 

Kapalı zarfın üzerine "İller Bankası Genel Müdürlüğü Tetkik ve Danışma Komisyonu 
Başkanlığı" ve "Nallıhan/Ankara kanalizasyon şebeke inşaatı ihalesi" yazüacakür. 

İsteklüer başvuru düekçelerine; 
a) İstekliye veya veküine ait noterden alman imza sirkülerini, 
b) İstekli firmanın faaliyette olduğunu gösteren yü içinde alınmış Ticaret veya Sanayi 

Odası belgesini, eğer şirket ise ana sözleşmesinin yayınlarıdığı ticari sicü gazetesinin aslı veya no
ter tasdikli suretini, ortak girişimlerde örneği Teklif şartnamesinin ekinde bulunan ortak girişim 
beyannamesinin noter tasdikli örneğini (bir firma sadece bir ortak girişimde yer alabilir.) 

c) A veya B grubundan en az işin keşif bedeli kadar tutarlı ve ihale tarihi itibari ile geçer
l i müteahhitlik karnesinin aslı ve suretini, (ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacak
ta.) 

d) Isteldimn bir taahhütte müteahhit sıfatı üe 1995 yüı birim fiyatları ile tekliflerin açüa-
cağı tarihten en çok 10 yıl önce geçici kabulü yapümış en az; 

1) Keşfin % 50'si oranında kanalizasyon şebeke işi veya, 
2) Keşfin % 100'ü kadar içmesuyu ve içme suyu arıtma, pissu arıtma, baraj, gölet, sulama 

ve basınçlı boru hatları veya, 
3) Keşfin % 200'ü kadar diğer işleri yaptığına ilişkin ügüi resmi kuruluş tarafından düzen

lenmiş iş bitirme belgesinin aslı ve suretini, 
4 - Veya isteklinin müteahhit sıfatı ile bir resmi kuruma karşı taahhüt edümiş ihale konu

su iş cinsinden devam etmekte oları bir işi varsa ihzarat hariç en az 1995 yılı fiyaüan üe 
115.000.000.000,- T L . tutarında imalat ve inşaat yapağını belgeleyen onaylı hakedişin aslı ve su
retini, 

Ortak girişimlerde pilot firmanın işleri tam olarak, ortak firmalara ait işler % 50 oranında 
değerlendirilir. 

e) İları tarihinden sonra alınmış nakit ve kullarıılmamış nakit kredi toplarııları keşif bede
linin % 10'undan az olmayacak miktarda mali durum bildirisi ve banka referans mektubunun as
imi, (ortak girişimlerde püot firmanın maü durumu esas alınır.) 

fJİsteklinin taahhüdü aranda son 10 yü içinde bitirilen işlere ait iş bitirme belgesi veya ge
çici veya kesin kabul tutanakları ile birlikte "Bitirilen işler bildırisi"ni, 

g) İsteklinin halen taahhüdü altında devam eden işlere ait "Taahhüt Bildirisi"ni, 
h) Vergi borcu olmadığına dair i lgi l i vergi dairesinden alman belgeyi, 
ı) İhalelere katılmaya yasaklı olmadığına dair büdirimi, ekleyeceklerdir. 
İstenen belgelerin asılları, suretleri görüldükten sonra iade edilecektir. 
Bu ihalede eksiltmeye girmesi uygun bulunan isteklilere eksiltmeye girme belgesi veril

meyecek, eksütmeye girmeye hak kazananları tekliflerin açüması aşamasında ihale komisyonun
ca açıklarıacaktır. Eksiltmeye girmeye hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edile
cektir. 

B T Teklif verme ; 
a) İhaleye katümak üzere başvuruda bulunan isteklüerin hepsi teklif şartnamesinin 3,5 ve 

7., maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları teklif dosyasmı en geç 
1/12/1995 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Bankamız genel evrakına vereceklerdir. (Teklif dış zar
fının üzerine isim ve adres yazüacakür.) 

Zamanında verilmeyen, veya postada geciken teklif evrakı kabul edilmeyecektir. 
b) Teklif zarfları 1/12/1995 Cuma günü saat 14.30'da Kanalizasyon Dairesi Başkanlığın

da toplarıan İhale komisyonu tarafından açılacaktır. 
Bankamız 2886 sayüı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine tabi ol

mayıp isteklileri yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi teklif evrakı geçerli 
bulunanlardan dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet iları olunur. 26791/1-1 
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MUHTELİF GIDA MADDESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
MSB. Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı Satm Alma Komisyon Ba&anhsrıdan: 
M S B . Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığınca iaşece desteklenen birlik ve kurumları

nın ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati ya
zdı yiyecek maddesi 2886 saydı Devlet İhale Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü 
ile Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyonu ihale salonunda ihale edüecek-
tir. Bu işlerle ügüi evsaf, şartname ve ekleri ANKARA-İSTANBUL İç Tedarik Bölge Başkanlık
ları de komisyonumuzda ücretsiz olarak görülebüir. İsteklüerin 2886 sayılı Kanunun ve bu işlerle 
ügüi şartname ve eklerinin öngördüğü belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarım iha
le gün ve saatine kadar komisyona vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmelerin kabul olunmaya
cağı iları olunur. 

Cinsi Miktarı 

Yiyecek Maddesi 3 Kalem 
Yağlı Beyaz Peynir 295.675 K g . 
Y.Yağh Kaşar Peynir 150 K g . 
Pastörize Tereyağı 1.080 K g . 

Muhammen Bedeli 
T L . 

41.648.000.000 
41.394.500.000 

37.500.000 
216.000.000 

Geç.Teminatı 
T L . 

1.249.440.000 
1.241.835.000 

1.125.000 
6.480.000 

İhale Gün ve Saati 

24/11/1995-10.00 

N O T : Yukanda adı geçen yiyecek maddelerinin her bir kalemi için tamamı bir istekliye ihale 
eddebüeceği gibi, her birliğin ihtiyacı ayn ayn istekldere de ihale edüebüecektir. 

İhtiyaç Birliği 

YAĞLI B E Y A Z PEYNİR 
Diyarbakır Kara Birlikleri 
Diyarbakır Hava Birlikleri 
Şanlıurfa Birlikleri 
Mardin Kara Birlikleri 
Mardin Hava Birlikleri 
Malatya Birlikleri 
Erhaç Hava Birlikleri 
Midyat Birlikleri 
Siverek Birlikleri 
Hakkari Birlikleri 
Van Birlikleri 
Elazığ Birlikleri 
Erciş Birlikleri 
Bingöl Birlikleri 
Tatvan Birlikleri 
Muş Kara Birlikleri 
Muş Hava Birlikleri 
Y A R I M YAĞLI KAŞAR PEYNİR 
Muş Hava Birlikleri 
PASTÖRİZE TEREYAĞI 
Erhaç Hava Butikleri 

Miktan 

36.000 K g . 
6.250 K g . 

36.000 K g . 
42.000 kg. 

500 K g . 
42.000 K g . 

4.500 K g . 
21.000 K g . 
4.200 K g . 

42.000 K g . 
6.000 K g . 
6.000 K g . 
9.000 K g . 
9.000 K g . 

24.000 K g . 
6.000 K g . 

625 K g . 

150 K g . 

1.080 K g . 

Geçici Teminatı 
T L . 

151.200.000 
26.250.000 

151.20Q.000 
176.400.000 

2.100.000 
176.400.000 

18.900.000 
90.720.000 
17.640.000 

176.400.000 
25.200.000 
25.200.000 
37.800.000 
37.800.000 

100.800.000 
26.200.000 

2.625.000 

1.125.000 

6.480.000 
27413/1-1 
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TAHİN H E L V A SATIN A L I N A C A K T I R 

M S . B . Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 

Askeri Birlikler için aşağıda cinsi, miktan, geçici teminatı, tahmini tutan, ihale gün ve saati ya

zdı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 saydı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü de An

kara İç Tedarik Bölge Başkanlığı Samı Alma Komisyon Başkanlığında yapdacaktrr. Aranacak Belgeler 

Şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı

na verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi İstanbul/Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığında ve Komisyonumuzda görü

lebilir. 

Tahmini Tutan 

TL. Miktan 

Geç.Teminau 

TL. 

97.000 Kğ. 9.360.500.000 280.815.000 

Cinsi ve Bri. 

Tahin Helva 

Blg.Bşk D p . K . lığına 

A N K A R A 

Zırh. Brl. Ok. K . lığı 

ETİMESGUT 

Topçu OkKJığı 

POLATLI 

2.Kom.TügXlığı 

B O L U 

9Znh.Tug.Klığı 

K I R I K K A L E 

229.MoLRA.Klığı 

MERZİFON 

T O P L A M 155.000 Kg . 14.957.500.000 448.725.000 

ihale Günü Saati 

1 Aralık 1995 

Cuma 

Saat: 10.00 

20.000 Kg . 1.930.000.000 57.900.000 

10.000 Kg. 965.000.000 28.950.000 

18.000 Kg . 1.737.000.000 52.110.000 

7.000 Kg . 675.500.000 20.265.000 

3.000 Kg . 289.500.000 8.685.000 

Birim 
Fiyatı 

96.500 

96.500 

96.500 

96.500 

96.500 

96.500 

N O T : ihaleye çıkarıları malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her birliğin ayn ayn isteklilere 

de ihale edilebilir. Her iki durumda da her birlik için ayn sözleşme yapılacak ve ayn ayn kah 

teminat yatınlacaktır. 26789/1 -1 • 
POLİVİNIL ASETAT V E Y A MUADİLİ MADDESİ SATIN A L I N A C A K T I R 

Sümer Holding A . S . Pazarlama İsletmesinden: 

Muhtelif İşletmemiz için 15 ton Polivinil Asetat (PVAC) Veya Muadili maddesi kapalı zarf 

usulü teklif temini suretiyle satın alınacaktır. Teklif verme son günü 21/11/1995 saat: 15.00'e ka

dardır. Teklifler kapalı zarf içerisinde İşletmemiz Muhaberat Şefliğine belirtilen gün ve saatte ve

rilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aym tarih ve saatte işlet

memizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Belirtilen gün ve saate kadar postadaki gecikmeler 

ile her ne sebeple olursa olsun İşletmemize ulaşmamış teklifler nazan dikkate alınmayacaktır. Tek

l i f zarflarının üzerine 3586/95 dosya numaramız ile son teklif verme tarihi 21/11/1995 mutlaka be

lirtilecektir. Özel alım şartnamesi ve teklif isteme mektubu SÜMER HOLDİNG A.Ş. İSTANBUL 

SATIN A L M A İŞLETMESİ BAHÇEKAPI/İSTANBUL adresinden bedelsiz olarak temin edüebilir. 

İştirak teminatı: 20.000.000,- TL.'dir. 

İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tamamen 

dilediğine vermekte serbesttir. 27232/1-1 
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M A K A R N A SATIN A L I N A C A K T I R 
MÜ.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 
Askeri Birlikler için aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminaü, tahmini tutan, ihale gün ve sa

ati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince Kapalı Tek
l i f usulü ile Ankara Iç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığında yapılacak
tır. Aranacak Belgeler Şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarımn ihale saatine 
kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi İstanbul/Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığında ve Komisyonumuz
da görülebilir. 

Tahmini Tutan Geç.Tenıinaü Birim 
Cinsi ve Bri. Miktarı TL. TL. İhale Günü Saati Fiyatı 

M A K A R N A SADE (KESME, U Z U N , BURGU) 
Blş. Bşk. Dp. K . lığı 

A N K A R A 380.000 Kğ. 13.300.000.000 399.000.000 1 Aralık 1995 35.000 
Zırh. Brl . Ok. K . lığı Cuma 

ETİMESGUT 50.000 Kg . 1.750.000.000 52.500.000 Saat: 11.00 35.000 
Topçu OkiClığı 

POLATLI 20.000 K g . 700.000.000 21.000.000 " 35.000 
2.Kom.Tug.KJığı 

B O L U 36.500 K g . 1.277.500.000 38.325.000 35.000 
9-Zım.Tug.KJığı 

K I R I K K A L E 23.000 Kg . 805.000.000 24.150.000. " 35.000 
Astsb.Haz.Ok.KJığı 

ÇANKIRI 17.000 Kg. 595.000.000 17.850.000 35.000 

T O P L A M 526.500 Kg . 18.427.500.000 552.825.000 

N O T : İhaleye çıkarıları malın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her birliğinki ayn ay-
n isteklilere de ihale edilebilir. Her iki durumda da ayn ayn sözleşme yapılacak ve ayn ayn 
kati teminat yatırılacaktır. 26790/1-1 

17 K A L E M MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
T E D AŞ Eskişehir Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz ihtiyacında kullarıılmak üzere 17 kalem muhtelif elektrik malzemesi 

şartnamesi gereği, kapalı zarf teklif almak suretiyle satın alınacaktır 
2 - İhaleye ait geçici teminat teklif edilen bedelin %3'üdür. 
3 - İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburidir. Şartnameler; 
TEDAŞ ESKİŞEHİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ 
Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğü 
Şair Fuzuli Cad. No: 9 ESKİŞEHİR 
T E L : 0 222 2301560 (7 Hat) adresinden K D V dahil 500.000 - T L . bedel mukabili temin 

edilebilir. 
4 - Teklifler en geç 21 Kasım 1995 Salı günü saat 12.00'ye kadar 3. madde de yazılı ad

reste 301 no.lu odadaki Muhaberat Servisine verilecek ve aynı gün saat 14.30'da alenen açılacak
tır. 

Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27110/1-1 
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MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN A L I N A C A K T I R 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ankara İl Müdürlüğünden : 
1 - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ihtiyacı oları aşağıda cins ve miktarı yazılı, kışlık 

giyim eşyalan açık teklif almak suretiyle satın alınacaktır 
S.No Cinsi Miktarı Adet 

1. T A K I M ELBİSE (BAY) 156 156 
2. T A K I M ELBİSE (BAYAN) 31 31 
3. B E Y A Z C E K E T (AHÇI V E G A R S O N ) 10 10 
4. P A N T A L O N (AHÇI V E G A R S O N ) 10 10 
5. İŞ ÖNLÜĞÜ 15 15 
6. GÖMLEK (BAY) 151 151 
7. GÖMLEK (BAYAN) 30 30 
8. AHÇI KEPİ 6 6 
9. LASTİK ÇİZME 99 99 

10. H A V L U 187 187 
11. İŞ ELBİSESİ 171 171 
12. İŞ ELDİVENİ 63 63 
13. DERİ G O C U K 50 50 
14. B E R B E R ÖNLÜĞÜ 1 1 
15. A N O R A K 42 42 
16. B E R E 42 42 
17. P O S T A L 24 24 
18. EŞOFMAN 7 7 
19. TİŞÖRT 7 7 
20. SPOR A Y A K K A B I 7 7 
21. A Y A K K A B I (BAY) 15 15 
22. A Y A K K A B I (BAYAN) 18 18 
23. PALTO 21 21 
24. M A N T O 10 10 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
3 - İhaleye kaulabilmek şartları ihale dosyasında belirtilmiştir. 
4 - İstekliler ihale şartnamelerini Ankara Gençlik ve Spor II Müdürlüğü Satın Alma Ser

visinden 1.000.000,- T L . (Birmilyon) karşılığında temin edebilirler. 
5 - İhale 21/11/1995 günü saat 14.00*de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılacaktır. 
6 - İdaremiz 2886 saydı Kanuna tabi olmayıp 3289 saydı Kanuna tabidir. İhaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
İlgdüere duyurulur. 27505/1-1 

KİŞİSEL BİLGİSAYAR V E YAZICI SATIN A L I N A C A K T I R 
Milli Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından : 
1 - Türk Sdahlı Kuvvetleri ihtiyacı için istek ve özeUikleri şartnamelerde yazdı; 

S. No Malzemenin Cinsi Miktan 
1. Kişisel Bdgisayar 80 Adet 
2. Matriks Yazıcı 76 Adet 

2886 saydı Kanunun 5 l /P Maddesine göre satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 28 Kasım 1995 günü saat 11.00'de MSB.lığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığın

da yapdacaktır. Şartnameler yurt içinde A N K A R A , İSTANBUL ve İZMİR İç Tedarik Bölgesi 
Başkanlığından, yurtdışında WASHİNGTON Sdahlı Kuvvetler Ataşeliği, L O N D R A , PARİS, RO
M A Kıdemli Ataşeliği, O S L O , MADRİT, OTTOWA Askeri Ataşeliği de K O B L E N Z Türk Aske
ri İrtibat Heyeti Başkanlığından düekçe ve Temsücilik Belgesi veya Yetki Belgesi karşdığında üc
retsiz temin eddir. 

3 - Telgraf ve yazı de yapdan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
4 - Usulüne uygun teklifler en geç 28 Kasım 1995 günü saat 10.00'a kadar MSB.lığı Ge

nel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğünde bulundurulacak postadaki gecikmeler dikkate alınma
yacak ve tekliflerde Temsdci Firma posta kod numarası belirtilecektir. 

N O T : Mal i yd sonu nedeni de dan süresi uzatılmayacaktır. 27416/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATEN A L I N A C A K T I R 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartname ile ticari şartname esaslarına gö

re kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
Neye Göre Son Teklif Tekliflerin 

Malzemenin Cinsi Miktarı Alınacağı Verme Günü Verileceği Birim 
Formika konferans sandalyesi 1.000 A d . Teknik Şartname 27/11/1995 SatKom.DaLBşk. 
Gazlı Pistonla Ayarlarıabilen 
Çalışma koltuğu 250 A d . Teknik Şartname 27/11/1995 Sat.Kom.Dai.Bşk. 
Kumaş kaplı madeni sandalye 10.000 A d . Teknik Şartname 27/11/1995 SatKom.Dai.Bşk. 
Kütüphanesi 4 modüllü ahşap 
büro mefruşatı (Tip: 1) (İskan
dinav tipi) 100 Tk. Teknik Şartname 28/11/1995 Sat.Kom.Dai.Bşk. 
Kasap tipi buzdolabı 25 A d . Teknik Şartname 28/11/1995 SatKom.Dai.Bşk. 
Madeni vestiyer 500 A d . Teknik Şartname 28/11/1995 Sat.Kom.Dai.Bşk. 

1 - a) İHALE E V R A K I BEDELLİDİR. B E D E L ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİR
TİLMİŞTİR. 

b) İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstan
bul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizden, incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 

c) Ancak, ihaleye teklif verecek firmalann, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini 
Ofis veznelerinden birine yatırmalan gerekmektedir. 

d) Yatırıları paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş^iki zarf halinde olacaktır. İÇ Z A R F T A Y A L N I Z C A 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN Y A Z I L I OLDUĞU TEKLİF M E K T U B U dış zarfta ise iç zarfla bir
likte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edilip, edilmediğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler yukarıda gösterilen günlerde, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğü
müz Satınalma Komisyonu Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile posta
da vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü, saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatma göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmalann iç zarfları da açılacak
tır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yap
tırılacaktır. 

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi kısmi 
teklifte de bulunabilirler. 

6 - Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya di
lediği istekliye vermekte serbesttir. 27418/1 -1 

Z E N T U R B O ZS 80 İMPAKT KIRICI KAİDESİ S A T I L A C A K T I R 
Etibank Perlit isletmesi Müdür lüğünden : 
1 - İşletmemizde mevcut oları ve ihtiyaç fazlası Zenturbo ZS 80 impakt kırıcı kaidesi ka

palı zarf teklif alma usulüyle satılacaktır. 
2 - İhale, 28 Kasım 1995 günü saat 15.00'de İşletme Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İstek

liler en az 30 iş günü opsiyonlu kapalı teklif zarflarını en geç 28 Kasım 1995 günü saat 14.00'e 
kadar İşletmemiz Muhaberat Servisine teslim etmemeleri gerekir. B u saatten sonra gelen teklifler 
ile postada vaki olacak gecikmeler ve açık faxla gelen teklifler kabul edilmiyecektir. 

3 - Geçici Teminat 12.500.000,- T L . olup, Nakit. Devlet tahvili veya süresiz geçici ban
ka teminat mektubu olarak teklifle birlikte verilecektir. Nakit geçici teminat 39210016 nolu Eti
bank İzmir Şubesindeki hesabımıza havale edilmek üzere bulunuları yerdeki herhangi bir Etibank 
şubesine yatırılabilir. 

3 - Şartnameler, Etibank Perlit İşletmesi Müdürlüğü Menderes-İZMİR adresinden temin 
edilebilir. 

4 - İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. -İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kıs
men veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

T e l : 0-232-7860229-7821050 
Fax: 0-232 7860231 27417/1-1 
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A S F A L T K A P L A M A V E Y A M A Y A P I L M A S I İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Osmangazi Belediye Başkanlığından: 
1 - Osmangazi Belediyesi Muhtelif Mahalle Cadde ve Sokaklarında yapdacak bitüm sı

cak karışımı asfalt kaplama ve yama yapılması inşaatı işi 2886 saydı Kanunun 36 ncı maddesi uya
rınca kapalı teklif usulü ihaleye konulmuştur. 

2 - B u işin ihalesi 10 Şubat 1995 tarih ve 22198 saydı Resmi Gazete'de yayımlarıan 
"1995 yılında girilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullarıdacak kriterler hakkın
da tebliğ" hükümleri uygularıacaktır. 

3 - İşin tahmin edüen bedeli: 49.999.999.622- TL.dir. 
4 - İhale 28/11/1995 Salı günü saat 15.00'de Osmangazi Belediyesi Encümen Odasında 

yapılacaktır. 
5 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar 15.000.000,- T L . (KDV. hariç) bedel karşdığında 

Satın Alma Bürosundan mesai saaüeri içinde alınabUir. 
6 - İSTEKLİLERİN: "Yapı İşleri için kapalı teklif usulü üe ihale şartnamesi"ne, "İhale 

şartnamesine ek özel şartname"ye, "Yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katdma yönetmeliği"ne 
ve 2 nci maddede adı geçen "uygun bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 24/11/1995 Cuma günü 
mesai saati sonuna kadar örneğe uygun başvuru düekçesi de birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (-B-) grubundan enaz bu iş için keşif bede
l i kadar müteahhitlik karnesini (Asimi ibraz etmek sureti üe örneğini), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 
c) İstekli şüket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mal i durum bddirisi ve belgelerini, 
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazdı beyanını, 
f) 1989-1993 (5 yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergüeri borcu olmadığına dair ver

gi dairesinden 1995 yılında temin edecekleri belgeyi, 
g) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girşim beyannamesi üe ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
h) Yapı araçları taahhütnamesini, 
i) Teknik personel taahhütnamesini, 
j) Halen taahhütnamedeki işler bddirisi ve belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi üe ügüi beyanını ve belgelerini, 
1) Son 15 yüda yapmış olduğu benzeri işler büdirisini, 
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işler ve bu işlere ait belgeleri, 
n) Dosya alındı makbuzu (aslı), 
o) İşyeri görme belgesi, 
ö) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belge

leri vermesi (Müteahhiüik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k, 1, m fıkralanndaki 
belgeler aranmaz), 

p) Kullarıılmamış nakit kredisi ve teminat kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 
10'undan az olmaması gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8 inci maddesi doğrultusunda 28/11/1995 Salı günü 14.00'e ka
dar sıra alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeler içerecektir. 
a) İç zarf 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgeleri, 
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c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak girişim olması halinde şartnamedeki örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 
f) Osmangazi Belediyesi adına alınmış (1.499.999.989,- TL.) tutarında geçici teminata ait 

alındı veya banka teminat mektubu. 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlarıması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 - "Uygun Bedel" tebliğinin 3 üncü meddesi gereğince; İsteklilere ihale tarihinden ön

ce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, yeterlilik sonucu ihale komisyonunca açılacak ve ihale 
katılma belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir. 

10 - Telgraf ve Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

İları olunur. 27508/1-1 

Y A R I K L I Y A Y L I PİM SATIN A L I N A C A K T I R 
Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimizin 2.75" roket silahı üretimlerinde kullarıılmak üzere teknik resmi ve şartname

si özelliğinde ± % 10 toleranslı 160.000 adet 2.75" yanklı yaylı pim satın alınacaktır. 
B u ihalemizle i lgi l i idari ve teknik şartname Ankara Elmadağ'da bulunan Genel Müdürlü

ğümüz Ticaret servisinden ve İnönü Cad. No: 88 Taksim/İstanbul'da bulunan bölge müdürlüğü
müzden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İhalemize iştirak etmek isteyen firmalann şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacakla
rı fıyaüı kapalı teklif mektuplarım en geç 28 Kasım 1995 günü saat 14.00'e kadar Şirketimiz Ar 
şiv Şefliğine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler nazan dikkate alınmayacaktır. 
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Özet teknik bilgi 
1 - Malzeme: Karbon çeliği 

- U S A FED-STD-66 ya göre 1070'den 1095'e kadar. 
- M K E normuna göre Ç-1070'den Ç-1095'e kadar oları çelikler 

2 - Yanklı yaylı pimlerin sertliği= H R C 48 ±2 veya eşdeğeri olacaktır. 
3 - Pimler (menevişleme) gerginlik giderme operasyonuna tabi tutulur; 
4 - Pim ebaüan: Pim çapı D Min= 4,93 

D Max iç çapı= 5,05 mm. hazne mastarından geçecek. 
Pim boyu= 19,0 ± 0.38 mm. 27419/1-1 

PLASTİK K A N A T T U T U C U İMAL ETTİRİLİP SATIN A L I N A C A K T I R 
Şirketimizin 2.75" roket silahı üretimlerinde kullarıılmak üzere teknik resmi ve şartname

si özelliğinde ± % 10 toleranslı 46.750 adet 2.75" Plastik kanat tutucu imal ettirilip satın alınacak
tır. 

Bu ihalemizle i lgi l i idari ve teknik şartname Ankara Elmadağ'da buhınanGenel Müdürlü
ğümüz Ticaret servisinden ve İnönü Cad. No: 88 Taksim/İstanbul'da bulunan bölge müdürlüğü
müzden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İhalemize iştirak etmek isteyen firmalann şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacakla-
n fiyatlı kapalı teklif mektuplarım en geç 28 Kasım 1995 günü saat 14.00'e kadar Şirketimiz Ar
şiv Şefliğine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler nazan dikkate alınmayacaktır. 
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Özet teknik bilgi 
1 - İmal ettirilecek parçanın malzemesi: Plastik L-P-390 şartnameli Tip I, Sımf L ve De

rece 2 veya 3 uygun polietilen döküm malzeme. 
2 - Parça ebaüan: 33,42x33,42x6,99 mm. 

Akma mukavemeti en az 2812 K G / C m 2 . olacaktır. 
3 - Takribi ağırlık: 2,8 Gr. 27420/1-1 
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O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R 
Devlet Orman İşletmesi Denizli Müdürlüğünden : 

Deposu Parti M i k t a r Muh.Bede. %3 Geç.Teminatı 
Bölgesi Cins ve Nev ' i Adedi Adet M3.Dm3. T L . T L . 
Muhtelif Çk.Tel. Direk 1 74 12.885 4.000.000 1.550.000 

Çk.Tel Direk 1 50 11.015 4.000.000 1.350.000 
" Çk.Tel Direk 1 86 24.000 4.200.000 3.050.000 
" Çk.Tel Direk 1 33 11.234 4.200.000 1.450.000 

Çk.Tel Direk 1 15 6.739 4.850.000 1.000.000 
" 3.S.N.B.Çk.Tomnık 35 5759 1385.293 5.300.000 217.700.000 
" 3.S.K.B.Çk.Tomruk 29 4914 902.798 4.400.000 118.750.000 

3.S.K.B.Çz.Tomruk 9 1785 309.774 4.100.000" 38.150.000 
I.S.Çk.Maden Direk 3 748 68.206 3.800.000 7.900.000 

" 2.S.Çk.Maden Direk 10 5029 268.334 3.600.000 29.200.000 
2.S.Çz.Maden Direk 4 1370 75.293 3.600.000 8.200.000 

Çk.Sanayi Odunu 35 1707 804.970 2.500.000 59.450.000 
Çz.Sanayi Odunu 1 303 18.538 2.500.000 1.400.000 

131 30873 3899.079 489.150.000 
" Yapraklı Yak.Odun 6 360.000 Ster 650.000 7.150.000 

İbreli Yakacak Odun 16 1053.000 450.000 14.650.000 

1 - İşletmemizin Buldan Üçyol ve Gölbaşı depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı 
yazılı Orman emvallerinin % 50'si peşin bakiyesi ile % 5 faizi 3 ay vadeli süresiz kesin banka te
minat mektubu karşılığında olmak üzere 279/1 nolu şartname gereğince açık artırmalı satışa çıka
rılmıştır. 

2 - Açık artırmalı satış 29/11/1995 Çarşamba günü saat 13.30'da Buldan Belediyesi satış 
salonunda toplarıacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Satışa ait şartname ve İları Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlü
ğü civar İşletme Müdürlükleri ve İşletmemizde görülebilir. 

4 - Alıcıların belirli gün ve saatte Buldan Belediyesi saüş salonunda hazır bulunmalan ve 
saat 13.30'a kadar geçici teminatlarını, teminat mektubu vereceklerin teminat mektubu ile saüş ko
misyonuna müracaatları iları olunur. 27429/1-1 

246 A D E T H A S S A S ÇELİK BİLYA SATIN A L I N A C A K T I R 
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim-İletim A .S. Genel Müdürlüğünden : 
62-AEL/226 referanslı 246 Adet Hassas Çelik Buya yurt içinden veya yurt dışından satın 

alınacakur. 
1 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler aşağıdaki adreste ince

lenir ve T L . 500.000 veya 10 U S D ( K D V Dahil) bedel karşılığı alınabilir. 
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
İnönü Bulvarı No: 15030 
Bahçelievler/ANKARA 
2 - Teklifler aynı adresteki Muhaberat Servisine (Oda No: 15073) 18/12/1995 günü saat 

12.00'ye kadar teslim edilmelidir. 
3 - Şirketimiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27423/1-1 

ÇELİKDÖKÜM K A Z A N ALTI YENİDEN Y A K M A I Z G A R a l a n 
İMAL ETTİRİLECEK V E SATIN A L I N A C A K T I R 

5 Kalemde 56.755 K g . Çelikdöküm kazanalü Yeniden Yakma Izgaralan kapalı teklif usu
lü üe imal ettirilerek saün alınacaktır. Malzemenin Kalitesi: GX40 Cr Si N i 27 4 Standart No: 
1.4823 

1 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur. Şartnameler: 
TEAŞ TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNÖNÜ B U L V A R I N O : 27 KAT: 15 O D A 

NO: 15081 T E L : 212 69 00/2043 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinde görülebilir veya istenil
diği takdirde 1.300.000 - T L . ( K D V DAHİL) bedel karşüığında almabüir. 

2 - Tekliflerin en geç 29/11/1995 tarih, saat 12.00'ye kadar aynı adreste 15073 No.lu oda
daki Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. 

3 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta, düediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27424/1-1 
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MUHTELİF A Y A K K A B I V E ÇİZME SATIN A L I N A C A K T I R 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Soma Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş.den: 
1 - Şirketimiz çalışanları için aşağıda cins ve miktarları belirmen muhtelif ayakkabı ve 

çizme şartnamesine ve numunelerine uygun olarak kapalı zarf usulü de ihale edderek satın alına
caktır. 

a) Çelik burunlu bot 460 Çift 
b) Bot (Siyah) 58 Çift 
c) Ayakkabı (Siyah-bağcıkh) 10 Çift 
d) Lastik çizme (uzun konç) 840 Çift 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Ticaret Servisinden 800.000 - T L . be

del mukabili ahnabUir. 
Tel : 0.236.6131983 (6 hat) 
Fax : 0.236.6133100 
SOMA/MANİSA 
3 - Teklifler son teklif verme günü oları 29/11/1995 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar 

aynı adreste Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da açüacaktır. 
4 - Şirketimiz 2886 saydı İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine vermekte serbesttir. 
5 - Postadaki vaki gecikmeler nazari itibara alınmaz. 26793/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
TED AS Malatya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden: 
1 - Aşağıda karakteristikleri ve miktarları belirtilen malzemeler kapalı teklif usulü de sa

tın alınacaktır. 
G r u p N o Malzemenin Adı Miktarı- Geç. Tem. T L . Dosya Bed. T L . 
M.44.95.29 15KV.16A.53 cm. Sigorta buşonu 299 adet 21.500.000 250.000 

Lente toprak demiri 307 adet 
6,3Kv .40KVA.Yanık dağıtım trafosu 3 adet 
6,3Kv .63KVA.Yanık dağıtım trafosu 1 adet 
6,3Kv . 100KVA.Yanık dağıtım trafosu 3 adet 
6,3Kv .125KVA.Yanık dağıtım trafosu 1 adet 
6,3Kv .160KVA.Yanık dağıtım trafosu 1 adet 

15KV. .80 KVA.Yanık dağıtım trafosu 1 adet 
15KV. 100KVA.Yanık dağıtım trafosu 2 adet 

Otomotik Demir Testeresi 1 adet 
2 - İhaleye iştirak etmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Malatya 

Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü No: 9 adresindeki 401/02 nolu odadan ücreti mukabüinde 
temin edilebüir. 

3 - Teklifler en geç 28/11/1995 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servi
sine verilmiş olacaktır. Teklif mektupları aynı gün 14.30 ihale komisyonunca alenen açüacaktır. 

4 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27107/1-1 

K A S E YOĞURDU SATIN A L I N A C A K T I R 
Gölcük Deniz Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 
1 - Kapalı teklif Ue 200.000 K G . Tam Yağlı Kase Yoğurdu (200 GRJık Ambalaj) Satın 

alınacaktır. Tahmini bedeli 13.000.000.000 - T L . olup geçici teminatı 390.000.000,- TL.dir. 
2 - İhalesi 24 Kasım 1995 Cuma günü saat 10.00'da Gölcük Deniz Satın Alma Komis

yonu Başkanlığında yapdacaktır. Şartnamesi 150.000 - T L . karşdığında Komisyonumuzdan temin 
edüebilir./Görülebüir. 

3 - İsteklüerin matbu şartnamesinde ve Ek'lerinde istenüen belgeler Ue butikte 2886 sa
ydı Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyonumuza verme
leri veya ulaştırmalan gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 27109/1-1 
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8 K A L E M SİGORTA BUŞONU SATIN A L I N A C A K T I R 
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüzce 95-213/MB nolu dosyada işlem gören aşağıda cins ve miktar

ları belirtilen 8 kalem sigorta buşonu satm alınacaktır. 

A - 36 k V 6 A 61 cm sigorta buşonu 300 adet 
B - 36 k V 10 A 61 cm sigorta buşonu 500 adet 
C - 36 k V 16 A 61 cm sigorta buşonu 500 adet 
D - 36 k V 20 A 61 cm sigorta buşonu 500 adet 
E - 36 k V 25 A 61 cm sigorta buşonu 300 adet 
F - 36 k V 30 A 61 cm sigorta buşonu 200 adet 
G - 36 k V 40 A 61 cm sigorta buşonu 200 adet 
H - 6,3-36 k V 60 A . 61 cm sigorta buşonu 200 adet 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Necatibey Cad. N o : 3, Ka t : 4 

Sıhhiye/Ankara adresindeki Muhasebe Müdürlüğü'ne K D V Dahil 800.000,- T L . yatırıldıktan 
sonra G M K B v l . No : 51/5 Maltepe/Ankara adresindeki 510 nolu odadan dilekçe karşılığı alınabi
lir. 

3 - Teklif mektupları 24/11/1995 Cuma günü saat 14.00'de kadar Necatibey Cad. No : 3, 
K a t : 1 Sıhhiye/Ankara adresindeki Muhaberat servisine verilecektir. 

4 - T e k l i f mektupları 24/11/1995 Cuma günü saat 14.15'de firmalar huzurunda alenen açı
lacaktır. 

5 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta ve
ya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 27506/1-1 

2000 A D E T ARMATÜR SATIN A L I N A C A K T I R 
1 - Genel Müdürlüğümüzce 95-222/MB nolu dosyada işlem gören 2000 Adet Y B 

Aliminyum sıvama gövdeli kuyruklu tip AR3:B 1-125 W Hg (Ml-110 W Y G Na) armatür satm 
alınacaktır. 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Necatibey Cad. N o : 3, Ka t : 4 

Sıhhiye/Ankara adresindeki Muhasebe Müdürlüğüne K D V Dahil 1.000.000- T L . yatırıldıktan 
soma G . M . K . Bulvarı No : 51/5 Maltepe/Ankara adresindeki 510 nolu odadan dilekçe karşılığı alı
nabilir. 

3 - Teklif mektupları 21/11/1995 Salı günü Saat 14.00'de kadar Necatibey Cad. No : 3, 
K a t : 1 Sıhhiye/Ankara adresindeki Muhaberat servisine verilecektir. 

4 - Teklif mektupları 21/11/1995 Salı günü saat 14.15'de firmalar huzurunda alenen açı
lacaktır. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa Tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta ve
ya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 27507/1-1 

SABİT TİP PROJEKTÖR SATIN A L I N A C A K T I R 
Ankara Jandarma ikmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jİhale Komisyon Başkanlığından: 
Aşağıda cinsi miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı ikmal maddeleri 285 sayılı 

K.H.K.nin 3. maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve 
saatlerde 2 no.lu J.İh.Kom.Bşk.lığında yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri çalışma saatlerinde A n -
kara-Güvercinlik J.İkm.Mrk.K.lığı 2 No.lu J.İh.Kom.Bşk.lığında görülebilir. İsteklilerin şartname
de istenilen belgeler ve geçici teminatları ile birlikte ihale tarih ve saatinde 2 No.lu J.İhale 
Kom.Bşk.lığında hazır bulunmalan ilân olunur. 

Tah. Bedeli Geç. Teminatı 
Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) İhalenin Gün ve Saati 
Sabit Tip Projektör 300 Adet 4.200.000.000 126.000.000 20 Kasım 1995 

Saat 10.30 

27422/1-1 
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O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R 

Devlet Orman işletmesi Aydın Müdür lüğünden : 

Deponun Yol Emvalin Cins ve Nev ' i Muh.Bedel %3 Geç.Tem. 

Adı Durumu Sınıfı P.Ad. Adet M3.Dm3. TL . TL . 

Çine Asfalt 3.S.Çk.Nor.Boy.Tom. 3 454 107.577 5.500.000 17.200.000 

Çine " 3.S.Çk.Kısa Boy.Tom. 1 38 4.813 4.800.000 700.000 

Çine Çz.Sanayi Odunu 11 2692 176.583 2.700.000 14.450.000 

Çine " Çk.Sanayi Odunu 5 620 53.372 2.800.000 4.600.000 

Ulukonak " 3.S.Çf.Nor.Boy.Tom. 3 407 92.747 5.000.000 13.950.000 

Ulukonak " 3.S.Çf.Kısa Boy.Tom. 8 881 183.393 3.800.000 21.050.000 

Ulukonak " Çz.Sanayi Odunu 7 1119 107.349 2.700.000 8.800.000 

Ulukonak " Çf .Sanayi Odunu 15 2008 243.617 2.700.000 20.200.000 

Yılmazköy " Çz.Sanayi Odun 3 683 55.201 2.700.000 4.550.000 

Güzelçamlı " 3.S.Çz.Kısa Boy.Tom. 17 3828 540.687 3.500.000 57.125.000 

Güzelçamlı " Çz.Sanayi Odunu 4 1712 86.877 2.500.000 7.000.000 

Güzelçamlı " Çz.Yarma Sanayi Od. 1 50 Ster 1.350.000 2.050.000 

Yığmtaş " 3.S.Çf.Nor.Boy.Tom. 4 191 47.511 5.000.000 7.200.000 

Yığmtaş " 3.S.Çz.Nor.Boy.Tom. 1 232 44.332 5.000.000 6.650.000 

Yığıntaş 3.S.Çz.Kısa Boy.Tom. 3 852 101.882 3.500.000 10.750.000 

Yığmtaş 3.S.Çz.Kısa Boy.Tom. 9 1174 214.167 3.800.000 24.650.000 

Yığmtaş " 3.S.Çf.Kısa Boy.Tom. 9 968 225.179 3.800.O00 25.800.000 

Yığıntaş 3.S.Çf.Kısa Boy.Tom. 2 198 45.833 3.500.000 4.850.000 

Yığmtaş Çz.Sanayi Odunu 7 1583 66.173 2.500.000 5.150.000 

Yığıntaş Çz.Sanayi Odunu 16 4193 329.119 2.700.000 26.950.000 

Yığıntaş Çf.Sanayi Odunu 13 1710 172.865 2.500.000 13.260.000 

Yığıntaş Çf.Sanayi Odunu 5 1877 149.675 2.700.000 12.150.000 

147 27420 3048.952 309.085.000 

1 - İşletmemizin muhtelif orman dışı istif yerlerinde yukarıda müfredatı yazılı 147 parti 

çeşitli orman emvali 20 Kasım 1995 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Çine Beledi

ye Düğün Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda 3 ay vadeli kanuni vergileri mal bede

linin % 50'si peşin, bakiye kalan % 50'si için limitli müddetsiz kat'i banka teminat mektubu kar

şılığı açık artırma suretiyle satılacaktır. Normal vade faizi aylık % 5 gecikme faizi % 108, gecik

me faizinden de % 30 temerrüt faizi alınır. 

2 - Satışa ait iları, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla 

Orman Bölge Müdürlüğü ile civar işletmelerde görülebilir. Satışa iştirak edeceklerin satış şartna

mesinde yazılı gerekli belgeleri ibraz etmek bir şirket veya şahıs adına iştirak edeceklerin teminat 

yatırırken vekaletname fotokopisinden bir adet teminat alan mutemede verilmesi ihale saatinden 

bir saat öncesine kadar geçici teminatı yatırarak teminat makbuzu ile birlikte komisyona başvur

malan şarttır. 

İları olunur. 27428/1-1 
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MUHTELİF H U R D A T E Z G A H S A T I L A C A K T I R 
Makirta ve Kimya Endüstrisi Hurdasan Hurda İsletmeleri A.S. Genel Müdürlüğünden: 
M K E Kurumu Hurdasan A.Ş. Kırıkkale ve Sevmen Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ue AsU Çelik 

A.Ş. ve Fişeksan A.Ş. sahasında mevcut teknik özellikleri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası 31 kalem 
muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle 22 Kasım 1995 tarihinde sa
tışa arzedilmiştir. 

Şartnameleri Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Kırıkkale 
Hurda İşletmesi Müdürlüğünden temin edüebüir. 

Teklifler en geç 22 Kasım 1995 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Pazarlama Müdürlüğüne 
(Tandoğan/Ankara) verilmiş olacaktır. 

İsteyen firmalar teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulunabüirler. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 saydı Kanuna tabi değildir. 
Daha geniş bügi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edüebüir. 

Pazarlama Müdürlüğü 
Aliağa Hur.İşl.Md. 
Kırıkkale Hur.İşl.Md. 
Seymen Hurİşl.Md. 

0 312 213 25 95 - 0 312 212 66 80/267 
0 232 625 11 20 
0 318 224 28 98 
0 262 341 21 95 27330/1-1 

B E T O N V E B E T O N E L E M A N L A R I İLE A N A A R T E R Y O L L A R I N 
Y A P I M V E O N A R I M İŞİNİN İHALESİ Y A P I L A C A K T I R 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
İstanbul genelinde muhtelif beton ve beton elemanları üe ana arter yolların yapım ve Oha-

nm işinin 200.000.000.000,- T L . + K D V muhammen bedelle ihalesi yapüacaktır. 
Geçici Teminatı : 6.000.000.000,- T L . 

Şartnamesi : 60.000.000 - T L . bedelle Yol Bakım ve Onanm Müd.den satın alı
nabilir. Ayrıca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir. 

Yukarıda yazılı işin 5 Aralık 1995 tarihinde saat 11.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye 
Encümeni'nde, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36. maddesine göre kapalı teklif eksütme usu
lü üe şartnamesi uyarınca ihalesi yapüacaktır. 

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden beş (5) iş günü önce Belediye'ye müracaat 
ederek tekliflerini içeren kapalı zarflarınıda ihale günü engeç saat 10.00'a kadar Encümen'e tes
lim ederek, şartnamesinde yazdı belgelerle birlikte yukarıda yazdı ihale gün ve saatinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Encümeni'nde hazır bulunmalan gerekmektedir. 

İlân olunur. 27339/1-1 

ÖĞLE YEMEĞİ V E SERVİS HİZMETİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nden : 
Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin Esat Caddesi No : 45 Küçükesat/Ankara adresinde 

bulunan Genel Müdürlüğü'nün 120 kişilik personelin öğle yemeğini karşdamak üzere yemek ve 
servis hizmetleri yaptırdacaktır. 

Söz konusu işe ait şartnameler aynı adreste bulunan Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz 
olarak temin edUebilecektir. 

Teklif verme son günü 20/11/1995'tir. 27415/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından: 
Ciheti askeriye için aşağıda cinsi, miktarı, tahmini tutan, geçici teminatı, ihale gün ve sa

ati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif 
usulü ile Ankara İç Ted, Böl. Bşk.lığı 2 Nolu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından yapılacaktır. Aranacak bel
geler şartnamenin 3 üncü 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 Miktan Tah. Tuta. T L . Geç. Tem. T L . İhale Günü Saati 

1. Fermuar Haki Kaim Bakalit 29 Kasım 1995 
Dişli 50 C M . Alttan Saat: 10.30 
Açüabüen TİP-2 500.000 A d . 14.500.000.000 435.000.000 

2. Fermuar Haki Sert Plastik 
Dişli 40 C M . Bi r Tarafı 
Sabit TİP-2 500.000 A d . 10.500.000.000 315.000.000 

3. Fermejup Siyah 5.000.000 A d . 19.000.000.000 570.000.000 
44.000.000.000 1.320.000.000 

NOT: Malın Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem mal ayn ayn istekli-
lerede ihale edilebilir. Şartnamesi şartname odasında ücretsiz olarak görülebilir. 

27233/1-1 

Y A N G I N MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Gölcük Deniz Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: 
1 - Kapalı teklif ile aşağıda cinsleri ve miktarları belirtilen 3 Grup Yangın Malzemesi sa

tın alınacaktır. Tahmini bedelleri ve geçici teminatları hizalanndadır. İşbu 3 grup yangın malzeme-
si'nin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grubu ayn ayn isteklilerede ihale edilebi
lir. 

Cinsi M i k t a r ı Tah. Bed. T L . Gec.Tem. T L . 
Tüp Karbondioksit 6 K G . (Elde Taşınabilen) 800 Adet 2.800.000.000 84.000.000 
(Dikişsiz) 
Hortum Yangın 1,5" (İç Çapı 38MM) 15 Metre 1.500 Adet 5.700.000.000 171.000.000 
(Rengi Beyaz Olacaktır) 
Hortum Yangın 2,5" (İç Çapı 64MM) 15 Metre 500 Adet 2.100.000.000 63.000.000 
(Rengi Beyaz Olacaktır) 

10.600.000.000 318.000.000 
2 - İhalesi 24 Kasım 1995 Cuma günü saat 15.00'de Gölcük Deniz Satm Alma Komis

yonu Başkanlığında yapılacaktır. Şartnamesi 150.000,- T L . karşılığında Komisyonumuzdan temin 
edilebilir./Görülebilir. 

3 - İsteklilerin matbu şartnamesinde ve Ek'lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 sa
yılı Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyonumuza verme
leri veya ulaştırmalan gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 27327/1-1 • 

İLAÇ V E TIBBİ M A L Z E M E A L I N A C A K T I R 
Kayseri Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından: 
1 - Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığınca, 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuru

luşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile İlaç ve Tıbbi Malzeme alı
mı ihalesi yapılacaktır. 

2 - Bu işleme ait idari ve teknik şartname, Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından 
250.000 - T L . karşılığında alınabilir veya kuruluşta ücretsiz görülebilir. 

3 - İhale, 24/11/1995 Cuma günü, saat 10.00'da yapılacaktır. 
4 - En son teklif verme süresi 24/11/1995 günü saat 10.00'a kadardır. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - İsteklilerde aranıları belgeler şartnamede belirtilmiştir. 
7 - Değerlendirme kalem, kalem yapılacaktır. 

Cinsi Miktan Muh. Bedeli T L . Geç. Teminat T L . Saat 
1 - İlaç 142 Kalem 16.892.920.000 506.787.000 10.00 
2 - Tıbbi malzeme 82 Kalem 9.156.150.000 274.684.000 11.00 

27414/1-1 
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GAYRİMENKUL S A T I L A C A K T I R 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
Aşağıda belirtilen taşınmazlar kapalı zarfla teklif alma usulüne göre ihale yoluyla satila-

caktır. 
Geçici teminat teklif tutarının %3'ü olup, mektup olduğu taktirde süresiz olacaktır, (temi

nat mektup veya mektuplarına teklif sahibi hiçbir şekil ve surette ihüyadi tedbir koyduramaz.) 
Detaylı bilgi teklif şartnamesinde mevcut olup, şartnameyi görmek ve başvurular için ad

resler: 
a) M . K . E . Kurumu Genel Müdürlüğü Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü Kat: 7 Tando-

ğan/ANKARA, 
b) M . K . E . Kurumu Bölge Müdürlüğü K I R I K K A L E 
c) M . K . E . Kurumu Çansaş A.Ş. Genel MüdUrlüğü/ÇANKTRI 
Posta ile yapılacak müracaatlarda vukuu bulacak gecikmeler dikkate alınmaz. 
1 - Ankara üi Akyurt üçesi Buğduz köyünde 17 adet tarla, Toplam: 273.807 M 2 

2 - Ankara Altındağ ilçesi 4840 ada, 12 parselde (Maksam A.Ş. ye ait) demir sanayiinde 
eski dökümhane binası ve arsası: 1.051 M 3 

3 - Çankırı i l i merkez Çansaş A.Ş. karşısı eski galvanizli tel atelyesi ve arazisi: 41.916 M 2 

4 - Çankırı i l i merkez 15 adet müstakil tarla: 125.665 M 2 

5 - Ankara Elmadağ ilçesinde imarlı müstakil ve hisseli arsalar. Toplam: 19.692 m 2 

6 - Kırıkkale İli Silahsan A.Ş. karşısında müstakil parseller ile şehir merkezinde müstakil 
ve hisseli arsalar. Toplam 55.000 m 2 (yaklaşık) 

7 - Ankara İli Mamak İlçesi'nde 2141 ada 19 parselde ifraten 222.000 M 2 üe 60 parselde 
1.786 M 2 ve 61 parselde 34.281 M 2 olmak üzere toplam 258.067 M 2 arazi. 

Kurumumuz 2886 saydı Yasaya tabi olmayıp mezkur taşınmazları saüp satmamakta veya 
düediğine satmakta serbesttir. 27116/2-1 

ESKİŞEHİR-ENVERİYE A R A S I N D A MİNİBÜSLE P E R S O N E L TAŞITTTRILACAKTIR 
Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon 

Başkanlığından : 
1 - Bölgemize bağlı Eskişehir-Enveriye arasında Minibüsle personel taşıma işi için 

28/11/1995 tarih saat 15,30'da kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksütme yukarıda belirtilen gün ve saatte H.Paşadaki 1. Bölge Başmüdürlüğü binasın

da bulunan Komisyonumuzda yapüacaktır. 
3 - Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin %3'ü olup, şartnameler 500.000,- T L . mu

kabilinde Eskişehir Gar'da satılacaktır. 
4 - Teklifler 28/11/1995 günü saat 15.30'a kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 - T C D D 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 27115/2-1 

KALORİFER Y A K I T I SATIN A L I N A C A K T I R 
Türk Telekomdan: 

İZMİT 
1 - Ünitemiz ve bağlı birimlerin 1995-1996 ydı kış sezonu ihtiyacı olarak tahmini 445.000 

kg. Fuel-Oil (Kalorifer yakıtı) satin alınacakta -. 
2 - İsteklüerin usulüne göre düzenleyecekleri kapalı teklif mektuplarım ihale günü saat 

15.30'a (30/11/1995) kadar Muhasebe Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
3 - İhalesi 30/11/1995 günü saat 16.00'da Başmüdürlüğümüz Alım Satım Komisyonumuz 

ca yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Muhasebe Müdürlüğünden 1.000.000 - (Birnıilyon) bedelle temin edilebi

lir. 
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5 - B u iş için 155.000.000 - (Yüzellibeşmilyon) lira geçici teminat alınacaktır. 
6 - Yukarıda belirtilen saatten sonra getirilen tekliflerle postadan vaki olacak gecikmeler 

dikkate alınmaz. 
7 - Teşekkülümüz 2880 sayüı kanuna tabi değüdir. 
BUgi alınması dan olunur. 27113/2-1 

14 A D E T SAYISALLAŞTIRICI V E ORİJİNAL SEHPASI SATIN A L I N A C A K T I R 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 
1 - İdaremizce aşağıda sipariş numarası, cinsi ve miktarı belirtilen malzeme satın alına

caktır. 
Sipariş No: 95-900-5, Konusu: 14 adet Sayısallaştırıcı ve Orijinal Sehpası, Son Teklif Ver

me Tarihi: 4/1/1996, İhale Tarihi: 4/1/1996, Şartname Bedeli: 500.000 - T L . 
2 - Teklifler, teklif dokümanlarına (İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından yayımlarıan 

Teklif İsteme Evrakı'na) uygun olarak verilecektir. 
3 - İhaleye; I N T E R N A T I O N A L B A N K FOR R E C O N S T R U C T I O N A N D D E V E L O P 

M E N T ve I N T E R N A T I O N A L D E V E L O P M E N T ASSOCIATIONS üye ülkeler ile İsviçre ve Ta
iwan, China teklif verebüir. 

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen günde, saat 9.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü 
Malzeme Şubesi Müdürlüğü A N K A R A adresine verilmiş veya gönderilmiş olacaktır. 

5 - Teklifler, aynı gün saat 10.00'da açdacakur. 
6 - İstektiler, Teklif İsteme Evrakı Bölüm II Madde 9 ve Teknik Şartnamede istenüen tüm 

belgeleri tekliflerine eklemek zoranluğundadır. 
7 - İhale Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe-ANKA-

RA'da (A Blok, 7. Kat 710 No.lu oda) toplarıacak İhale Komisyonu tarafından yapdacaktır. İstek-
lüer, şartnameleri sipariş numarası ve hangi firmadan teklif getireceklerim açık adresleri üe belirt
tikleri antetli bir kağıda yazdmış ddekçeleri üe aynı adresten (708 No.lu odadan) temin edebüe-
ceklerdü. Posta üe Şartname gönderiimez. 

8 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf veya teleksle yapüacak teklifler kabul edilmez. 
9 - Geçici Teminat, teklif edüen CİF bedelin en az %2'si oranında ve Teklif İsteme Evra

kı Bölüm B Madde 15'te açıklarıan nitelikte olacaktır. 
10 - Genel Müdürlüğümüz, bu ihale konusunda 2886 saydı Devlet İhale Kanununa tabi 

değüdir ve ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 27114/2-1 

B E T O N T R A V E R S SELETİ SATIN A L I N A C A K T I R 
T C D D işletmesi Merkez Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : 
Kuruluşumuzca 49,05 kg/mt.lik raylara mahsus 4.000 ton, 46,303 kg/mt.lik raylara mah

sus 200 ton olmak üzere toplam 4.200 ton Beton travers seleti İç ve Dış Piyasadan Kapalı Zarf 
Yöntemi ile eksütmeye konulmuştur. 

1 - Tekliflerin engeç 20/12/1995 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Ankara'da T C D D Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkardığında toplarıacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

2 - Şartnameler, Ankara'da T C D D Genel Müdürlüğü Merkez veznesi ile İstanbul'da Sir
keci veznesinden ( K D V dahü) 5.000.000 - T L . bedelle temin edüebilir. 

3 - Teklifle birlikte Teklif edüen bedelin % 3'ü oranında geçici teminat mektubu verile
cektir. 

4 - Bankalarca verilecek geçici ve kesin teminat mektublarında yer alacak hususlar şart
name ekindeki örneklerde gösterilmiştir. Bu eklerde gösterilen bügileri taşımayan teminat mek-
tubları kabul edilmeyecektir. 

5 - T C D D 2886 saydı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap
makta ve düediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 27432/2-1 
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A G - O G ELEKTRİK ŞEBEKE İNŞAATI İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımn kredi desteği ile Müteşebbis Teşekkül Başkanlığımızın so

rumluluğu altında yapüacak oları Kütahya Organize Sanayi Bölgesi A G - O G Elk.Şeb.İnş. birim f i 

yat esası ve 88/13181 sayılı kararnameye tabi olmak kaydıyla kapalı teklif usulü ile ihaleye çıka

rılmış trr. 

1 - İhale 29/11/1995 saat 10.30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılacaktır. 

2 - Sözkonusu işin 1995 yılı birim fiyatlarına göre birinci keşif bedeli 68.689.755.460.-

T L . olup adı geçen iş için Müteşebbis Teşekkül Başkanlığımıza hitaben alınacak Limit İçi Geçici 

Teminatı 2.060.692.664.- TL.sıdır. 

3 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığımn 

A Blok 2.kat 224 nolu odasındaki İhale Daire Başkanlığından 10.000.000.- TL.na satm almalan 

gerekmektedir. 

4 - İştirakçilerce; 

Dış Zarfa : (İhale dosyasındaki esaslara göre) 

a) İhaleye katılmak üzere İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe, 

b) İmza sirküleri ve vekaletname, 

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış olduğunuz en az keşif bedeli kadar (G) gru

bu Müteahhitlik Karnesinin aslı ve fotokopisi, 

d) 1995 yılı fiyatları ile bir taahhüte bu işin keşif bedelinin yansı kadar resmi ve benzer 

bir işi müteahhit olarak bitirdiğine dair iş bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi ile bu iş bitirme bel

gesini teşvik edici son hakediş ve geçici veya kesin kabul tutanağı aslı ve fotokopileri, 

e) İşin keşif bedelinin % 10 oranında nakit kredisi ile % 10 oranında teminat kredisine ait 

Banka Referans Mektubu ve Özel İdari Şartnamedeki esasları kapsayacak açıklamalı teyid yazısı, 

f) Özel İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait Noter tasdikli ta

ahhütname, 

g) Son ik i yılda yapdan işlere ait taahhüt bildirisi, 

h) İhale Dosyası alındı belgesi, 

ı) Keşif bedelinin % 3 oranında limit dahili geçici teminat mektubu, 

k) 1995 yılında alınmış Ticaret Odası Kayıt Belgesi ve İkametgah Beyanını, 

1) İhale ilk iları tarihinde vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi, 

m) Üzerinde firmanın adresi yazılı mühürlü kapalı zarf içinde teklif mektubunu içeren iç 

zarf, 

konacaktır. 

Yukandaki şartlara göre hazırlarıacak ihale dosyasının engeç ihale günü saat 10.00'a ka

dar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın A Blok 2.kat 224 nolu adresine alındı belgesi karşılığında tes

lim edilmesi gerekmektedir. 

5 - Yeterlilik değerlendirmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belgele

ri tamam oları ve Komisyonca yeterli görülen firmalann teklif zarfı açdacaktır. 

6 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapıları başvurular kabul edilmez. 

7 - Müteşebbis Teşekkülümüz Başkanlığımız 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 

Keyfiyet iları olunur. 26658/2-2 
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MADENİ YAĞ NAKLİYESİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Petrol Ofisi A . S . Genel Müdürlüğünden : 
1 - 1996 Yılı sevkiyat döneminde Ofisimiz Bölge ve Depo Müdürlüklerine; İzmit Derin

ce Tesislerinden 17.640 Ton(+/-%20), İzmir Aliağa Tesislerinden 20.405 Ton (+/-%20) olmak üze
re Ofisimiz opsiyonlu olmak üzere Toplam 38.045 Ton Ambalajlı Madeniyağ ve müstahzarları ka
ra nakliyesi ile şartnamesi esasları dahilinde taşıttınlacaktır. 

2 - İhaleye firmalar her iki ünite için katılabilecekleri gibi İzmir ve İzmit için ayn aynda 
teklif verebilirler. 

3 - Bu işe ait muhammen bedel 40.011.000.000,- TL.'dır. 
- İzmit için Muhammen bedel 16.866.000.000,- TL.'dir. 
- İzmir için Muhammen bedel 23.145.000.000- TL.'dır. 
4 - Geçici teminat a) İhalenin tamamına katılacaklar için geçici teminat 1.201.000.000,-

TL.'dır. 
b) İhaleye İzmit için katılacaklar 506.000.000,- T L . geçici teminat, 
c) İhaleye İzmir için katılacaklar 695.000.000,- T L . geçici teminat yatıracaklardır. 
5 - Şartnameler 10.000.000 - T L . + K D V ücreti kargılığında verilecek olup, bu ücret PO-

AŞ Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 8 Bakanlıklar/AN
K A R A adresine yatırılacak ve buradan alınacak makbuz karşılığında ve dilekçe mukabilinde Stok 
Sevkiyat ve Ambalaj Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 25 Kat 3 Bakanlıklar/Ankara adresin
den temin edilecektir. 

6 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarım en geç 23/11/1995 günü saat 12.30'a 
kadar dış zarfın üzerine "Ambalajlı Madeniyağ Nakliyesi ihalesine ait tekliftir." ibaresini yazarak 
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 8 Bakanlık
l a r / A N K A R A adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Teklif mektupları 23/11/1995 günü saat 14.00'de İhale Komisyon Kurulunda açılacak
tır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

8 - Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiyat yö
nünden en uygun teklifi veren kişi veya firmaya verip vermemekte serbesttir. 

27343/2-1 

L A B O R A T U V A R CİHAZI SATIN A L I N A C A K T I R 
1 - Ofisimiz üniteleri ihtiyacı oları 1 adet X-Ray Kükürt ve Kurşun Tayin Cihazı ile 1 adet 

PH Metre Cihazı idari ve teknik şartnameleri esasları dahilinde iç ve dış piyasadan kapalı teklif 
usulüyle ihale edilecektir. 

2 - 2 kalem laboratuvar cihazının muhammen bedeli FOB 1.900.000.000,- T L . olup, kıs
mi ihale söz konusu olduğundan, firmalar teklif edecekleri bedellerin %3'ünden az olmamak üze
re geçici teminat vereceklerdir. 2 kalem laboratuvar cihazı için geçici teminat miktan 57.000.000-
TL. 'dir . 

3 - Şartnameler 1.500.000,- T L . ( K D V Hariç) ücret karşılığında verilecek olup, ücreti Pet
rol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekar Sk. No: 8 Bakanlık
l a r / A N K A R A adresine yatınlacak, buradan alınacak makbuz karşılığında Malzeme Alım Şube 
Müdürlüğü Bestekar Sk. No: 25/4 Bakanlıklar/Ankara adresinden temin edilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 11/12/1995 günü saat 12.30'a 
kadar dış zarfın üzerine "2 kalem laboratuvar cihazı ihalesine ait tekliftir." ibaresini yazarak Pet
rol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sk. No: 8 Bakanlıklar/An
kara adresine posta ile göndecerek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Teklif mektupları 11/12/1995 günü saat 14.00'de İhale Komisyon Kurulunda açılacak
tır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 - Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusunu teşkil eden işin ihale 
edip etmemekte, kısmen veya bölümler halinde ihale etmekte yahut tercih ettiğine vermekte ser
besttir. 

27342/2-1 
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MAKİNA V E TEÇHİZAT MALZEMELERİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Karaelmas Elektr ik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür lüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı oları aşağıdaki muhtelif malzemeler kapalı zarf usulü 

teklif almak suretiyle ihaleten satın alınacaktır. 

Dosya No 

95-STN-43 

S.No Malzemenin Cinsi Miktan 
1 - Etalon Sayaç Seti 2 A d . 
2 - Voltmetre 1 A d . 
3 - Ampermetre 3 A d . 
4 - Mikro ohmmetre (Ducter) 1 A d . 
5 - Toprak Megeri 1 A d . 
6 - Pens Ampermetre 13 A d . 
7 - Faz Açısı Ölçü Cihazı 1 A d . 
8 - Faz Sıra Göstricisi 1 A d . 
9 - Şerit Metre 2 A d . 

10- Yağ Pompası (Elle Çalışan) 2 A d . 
11 - Oksijen Tüpü (Asetilen Kaynak) 2 A d . 
12- Dairesel Demir Testere Tezgahı 1 A d . 
13- Taşlama Makinası (El Tipi Genel amaçlı) 1 A d . 
14- Anahtar Takından (Yddız, Aç.ağızlı, Lokma) 20 A d . 
15- Eldiven (O.G. için) 40 A d . 
16- Topraklama Donanımı 30 A d . 
17- Yalıtkan Halı 60 A d . 
18- E l Feneri 8 A d . 
19- Yangın Söndürme Cihazı 40 A d . 
2 0 - İnsan Maketi 1 A d . 
21 - Tel Kesme Makinası (Mekanik) 10 A d . 
22 - İletken Ek Pres Makinası 2 A d . 
2 3 - Ay Murcu • 2 A d . 
24 - Bucurgat (1,5 Tonluk) 1 A d . 
2 5 - Trifor (1,5 Tonluk) 1 A d . 
26- Motorlu Ağaç Testeresi 1 A d . 
27 - Darbeli E l Breyzi 5 A d . 
2 8 - Takım Çantası 4 A d . 
2 9 - Kantar ve Baskül 1 A d . 

Dosya Bedeli 
(TL.) 

800.000 

2 - Satın alınacak malzemeler hakkında genel bügder Genel Müdürlüğümüz ihale ve 
Satmalına Sigorta Şefliği Servisinden alınabdir. 

3 - İhaleye katdabdmek için şartname dosyasını satm almak mecburidir. Şartname aşağıda 
belinden adresdeki İhale ve Satm alma Sigorta Şefliği Servisinden bedeli karşdığında satm 
alınabilir. 

4 - B u ihale de ügdi geçici teminat miktan, teklif edden toplam malzeme bedeli tutarının 
% 3'ünden az olmayacaktır. 

5 - Teklifler en geç 28/11/1995 tarihinde saat 14.00'e kadar Karaelmas Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Uzunmehmet Cad. Yurtbay İşhanı No : 5 Zonguldak adresindeki muhaber
at servisine verilmiş olacak ve gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de Genel Müdürlüğümüz'de ale
nen açdacaktır. 

6 - Teşekkülümüz 2886 saydı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 27433/2-1 



TAŞINMAZMAL S A T I L A C A K T I R 
Ankara Defterdarlığı 1 No.lu Emlak Müdür lüğünden : 

Dosya No İlce Mah.-Kay Ada Parsel Yüzölçümü(m2.) Haz .Hi s . T a h . B e d . T L . Geç. Tem. T L . tmar Durumu Vasfı 
06-32757 Çankaya Çayyolu 13050. 1 4590 2232/2400 13.000.000.000 1.950.000.000 Konut-Çarşı Arsa 
06-26164 Çankaya Çukurca 26797 6 1503 Tam 11.000.000.000 1.650.000.000 Konut Arsa 

1 - Yukanda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan ilk 3 (Üç) sırada yer alanlar 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile di
ğer taşınmazlar ise yine aynı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 24/11/1995 tarihinde saat 13.30'dan itibaren Emlak Müdürlüğünde teşek
kül edecek komisyonca ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır. 

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ikametgah ilmühaberi ile (tüzel kişilerde yetki belgesi) satın almak istedikleri taşınmaza ait yatıracakları 
teminat makbuzlarını ve kapalı teklif usulü ile ihaleye katılacaklar kanunda belirtilen usule göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale başlama saatine ka
dar komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir. 

3 - İhale dosyalan ve şartnameleri mesai saatleri içinde ihale servisinde görülebilir. 
4 - İhale bedeli üzerinden ödenecek K D V . alıcıya aittir. 
5 - Tahmin edilen bedel üzerinden 4070 sayılı Kanuna göre % 15 oranında geçici teminat alınacaktır. 
6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İları olunur. 27103/1-1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
T K İ Güney Ege Linyit ler i İşletmesi Bölge Müdür lüğünden : 

Şart.Bed. 
İhalenin Konusu Dosya No İh.Gün ve Saati T L . 
1 - Kepçe dişi imali 839-GELİ/95-1523 28/11/1995 15.00 500.000 
2 - Redüktör dişlisi 824-GELİ/95-1524 29/11/1995 15.00 500.000 
3 - Mot.Silindir Gömleği 839-GELİ/95-1522 30/11/1995 .15.00 500.000 

İhalemize ait şartname 
Ankara'da TKİ Genel Müdürlüğünden (Satınalma Dairesi Başkanlığı K a t : 11) 
İstanbul'da TKİ Satınalma Müdürlüğünden (G-62 Sokak Merkezefendi "Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı Zeytinburnu) 
İzmir 'de TKİ İzmir Gümrük Şefliğinden (1487 Sok. Emren Apt. No : 17/1 Alsancak) 
Yatağan'da Bölgemiz Satınalma Şefliğinden (Yatağan Milas Karayolu 8 Km.) dilekçe ile yukanda belirtilen ücretten temin edilebilir. 
İhalemize ait zarflar belirtilen günde saat 15.30'da Bölgemiz Saünalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
Bölgemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 26896/2-2 

13 K
asım

 1995 - S
ayı: 22462 

R
E

SM
İ G

A
Z

E
T

E
 

S
ayfa: 87 



ŞEBEKE TESİS İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
1 - Aşağıda belirtilen yerleşim birimlerinin A G - O G elektrik şebekesi tesis işleri 1995 yılı DİE uygulamalı birim fiyatlarına göre ayrı ayrı gruplar ha

linde kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleten yaptınlacaktır. 

Sıra 
No 

Dosya 
No İşin Adı i l i 

Keşif Bed. 
T L . 

Geç. Tem. 
T L . 

Karne Grubu 
Karne Mik . 
(Milyar TL) 

Dosya Bed. 
T L . 

1 95/52 Gölcük Kocaeli 110.330.000.000 5.516.500.000 A/G-100 16.000.000 
2 95/53 Körfez Kocaeli 109.650.000.000 5.482.500.000 A/G-110 16.000.000 
3 95/54 Karamürsel Kocaeli 83.738.000.000 4.186.900.000 A/G-90 13.000.000 

2 - İhaleye katılacak firmalar teklif isteme şartnamesinde yazılı oları ve istenen bilgi belgeleri, mutlaka örnek formlara göre doldurarak tam ve ek
siksiz olarak vereceklerdir. 

B u nedenle formlara uygun olmayan değerlendirme için gerek duyulmayan fazla belge verilmiyecektir. 
3 - Firmalar kendilerini yeterli buldukları işlere güebüecek ancak bir iş alabileceklerdir. 
4 - Verilecek geçici teminat mektup miktarı teklif verilecek en büyük işe yetecek miktarda olacak ve geçici teminat mektubuna teklif verilecek işin 

adı yazüacaktır. 
5 - Verilen geçerli tekliflerin değerlendirmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. 
a) İhaleye çıkarıları işlerin değerlendirilmesi yukarıdaki sıralamaya göre büyükten başlarıacaktır. En yüksek indirimi yapan firma en büyük bir işi al

maya hak kazanacaktır. 
b) Firmanın birden fazla işte birinci olması halinde üzerinde kalan en büyük bu işin dışındaki işlere verdiği teklifler değerlendirmeye ahnmıyarak 

elemine edilecektir. 
c) Bu durumda elimine oları ve teklifi dikkate ahnmıyan firmadan sonra birinci sıraya yükselen firmalann teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 
7 - İhaleye iştirak için ihale evrakını almak zorunludur. 
8 - Şartnameler Körfez Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetim ve Ticaret Müdürlüğü No: 4 Kat: 44 nolu odadan bedeli karşılığında alınacak olup ör

nek ihale dosyası yine aynı adreste görülecektir. 
9 - Teklif en geç 27/11/1995 tarihinde saat 12.00'ye kadar 4 üncü kattaki Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. (Postadaki gecikmeler dikkate alın

maz) Teklifler aynı gün saat 14.00'de 6. kat Sosyal Tesislerde ihale ve Satmalma Komisyonunca açüacaktır. 
10 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve düediğine kısmen veya tamamen vermekte serbest

im 27074/2-2 
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Çeşitli İlânlar 
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığından: 
Dikmen Caddesi üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü önüne yaya üst geçidi yapılmasına 

ilişkin hazırlarıan 1/1000 ölçekli imar plarıı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/1995 
gün ve 657 sayılı karan ile onanmış olup Başkanlığımız iları panosuna asılmıştır. 

İlarıen ilgililere duyurulur. 27331/1-1 

Gülhane İlkokulu önüne yaya üst geçit yapılması için hazırlarıan 1/1000 ölçekli imar plarıı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/1995 gün ve 652 sayılı karan ile onanmış olup 
Başkanlığımız iları panosuna asılmıştır. 

İlarıen ilgililere duyurulur. 27332/1-1 

İvedik-Macun Kentsel Çalışma alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plarıı Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 5/10/1995 gün ve 695 sayılı karan ile onanmış olup, Başkanlığı
mız iları panosuna asılmıştır. 

İlarıen ilgililere duyurulur. 27333/1-1 

Yenimahalle Bağdat Caddesi Aselsan İlköğretim Okulunun önüne veya üst geçidi yapıl
ması ile i lgi l i 1/1000 ölçekli imar plarıı değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 
21/09/1995 gün ve 654 sayılı karan ile onanmış olup Başkanlığımız iları panosuna asılmıştır. 

İlarıen ilgililere duyurulur. 27334/1-1 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 'nin 26/10/1995 gün ve 737 sayılı karan ile onanan, 
Macun Tapulama 51 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım Pları Değişikliği Başkanlı
ğımız iları panosuna asılmıştır. 

İlarıen ilgililere duyurulur. 27335/1-1 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 
İ l a r ı E N TEBLİGAT 

Muhatabı : Hatice Selçuk 
Adresi : Bilinmiyor 
İmarın 1567 Ada 6 Parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı husus

lar nedeniyle düzenlenen 13/3/1995 gün ve 79/1788 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar 
Kanununun 32. maddesi gereğince anıları yerin projesine uygun hale getirilmesi, aynı Kanunun 
42. maddesi gereğince de adınıza 30.000.000 (Otuzmilyon) T L . tutarında para cezası tahakkuk et
tirilmesi Belediye Encümeninin 7/9/1995 gün ve 4411-15 sayılı karan ile hüküm altına alınmış 
olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bu-
lunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle, anıları kara
rın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 7/9/1995 gün ve 4411-15 sayılı karar, 
7201 sayılı Tebligat Yasasının i lgi l i maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafını
za ilarıen tebliğ olunur. 27328/1-1 

İ l a r ı E N TEBLİGAT 
Muhatabı : Hasan Pasın 
Adresi : Bilinmiyor 
İmamı 1149 Ada 44 Parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı husus

lar nedeniyle düzenlenen 23/8/1994 gün ve 74/1524 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar 
Kanununun 32. maddesi gereğince anıları yerin projesine uygun hale getirilmesi, aynı Kanunun 
42. maddesi gereğince de adınıza 30.000.000 (Otuzmilyon) T L . tutarında para cezası tahakkuk et
tirilmesi Belediye Encümeninin 4/5/1995 gün ve 2300-15 saydı karan ile hüküm alana alınmış 
olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bu-
lunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle, anıları kara
mı tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 4/5/1995 gün ve 2300-15 sayılı karar, 
7201 sayılı Tebligat Yasasının i lgi l i maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafını
za ilarıen tebliğ olunur. 27329/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanl ığından: 
D E V L E T İHALELERİNE K A T I L M A K T A N Y A S A K L A M A K A R A R I 

1. Aşağıda kimlik, t i c a r e t ve oda s i c i l numaralan yazılı müteahhit
l e r 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sı uyarınca karşılarında b e l i r t i l e n müddetle Devlet İhalelerine ka
tılmaktan yasaklarımışlardır. 

a. KONTİTEKS T e k s t i l San.ve Tic.Ltd.Şti. (Silahtarağa Ordu Cad 
No:50 Eyüp/İSTANBUL) İSTANBUL Ticaret Odasına 272175 Ticaret ve 
219757 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

b. Zeki ŞAŞIOĞLU (Kazım Karabekir Cad. No:54 ERZURUM) ERZURUM T i 
caret ve Sanayi Odasına 3323 Ticaret ve 6963 Oda S i c i l no.ile kayıt
lı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

c. KONTEKS T e k s t i l San.ve Tic.Ltd.Şti.(Çakmakçılar Cad. Tarakçılar 
Sok. No:23 Eminönü/İSTANBUL) İSTANBUL Ticaret Odasına 236037 Ticaret 
ve 183603 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

d. ADELA Ayakkabı Deri ve Lastik Sanayi A.Ş. (Londra Asfaltı No:38 
Şirlnevler/İSTANBUL) İSTANBUL Ticaret Odasına 127043 Ticaret ve 074275 
Oda S i c i l no.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL) 

e. KUNSAN Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Cihangir Mahallesi Ulu-
baş Sok. No:6 Avcılar/İSTANBUL) İSTANBUL Ticaret Odasına 122995 Tica
ret ve 17677 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL) 

f. VAN Ağaç sanayi A.Ş.(Yün i p l i k fabrika karşısı VAN) VAN Ticaret 
Odasına 3440 Ticaret ve 1987 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müd
deti (BİR YIL), 

g. İsmet ÇINARBAY (Beyazıt Mah.ÇALDIRAN) VAN-Muradiye Ticaret Oda
sına 143 Ticaret ve 1974 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti 
(BİR YIL), 

h. Yusuf ÇİFTÇİ (Selimiye mah.Yunus 2.Sok. No:83 VAN) VAN-özalp 
Ticaret Odasına 241 Ticaret ve 4165 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, 
ceza müddeti (BİR YIL). 

ı. M.Mekin ÇETİNKAYA (Gazi Cad. No:l/6 Silvan/DİYARBAKIR) DİYAR
BAKIR Ticaret ve Sanayi Odasına 9983 Ticaret ve 10984 Oda S i c i l No. 
i l e kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

j . Hasan ATMACA (Cami Cedit Mah. Kızılyar Sok. No:30 Bayramiç/ 
ÇANAKKALE) ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odasına 203 Ticaret ve 003830 
Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

k. Cevat CESUR (Yeni Hal Binası No:3 Silvan/DİYARBAKIR) DİYARBAKIR 
Sanayi ve Ticaret Odasına 12331 Ticaret ve 13335 Oda S i c i l No.ile ka
yıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

1. A/Z Collection, Volkan CELASUN (Bağdat Cad. Mahnur Sok. özen 
Apt. No:218/4 Çiftehavuzlar/İSTANBUL) İSTANBUL Ticaret Odasına 13326 
Ticaret S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (ÜÇ AY), 

m. Günay Ambalaj, Mehmet A l i GÜNAY (Prof.Cemil BİRSEL Cad.Feran 
Han no:11/2 Eminönü/İSTANBUL) İSTANBUL Ticaret Odasına 112287 Tic a 
ret ve 058891 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (ÜÇ AY), 

n. ERTÜRK Havlu ve Dokuma Sanayi (Seyit Ömer Mah.Silivrikapı Dokur 
han No:52/46 Fatih/İSTANBUL) İSTANBUL Ticaret Odasına 119695 Ticaret 
ve 066751 Oda S i c i l No.ile Kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

o. A l i AY (1001 Sok. No:20 MENEMEN) MENEMEN Ticaret Odasına 1602 
Ticaret ve 4626 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti (BİR YIL), 

p. Hayrullah ŞEN (İstiklal Mah. Dutluk Sok./BİLECİK) B i l e c i k Es
naflar Odasına 12037 Ticaret S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müddeti 
(BİR YIL), 

r. A l i ERŞAN (Cumnuriyet Cad. HAKKARİ) HAKKARİ Ticaret ve Sanayi 
Odasına 573 Ticaret ve 573 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ceza müdde
t i (BİR YIL), 

s. Gıyasettin BORÇlarıMIŞ (Kıran Mah. HAKKARİ) HAKKARİ Ticaret ve 
Sanayi Odasına 658 Ticaret ve 658 Oda S i c i l No.ile kayıtlı olup, ce
za müddeti (BİR YIL), 
2. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gi r e r . Duyurulur. 

26794/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 13-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇlarıMA TAHVİLİ> B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE Kalan BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

28-11-1995 3B 15 97.009 
07-12-1995 6B 24 95.043 
06-12-1995 9B 23 95.263 
14-12-1995 9B 31 93.505 
29-12-1995 9B 46 90.221 
16-01-1996 9B 64 86.352 
14-02-1996 9B 93 80.352 
15-05-1996 9B 184 63.696 
20-03-1996 12T 128 73.549 
22-03-1996 12T 130 73.175 
03-04-1996 12T 142 70.967 
17-04-1996 12T 156 68.465 
25-04-1996 12T 164 67.071 
21-05-1996 12T 190 62.713 
03-07-1996 12T 233 56.072 
25-07-1996 12T 255 52.933 
20-08-1996 12T 281 49. « 7 
23-01-1996 3BKV 71 84.876 
29-01-1996 3BKV 77 83.624 
09-02-1996 3BKV 88 81.364 
01-02-1996 4BKV 80 83.003 
07-02-1996 4BKV 86 81.771 
21-02-1996 5BKV 100 78.952 
28-02-1996 5BKV 107 77.571 
27-03-1996 5BKV 135 72.248 
05-01-1996 6BKV 53 88.705 
13-02-1996 7BKV 92 80.553 
07-03-1996 7BKV 115 76.018 
02-04-1996 7BKV 141 71.149 
03-05-1996 7BKV 172 65.702 
20-11-1995 9B 7 98.708 
13-03-1996 12T 121 74.870 
31-05-1996 12T 200 61.107 
12-02-1996 9B 91 80.755 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 13-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER alan BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER> KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATIları MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000. -TL. ÜZERİNDEN) 

17-11-1995 24T-D 124.85 223.482 
19-11-1995 24T-D 130.13 227.991 
25-11-1995 12T-0Z 130.13 225.852 
25-11-1995 24T-D 130.13 225.852 
03-12-1995 24T-D 130.13 223.000 
07-12-1995 24T-D 130.13 221.574 
08-12-1995 24T-D 130.13 221.217 
31-12-1995 24T-D 136.95 218.940 
11-01-1996 24T-D 136.95 214.813 
15-01-1996 60T2-D 56.95 137.451 
19-01-1996 36T-D 145.53 218.816 
25-01-1996 24T-D 145.53 216.424 
02-02-1996 24T-D 145.53 213.234 
03-02-1996 24T-D 145.53 212.836 
14-02-1996 24T-D 150.67 212.280 
17-02-1996 24T-D 150.67 211.042 
23-02-1996 24T-D 150.67 208.565 
10-03-1996 24T-D 157.56 206.762 
11-03-1996 24T-D 157.56 206.331 
21-03-1996 24T-D 149.55 196.840 
24-03-1996 24T-D 144.00 192.066 
01-04-1996 24T-D 144.00 188.918 
07-04-1996 24T-D 138.57 183.293 
11-04-1996 24T-D 138.57 181.779 
19-04-1996 24T-D 131.41 174.681 
10-05-1996 24T-D^ 128.16 165.481 
31-12-1996 60T-D 136.95 218.940 
01-01-1997 60T-D 136.95 218.565 
11-07-1997 60T-D 109.28 137.322 
01-01-1998 60T-D 136.95 218.565 
11-01-1998 60T-D 136.95 214.813 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 13-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

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

01-07-1999 60T12-D 7.67 103.068 
10-01-1996 12T4-D 21.59 107.979 
11-10-1996 18T2-D 28.71 105.177 
16-11-1995 9B-OZ TEFE+6 145.146 
19-12-1995 12T-0Z TEFE+6 168.231 
30-12-1995 12T-OZ TEFE+6 163.151 
01-01-1996 12T-QZ TEFE 154.372 
01-01-1996 36T-OZ TEFE+6 167.664 
02-01-1996 12T-OZ TEFE+6 161.831 
27-01-1996 12T-OZ TEFE+6 151.108 
15-02-1996 9B-OZ TEFE+6 124.503 
14-03-1996 12T-OZ TEFE+6 135.084 
06-04-1996 12T-QZ TEFE+6 129.267 
25-04-1996 12T-OZ TEFE+6 125.787 
27-06-1996 12T-OZ TEFE+6 120.239 
14-07-1996 12T-OZ TEFE+6 118.495 
16-08-1996 12T-OZ TEFE+6 114.661 
02-01-1997 24T-0Z TEFE+6 161.831 
01-05-1997 24T-0Z TEFE+6 124.785 
06-05-1997 36T-OZ TEFE+6 124.351 
18-05-1997 36T-0Z TEFE+6 123.311 
26-05-1997 36T-OZ TEFE+6 122.617 
15-06-1997 36T-OZ TEFE+6 121.103 
21-06-1997 36T-OZ TEFE+6 120.671 
24-06-1997 36T-OZ TEFE+6 120.455 
14-07-1997 24T-0Z TEFE+6 118.495 
28-07-1997 36T-0Z TEFE+6 116.968 
11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 118.823 
31-12-1999 60T-OZ TEFE+6 168.123 
01-01-2000 60T-0Z TEFE+6 162.260 
11-01-2000 60T-0Z TEFE+6 157.971 
07-04-2000 60T-OZ TEFE*1.15 128.765 
11-07-2000 60T-OZ TEFE 116.507 
07-04-2005 120T-OZ TEFE*1.15 128.765 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 13-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

4- T . C . BAŞBAKANLIK, HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

17-11-1995 3B01 52.309 
09-01-1996 12T01 55.116 
09-01-1996 5801 51.745 
30-01-1996 5B01 51.519 
02-03-1998 36T01 52.808 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI! 

20-11-1995 3B16 38.076 
02-02-1996 3B16 36.484 

5- T . C . BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM . (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

21-02-1996 24G012 54.299 
21-03-1996 246012 53.948 
21-02-1997 366012 54.205 
21-03-1997 366012 54.031 
19-09-1997 366012 54.053 

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

20-12-1996 31.56 TEFE+6 124.438 
05-05-1997 366 TEFE+6 124.438 
09-05-1997 366 TEFE+6 124.091 
10-05-1997 366 TEFE+6 124.004 
12-05-1997 366 TEFE+6 123.831 
16-05-1997 366 TEFE+6 123.484 
18-05-1997 366 TEFE+6 123.311 
03-06-1997 36G TEFE+6 121.967 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

31-12-1995 OG 51.073 
31-01-1996 06 50.777 
01-03-1996 06 50.493 
31-03-1996 06 50.212 
18-04-1996 06 50.046 
30-06-1996 06 49.380 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇlarıMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 13-11-1995 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

31-07-1996 OG 49.103 
01-09-1996 OG 48.820 
30-09-1996 OG 48.567 
18-10-1996 OG 48.411 
01-11-1996 OG 48.290 
31-12-1996 OG 47.763 
31-01-1997 OG 47.492 
01-03-1997 OG 47.240 
31-03-1997 OG 46.980 
18-04-1997 OG 46.825 
01-05-1997 OG 46.713 
30-06-1997 OG 46.201 
31-07-1997 OG 45.938 
01-09-1997 OG 45.669 
30-09-1997 OG 45.426 
18-10-1997 OG 45.276 
01-11-1997 06 45.160 
31-12-1997 OG 44.665 
31-01-1998 OG 44.411 
01-03-1998 OG 44.175 
01-05-1998 OG 43.683 
31-07-1998 OG 42.958 
01-09-1998 OG 42.706 
01-11-1998 OG 42.230 
31-01-1999 OG 41.530 
01-03-1999 OG 41.309 

6- T . C . BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

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

17-02-1998 360 - TEFE+6 143.065 

7- T . C . BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA İHRAÇ EDİLEN 
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

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

24-05-1997 24G2D 91.08 142.818 

8- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA Kalan DEVLET İÇ BORÇlarıMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Yönetmelikler 
— Yetiştirme Yurtlarımn Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik 

Sayfa 

1 

— Niğde Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği 21 

Yargı Bölümü : 

Anayasa Mahkemesi Kararı 
— Anayasa Mahkemesinin E : 1994/73; K : 1994/75 Sayüı Karan 23 

İlânlar 
a - Yargı İlânları 31 

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 38 

c - Çeşitli İlânlar 89 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlarıma Senetlerinin 
Günlük Değerleri 91 

DUYURU 

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca en son değişiklikleri ile düzenlenip yayın 
haline getirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu adlı kitap 125.000,- TL., Kamu Personeli 
ile ilgili Yönetmeliklerin I. Cildi 280.000- TL., II. Cildi 245.000- TL. karşılığında Başbakan
lık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü' nden (Erguvan Sokak No: 2 Ulus-Ankara) te
min edilebilir (Fiyatlara KDV. dahildir.) 

Posta ile yapılacak taleplerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu adlı kitap için 
50.000-TL.posta ücreti, Kamu Personeli ite ilgili Yönetmelikler (I. II.) için 75.000-TL. pos
ta ücreti, tamamı istendiğinde ise 100.000-TL.posta ücreti kitap bedeline ilave edilerek, Baş
bakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası AnkaralDış-
kapı şubesi nezdindeki 30423/2065 numaralı hesabına yatırılması ve banka dekontunun Başba
kanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 

ilgililere duyurulur. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış F iyat ı : (KDV. dahil) 15.000,-TL. 


