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Yönetmelikler 

Dumlupınar Üniversitesinden : 

Dumlupınar Üniversitesi Gelişim Stratejileri 
Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Kuruluş 

Madde 1 — Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak 2547 sayılı Kanu
nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca "Gelişim Stratejileri Merkezi" ku
rulmuştur. Merkezin kısaltılmış adı " G S M " dir. 

Madde 2 — G S M ' n i n amacı; Üniversite sanayi, çevre, toplum, devlet ilişkilerini kur
mak, geliştirmek, bilimsel araştırmalar için yön saptamak, saptanan yön ve yönelimlere bağ
lantılı uzun ve orta vadeli hedefler saptamak, Üniversitemizin ülkemize, bulunduğumuz ken
te ve yakın hinterlandına ilişkin ekonomik, sosyal, siyasal hedeflerini belirleyip, bu yönelim
li çalışmalar yapmak, dünyadaki yönelimleri saptamak ve bunları analitik değerlendirmeye 
tabi tutmak ve ülkemizin dünyadaki konumunu geliştirmek yönelimli yönelimler saptamak
tır. 

Madde 3 — G S M , yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki görevleri ya
par. 

a) Ülkemizin bütünleşik kalkınmasına yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve tek
nolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştir
mek. 

b) Ülkemizde ekonomik kalkınmayı temin amacıyla girişimcilik yönelimleri sapta
mak, bu yönelimleri gerçekleştirmek amacıyla tüm dünya yönelimli siyasi, sosyal yönler sap
tamak. 
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c) Kütahya 'nın dünya kenti olmasını temin amacıyla, i l in ekonomik, sosyal, siyasal, 
sanatsal, kültürel değişimini gerçekleştirmek, yaygınlaştırmak, iyileştirmek amaçlı stratejik 
planlar hazırlamak. 

d) Kütahya çinisini, seramiğini dünya pazarlarına taşıyacak Teknopark, Araştırma ve 

Laboratuvar Merkezleri kurulmasını motive etmek. 

e) Kütahya ekonomisinin geliştirilmesine ilişkin yeni sektörler belirlemek. 

f) Kütahya doğal zenginliklerini turizme açacak projeler üretmek. 

g) Üniversitemizin bilimsel kimliğinin belirlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin kodla-
maları yapmak. 

h) Sanayinin istediği araştırmaları yürütmek ve/veya koordine etmek. 

i) Teknik ve uygulamalı eğitim projeleri düzenlemek ve yürütmek, 

j) Yayın ve enformasyon faaliyetlerini geliştirmek. 

k) Dünyanın tüm kıtalarındaki ekonomik, siyasal eğilimleri, yönleri saptamak, bun

ları analiz etmek ve bunları i lg i l i kesimlere duyurmak, ülkemizin öncülük edeceği ekonomik, 

sosyal, kültürel, siyasal yönelimler saptamak, bu alanda senaryolar geliştirmek ve uygulama

ya koymak, siyasal, sosyo-kültürel, ekonomik yönelimler stratejik planlar hazırlayarak, uy

gulamaya koymak. 

1) Dünya, Türkiye yönelimleriyle i lgi l i bilimsel toplantılar düzenlemek. 

Madde 4 — G S M ' n i n Organlar ı : Müdür, Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kuruludur. 

Müdür 

Madde 5 — G S M Müdürü Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten 

müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür G S M ' y ı temsil eder ve Üniversite Rektörüne kar

şı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur. 

Müdürün Görevleri 

Madde 6 — Müdürün Görev ve Yetkileri 

a) G S M ' n i n kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yö

netim kurulunun görüşünü aldıktan sonra süresi içinde Rektörlüğe sunmak ve olur aldıktan 

soma uygulamak. 

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. 

c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Rektörlüğe sunmak. 

d) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak. 

e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denet
lemek. 

0 Çalışmaları ile i lg i l i yıllık raporları zamanında Rektörlüğe sunmaktır. 

Müdür Yardımcısı 

Madde 7 — B i r ya da ik i kişi Müdür tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlen
dirilir. 
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Müdür Yardımcısının Görevleri 

Madde 8 — Müdür ile merkez faaliyetlerini yürütmek, bu konuda müdür ile işbirli
ği yapmak, müdürün vereceği görevleri yapmak, Müdür olmadığı zamanda Müdür adına 
Merkezi temsil etmek. 

Yönetim Kurulu 

Madde 9 — Yönetim Kurulu, Müdür Yardımcılarıyla Müdürün önereceği 8 aday ara
sından Rektörce seçilecek 4 üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10 — Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır : 

a) Çalışma programını hazırlamak ve yürütmek. 

b) Yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

c) G S M ' n i n verimli çalışmasını ve i lgi l i birimler arasında koordinasyon sağlamak. 

d) Ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek. 

e) Görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yapmaktır. 

Kadrolar 

Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını, sözleşmeli per
sonel ve 2547 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek 
elemanlarca karşılanır. 

M a l i Hükümler 

Madde 12 — G S M ' n i n gelirleri şunlardır : 

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilen ödenekler. 

b) Döner sermaye gelirleri. 

c) Araştırma Fonundan Proje karşılığı alınacak ödenekler. 

d) Merkeze yapılacak her türlü bağış. 

e) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler. 

Madde 13 — G S M ' n i n giderleri şunlardır : 

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler. 

b) Yönetim ve personel giderleri. 

c) Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer harcamalar. 

Madde 14 — Merkez Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe 
sunulur. Bütçe harcamalarında merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini Merkez 
Müdürü 'ne devredebilir. 

Madde 15 — B u Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem 

yapılır. 

Yürürlük 

Madde 16 — B u Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 17 — B u Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Dumlupınar Üniversitesinden : 

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Folklor Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Yönetmeliği 

I. G E N E L H Ü K Ü M L E R 

Kuruluş 

Madde 1 — Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulan Kütahya 

Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi bu Yönetmeliğe göre yönetilir. 

Amaç 

Madde 2 — Merkez Üniversite 'nin folklor sanatı ve kültürüne ilişkin çalışmalarını 

düzenler, yürütür. Folklor sanatı, kültürü ve eğitimi alanına giren konularda araştırmalar ya

par, sonuçlarını yayınlayarak bu alanlardaki her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmaları 

doğrudan doğruya yönetir. 

Çalışma 

Madde 3 — Merkez ikinci maddede belirtilen amaca ulaşmak için; 

a) Öğrencilerin ve çevrenin, folklor doğrultusundaki gelişmelerini sağlayıcı yaratıcı 

çalışmaları düzenler, yürütür ve destekler, 

b) Folklor sanatının yayılması ve gelişmesine yararlı her türlü araç, gereç vb. olanak

ları sağlıyarak, bunları öğrencilerin, sanatçıların, araştırmacıların tümüyle çevrenin hizmeti

ne verir, 

c) Gerek bölgesel, gerek ulusal folklor kültürü, sanatı ve eğitimi ile i lg i l i her türlü k i 

tap, belge, afiş, fotoğraf, giysi, f i lm, sesbandı, vb. kaynaklan bünyesinde toplayan Üniversi

te Folklor Müzesini kurar, 

d) Türk Folklorunun dayandığı temelleri ulusal ve bölgesel düzeyde saptayıcı araş

tırmalar yapar, 

e) Folklor kültürü ve sanatının gelişmesini, eğitimi için çalışan ulusal, uluslararası 

kurumlarla işbirliği yapar, 

f) Folklor kültürü ve sanatı alanında her yıl Üniversite Folklor Şenliklerini düzenle

yip, yazar, araştırmacı ve sanatçılara Üniversite Folklor ödüllerini verir, 

g) B e l l i zaman aralıklarıyla Türk Folklor Kongrelerini düzenliyerek bu kongrelerde 

folklorun bölgesel, ulusal, uluslararası sorunlarının görüşülüp çözümlerinin aranması olanak-

larını sağlar, 

h) Folklor ile i lgi l i çeşitli araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını düzenliyerek 

Devletin kültür politikasında, folklor gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı 

olur, 
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1) Folklor sanatı, kültürü ve eğitimini yaygınlaştırıcı her türlü yayın, açık oturum, se

miner, konferans vb. çalışmalarda bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde Türk Folkloru

nun güçlü bir biçimde yerini almasını sağlayacak çabaları gösterir. 

II. İŞLEYİŞ HÜKÜMLERİ 

Organlar 

Madde 4 — Merkezin organları şunlardır : 

A ) Yönetim Kurulu 

B) Müdür ve Yardımcılar 

C) Küme ve Birimler 

D) Danışma Kurulları 

Yönetim Kurulu 

Madde 5 — Yönetim Kurulu, Rektör Başkanlığında, Üniversite Senatosunca seçile

cek dört öğretim üye veya yardımcısından kurulur. Seçim ik i yılda bir yapılır. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 6 — Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır : 

a) Rektörün göstereceği adaylar arasından müdürü seçmek, 

b) Yıllık çalışma rapor, plan ve programlan ile bütçeyi görüşüp, karara bağlamak, 

c) Müdürün önereceği küme ve birimler ile başkanlarını seçme konusunda karar ala

rak, işleyiş kurallarını belirleme, 

d) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen çalışma konularında kararlar almak, 

e) Merkez Müdürü 'nün önereceği işler hakkında karar vermek, 

f) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını Üniversite Senatosunun 

bilgisine sunulacak biçimde bir rapora bağlamak. 

Merkez Müdürü 

Madde 7 — Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri, yardımcıları, uzman görev

lileri ile yönetim görevlileri veya gerektiğinde Üniversite 'nin aynı nitelikteki çalışanları ara

sından Rektör 'ün önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulunca, ik i yıl için seçilir. 

Görev süresi biten müdür, yeniden seçilebilir. Müdür görev süresi içinde kendisine 

yardımcılar görevlendirebilir. 

Merkez Müdürünün Görevleri 

Madde 8 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır : 

1 — Merkezi temsil eder. Oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulunun toplan

tılarına katılır. Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında merkez işlerini yürütür. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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2 — Merkezin küme ve birim başkanlarının seçimi için Yönetim Kuruluna öneride 

bulunur. 

3 — Yönetim Kurulunun gündemini hazırlayarak Kurul Başkanı 'nın onayına sunar. 

4 — Merkezde çalışacak görevlileri seçerek, Rektörün (Yönetim Kurulu Başkanı) 

onayına sunar. 

5 — Merkezin hesaplarını tutarak, yıllık bütçe, plan, program ve çalışma raporlarını 

hazırlar. 

6 — Merkezin k ü m e ve birim çalışmalarında işbirliğini ve uyumu sağlar. 

Küme ve Birimler 

Madde 9 — Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Yönetim Kurulunun karan ile 

Folklor Araştırmaları örgütleme, eğitim, yayın ve 3 üncü maddedeki çalışma konularında gö

rev yapacak çeşitli kümeler ve örgüt birimleri kurulabilir. 

Küme ve Birimlerin Görevi 

Madde 10 — Kümeler ve Birimler Merkezin çeşitli çalışmalarını kendilerine ayrılan 

olanaklarla yürütmekle görevlidir. Kümeler ve Birimler şef, yönetmen, başkan vb. adlarla 

anılan kendi yöneticilerinin gözetim ve denetimi altında, Merkez Yönetim Kurulunca belir

lenen esaslara göre çalışırlar. 

Madde 11 — Üniversite dışında, başka kent ve yörelerde yürütülecek küme ve birim 

çalışmaları Üniversite Rektörlüğü ve Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. 

Danışma Kurulları 

Madde 12 — Merkez çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni görüşle

rin çalışmalara getirilmesi ile Merkezi Yönetimin gereksinme duyduğu konularda hizmetle

rinden yararlanmak üzere Merkezin amaç ve çalışma alanlarında Yönetim Kurulunun sağla

yacağı esaslara göre çeşitli Danışma Kurulları oluşturulabilir. 

Madde 13 — Danışma Kurullarının üyeleri sürekli ve süreksiz olarak, her Danışma 

Kurulunun i lg i l i bulunduğu alanın yetkili kişi, kuruluş, organ ve örgütleri arasından Merkez 

Yönetim Kurulunun onayıyla seçilir. 

Madde 14 — Danışma Kurulunun toplantı gündemleri, Merkez Yönetimince yapılan 

hazırlıklar sonucu Müdür tarafından düzenlenir. Üyelere gereken çağrı yapılır. Toplantılar 

Yönetim Kurulu Başkanı veya Merkez Müdürü tarafından açılır ve yönetilir. 

Yürürlük 

Madde 15 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16 — B u Yönetmeliği Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Genelge 

Maliye Bakanlığından : 

Devlet İhaleleri Genelgesi 
(Sıra No : 97/1) 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun yürürlüğe girmesinden bu güne 
kadar yayımlanan çeşitli genelgelerde yer alan hususlar 96/1 sıra numaralı 
gene lge ile bir a raya getir i lerek daha önce yayımlanan genelge ler 
yürürlükten kaldırılmıştı. 

Bu defa da aynı yol izlenerek, 1996 yılında yayımlanan 96/1 sıra 
numaralı genelge yürürlükten kaldırılmakta ve bundan böyle uygulanacak 
hususlara bu genelgede yer verilmektedir. 

Bu genelge yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükte olacaktır. 
Ancak, izleyen yıllarda ilgili yıl başından itibaren 1050 sayılı Kanunun 64 
üncü maddesi ile 2886 sayılı Kanunun ilgili maddeleri için yılları bütçe 
kanunlarına ekli (İ) işaretli cetvel lerde bel i r lenecek parasa l sınırlar 
uygulanacaktır. 

Öte yandan, devlet ihalelerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlarla 
ilgili açıklamalar yanında, önceki yıllara göre farklılık gösteren yeni 
d ü z e n l e m e l e r i n yapı ld ığ ı bu genelgenin, ihale iş lemler in i 
h a z ı r l a m a k , y ü r ü t m e k , s o n u ç l a n d ı r m a k , denet lemek ve 
onaylamakla görevl i personelce bütünüyle bilinmesinde yarar 
görülmektedir. Yapılacak bir ihale ile ilgili olarak işlemlere başlamadan 
önce, Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile birlikte bu genelgenin 
de tümüyle ince lenmes i hal inde sonradan karşı laşı lması muhtemel 
sorunların doğması önlenebilecektir. 

I.1997 MALİ YILINDA U Y G U L A N A C A K P A R A S A L SINIRLAR 
V E VİZE İŞLEMLERİ 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi ile 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri için 1997 Mali Yılı Bütçe 
Kanununa ekli (İ) işaretli cetvelde belirlenen parasal sınırlar (EK:1) 'de yer 
almaktadır. 

Buna göre genel ve katma bütçeli idarelerin 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 63 ve 64 üncü maddelerine ilişkin olarak aşağıdaki 
açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir. 
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A. VİZEDEN AYRIK T U T U L A C A K TAAHHÜT V E SÖZLEŞ
M E L E R 

1. Özel idare ve belediyeler in harcamayı gerekt iren taahhüt ve 
sözleşme tasarıları ile 2.7.1992 tarih ve 3833 sayılı Kanunun 1 "inci maddesi 
kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarında yer 
verilen projelere ilişkin taahhüt ve sözleşme tasarıları, bedelleri ne olursa 
olsun vize dışıdır. 

2. Genel ve katma bütçeli idarelerde tutarı 15 milyar liraya 
kadar olan taahhüt ve söz leşme tasarıları vize işlemlerine tabi 
tutulmayacakt ı r . Bu idarelerin genel veya katma bütçe dışında sahip 
oldukları fonlardan, döner sermaye lerden veya yönetimlerindeki diğer 
kaynaklardan (3418 sayılı Kanun gereğince elde edilen hasılatlar dahil) 
yaptıkları harcamalar, söz konusu fon, döner sermaye veya kaynakların 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa tabi olmaması halinde vize için 
gönderilmeyecektir. 

3. 2942 sayılı Kamulaşt ı rma Kanunu hükümler ine göre yapı lan 
kamulaştırmalar 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddes inde belirti len 
taahhüt veya sözleşme tasarısı niteliğinde görülmediğinden vize işlemine 
tabi tutulmayacaktır. 

B. VALİLİKLERCE YAPILACAK VİZE İŞLEMLERİ 

1. Her çeşit askeri kurum, kuruluş ve birlikler ile genel ve katma 
bütçel i idareler in kuruluş merkez le r inde yapı lanlar d ış ında, t a ş r a 
teşkilatlarınca yapılan taahhüt ve sözleşme tasarı lar ından tutarı 
15 milyar liradan 40 milyar liraya kadar olanlar Bakanlığımız 
adına o il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı tarafından 
vize edilecektir. 

2. Valiliklerce yapılacak vize işlemleri sırasında, 2886 sayılı Kanunun 
20'nci maddesi ile 51'inci maddesin in (i), (I), (p) bendleri ve ihtiyaçların 
kamu kuruluşlarından sağlanmasına ilişkin 71' inci maddesi hükümleri 
gereğince Bakanlığımız uygun görüşü aranan işler için uygun görüşün 
alınmış olup olmadığına bakılacak, alınmamış ise uygun görüş alındıktan 
sonra vize işlemine tabi tutulacaktır (Bu Genelge eki "Genel Uygun Görüş 
Verilen Kuruluşlar ve İşler" listesinde belirtilen hususlar hariç). 

3. Ayrıca, yürürlükte bulunan bütçe uygulama tal imatları, tasarruf 
tedbirleri genelgeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü hususlar vize işlemleri 
sırasında göz önünde bulundurulacak; diğer yetkili mercilerden alınması 
gereken görüş ve izinlerin (yıllara sari yapım işleri işin 527 sayılı Kanun 
gereğince alınması gereken "sari taahhüt yetki belgesi" veya tıbbi cihazlar 
için Sağlık Bakanlığı "Tıbbi C ihaz la r Daimi İhtisas Komisyonu"ndan 
alınması gereken izin gibi) alınmaması halinde vize yapılmayacaktır. 
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4. Taahhüt veya sözleşme tasarısının ilgili vali l ikçe v ize edi lmesi 
sırasında ilan yanlışlığı tespit edilmiş ve taahhüt ve sözleşme tasarısı bu 
nedenle vize edilmemiş ise, 2886 sayılı Kanunun 20'nci maddesine göre 
Bakanl ığımız uygun görüşü alındıktan sonra ilgili val i l iğe v ize için 
başvurulacaktır. 

C. BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK VİZE İŞLEMLERİ 

-Askeri kurum, kuruluş ve birliklerde yapılan ve tutarı 15 milyar lirayı 
a ş a n , 

-Genel ve katma bütçeli idarelerin kuruluş merkezlerinde yapılan ve 
tutarı 15 milyar lirayı aşan, 

-Genel ve katma bütçeli idarelerin taşra teşkilatlarında yapılan ve tutarı 
40 milyar lirayı aşan, 

taahhüt ve sözleşme tasarıları Bakanlığımızca vize edilecektir. 

Öte yandan, nezdinde maliye başkanlıkları kurulmuş olan kurumların 
merkez ve taşra birimlerinde yapılan taahhüt ve sözleşme tasarılarından 
Bakanlığımız v izesine tabi olup tutarı 80 milyar liraya kadar olanlar, 
maliye başkanlıklarınca vize edilecektir. Bu nedenle, söz konusu 
taahhüt ve sözleşme tasarılarının Bakanlığımız yer ine, doğrudan, bu 
kurumların merkez ler inde faaliyette bu lunan mal iye başkanlık larına 
gönderilmesi gerekmektedir. 

Vali l iklerce yapılacak vize işlemlerine ilişkin (B) bölümünün 2, 3 ve 
4'üncü paragraflarında yapılan açıklamalara maliye başkanlıklarınca vize 
edilecek taahhüt ve sözleşme tasarıları için de aynen uyulacaktır. 

D. 1050 SAYILI KANUNUN 63 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE 
GÖNDERİLECEK BİLGİLER 

1050 sayılı Muhasebe i Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi 
hükmü uyarınca yılları Bütçe Kanunlarının (İ) işaretli cetvelinde belirtilen 
tutarın üzerindeki taahhüt ve sözleşme tasarıları ile dayanakları vize 
edilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmekte olup, bunların birer nüshası 
Bakanlığımızca muhafaza edilmektedir. Sözkonusu cetvelde belirtilen 
tutarın altında kalan sözleşmelere ait ihale dosyaları ise anılan Kanunun 63 
üncü maddesi hükmü gereğince Bakanlığımıza gönderilmekte idi. 

Ancak , v izeye tabi o lmayan sözleşme evraklarının Bakanlığımıza 
gönderi lmesi uygulamasına son verilmiş olup, bunun yerine sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip 7 gün içinde bu genelgeye ekli (2) sayılı formun 
doldurularak, ekleriyle birlikte gönderilmesi uygulaması başlatılmıştır. 1996 
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yılı iç inde, kurumlar büyük ölçüde, yeni uygu lamaya uygun olarak 
sözkonusu bilgi formunu ve eklerini göndermişler, bu formlar üzerindeki 
bilgiler de Bakanlığımız istatistiklerine intikal ettirilmiştir. 

Diğer taraftan, 96/1 sayılı Devlet İhaleleri Genelgesinde, bir sözleşme 
veya protokol düzenlenmeksizin 2886 sayılı Kanunun 51, 61,71 ve 81'inci 
maddeler i hükmüne göre yapılan alımlar için de Ek :2 sayı l ı formun 
düzenlenmesi ve gönderilmesi istenmişti. 

Ancak, bu tür alımların çok fazla olması, her bir alım için ayrı form 
düzenlemenin zorluğu dikkate alınarak, bir sözleşme veya protokol 
düzenlenmemiş olan alımlar için bundan böyle Ek: 3 sayılı 
formun düzenlenmesi kararlaştırı lmıştır. Buna göre, kurumlar v ize 
limitinin altında kalan alımlarından, bir sözleşme veya protokole bağlanmış 
olanlarını, sözleşme veya protokolün imzalandığı tarihi takip eden 7 gün 
içinde, Ek:2 sayılı formu doldurmak suretiyle; sözleşme veya protokole bağ
lanmamış olanlarını da her ay sonu itibariyle Ek:3 sayılı formu doldurmak 
suretiyle en geç takip eden ayın 15'inci gününe kadar Bakanlığımıza 
(Bü tçe ve Mali Kontrol Genel Müdür lüğü , Devlet İhale ler i 
Dairesi 06100 Ankara) göndereceklerdir. 

Bakanl ığ ımızdak i ihale ile ilgili istat ist ikler in sağl ık l ı o lması 
bakımından, kurumlar, vali l iklere veya maliye başkanlıklarına v ize için 
gönderdikleri sözleşme ve protokol tasarılarından vize edi lenler ile ilgili 
bilgileri de yukarıda belirtildiği şekilde hazırlayacakları (2) sayılı form ve bu 
forma ekli belgelerle birlikte sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 gün 
iç inde Bakan l ığ ımıza gönderecek lerd i r . (Val i l ik lerce v e y a mal iye 
başkanlıklarınca vize edilmeyen tasarılarla ilgili form doldurulmayacak ve 
gönderilmeyecektir. Ancak, bunlardan daha sonra vizesi uygun görülenler 
ile ita amir ince sorumluluk üstlenilerek sözleşme akdedi lenler için bilgi 
formu düzenlenecektir.) 

Kurumlarca, Ek:2 sayılı formun doldurulması sırasında aşağıdaki 
hususlara uyulacaktır : 

İhale konusu sadece mal ve hizmet alımı ise formun (A) başlığı 
altındaki bölümü, yapım-onarım işi ise (A) bölümü ile beraber (B) bölümü de 
doldurulacaktır. Form; hazırlayanın adı, soyadı, unvanı, tarih ve imzası ile 
mühürlü olarak düzenlenecek ve varsa ekleri de mühür lü ve imzalı 
olacaktır. 

Formun (A) bölümü 16/c maddesine, çeşitli bilgi ve belge noksanlıkları 
gibi nedenlerle teklif mektupları açılmayan isteklilerin ad veya unvanları ile 
karşılarına kısa ve özlü biçimde red nedenleri yazılacaktır. Formdaki alanın 
yetersiz olması halinde ek bir sayfa düzenlenecektir. 

Formun (B) bölümü 21 /b maddesinde ise yapım işleri için müracaat 
edenlerden yeterlik alamayanların sadece sayısı yazılacak bunların red 
nedenleri ayrıntılı olarak belirtilmeyecektir. 
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Her bir ihaleyle ilgili olarak düzenlenen forma, o ihaleyle ilgili gazete, 
duvar panosu v.b ilan metinlerinin fotokopisi üzerine ilanın yapıldığı yer, 
ilan tarihi ve ilanın yapıldığı gazete-adı, tarihi, sayısı d a not edilerek, onaylı 
biçimde eklenecektir. (Sadece ilanın yer aldığı bölümün fotokopisi alınacak, 
gazetenin aslı veya tam sayfa eklenmeyecektir.) 

E. VİZE İÇİN GÖNDERİLECEK BİLGİ VE B E L G E L E R İLE 
VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 

1. Gönderilecek Bilgi ve Belgeler. 

a) 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi uyarınca Bakanlığımıza, 
ilgili maliye başkanlığına veya ilgili valiliğe vize için yapılacak başvurularda 
aranılacak bilgi ve belgeler (Ek:4)'de belirtilmiştir. Vize dosyaları bu bilgi ve 
belgelerin asıllarını ihtiva eden bir asıl dosya ile onaylı suretlerini 
ihtiva eden bir suret dosya halinde düzenlenerek gönderi lecekt i r . 
Bunların dışında gerekli olmadıkça başka bir belge gönderilmeyecek; suret 
dosyadaki belgeler kurum mühürü ile mühürlenerek, düzenleyen tarafından 
imzalanacak ve her sayfaya bir sıra numarası verilecektir. Gazete ilanlarının 
asılları kurumda muhafaza edi lecek, asıl ve suret dosya la ra i lanın 
yayımlandığı yer, gazete adı, tarih ve sayısı yazılı fotokopilerinin onaylı birer 
örneği ile ilan metni ve tutanağı konulacaktır. 

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 19 'uncu maddes inde 
belirtildiği üzere, ihale ilanı yapı ldıktan sonra şartname ve ekler inde 
değişiklik yapılamaz. Vize için gönderilen bazı dosyalarda yer alan keşif 
özetleri ile şartname ve sözleşme tasarılarında silinti, kazıntı, değişiklik ve 
i laveler yapıldığı görülmekte, bunların İhale i lanından önce yapıl ıp 
yapılmadığı da tespit edi lememektedir . Bu nedenle, gönderi lecek keşif 
özetleri, şartnameler ve sözleşme tasarılarında silinti, kazıntı, sonradan 
yapılmış ilave veya düzeltmeler olmayacaktır. Zorunlu hallerde yapılacak 
düzeltmeler, idarenin yetkili lerince ad , soyad, ünvan ve tarih belirtilmek 
suretiyle onaylanacaktır. 

Öte yandan, sözleşme tasarılarının metinlerinde boşluklar bırakıldığı 
ve bu boşlukların vize alındıktan sonra doldurulduğu, bazı tasarılarda ise 
satın alınacak cihazların ad, cins ve özellikleri belirtilmeksizin, "9 kalem tıbbi 
cihaz" gibi genel ifadelerle yetinildiği görülmektedir. Sözleşme tasarıları, 
üzerinde değişikl ik yapılmayacak ve söz konusu işle ilgili hususlarda 
tereddüt doğurmayacak şekilde düzenlenecek ve v izeye imzalanmaksızın 
gönderilecektir. 

Ayrıca, ihale üzerinde kalan isteklinin ticaret sicil ine tescil edilmiş 
ticaret unvanı sözleşme tasarılarına tam ve eksiksiz olarak yazılacaktır. 
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c) F inansmanı yabancı devlet, banka ve kurumlarla veya 
uluslararası kuruluşlarla yapı lmış veya yapı lacak anlaşmalara 
göre sağlanan projelere il işkin ihaleler, anlaşma hükümlerinde 
özel usuller öngörülmesi halinde bu usullere göre gerçekleş
tirilecektir. 

Ancak, söz konusu ihaleler de 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesi 
gereğince vizeye tabidir. Bu nedenle söz konusu ihalelere ilişkin bilgi ve 
belgelerin gönderi lmesinde de yukarıda belirtilen hususlara uyulacak, 
yabancı di ldeki şartname, i lan ve teklifler ile diğer belgelerin, aslına 
uygunluğu onaylanmış Türkçe metinleri de vize dosyalarına konulacaktır. 

d) 1050 sayılı Kanunun 64'üncü maddesine göre sadece sözleşme 
tasarıları deği l , harcamayı gerektirecek taahhütler de vizeye tabidir. Bu 
nedenle, yapılan bir ihale veya kamu kuruluşları arasında düzenlenen bir 
protokol sonucunda herhangi bir sözleşme imzalanması öngörülmese 
dahi, söz konusu taahhütlerin vizesi için başvurulması gerekmektedir. Bu 
durumda (sözleşme tasarısı hariç) yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler 
gönderilecektir. 

Aynı şekilde, 2886 sayılı Kanunun 81'inci maddesi ile bu maddeye 
ist inaden çıkarı lan Yönetmelik hükümler ine göre taşaronlarla yapılan 
anlaşmalar ile emanet k o m i s y o n l a r ı n c a yap ı l an a l ımlar da 
harcamayı gerektirir taahhüt niteliğinde olduğundan, vizeye tabi 
bulunmaktadır . Bu nedenle, bu genelgede yer alan esaslar , bu tür 
işlemler için de aynen uygulanacaktır. 

2. Vize Limitlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek 
Hususlar. 

a) Taahhüt evrakı veya sözleşme tasarısının limit itibariyle vizeye tabi 
olup olmadığının, tabi ise vize makamının Bakanlığımız mı ilgili maliye 
başkanlığı mı yoksa valilik mi olduğunun tespitinde işin keşif bedelinin 
deği l söz leşme veya taahhüt bedelinin dikkate a l ınması 
gerekir. Bu bedel , ihale indiriminin tatbiki ile hesaplanacak K D V hariç 
taahhüt tutarıdır. Başka bir deyişle, işin keşif bedeli veya muhammen bedeli 
yüksek o lsa bile, yapılan ihale sonucunda oluşan bedel v ize limitinin 
altında ise v izeye gönderi lmeyecek; valilik veya maliye başkanlığı limiti 
dahilinde ise ilgili valiliğe veya maliye başkanlığına gönderilecektir. 

b) Başka başka istekliler tarafından karşılanması mutat olan işlerin 
i lanlarının bir a rada yapılmak suretiyle ihale edi lmeler i hal inde de, 
isteklilerin ayrı ayrı teklif verebildiği her iş ayrı bir ihale sayıldığından vize 
limitlerinin tespitinde her bir işe ait söz leşme tasarısı veya 
taahhüt e v r a k ı n d a k i tutarlar ayrı ayrı dikkate al ınacakt ır . Bu 
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şeki lde ihale edilen işlerin birden faz lasının aynı müteahhi t 
taraf ından üstleni lmesi halinde, her iş için ayrı bir sözleşme 
yapılacak ve her işin kesin teminatı ayrı alınacaktır. 

c) Öte yandan, vize limitlerinin altında kalmayı temin amacıyla işlerin 
kısımlara bölünerek ihale edilmesi 2886 sayılı Kanunun 2'nci maddesine 
açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ancak bazı kuruluşların bu uygulamayı 
sürdürdükleri, bir ihale konusunu oluşturan işleri kısımlara ayırarak emanet 
suretiyle veya pazarlık usulü ile ihale ettikleri Bakanlığımıza "bilgi için" 
gönderi len dosyaların tetkikinden anlaşılmaktadır. Bu şekilde anılan 
Kanuna ayk ı r ı olarak yap ı lacak u y g u l a m a l a r ı n her tür lü 
sorumluluğunun tümüyle bu yolda uygulama yapan idarelere ait 
olacağı unutulmamalıdır . 

3. Gelecek Yıllara Sari Yüklenmeler 

a) Yat ı r ım programlarında yı l lara sari o larak yer a lan işlerin 
ihale ler inde, 527 sayılı Kanuna göre Devlet P l a n l a m a Teşki lat ından 
alınması gereken "sari taahhüt yetki belgesi" olmadan yıllara sari ihalelere 
çıkıldığı görülmektedir. Özel kanunları gereği yıllara sari ihale yapma yetkisi 
bulunan kuruluşlar dışındaki idarelerin, anılan belgeyi Devlet P lan lama 
Teşki la t ı Müsteşar l ığ ından aldıktan sonra sar i iha leye ç ıkmalar ı 
gerekmektedir. 

b) Öte yandan, 1050 sayılı Kanunun 50'nci maddesinde sayılan işlerin 
yılları bütçelerindeki ödeneklerin yarısını aşmamak kaydıyla yıl lara sari 
olarak ihale edilebilmesi için bu hususta önceden Bakanlar Kurulu Kararı 
alınmış olması gerekir. Anılan maddede, Bakanlar Kurulu Kararı alınmak 
suretiyle ihale edi lmesine izin verilenler dışındaki işlerin ise yıl lara sari 
olarak ihalesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle temizlik yaptırılması, 
yakıt temini, makina ve teçhizatın yıllık bakım, onarımı ve benzeri diğer 
işlerle ilgili şartname ve sözleşmelere, sonraki yıl içinde ihale 
yapı l ıncaya kadar s ö z l e ş m e hükümler in in izleyen y ı lda da 
uygulanacağına dair hükümler konulmayacaktır . 

c) Aynı şekilde periyodik yayın alınması ve benzer i işlere ilişkin 
sözleşme veya taahhütler de s a d e c e içinde bulunulan yıl ile sınırlı 
tutulacaktır. 

4- Yatırım Ödenekler i 

Kurumlar, hizmetlerini görmeleri için kendilerine bütçe ödenekleri ile 
sağlanan imkanları en iyi şeki lde kul lanmalıdır lar. Özel l ik le yatır ım 
ödeneklerinin, çok sayıda işe bölünmesi nedeniyle etkin kullanılamadığı 
bilinmektedir. Bu durum, hem işin uzun yıllar bit ir i lememesine, hem de 
maliyetlerin sürekli artarak kaynakların israfına yol açmaktadır. Bunun 
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önlenebilmesi için, kurumların ilgili, birimlerince mevcut yatırım stokları 
gözden geçiri lmeli, yeterli ödeneği olmayanların yıl içinde ihale 
edilmemesine özen gösteri lmelidir . 

5. Ödenekleri Topluca Veri lmiş Olan Projeler 

Yıllık yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş projeler 
ile m a k i n a - t e ç h i z a t , idame-yeni leme ve b ü y ü k o n a r ı m 
projelerinin alt harcama kalemlerinin Devlet Planlama Teşkilat ı 
Müsteşarlığının görüşü alınarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın 
onayı ile tespit edilmesi ve öngörülen kanuni sürede Sayıştay 
Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet P lanlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
gönderilmesi zorunludur. 

Buna göre, b izzat bakan onayı ile tespit edi lecek alt ha rcama 
kalemlerinin süresinde Bakanlığımıza (nezdinde maliye başkanlığı kurulan 
kurumlarda ayrıca maliye başkanlıklarına) ve yukarıda belirtilen kuruluşlara 
gönderilmesi, bu tür projelerden yapılan ihalelere ilişkin v ize dosyalarına, 
anı lan bakan onayın ın bir ö rneğ in in konulması ve p r o j e l e r i n 
detay lar ında yap ı lmas ı zorunlu görü len maliyet ve süre 
değişikl ikler inin her bir işin adı belirtilmek suretiyle bizzat 
bakan onayıyla yapılması gerekir. 

6. Gereksiz Yazışmalara Yer Verilmemesi. 

Görülen hata ve noksanlıklar nedeniyle vize edilmeyerek iade edilen 
taahhüt evrakları nedeniyle uzun süren yazışmalar yapıldığı, yazışmalarla 
geçirilen sürelerin, ihalenin mevzuata uygun olarak yeniden yapılması için 
gerekecek sürelerden çok daha uzun olduğu gözlenmektedir. Eks ik 
bulunan ve sonradan tamamlanması mümkün olan işler için ikinci kez vize 
talebinde bulunulması o lağan o lmak la birlikte, sonradan gider i lmesi 
mümkün olmayan eksikl ik ve hatalar nedeniy le yeniden başvuruda 
bulunulmaması; ihalenin mevzuata uygun olarak yenilenmesi gerekir. 

7. Yapım ve Büyük Onarım İhaleleri Yapma Yetkisi. 

180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre genel bütçeye dahi l 
kuruluşlara ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve 
keşif lerini yapmak v e y a yapt ı rmak, onay lamak veya onaylanmasını 
sağlamak, inşaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı 
büyük onarımlarını yapmak v e y a yaptırmak görevi anılan Bakanlığa 
verilmiştir. Ancak, özel kanunlar la kendi ler ine bu yetki veri lmiş olan 
kuruluşlar ile yeterli teknik teşkilatı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 
kabul edilen kuruluşlar da belirtilen işleri yapabilir veya yaptırabilirler. Buna 
göre, söz konusu işlerin ihale edi lmesinde bu hususlara tüm idarelerce 
uyulması yasa gereğidir. 
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8. Diğer Hususlar 

a) Taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize edilmeden imzalanması ve 
notere tesci l ettiri lmesi v e y a taahhüdün i fasına başlanılması kanuni 
olmadığından, v ize al ınmadan noterl ikçe tesci l edi len veya taraf larca 
imzalanan taahhüt evrakının vize edi lmemesi halinde doğacak sorumluluk 
ilgili idareye ait olup, görevli ler hakkında 2886 sayılı Kanunun 86'ncı 
maddesine göre işlem yapılacaktır. 

b) Bakanl ığımızca v ize edi len taahhüt evrakından söz leşmeye 
bağlananlarla ilgili olarak, noterce tesci l edilmiş sözleşmenin onaylı bir 
örneği ile kesin teminat alındığına dair belgenin onaylanmış bir örneği 
vize yaz ımız ın tarih ve sayısı ilgi tutularak 7 gün iç inde 
Bakanl ığımıza gönderi lecekt i r . 

c) Valil iklerce veya maliye başkanl ık lar ınca vize edilen 
söz leşme tasar ıs ı imzalanıp noterce tescil edildikten sonra 
noterce tescil edilmiş sözleşmenin bir örneği ile kesin teminatın 
alındığına ilişkin belgenin onaylı bir örneği 7 gün içinde vizeyi 
yapan valil iğe veya maliye başkanlığına gönderilecektir . Bundan 
böyle, val i l ik lerce veya maliye' başkanlıklarınca v ize edi len taahhüt 
evraklarına ait sözleşme örneği , vize yazısı ve ihale dosyası örneği 
Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. Buna karşılık v ize edilen bu dosyalara 
ait bilgiler Ek:2 sayılı form doldurulmak suretiyle ilgili kurum tarafından 
Bakanlığımıza iletilecektir. 

d) Öte yandan , 2886 sayılı Kanunun 53 'üncü maddes ine göre 
sözleşmelerin ita amirlerince imzalanması gerekt iğ inden, bunların 
ihale komisyonlarınca imzalanması mümkün bulunmamaktadır. 

e) Söz leşmele r in Bakan l ığ ımıza , ilgili va l i l iğe v e y a mal iye 
başkanlığına gönderilip gönderilmediği ilgili saymanlarca Devlet Harcama 
Belgeleri Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde araştırılacaktır. 

f) Bundan böyle her yılın bitimine 10 gün kala Bakanlığımızca yapılan 
vize işlemi durdurulacağından, 21 Aralık tarihinden sonra Bakanlığımız 
kayıt larına giren ihale dosyaları v ize edi lmeksiz in iade edilecektir. Bu 
nedenle yapılacak ihalelerin bu tarihe kadar sonuçlandırılıp Bakanlığımıza 
gönderilmesi hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Yıllara sari olmayan ve yıl sonuna kadar bitirilmesi öngörülen yapım 
iş ler inde ise , yukar ıda bel i r t i len süre yeter l i o lmadığ ından iş in 
tamamlanabi lmesi için zorunlu olan sürelerin dikkate alınması gerekir. 
Bakanlığımız vizesi ve Sayıştay tescili için gerekecek kanuni süreler ile işin 
yüklenici tarafından yerine getirilmesi için kullanılması zorunlu olan süreler 
hesaplanmak suretiyle ihaleler uygun zamanlarda yapılacaktır. 
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Vali l ikler ve maliye başkanlıkları kendi yapacakları v ize işlemlerine 
ilişkin olarak bu konuda gerekirse düzenleme yapabilirler. 

II- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN UYGULAMA 
İLKE VE ESASLARI 

A. AÇIKLIK VE REKABET İLKESİ 

1. Genel Hususlar 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun temel prensipleri ihalede açıklık 
ve rekabettir. Kurumlar ihtiyaçların karşılanması sırasında bu iki prensibe 
uyulması hususunda her türlü tedbiri almalıdırlar. 'Sözkonusu tedbirlerin en 
önemlilerinden biri de ihalelerin İLAN edilmesidir. 

Kurumlar, ilanın zorunlu olmadığı durumlarda da rekabet ortamının 
yaratılması ve en geniş istekli kitlesine ulaşılmasını teminen, her türlü 
duyuru imkanlarından yararlanmalıdırlar. 

Devlet İhale Kanunu ile düzenlenen bütün ihale usu l ler inde, 
iht iyaçların rekabet or tamı yaratı lmak suret iyle, en uygun bedel le 
karşılanmasının amaçlandığı unutulmamalıdır. 

İhalelerde, 2886 sayılı Kanunun 2 'nci maddesinde belirtilen ilkelere 
uyulması ise ilan veya şartnamelerde rekabeti engelleyici hususlara yer 
verilmemesi ile mümkündür. 

Bu nedenle; 

a) İhaleler işin mahiyetine göre ihtiyaçların en uygun fiyatla temini 
mümkün olan mevsimde yapılmalıdır. 

Örnek: Y a z aylarında fiyatları ucuzlayacak olan mevye ve sebze 
cinslerinin temini için kış aylarında ihaleye çıkılmalıdır. 

b) Başka başka istekl i lerden karşı lanması mutat o lan muhtelif 
ihtiyaçların bir eksiltmede toplanmaması gerekir. 

Örnek: Kuru gıda maddesi ile yaş sebze ve meyve teminine ilişkin 
ihale duyurusu aynı ilan ile bir arada yapılabilir. Ancak bu durumda kuru 
gıda maddeleri bir grup, yaş sebze ve meyve bir başka grup halinde ihale 
edilmelidir. 

c) Küçük ve orta büyüklükteki isteklilerin de ihalelere iştirak etmesi ve 
istenilen ölçüde rekabetin sağlanabilmesi amacıyla, ihale konusu işler 
gruplara ayrılmalı ve şartnameler, isteklilerin her gruba ayrı ayrı teklif 
verebilecekleri gibi tamamına da teklif vermelerine imkan verecek şekilde 
düzenlenmelidir. 
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Yıllık ihtiyacın çok fazla olması nedeniyle, ihalelere iştirakin mümkün 
olmayacağının veya rekabete imkan vermeyecek az sayıda isteklinin 
bulunabileceğinin tahmin edi lmesi halinde, rekabetin sağlanması için, 
ihtiyaçların 4-6 ay gibi bir yıldan daha kısa süreli dönemler halinde ihaleye 
çıkılmak suretiyle temini yoluna gidilmelidir. Bir yıla varan uzun dönemleri 
kapsayan ihalelerde, söz konusu dönem içinde fiyatların nasıl bir seyir 
izleyeceğinin sağlıklı olarak tahmin edilememesi nedeniyle gerek tahmini 
bedel in, gerekse ihale bedel inin yüksek oluştuğu görülmektedir. Kısa 
dönemler itibariyle ihaleye çıkılması halinde, bu risk önlenmiş olabilecektir. 
Ancak bu durumda, Kanunun 2'nci maddesinde belirti ldiği üzere, alım 
şeklinin değiştirilmesi mümkün bulunmadığından, Kanunun 36'ncı madde
sine göre kapalı teklif usulünün uygulanması gerekir. 

Örnek: İdare yıllık ihtiyacı için 200 ton pirinç alacaktır. Kapasitesi, bu 
miktarın tamamını vermeye müsait olmayan isteklilerin de ihaleye iştirakini 
sağlamak amacıyla, ihtiyaç konusu mal iki veya daha fazla gruba ayrılmalı, 
ayrıca yıllık ihtiyacın tümü yerine 4-6 aylık döneme ilişkin ihtiyaç için ihaleye 
çıkılmalıdır. 

Aynı şekilde, et ve tavuk ihtiyacının karşılanması için münhasıran et 
veya tavuk ticaretiyle iştigal eden istekliler olduğundan, bu iki ihtiyaç 
maddesi bir grup yerine yukarıda belirtildiği gibi, ayrı ayrı gruplar halinde 
ihale edilmelidir. 

d) İsteklilerin ihaleye katı lmak-yeterl ik almak için ibraz ettikleri 
belgeler le, ihale için verdik ler i teklif mektuplar ında d a m g a vergis i 
mükellefiyetinin kısmen veya tamamen yerine getir i lmemesi sebebiy le 
yeterlik ver i lmediği v e y a s a d e c e bu sebep le teklif mektuplar ının 
değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmaktadır. 488 sayılı Kanunda damga 
vergisi ödenmemiş bir kağıdın iş lemler inin yürütülmeyeceğine dair 
herhangi bir hüküm bulunmadığından, bu tür belge veya teklif mektupları 
kabul edi lecek, ancak, durum bir tutanakla tespit edilerek ilgili vergi 
dairesine bildirilecektir. 

e) Her ne kadar eks i l tme iş ler ine i l işkin "tip ş a r t n a m e l e r d e 
istekli lerden işin mahiyet ine göre gerek duyulan "diğer belgeler" in 
istenilebileceği belirt i lmiş ise de ; ihale konusu işin şartname ve 
söz leşme hükümler ine g ö r e yerine getirilmesini doğrudan 
ilgilendirmeyen ve idarelerin takdirinde de bulunmayan bilgi ve 
belgeler İ s t e k l i l e r d e n is ten i lmemel i ; i lanlarda rekabeti 
engelleyecek, İstekl i ler i yan ı lg ıya düşürecek ve bürokrasiy i 
artıracak hususlara yer verilmemelidir. 

f) Bazı ihalelere ilişkin ilan ve şartnamelerde, ihaleye katılabilmek için 
kapasite raporu istenildiği görülmektedir. Ancak, p iyasada hazır halde 
alınıp satılan ve pek çok istekli tarafından karşılanması mümkün olan ihtiyaç 
maddelerine i l işkin ihalelerde kapasi te raporu ibrazı zorunlu şartlar 
arasında sayılmayarak, ihalelere üreticiler yanında satıcı f irmaların d a 
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katılımına imkan sağlanmalıdır. Bizzat imal ettirilerek karşılanması zorunlu 
olan ihtiyaçlar için istenebilecek kapasitenin ise ihale konusu işin miktarı ile 
mütenasip olması gerekir. 

g) Yapı, Tes is ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'nde 
müteahhitlik karneleri, iş grubu ve keşif bedeli tavanına göre gruplara 
ayrı ldığından, yapım işlerine ait ihaleler için istekli lerden isteni lecek 
müteahhitlik karnelerinin, ihale konusu işin niteliği ve keşif bedeli göz 
önüne alınarak tespit edi lmesi; anılan Yönetmelikte işin niteliği ile keşif 
bedelinin sınırlarına ilişkin şartların beraberce getirilmiş olduğu 
da dikkate a l ınarak, rekabeti engelleyici mahiyette bir üst 
gruptan karne istenilmemesi gerekmektedir. 

h) Giyecek Yardımı Yönetmeliği ile toplu iş sözleşmeleri uyarınca 
görevli personele verilecek giyecek eşyasının teminine ilişkin ihalelerde, 
işin satınalma veya imal ettirme işi olup olmadığı, miktarı, teslim süresi, 
p iyasada hazır bulunup bulunmadığı gibi hususlar ile, Yönetmeliğin 5'inci 
maddesine göre, herhangi bir nedenle bir dönem için veri lmeyen giyim 
eşyasının sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte veri lemeyeceği 
gerçeği de dikkate alınarak istihkak sahipler in in mağdur ed i lmesine 
meydan vermemek iç in, şar tname ve i lan larda rekabeti engel ley ic i 
hususlara yer veri lmemesi, isteklilerden "iş bitirme belgesi" istenilmemesi 
gerekir. 

2. Piyasadan Kolayca Temin Edilebilecek İş Makinaları İçin 
Kendi Malı Olma Şartı Konulmaması 

Başbakan l ıkça bakanl ık lara gönder i len 23 .02 .1994 tarih ve 
B.02.0.YMH/0275 sayılı genel yazıda; 

"Son yıllarda gerek dış kredi şartına bağlı olarak yurda getirilen ve 
gerekse teşvikten yararlanılarak ithal edilen ve proje bazında öngörülecek 
belli bir işte kullanılmış makina ve ekipmanın, daha sonraki işlerde dikkate 
alınmayarak yeniden ithali yoluna gidildiği görülmüştür. Bunun sonucu 
olarak inşaat sektörümüzde, kul lanılamayacak boyutlarda atıl kapasite 
yaratılması, ülke ekonomisine büyük yük getirmiştir." 

... Kamu ve özel sektör envanterlerindeki mevcut iş makinalarının en 
iyi şek i lde değer lendi r i lmesi amacıy la iha le lerde istekl i ler le ilgili 
değerlendirmeler yapılırken "kendi malı o lma şartı"nın aranmayıp "kiralık 
o larak d a sağlanabi leceği" şekl inde taahhütname al ınması yer inde 
olacaktır. Bu düzenleme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda öngörülen 
isteklilerin ihaleye katılma oranını yükseltecek ve dolayısıyla gerekli rekabet 
ortamını da yaratmış olacaktır...." 

deni lmekte, ihaleye çıkarı lan işlerde bu hususun titizlikle yerine 
getirilmesi istenilmektedir. 
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Öte yandan, "Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde 
Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebl iğ lerde de piyasadan kolayca temin 
ed i leb i lecek (betoniyer, yük asansörü , yük ley ic i , kamyon vb.) iş 
makinalarına kendi malı olma şartı konulmayacağı belirtilmektedir. 

Şar tname le r in haz ı r l amas ında bu h u s u s l a r a a z a m i özen in 
göster i lmesi ve istekli lerin, p iyasadan ko layca temin edi lebi lecek iş 
makinalarına sahip o lma zorunluluğu getiren hükümlerin şartnamelere 
konulmaması gerekir. 

3. Personel Taşıma İhaleleri 

Bazı personel taşıma ihaleler inde, tahmini bedel in bir kaç tur 
şirketinden alınan teklifler değerlendirilerek tespit edildiği, gerçek ve tüzel 
kişilerde "ticaret odası"na kayıtlı olma zorunluluğu arandığı, "esnaf sicil 
numarası" ile faaliyetlerini sürdürenlerin ihalelere iştirak ettirilmediği ve 
şartnamelere ortak girişim halinde başvurulamayacağına ilişkin hükümler 
konulduğu görülmüştür. 

Tahmini bedelin ne şekilde tespit edileceği Devlet İhale Kanununun 
9'uncu maddesinde belirtilmiştir. Anılan maddede, bu bedelin hesabında 
kullanılacak fiyatların belediye, ticaret odası, sanay i odası , borsa gibi 
kuruluşlardan veya bilir kişilerden soruşturulacağı ifade edilmiştir. 

Serv is araçları ile yapılan taşımacılıkta ücret tarifeleri, 507 sayılı 
Kanunun 125'inci maddesine göre ilgili esnaf ve sanatkar odalarınca 
hazır landığından personel taşıma ihaleler inde, tahmini bedel tespit 
edilirken bu odalardan da bilgi alınması yararlı olacaktır. Bu kaynaklardan 
toplanan veriler, her bir aracın kapasitesi, izleyeceği güzergah dikkate 
alınmak suretiyle değerlendiri lerek, piyasa koşul larına en uygun bedel 
tahmini yapılmasına özen gösterilecektir. Ancak, şartnamelere yürürlükteki 
mevzuat uyarınca akaryakıt fiyat farkı ödeneceğine dair hüküm konulan 
hal lerde, tahmini bedel in tespit inde muhtemel fiyat artışları dikkate 
alınmayacaktır. 

Ayrıca, bu tür ihalelerde, ticaret ve/veya sanayi odası belgesine 
sahip istekliler yanında "esnaf ve sanatkar sici l i"ne kayıtl ı 
isteklilerin de ihalelere işt i rak edebi lmeler i s a ğ l a n m a l ı , 
ş a r t n a m e l e r d e ortak g i r i ş im halinde b a ş v u r u l a r ı n kabul 
edi lmeyeceğine ilişkin hükümlere yer verilmemelidir. 

Yukarıda belirt i len bilgi ve belgeler d ış ında, ihale lere iştiraki 
engelleyen hususlara şartnamelerde yer verilmemeli, isteklilerden iş bitirme 
belgesi istenilmemelidir. 
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4. Bilgisayar, Tıbbi Cihaz ve Benzeri Alımlar 

Kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilen özellikle bilgisayar, tıbbi 
cihaz, iş makinaları ve benzeri alımlarda; 

a) Aynı marka ve model c ihaz , s is tem ve makinalar ın farklı 
kuruluşlarca çok değişik fiyatlarla ihale edildiği, 

b) Al ım sonrası yedek parça, bakım ve onar ım gibi destek 
hizmetlerinin sistem maliyetlerini çok yükselttiği, 

c) Sözleşme tasarılarının firma tarafından düzenlendiği ve tasarılarda 
idare aleyhine hükümlere yer verildiği, 

görülmektedir. Bu nedenle; 

-İhale konusu cihaz, s istem ve makinaların diğer kullanıcı birimler 
tarafından hangi bedelle ihale edildiğinin araştırılması, 

-Bunların yıllık bakım ve onarımları ile sürekli kullanımdan dolayı 
yıpranacak miatlı yedek parça ve malzemelere ilişkin fiyat tekliflerinin ana 
donanım fiyatıyla birlikte verilmesi konusunda ilan ve şartnamelerde gerekli 
düzenlemelerin yapılması ve ihale komisyonlarınca tekliflerin bu hususlar 
da dikkate alınarak değerlendirilmesi, 

-2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (c)-bendine göre yetkili 
f i rmalara yaptırı lacak bakım ve onar ımlarda; bedel ler in, p iyasadan 
araştırı lmak suretiyle bel i r lenecek fiyatlar d a dikkate alınarak tespit 
edi lmesi, 

-Sözleşme tasarılarının idarelerce hazırlanması, 

gerekmektedir. 

Ayrıca, teknolojik gelişmeler nedeniyle, teknik şartnamede yer alan 
hükümler dışında, alternatifl i teklif ver i lmesine ve bu tür teklif lerin 
değerlendirilmesine imkan verecek şekilde şartname düzenlenecektir. 

5. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü 

2886 sayılı Kanunun 36'ncı maddes inde ihalelerde "kapalı teklif 
usulü'nün esas olduğu belirtilmiştir. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif 
Usulü'nün uygulanması ise, ancak Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan 
istisnai işler için mümkündür. 

a) Anılan maddede ismen sayılan işler ile özelliği bulunan yapım 
işlerinde, "Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü"nün uygulanmasının 
gerekli görülmesi halinde, 
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aa) Gerekli nitelik ve yeterl iği haiz bulunan müteahhit lerin 
tespit edilebilmesi iç in , bunlardan genelgenin 5 numara l ı 
ekinde yer alan bilgi ve eki belgeler istenecektir. (OHAL bölge
sindekiler hariç.) Bu nedenle bundan böyle, davet edilmesi 
düşünülen istekliler, temin edinilen bilgilerin değerlendir i lmesi 
sonucu objektif biçimde tespit edilecektir. Ayrıca davet edilecek 
isteklilerin de mümkün olduğunca fazla sayıda olmasına özen 
göster i lecekt i r . 

Sözkonusu form ile istenilen bilgi ve belgelerin değerlendiri lmesine 
ilişkin kriterlerin belir lenmesi ve davet ed i lecek müteahhi t ler in 
belir lenen bu kriterlere göre s e ç i m i kurumların iht iyarında olup, v ize 
makamlarına gönderi lecek ihale dosyalarına sadece değer lendirmeye 
ilişkin sonuçların konulması yeterli olacaktır. 

bb) İlan konusunda Kanunun ilgili maddesinde "...gerekli görülen 
hallerde ihaleye davet edi lecek isteklilerin seçimi için... önseçim ilanı 
yapılabilir" ibaresi yer almıştır. Bu nedenle, bu tür ihalelerde mümkün 
olduğunca ilan yoluna gidilmesi uygun olacaktır. 

Önseçim ilanı yoluyla istekl i lerden, teknik yeterli l iklerini ve mali 
güçlerini ölçmek amacıyla, rekabeti engel lemeyecek mahiyette bilgi ve 
belgeler istenilebilecektir. Ancak, ilan ve şartnamelerde istenilen bilgi ve 
belgelerin neler olduğu açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilecek, yeterlik 
komisyonlarınca değerlendirmelerin hangi kriterler esas alınarak yapılacağı 
tereddüte mahal bırakmayacak bir şekilde açıklanacaktır. 

cc) Davet edilen istekli lere, ihaleye hazırlanmak ve sağlıklı teklif 
hazırlayabilmek için makul bir süre veri lmeli, şartnamelerde değişiklik 
yapılması halinde de bu husus gözetilerek gerekirse ilave süre verilmelidir. 

b) Özelliği bulunan yapım işlerinde, yukarıdaki hususlara ilave olarak, 
işin yapım özelliği taşıdığına dair Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
görüşünün alınması gerekmektedir. Ancak, sosyal tesisler, lojmanlar; tip 
projelerin tatbik edildiği binalar ve benzeri işler kesinl ikle bu madde 
kapsamında ihale edilmeyecektir. 

6. Emanet Suretiyle Yaptırı lacak İşler 

a) Devlet İhale Kanununun 81' inci maddes in in (a) bendi için 
bel ir lenen limit, i l lerde, kuruluş merkezler inde, büyükşehir belediyesi 
sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde 10 milyar lira, 
diğer ilçelerde ise 4 milyar liradır. İhalelerde, "kapalı teklif usulü'nün 
uygulanması esas olmakla birlikte, tahmin edilen bedeli yukarıda belirtilen 
miktarları geçmeyen yapım, bakım ve onarım işlerinin emanet suretiyle 
yaptırı lması da mümkün bulunmaktadır. (Kanunun 1 inci maddesinde 
sayılan diğer işlerin ise bu bende göre yaptırı lması mümkün bulunma
maktadır.) 
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Ancak, belirli bir projeye dayanmadan veya pojenin bütünü dikkate 
alınmadan belirtilen limitlerin altında keşifler hazırlamak suretiyle, işlerin 
kısımlara bölünerek bu usulle yaptırılması mümkün bulunmamaktadır. Aynı 
şekilde, projesi bu limitlerin üzerinde olan işlerin, ödeneğinin tamamının 
serbest bırakılmadığı veya projenin tümü için gerekli olan ödenek temin 
edilemediği gerekçesiyle kısımlara bölünmesi de K a n u n a aykırılık teşkil 
etmektedir. Kanunun 2'nci maddes ine göre tip yapı larda tatbikat 
projeleri, diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri 
bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkı lamaz. Buna göre, ihale 
edilecek işler in proje ve keşi f ler in in yat ı r ım programlar ına 
uygun ve sağlıkl ı olarak yapt ı r ı lması , projenin bütünü için 
hazır lanan keşiflerin maddenin (a) bendi için belirlenen limitin 
üzerinde olması halinde bu işlerin Kanunun 36'ncı maddesinde 
belirtildiği üzere "kapalı teklif usulü" ile ihale edilmesi gerekir. 
Bunun için projenin tüm ödeneğinin serbest bırakı lmış olması 
şart değildir. Ancak şartnamelere ödemeler in serbest bırakılan 
ödenekler dahilinde yapılacağı hükmü konulacaktır . 

b) Kanunun 81'inci maddesinin (h) bendinde öngörüldüğü şekilde 
"ikmal inşaatı" mahiyeti taşıyan işlerin hangi nedenle yarım kaldığının, 
sözleşmenin ne zaman ve hangi nedenlerle fesh edildiğinin, daha önce 
hazırlanan keşiflerin ve yapılan harcamaların neler olduğunun ve emanet 
usulüyle yaptırılmasına hangi nedenlerle gerek görüldüğünün açık olarak 
onay be lges inde belirt i lmesi, mukayesel i keşif özet i de gönderi lmek 
suretiyle, vize talep yazılarında bu yolda açıklayıcı bilgilere yer verilmesi 
gerekir. 

Ayrıca, önceki ihaleye ilişkin bilgiler bu genelgeye ekli 2 sayılı form 
doldurulmak suretiyle hazırlanarak vize dosyasına konulacaktır. 

Ancak , "ikmal inşaatı" mahiyeti taşıyan her işin bu bende göre 
yaptırılması mümkün bulunmamakta olup, "süratle bitirilmesinde zorunluluk 
görülen işlerin tamamlanması" mahiyeti taşıyan işler bu bende göre 
yaptırılabilir. Bu bakımdan, yıllarca sürecek önemli miktarda iş kalemleri 
ihtiva eden işlerin bu kapsamda mütalaa edilmeleri mümkün değildir. Aynı 
şekilde yeni projeler çizdirmek ve yeni keşifler hazırlattırmak suretiyle ilave 
blok veya bağımsız bölümler inşa ettirilmesi de bu bend kapsamında "ikmal 
inşaatı" olarak mütalaa edilemez. Bu nedenle, söz konusu işlerin Kanunun 
17 ve 18 nci maddelerinde öngörülen ilan yükümlülükleri yerine getirilmek 
suretiyle ihale edilmeleri gerekir. 

c) Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği 'nin 16'ncı maddesin in 
ikinci fıkrasında yer alan hüküm, ani ve beklenmeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine acele olarak yaptırılması gereken ve ilan tahtasına asılması 
suretiyle geçecek 7 günlük süreye tahammülü olmayan işlerin bir an önce 
gerçekleştirilmesi ve hizmet aksamasına sebebiyet ver i lmemesi amacına 
yönel ik o lduğundan , bu mahiyet te o l m a y a n emanet suretiyle 
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yaptırı lacak işler, rekabete imkan verecek şekilde ilan edilerek 
duyurulmal ıdır . Öte yandan esasen gizl i l iği olmayan işlerin 
"gizlilik" gerekçesiyle ilansız yaptırı lması yoluna gidilmemeli ve 
an ı lan Y ö n e t m e l i ğ e g ö r e y a p t ı r ı l a c a k i ş l e r in , gerek bu 
Y ö n e t m e l i k t e ve gerekse 2886 say ı l ı Kanunun 81' inci 
maddesinde ifade edilen işler olmasına dikkat edilmelidir. 

7. Yeterlik Belgesi Komisyonları 

Yeterlik belgesi komisyonlarının, istekliler tarafından komisyona 
veri len belgelerin sıhhatini etki lemeyecek unsurlar nedeniyle isteklileri 
eledikleri, bu durumun ihalede rekabeti engellediği, elenen isteklilerle idare 
arasında ihtilafa yol açtığı bilinmektedir. 

O y s a bu komisyonların asıl amacı , yılı "Uygun Bede l Tebl iğ i" 
hükümlerine uygun puanlama yapmak suretiyle mali ve teknik yönden 
yeterli, iş deneyimi olan isteklileri belirlemektir. 

Ancak, çoğu kez isteklilerin yeterli olup olmadığına bakılmaksızın, 
belgelerdeki şekle ve usule yönelik hususlar ön plana çıkarılarak, istekliler 
e lenmek te , bunun s o n u c u o larak d a , i ha lede rekabet or tamı 
sağlanamamaktadır. 

Bu nedenle, idareler tarafından yeterlik için istenecek belgelerin 
belirlendiği şartname hükümleri dikkatlice gözden geçiri lmeli; bunlardan, 
belgelerin sıhhatini etki lemiyen, şekle yönelik değerlendirmeye imkan 
veren düzenlemeler metinden çıkarılmalıdır. 

Nitekim, uygun bedel tebliğinin "Mecburi şartlar" bölümünde yer alan, 
vergi borcu bulunmadığına dair belgenin yapım işlerine ait ihalelerde 
ihtilaflara yol açtığı bilinmektedir. Genell ikle, yeterlik belge komisyonlarınca 
bu belgelerin şekil şartlarına uygun olmadığı, üzerindeki yetkili imzalara ait 
is imler in okunamadığı gibi nedenler le , çok sayıda istekl i yeterl ik 
değerlendirmesine girmeden elenmektedir. 

Sorunun büyük ölçüde, vergi borcu bulunmadığını gösteren belgenin 
bir standart örneğinin o lmaması, var olan örneklerin de şekil hataları 
yapı lmasına müsait bir tarzda düzenlenmiş olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Bu nedenle, vergi borcuna ilişkin olarak vergi dairelerinden alınması 
gereken belgenin standart bir örneği Bakanlığımızca hazırlanmıştır. 
Ek:6'da yer alan örnek, yapım işleriyle ilgili ihale şartnamele
rine aynen eklenmeli, bu belgenin düzenlenmesi ve ibrazına il işkin 
o lanlar dış ında, şa r tnamele re verg i borcu ile ilgili i lave hüküm 
konulmamalıdır. 
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Yeterlik belgesi komisyonu üyeleri ise belgelerin değerlendir i lmesi 
sırasında, ihalede rekabet ortamının yaratılmasına özen göstermelidirler. 

Diğer taraftan, bu komisyonlarca alınan kararlarda, yeterlik veri lmeme 
gerekçelerinin açıkça belirt i lmediği veya bu gerekçelerin "Uygun Bede l 
Tebliği" hükümlerine aykırı olduğu ve kararların dayanağı olan belgelerin 
vize dosyalarına konulmadığı; bir kısım kararlarda; 

-Geç müracaat ettiğinden, 
-Karnesi bu iş için yeterli görülmediğinden, 
-Makina ve teçhizat yetersizliğinden, 
-Mali durumu yeterli olmadığından, 
-Elindeki iş çokluğundan, 
-Belge noksanlığından, 
-İş tecrübesi noksanlığından, 

i fadeleriyle matbu halde bel i r lenmiş formlar ın ilgili sü tununa / 
sütunlarına (x) işareti konulmakla yetinildiği tespit edilmiştir. O y s a , yeterlik 
komisyonlarının eleme nedenleri, kararlarında ayrıntılı ve açıkça anlaşılır 
biçimde yazılmalı, dayanağı belgeler de vize dosyalarına konulmalıdır. 

Aynı idarece, belirli bir tarihte veya birbirine yakın tarihlerde ihale 
edilen çeşitli işlerin yeterlik komisyonlarınca, aynı belgelerle başvuran 
istekl i lere, her iş için farklı gerekçeler le yeterlik ver i lmediği tespit 
edilmektedir. Örneğin bir iş için "vergi beyanı 'na ilişkin belge uygun 
bulunurken aynı belgenin diğer bir iş için uygun bulunmadığı aynı komisyon 
tarafından ifade edi lebi lmektedir. Bu ise bazı yeterlik komisyonlarının 
çalışmalarında yeterince araştırıcı olmadıklarını ve esasa ilişkin o lmayan 
konulardaki en küçük bir tereddüt halinde dahi tereddütü giderici yönde 
bilgi edinme yolunu tercih etme yerine isteklilere yeterlik vermeyerek 
rekabeti engellediklerini göstermektedir. İstekliler tarafından ibraz edi len 
belgeler üzerinde oluşabi lecek tereddütlerin gideri lmesi amacıyla ilgili 
idarelerden bilgi istenilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle, mali gücü 
ve teknik yeterliliği bulunan bir isteklinin, ibraz ettiği bir belgenin tarihi veya 
sayısı gibi hususlarda oluşan bir tereddüt nedeniyle ihale dışı bırakılması 
yerine, gerekli araştırma ve bilgi isteme yoluna başvurulmalıdır. 

Yeterl ik komisyonları , objektif o lmak, değer lendirmeler in i anılan 
Tebliğde belirtilen kriterlere dayandırmak ve bu kriterlere göre durumu 
uygun o lan isteklilere yeterlik vermek zorundadır. Karar larda yeterlik 
veri lmeme gerekçelerinin açık ve ayrıntılı olarak belirti lmesi, belgelerin 
usulüne uygun olmadığı gerekçesiy le yeterlik veri lmemiş ise 
usulüne uygun bulunmayan belgelerin onaylı birer örneklerinin 
ihale işlem dosyalarına konularak Bakanl ığ ımıza gönderi lmesi 
gerekir. Aksi halde bu konuların açıklanması amacıyla yapılacak ilave 
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yazışmalar zaman kaybına neden olabileceği gibi sözkonusu kararlarda yer 
a lmayan hususların sonradan ileri sürü lmesi v e y a karar larda bazı 
hususların sehven belirtilmediği gibi beyanlar, dikkate alınmayacaktır. 

8. Teknik Komisyonlar 

Özell ikle makina ve teçhizat ihaleler inde, ihale komisyonlarının 
dışında "teknik komisyon" lar oluşturularak, ver i len teklif lerin teknik 
şartnamelere uygun olup olmadığı tespit ettirilmektedir. Ancak, bir kısım 
teknik komisyon raporlarında teknik inceleme sonuçlarına yer verilmeksizin 
"teknik şartnameye uymamaktadır" yolunda ifadelerle yetinildiği ve hangi 
bakımlardan teknik şartnameye uyulmadığının belirtilmediği görülmektedir. 
Y ine , bazı rapor larda teknik şar tnamenin bazı madde numaralar ı 
sıralanmak suretiyle teklifin bu maddelere uymadığı ifade edilmekte, ancak 
bu maddelerde istenilen özelliklerin neler olduğu, açıklanmamaktadır. Bu 
tür "teknik rapor larda açık mukayeseler yapılmadan tercihler belirtilmekte, 
ihale komisyonları çoğu kez fiyat mukayesesi yapmaksızın "teknik rapor 
doğrultusunda" ihale kararı almaktadır. 

Yukar ıda belirt i ldiği şeki lde sürdürülen uygulamalar , pek çok 
şikayetlere sebep olduğu gibi, fiyat ve diğer bazı hususlar dikkate 
alınmadan teknik komisyon raporlarında belirtilen tercihlere dayanılarak 
satın alınan ürünler ile teklif edilen en düşük fiyat arasında bazan çok 
önemli tutarlarda fark bulunduğu görülmektedir. 

Bilindiği üzere, Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesinde ihale 
komisyonlarının nasıl kurulacağı açıklanmıştır. Buna göre, ihaleyi yapan 
idarelerin "teknik komisyon" olarak görevlendirdikler i personel in ihale 
k o m i s y o n u üyesi o larak görev lend i r i lme le r ine enge l bir husus 
bulunmamaktadır. 

Aynı maddenin son fıkrasında, komisyonlara yardımcı olmak üzere 
gereği kadar memur ve uzmanın görevlendirilebileceği de belirtilmektedir. 
K a n u n d a "teknik komisyon" kurulmasına i l işkin bir hükme ise yer 
verilmemiştir. 

A ç ı k l a n a n n e d e n l e r l e , teknik komisyon üyes i olarak 
g ö r e v l e n d i r i l e b i l e c e k persone l in ihaleyi yapan idarede 
bu lunmas ı halinde "teknik komisyon" adı a l t ında ayrı bir 
komisyon oluşturulması yerine, anılan kişilerin ihale komisyonu 
üyesi olarak görevlendiri lmeleri de mümkün bulunmaktadır . Bu 
takdirde, verilen teklifler ihale komisyonlar ınca teknik yönden 
değerlendiri l irken fiyat mukayeseleri de yapılabilecektir . 

Öte yandan, gerek bu şekilde oluşturulacak ihale komisyonları , 
gerekse idarede teknik değerlendirme yapacak e leman bulunmaması 
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nedeniy le diğer kamu kurumları personel inden oluşturulacak teknik 
komisyonlar, teknik değerlendirmelerinde, teknik şartnameye uymayan 
tekl i f lerin, hangi husus la rda uymadığını açık ve mukayese l i olarak 
belirteceklerdir. 

B. Ş A R T N A M E L E R 

1. İhale konusu işlerin her türlü özel l iğini belirten hususların 
idarelerce hazırlanacak şartnamelerde gösterileceği 2886 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinde hükme bağlanmıştır. Özellikle makina ve teçhizat 
al ımlarına ilişkin düzenlenen teknik şartnamelerde gerekl i rekabetin 
sağ lanmas ı bak ımından ihale konusu makina ve teçhizat ın 
fonks iyon lar ın ı belirten özel l ik lere yer verilmesi ve teknik 
değer lendi rmeler in bu hususlara ağır l ık verilerek yap ı lmas ı , 
belirli bir markay ı öngörecek şek i lde teknik şar tname 
düzenlenmemesi fırsat eşitliğinin ve rekabetin sağlanması bakımından 
ge rek l i gö rü lmek ted i r . B u n e d e n l e , teknik ş a r t n a m e l e r i n 
kuruluşlardaki işin ehli uzmanlara hazır lat ı lması ve bunun için 
yeter l i say ıda e lemanın görev lend i r i lmes i gerek i r . A k s i ha lde 
şartnamelerdeki eksik l ik lerden, hatalardan veya rekabeti engel ley ic i 
hususlardan şartnameleri hazırlayanlarla birlikte bu şartnamelerle ihale 
yapılmasına mezuniyet verenler de sorumlu olacaktır. 

2. Şartname ve sözleşmelere, müteahhitin idareye taşıt veya çeşitli 
demirbaş vereceği gibi ihale konusu işin yerine getiri lmesi için zorunlu 
olmayan diğer bazı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hükümler konulduğu 
görülmektedir. Bu tür hükümlerin şartnamelere konulması, 2886 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine aykırı olup, bundan böyle, ihale konusu işin 
yerine getiri lmesi için zorunlu olmayan bu tür hükümlerin şartnamelere 
konulmaması ve bu tür ihtiyaçların kendi mevzuatına uyulmak suretiyle ayrı 
bir taahhüt konusu yapılarak karşılanması gerekir. 

3. Can ve mal güvenliği ile doğrudan ilgili olan ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanarak Resmi Gazete 'de çeşitli tarihlerde yayımlanan 
tebliğlerle T S E markal ı üret im yapma zorunluluğu getir i len sanay i 
mamülleri için, şartnamelere T S E markası aranmasına ilişkin hükümler 
mutlaka konulacaktır. 

4. Hazı r lanan ş a r t n a m e ve eklerinin idarede bedelsiz 
görülebi leceği ve tasdikl i örneklerinin bedelsiz veya özeliklerine göre 
idarelerce takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verileceği, bedel 
karşılığında ver i lecekse bedel in in onay belgesinde gösteri leceği 2886 
sayılı Kanunun 11 ve 12 nci maddeler inde bel ir t i lmişt i r . Ancak , 
Bakanlığımıza yapı lan müracaatlarda, işin özelliği, idareye maliyeti ve 
tahmin edilen bedeli gözönünde bulundurulmaksızın şartname bedellerinin, 
yüksek belirlenmesi (veya bedelle birlikte bazı dernek veya vakıflara yardım 
ta lep ed i lmes i ) n e d e n i y l e şa r tname le r i n i s tek l i l e r t a ra f ı ndan 
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satınalınamadığı, dolayısıyla ihale konusu iş hakkında ayrıntılı bilgilere 
sahip o lunamadığ ı ve is tek l i ler in ihale lere kat ı lamadık lar ı i fade 
edi lmektedir . Bu n e d e n l e şar tname bedelinin işin özel l iğ i ve 
idareye maliyeti dikkate a l ınarak makul seviyede tespit 
edilmesi, bütçeye gelir kaydedilecek bu bedelin dışında ek bir 
ö d e m e n i n i s t e n m e m e s i ve b u n l a r ı n idarede bede ls i z 
görülebilmesinin temini hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır. 

C. TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ 

1. Bedel tahmini, Devlet İhale Kanununun en önemli müessese
lerinden biri olup, tedarikin en uygun fiyatla gerçekleştirilmesi, doğru bedel 
tahminine bağlıdır. Bu nedenle, idareler bedel tahmini için belediye, ticaret 
odası, sanayi odası ve meslek odaları yanında özel sektör kuruluşlarından 
da fiyat isteyerek geniş bir araştırma yapacaklar, bu bilgileri isterken 
yazılarında fiyatı etkileyebilecek; 

-malın cinsi, sınıfı, miktarı, 
-teslim süresi, 
-teslim edilecek parti miktarları, 
-diğer özel şartlar, 

gibi unsurları mut laka belirteceklerdir. Elde edilen fiyat bilgileri p iyasa 
koşulları d a dikkate alınmak suretiyle topluca değerlendirilerek, en doğru 
bedel tahmininde bulunmaya özen gösterilecektir. Yüksek bedel tahmin 
etmenin devleti zarara uğratabileceği, düşük bedel tespitinin ise tedariki 
imkansız hale getirerek, kaynak israfına neden olacağı unutulmamalı , 
mümkün olan en doğru bedelin tespiti için fiyat araştırmalarına 
önem verilmeli ve yeterli zaman ayrılmalıdır. 

2. 3065 sayılı Katma Değer Vergis i Kanununa göre bu verginin 
alınması, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine bağlı o lduğundan; 
tahmin edilen bedelin tesbitinde, idarece ödenecek katma 
değer vergisi dikkate al ınmayacak, tahmini bedel , idarece ödenecek 
katma değer vergisi eklenmeksizin tespit edilecektir. Bu amaçla, tahmini 
bedel tesbitine esas olmak üzere çeşitli kuruluşlardan alınacak bilgilerin 
yazılı olması ve fiyatta katma değer vergisinin hariç olduğunun açıkça 
gösterilmesi hususlarına özen gösterilecektir. Ayrıca tekliflerin, katma değer 
vergisi dahil edi lmeden veri lmesini temin etmek üzere şartnamelerde 
gerekli açıklamalara yer verilmelidir. 

3 . Katma değer vergis ine tabi işlerde bu vergi esas gidere ait 
h a r c a m a ka lemi ayrınt ı k o d u n a g ider yaz ı lacağından, idare ler in 
kullanabilecekleri ödenek miktarının hesaplanmasında katma değer vergisi 
de dikkate alınacaktır. 
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4. Tahmini bedelin tesbitinde idarece ödenecek katma değer vergisi 
dikkate alınmayacağından, 2886 sayılı Kanunun çeşitli maddeleriyle 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 64 üncü maddesi gereğince yılı 
bütçe kanunlarına bağlı (i) işaretli cetvelde belirlenen parasal sınırlar da 
aynı şekilde değerlendirilecektir. Diğer bir ifade ile sözü edilen parasal 
sınırların değerlendirilmesinde katma değer vergisi dikkate alınmayacaktır. 

Bu uygulama paralelinde, yapılacak sözleşme ve protokollerde de 
s ö z l e ş m e veya protokol t u t a r ı n a katma d e ğ e r verg is i 
eklenmeyecektir. 

5. İlgili mevzuat ına göre bazı müteahhi t ler in vergiyi idareye 
yans ı tab i leceğ i baz ı lar ın ın ise yans ı tamayacak la r ı g ö z ö n ü n e 
al ınarak, al ınan tekliflerin değerlendir i lmesinde, idarece katma 
değer vergisi ödenip ödenmeyeceği , ödenecekse ne miktarda 
ödeneceği hususu da dikkate alınmalıdır. 

D. ONAY BELGESİ 

Devlet İhale Kanununun 11 inci maddesine göre ihalesi yapılacak her 
iş için bir onay belgesi hazır lanması zorunludur. İta amiri tarafından 
imzalanacak onay belgesinde ihale konusu işin nev'i, niteliği, miktarı, varsa 
proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve 
fiyat farkı verilip verilmeyeceği ve veri lecekse şartlan, ihalede uygulanacak 
ihale usulü, yapılacak ilanların şekli ve adedi, geçici teminat alınacaksa 
miktarı belirtilecektir. 

Onay -be lges inde bulunacak asgar i bilgileri göstermek amacıyla 
(Ek:7)'te bir onay belgesi örneğine yer verilmiştir. Düzenlenecek onay 
belgeler in in formu farkl ı d a o labi lecekt i r . Ancak Kanunun 11 nci 
maddes inde belirtilen husus la ra paralel olarak söz konusu örnekte 
gösterilen tüm bilgilere eksiksiz olarak yer verilmesi gerekmektedir. 

Gerek vize için gönder i len ihale işlem dosyalar ında, gerekse 
Bakanlığımızdan "uygun görüş" talep eden yazıların eklerinde, eksiks iz 
olarak düzenlenmiş ve ita amir ince onaylanmış onay belgeler ine yer 
verilmesi zorunludur. 

E. İHALE KOMİSYONLARI 

1. Bilindiği üzere, 2886 sayılı Kanunun 2990 sayılı Kanunla değişik 13 
üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; 

"İta amirleri, ilgili idarenin memurlar ından birinin başkanlığında 
idareden yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi 
ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler." 
hükmü mevcut olup, ihale komisyonlar ının kuru lmasında aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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a) İhale komisyonu ita amiri onayı ile kurulacaktır. 

b) İhaleyi yapan idareden bir görevli başkan olacaktır. Komisyon 
başkanı ve üyeleri ihale konularında ehil ve mümkün o lduğunca üst 
düzeyde sorumluluk ve yetki sahibi görevliler arasından seçilecektir. 

c) Komisyona, aşağıda 2 nci maddede belirtildiği şekilde tespit edilen 
bir maliye memuru katılacaktır. 

d) İhaleyi yapan idareden en az bir kişi de üye olarak komisyona 
katılacaktır. Ancak, yapım işlerinde bu üyenin işin ehli veya uzmanı olması 
şarttır. Bu nedenle ihaleyi yapan idarede bu tür görevli yok ise, diğer bir 
genel bütçeye dahil idareden (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü gibi) o işin 
ehli veya uzmanı bir görevli üye olarak alınabilir. 

Yapım işi dışındaki alım, satım, kiralama, taşıma gibi işlerde ihaleyi 
yapan idare dışından üye alınması uygun değildir. 

e) Belediye, ticaret odası ve bu gibi ihaleyi yapan idare dışındaki 
yerlerden üye alınarak komisyon kurulması mümkün değildir. 

f) Onay belgesini imzalayan, komisyonu kuran ve/veya ihale kararını 
onaylayan ita amirleri, ihale komisyonlarına başkan veya üye sıfatıyla 
katılamazlar. 

g) İhale komisyonlarının eksiksiz toplanması kanun hükmüdür. Bu 
nedenle herhangi bir şekilde ihaleye katılmasının mümkün olamayacağı 
anlaşı lan üyenin yer ine ita amir ince görev lendi rme yapı larak ihale 
komisyonlarının eksiksiz toplanması sağlanacaktır. 

h) İhale Komisyonu üyelerine (bu arada, komisyon üyesi maliye 
memuruna) ihale dosyasını, şartnameleri, ilan metinlerini, ihale öncesi 
yapılan tüm işlemleri inceleme ve ihale konusu işle ilgili yeterli 
bilgiyi edinme i m k a n ı n ı n ve yeterli z a m a n ı n ver i lmesi 
zorunludur. 

2. Asker i ihale komisyonları ile diğer ihale komisyonlarına katılacak 
mal iye memur lar ının Bakanl ığımızca bel i r lenecek usule göre tespit 
edileceği 2886 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu 
hükme istinaden askeri ihale komisyonları ile diğer ihale komisyonlarına 
katılacak maliye memurları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

a) Gene l bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin merkez 
kuru luş lar ındaki ihale komisyonlar ına, ma l i ye başkanl ığ ı bu lunan 
kurumlarda maliye başkanı veya görevlendireceği bütçe dairesi başkanı 
veya yardımcısı (iş hacmin in faz la o lduğu hal lerde serv is şefi de 
görevlendirilebilir), diğer kurumlarda ise bütçe dairesi başkanı (Vakıflar 
Gene l Müdürlüğünde muhasebe dairesi başkanı) veya görevlendireceği 
başkan yardımcısı veya iş hacminin fazla olduğu hallerde servis şefi, 
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b) Gene l ve katma bütçeli idarelerin merkez kuruluşları dışındaki 
birimlerinin yapacakları ihaleler için kurulacak komisyonlarda ise, ihaleyi 
yapan kuruluşun ödemelerini yapan sayman veya görevlendireceği memur; 
ihale Mal iye Bakanlığına ait ve komisyon başkanının sayman olması 
halinde ise, sayman yardımcısı veya saymanın görevlendireceği memur (iş 
hacminin yoğun olduğu illerde ve saymanlık personelinin yeterli olmadığı 
durumlarda diğer maliye memurlarını görevlendirmeye defterdar yetkilidir); 

c) İhaleyi yapacak idare ile bu idarenin ödemeler in i yapacak 
saymanl ığın başka il veya i lçelerde olması hal inde, bu idarelerin 
oluşturacağı ihale komisyonlarına, idare ilde ise defterdarın görevlen
direceği mal iye memuru, ilçede ise malmüdürü veya görevlendireceği 
maliye memuru (askeri kurum, kuruluş ve birliklerin ödemelerini yapan 
saymanlığın aynı il veya ilçede olması halinde söz konusu saymanlık 
personelinden görevlendirme yapılacaktır). 

d) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, trampası, kiraya 
veri lmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki taşınmaz malların kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, 
2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (h) bendinde belirtilen su ürünleri 
istihsal yerlerinin kiraya veri lmesi, ecrimisil takdir ve tespit işleri ile genel 
bütçeli idarelere ait menkul malların satışı için kurulacak ihale komisyonuna 
katılacak maliye memuru, illerde milli emlak dairesi başkanının veya milli 
emlak müdürünün görevlendireceği milli emlak müdür yardımcısı, emlak 
müdür yardımcısı, milli emlak uzmanı ,milli emlak denetmeni, milli emlak şefi 
veya memuru, ilçelerde milli emlak müdürlüğü bulunduğu takdirde milli 
emlak müdürünün; bulunmayan ilçelerde mal müdürünün görevlendireceği 
milli emlak müdür yardımcısı, milli emlak uzmanı, milli emlak şefi veya 
memuru, bunların bulunmadığı takdirde diğer şef veya memurlardan biri. 

F. İHALE İLANLARI 

1. 2886 sayılı Kanunun "ilanın uygun olmaması" başlığı altındaki 20 
nci maddesinde; 17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun o lmayan 
ilanların geçersiz o lduğu, bu durumda ilan yeni lenmedikçe ihalenin 
yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, bazı idarelerce, ilanlarında 
özellikle 18 inci maddede yer alan hususlarda hata ve eksiklikler bulunan 
ihalelerin, yasal sürelere riayet edilmeden düzeltme ilanı yapılmak suretiyle 
gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

Anılan Kanunda 17 ve 18 inci maddelere uygun olmayan ilanların 
düzel tme ilanı yapı lmak suret iy le ihaleler in gerçek leşt i r i leb i leceği 
konusunda herhangi bir düzenleme bulunmadığından, uygun o lmayan 
ilanlar hiç yapılmamış sayılarak, süre açısından 17 nci madde ile 18 nci 
maddede belirtilmesi zorunlu husus lara yer verilerek ilanların yen iden 
yapılması gerekir. 
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İlanların geçersizliğinin ihale yapıldıktan sonra anlaşılması halinde 
ihalenin veya yapılmışsa sözleşmenin feshedi lmesi ve müteahhit veya 
müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile varsa 
tahakkuk etmiş hakedişlerinin ödenmesi gerekmektedir. 

Kanunun 15 inci maddesinde, ihale işleri için bir ihale işlem dosyası 
düzenleneceği ve bu dosyada i lana ilişkin belge ve gazete nüshalarının 
bulunacağı hükmü mevcut o lduğundan ve eksik belgeler le iha le 
yapılmasından ihale komisyonları 86 ncı madde hükümlerine göre sorumlu 
olacaklarından, ilanların geçerli olup olmadığı hususunun ihaleden önce 
komisyonlar tarafından da titizlikle incelenmesi gerekir. 

Ancak, ilanların geçersizliğinin ihaleden sonra anlaşıldığı hallerde, 
ihalenin veya sözleşmenin feshi esas olmakla birlikte, işde ivedilik ve 
ihalede Devletin yararı bulunduğu açık ve ayrıntılı olarak belirtilmek ve ihale 
ile ilgili bütün belgelerin asılları gönderi lmek kaydıyla, Bakanlığımızdan 
uygun görüş istenmesi; uygun görüş verildiği takdirde de birinci derece ita 
amirinin onayı alınarak, ihale veya sözleşmenin geçerli hale getirilebilmesi, 
Kanunun 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hükümlere göre mümkün 
olabilecektir. 

2. Kanunun 18 inci maddesinde, bu Kanuna göre gerçekleştirilecek 
işlere ait i lanlarda ihalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle 
yapılacağı, kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih 
ve saate kadar nereye veri leceği ilan metinlerinde bulunması zorunlu 
hususlar arasında sayılmış bulunmaktadır. Buna göre i lanlarda ihalenin 
yapılacağı il veya ilçe belirt i lecek "...Bölge Müdür lüğü" gibi ifadelerle 
yetinilmeyecektir. 

Diğer taraftan, kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde isteklilerce veya 
kanuni vekil ve temsilcilerince hazırlanan tekliflerin i landa belirtilen saate 
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına 
verilmesi gerektiği ve gerek bu usulle gerekse açık teklif usulüyle yapılan 
iha le le rde, tekliflerin posta yoluyla gönder i lmes i de imkan 
dahilinde bulunduğundan, bu şekilde gönderi len tekliflerin de yine 
ilanda belirtilen saate kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmasının şart 
olduğu anılan Kanunun 38 ve 46 ncı maddelerinde hükme bağlanmıştır. 

İhalelerde daha fazla teklifin değerlendirmeye alınması, dolayısıyla 
anılan Kanunun 2 nci maddes inde belirtilen rekabet i lkesinin yerine 
getirilebilmesi için diğer hususlar yanında ayrıca, tekliflerin verileceği en 
son saat ile ihale saati arasındaki sürenin mümkün olduğu ölçüde kısa 
tutulması faydalı olacağından, tekliflerin ihale saatine kadar verilebilmesi 
için gerekl i tedbirler alınarak bu hususun i lanlarda açık bir şeki lde 
belirtilmesi, ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına elden veya 
posta yoluyla gelen tekliflerin tutanakla tespit edi lmesi ve şartnamelerde 
isteni len belge ve bilgileri e k s i k s i z olan istekl i lere ait tekl i f lerin 
değerlendirmeye alınması icap etmektedir. 
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3. İsteklilerden yeterlik aranılan ihalelerde yeterlik için son müracaat 
tarihi ile ilan tarihleri arasında Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihale 
günü ile ilan tarihleri arasındaki sürelerin korunması gerekmektedir. Bu 
nedenle isteklilerden yeterlik veya ihaleye katılma belgesi aranılan kapalı 
veya açık teklif usulü ile yapılacak ihalelerde; 

a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilk ilan ile yeterlik için son müracaat 
tarihi arasında en az 10 günlük ara ve ikinci ilan tarihi ile son müracaat 
tarihi arasında da en az 5 gün ara bulunması, 

b) Diğer şehir ve resmi gazetede yapılacak ilanların da yeterlik için 
son müracaat tarihinden en az 10 gün önce yayınlanması, 

hususlarına dikkat edilmelidir. Bu açıklamalara uygun olmayan ilan ve 
ihaleler hakkında d a Kanunun 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem 
yapılabilecektir. 

4. İdareler işin önem ve özelliğine göre yurt içinde veya dışında çıkan 
başka gazeteler ve yayın araçları ile de bu ilanları ayrıca yapma imkanına 
sahiptirler. Bu nedenle, ihaleleri belirli meslek mensuplarına veya belirli 
sektörlere duyurmak üzere, ücretsiz ilan yayınlamak isteyen gazete 
ve dergiler vasıtasıyla ihalelerin daha geniş ö lçüde duyurulması 
mümkün bulunmaktadır. 

5. Yabancı ülkelerde yapılacak ilanların ihale tarihinden en az 45 gün 
önce ve 26.1.1984 tarih 18293 sayılı Resmi Gaze tede yayınlanan "2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 22 nci maddesi uyarınca Yabancı Ülkelerde 
Yapılacak İlanlarla İlgili Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılması 
gerekmektedir. 

G. YAPIM İŞLERİNDE İHALE SONUÇLARININ İLANI 

Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütünün kamu ihaleleriyle ilgili 
uygulamaları dikkate alınarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2'nci 
maddesinde yer alan "... ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır." 
i lkesine de uygun olarak yapım işlerinde ihale sonuçlarının ilan 
edilmek suretiyle duyurulması kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, 2886 sayılı Kanun kapsamındaki kurumlar, 1.4.1997 
tarihinden itibaren ihale bedeli 500 milyar lira ve üstü tutarlardaki 
yapım işlerine ait sözleşmeleri (Emanet suretiyle yapılanlar dahil) bu 
genelgeye ekli 8 numaralı formda yer alan bilgileri ihtiva edecek şekilde, 
söz leşme imzalanmasını müteakip 15 gün içinde resmi gazetede 
yayımlamak suretiyle ilan edeceklerdir. 

H. T E M İ N A T L A R 

Bilindiği üzere, 2886 sayılı Kanuna tabi olarak gerçekleştirilen işler 
için geçici, kesin ve avans teminatı olarak kabul edilecek değerler anılan 
Kanunun 26 ncı maddesi ile bütçe kanunlarında belirlenmektedir. 
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Nitekim, 18.12.1996 tarih ve 4219 sayılı 1997 Mal i Yılı Bütçe 
Kanununun 20'nci maddesinin 2'nci bendi ile yapılan düzenlemeyle, Özel 
Finans Kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektuplarının da , kamu 
kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak kabul 
edileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, Özel F inans Kurumlarından 
ihalelerle ilgili olarak alınacak geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının 
bu genelgeye ekli, sırasıyla 9,10 ve 11 numaralı örneklere uygun olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Devlet İhale Kanununun diğer bazı maddeler inde de 
teminat uygulamalarına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Buna göre; 
1. Geçici teminat, Kanunun 4 üncü maddesinde " ihaleye katı lan 

gerçek veya tüzel kişi veya kişiler" olarak tanımlanan " i s tek l i l e rden 
alınacaktır. İhaleye katılan kişilerden geçici teminat yerine kesin teminat 
istenmesi veya bunların ihaleye girerken kesin teminat ibraz etmeleri ve 
bunun kabul edilmesi mümkün değildir. 

Kanunun 43 ve 49 uncu maddelerine göre işin pazarlığa bırakılması 
hallerinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası 
zorunlu o lduğundan 51 inci maddenin (e) bendine göre yapı lacak 
ihalelerde, isteklilerden geçici teminat alınması zorunludur. 

2. Kesin teminat ise, üzerine ihale yapılan müteahhit veya müşteriden 
alınacaktır. Kanunun 54 ve 57 nci maddeler inde yer a lan hükümler 
nedeniyle kesin teminat, ihale kararının 31 inci maddeye göre onaylan
masından sonra onaylanan kararın veya 1050 sayılı Kanununun 64 üncü 
maddesine göre vize gereken hallerde bu vizenin yapıldığının müteahhit 
veya müşteriye bildirilmesini izleyen 15 gün içinde yatırılmalıdır. Kanunun 
51 inci maddesine istinaden kesin teminat alınmaması kararlaştırılan işlerle 
61 inci madde uygulaması bu işlemin istisnasıdır. 

3. Banka ve Özel Finans Kurumlarınca düzenlenen kesin teminat 
mektupları ile avans teminat mektupları ilgili saymanlığa teslim edi lmeden 
önce idarelerce, teminat mektuplarını düzenlemiş görünen şubelerden, söz 
k o n u s u temina t mek tup la r ın ın kendi ler i t a ra f ı ndan d ü z e n l e n i p 
düzenlenmediği bir yazı ile sorulacak ve alınacak teyid yazısı ile teminat 
mektubu idarece bir yazı ekinde saymanlığa intikal ettirilecektir. Teminat 
mektuplarının teyid ettirilmesi sorumluluğu idarelere ait olup yukarıda 
belirtilen 15 günlük süre içinde teyid ettirilmeyen teminatlar da aynı şekilde 
bir yazı ile süresinde saymanlığa intikal ettirilecek; teyid yazısı daha sonra 
yine bir yazı ekinde saymanlığa gönderilecektir. 

4. Kanunun 25 nci maddesine göre ihale konusu işin tahmin edilen 
bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınır. Kesin teminat oranı ise, aynı 
Kanunun 54 üncü maddesinde, ihale bedelinin % 6'sı olarak belirtilmiştir. 
Bu nedenle, Kanunun emrett iği oranların dışında teminat al ınmaması 
hususuna dikkat edilmelidir. 
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5. Bankalarca verilecek geçici, kesin ve. avans teminat mektuplarında 
yer alacak hususlar Devlet ihale Kanununun 27 nci maddesinin verdiği 
yetkiye istinaden belirlenmiş olup, bu genelgenin 9,10 ve 11 numaralı 
eklerinde gösterilmiştir. Bu bilgileri taşımayan teminat mektupları 
kabul edilmeyecektir. 

Ancak, Bakanlığımıza vize için gelen dosyaların incelenmesinden, işin 
adı, teminat tutarı ve muhteviyatı usulüne uygun yazı lmış, yetkil i lerce 
imzalanmış ve limit dahi l inde düzenlenmiş o lan bazı geçici teminat 
mektuplarının ilgili idareye veya satınalma komisyonu başkanlığına hitap 
etmediği veya bunların isimlerinin eksik yazıldığı, gibi gerekçelerle, bazı 
isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmediği görülmüştür. 

İhale komisyonlarınca, geçici teminat mektuplarının teminatın alınış 
maksadına göre değerlendirilmesi, taahhüdün konusu, teminatın tutarı ve 
limitleri doğru yazılmış olan geçici teminat mektuplarının, hitap ettiği idare, 
şartnamede belirtilen ayrıntıda yazı lmamış o lsa bile, ihaleye en geniş 
katılımın sağlanması bakımından geçerli kabul edilmeleri gerekir. 

6. Aynı banka şubesi tarafından aynı idarenin aynı işi için 
ihaleye girecek değişik isteklilere verilecek geçic i teminat 
mektupları için tek bir limit tutarının kul lanı lmasında herhangi 
bir sakınca bulunmamaktadır. Bu konuya ilişkin örnek ve açıklaması 
aşağıya alınmıştır. 

Verilen 

Sıra İdare İŞ Geçici Teminat Tutarı T L İstekli Teminat Tutarı TL. 

1 C c 10.000.000.- c1 10.000.000.-
2 A a 20.000.000.- a1 30.000.000.-
3 A a 20.000.000.- a2 30.000.000.-
4 B b 10.000.000.- b1 40.000.000.-
5 A a 20.000.000.- a3 40.000.000.-

Görüleceği üzere, aynı banka şubesince A idaresinin (a) işi için (a1) 
ve (a2) isteklilerine verilen geçici teminat mektuplarındaki "verilen teminat 
tutarı" değişmemiştir. 4 üncü sırada B idaresinin işi için verilen bir geçici, 
kesin veya avans teminat mektubu nedeniyle 5 inci sırada A idaresinin aynı 
işi için bir başka istekliye verilen geçici teminat mektubunda ise" verilen 
teminat tutarı" 40 milyon TL. olarak yazılmıştır. Bu uygulama Kanunun 27 
nci maddes indek i "Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka 
şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de 
gösterilmesi zorunludur." hükmünün gereğidir. 

7, 2886 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde banka teminat mektup
larının süresiz olacağı hüküm altına alınmış o lmak la birlikte, özell ikle 
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Kanunun (51/p) maddes ine göre yur tdış ı f i rmalar ın yük len iminde 
gerçekleştirilen işlerde bazı yabancı bankaların süresiz teminat mektubu 
vermelerinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, süresiz teminat mektubu 
veri lmeyen zorunlu hallerde, işin kesin kabulü yapılıncaya kadar sürenin 
muayyen devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı 
kaydı bu lunan banka teminat mek tup la r ın ın d a kabul ed i lmes i 
gerekmektedir. 

Öte yandan, söz konusu ihalelere il işkin i lan ve şartnamelerde, 
teminat mektubu olarak sadece kontr garantili teminat mektuplarının kabul 
edileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği görülmektedir. Oysa , yabancı 
bankalar ın veya benzeri kredi kuruluşlar ının kontrgarantisine 
dayanı larak verilen teminat mektuplar ı kabul edi leceği gibi 
Hazine Müsteşar l ığ ınca belirlenen ve T ü r k i y e ' d e faaliyette 
bulunan bankalar taraf ından doğrudan "istekli" lehine verilen 
limit dahilinde ve ek 9,10,11'de yer alan örnekler ine uygun 
bilgileri taş ıyan teminat mektuplar ı da kabul edilecektir. Bu 
nedenle, ilan ve şartnamelerde bu hususa açıklıkla yer verilmelidir. 

Ancak, söz konusu ihalelerde teminat mektuplar ının temsilci 
veya m ü m e s s i l ad ına değ i l d o ğ r u d a n " istekl i" a d ı n a 
düzenlenmiş olmaları gerekir. 

8. Bakanlığımıza yapılan şikayetlerden, geçici teminat olarak verilen 
değerlerin idarenin ödemelerini yapan saymanlık veznesine yatırılmadığı 
gerekçesiyle bazı ihale komisyonlarınca teklif mektuplarının değerlendirme 
dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

Teminat olarak yatırı lacak değer ler in ihaleyi yapan kuruluşun 
ödemelerini yapan saymanlığa yatırılması konusunda Kanunda herhangi 
bir zorunluluk bulunmadığından, geçici teminatın ihalenin yapıldığı mahal 
dışındaki bir mal sandığına yatırıldığına ilişkin alındı makbuzu bulunan 
(banka teminat mektubunun mal sandıklarına yatırılmış olması halinde 
yatırıldığı mal sandığınca onaylanmış örneğinin dış zarfa konulması 
kaydıyla) tekliflerin de değerlendirmeye alınması gerekmektedir. 

9. 1997 Mali Yılı Bütçe Kanununun 20 nci maddesine göre, 2983 
sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri ve 
diğer menkul kıymetler ile devlet iç borçlanma tahvilleri ve hazine bonoları, 
ihalelerde nominal değerleri üzerinden teminat olarak kabul edilecektir. 
Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise ana 
paraya tekabül eden satış değerleri esas alınacaktır. 

10. Kes in teminat lar ın iadesi ise Kanunun 56 ncı maddes iy le 
düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükümlere göre; 

a) Yapım işleri dışında kalan işlerde kesin teminatın iadesi için, 
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aa) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde 
yerine getirildiğinin usulüne göre anlaşılmış olması, 

bb) Müteahhidin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun 
olmadığının tespit edilmesi, 

cc ) Sosya l Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesin in getir i lmiş 
olması, 

şeklinde üç şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, müteah
hidin taahhüt ettiği malı aynı zamanda serbest piyasa için de sürekli olarak 
üretip satmasının söz konusu olması halinde; müteahhidin, Sosyal 
Sigortalar Kurumuna olan borçlarının ne kadarının idareye ait işten, ne 
kadarının d a serbest p iyasaya ait işten olduğunu tespit etmek mümkün 
bulunmadığından, bu gibi durumlarda Sosya l Sigortalar Kurumundan 
alınmış ilişiksiz belgesi aranmasına gerek bulunmamaktadır. 

b) Yapım işlerinde ise, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine 
uygun şekilde yerine getirildiği usulüne göre anlaşıldıktan sonra, Sosya l 
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde, 

aa) Geçici kabul tutanağının onaylanması ve geçici kabülde görülen 
kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından fazla olmaması 
şartıyla yarısı, 

bb) Kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra ise, kalanı, müteah
hide geri verilecektir. Müteahhidin bu iş nedeniyle idareye ve Sosya l 
Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret sayılan ödemelerden yapılan 
kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde 
teminatı, Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre protesto çekmeye 
ve hüküm almaya gerek kalmaksızın paraya çevrilerek borçlarına karşılık 
tutulacak ve varsa kalanı kendisine geri verilecektir. 

11. Kanunun 55 ve 63 üncü maddeler inde yer alan hükümlere 
istinaden yapım işlerinde keşif ve sözleşmenin dışında kalmış fakat 
yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış işlerle yine artan iş veya fiyat farkı 
olarak ödenecek bedel in % 6'sı oranında ilave kesin teminat alınması 
zorunludur. 

12. İsteklilerin ihalelere ortak girişim şeklinde katılmaları hal inde 
geçici veya kesin teminat mektuplarının kimin adına tanzim edileceği 
konusunda tereddütler ve farklı uygulamaların olduğu anlaşılmaktadır. 

Ortak girişim olarak ihaleye katılan firmaların, 84/7958 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürür lüğe konulan Tip Şartnamelerdeki hükümler 
gereğince idareye verdikleri ortak girişim beyannamesinde, teminat da 
dahil, işin bütün vecibe ve mesuliyetlerinden müştereken ve müteselsilen 
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sorumlu olmayı kabul ve taahhüt etmek suretiyle idareye ortaklaşa güvence 
verd ik le r i kabu l e d i l d i ğ i n d e n , ortak g i r i ş i m l e r d e teminat 
mektuplarının ortaklardan biri t a ra f ından verilmesi veya ortaklar 
arasında bölüştürülmek suretiyle verilmesi halinde de, bunların 
idare veya ihale komisyonlarınca kabul edilmesi gerekmektedir. 

İ. TEKLİF MEKTUPLARI VE TEKLİFLERİN DEĞERLENDİ
RİLMESİ 

1. Kanunun 37 nci maddesinde teklif mektuplarının düzenlenme şekli 
ve özellikleri belirtilmiştir. Buna göre; 

"Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda 
şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif 
edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan 
herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme 
bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır." 

Bakanlar Kurulu Kararı eki Tip Şartnamelerde de teklif mektupları ile 
teklif formlarının idarece veri len örneğe uygun olarak hazır lanacağı 
belirtilmiştir. 

Bu hükümler nedeniyle; 

a) Teklif mektupları veya formları idarece hazırlanan örneklere uygun 
olmalıdır. 

b) Eksi l tmelerde indirim, tahmini bedel üzerinden yapılmış olmalı, 
belediye rayici, ticari fiyat ve bu gibi ifadeler kullanılmamalıdır. 

c) Teklif mektuplarında, "Şartname ve eklerinin tamamen okunup 
kabul edildiği" ifadesi kesinlikle bulunmalıdır. 

d) Teklif edilen fiyat veya indirim, rakam ve yazı ile açık, tutarlı ve hiç 
bir tereddüte imkan vermeyecek şekilde yazılmış olmalıdır. 

e) Teklif mektubunda, kazıntı, silinti, düzeltme (imza veya paraflı o lsa 
dahi) bulunmamalıdır. 

f) Teklif mektubu, teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış 
olmalıdır. Ortak girişim halinde, teklif mektupları bütün ortaklar tarafından 
imzalanacaktır. 

Yukarıda sayılan özellikleri taşımayan teklif mektupları reddoluna-
cağından bunların sonradan değiştiri lmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin 
giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. 
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İdarelerce hazırlanan örneklere (muhteviyatı aynı olduğu halde, 
eşanlamlı kelimeler kullanılması, cümlelerin sıralanmasında farklılık olması, 
mektupta tarih bulunmaması gibi nedenlerle) tamamiyle uygun olmayan, 
ancak Kanunun 37 nci maddes inde yer alan hükümlere uygun olarak 
düzenlenen teklif mektupları kabul edi lecek; teklifin geçerli l iğine mani 
o lmayan önemsiz şekil hataları nedeniyle isteklilerin teklifleri değerlen
dirme dışı tutulmayacaktır. 

2. Kapalı teklif usulünde teklif lerin gizl i olarak ver i lmesi e s a s 
olduğundan, ihalelerde, bir istekli tarafından, kendi veya başkaları adına 
asaleten ya da vekaleten sadece tek bir teklif mektubu verilebilecektir. Aksi 
halde bu tür tekliflerin tamamı işleme konulmadan iade edi lecek ve 
haklarında Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri hükümleri uygulanacaktır. 

3. Kanunun 39 uncu maddesin in ikinci f ıkrasında; "Belgeler i ile 
teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan 
iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte 
kendi ler ine veya vekil lerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar." 
hükmü yer almakta; 47 nci maddesinde "...komisyon başkanı, isteklilerin 
belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, 
kimlerin ihaleye katı labileceğini bildirir. Katı lamayacakların belge ve 
teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir 
tutanakla tespit edilir." denilmektedir. 

Bu hükümler nedeniyle, her ne sebeple olursa olsun, belgeleri ile 
teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin kapalı teklif usulünde 
teklif mektubunu taşıyan iç zarflarının açılmasına, açık teklif usulünde ise 
bunların şartnameyi imzaya ve tekliflerini belirtmeye çağrılmasına imkan 
bulunmamaktadır. Teklifler açılmış veya teklif vermeye çağrılmış ve ihale bu 
isteklide kalmış o lsa dahi, yukarıdaki hükümlerin açık ve kesin olması 
nedeniyle, belge ve teminatların sonradan değişt ir i lmesi veya tamam
lattırılması gibi yollara başvurulmadan ihale iptal edi lecek, bu husus vize 
sırasında tespit edi lmişse taahhüt evrakı veya sözleşme tasarısı v ize 
edilmeyecektir. 

J . PAZARLIK USULÜNÜN UYGULANMASINA İLİŞKİN 
HUSUSLAR İLE MADDENİN (İ). (I) ve (p) BENDLERİYLE 
İLGİLİ O L A R A K G E N E L UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN İŞLER 

1. Genel olarak; 

Pazarlık usulüne ilişkin esaslar Kanunun 50 ve 51 nci maddelerinde 
düzenlenmiştir. Buna göre; 

a) Kanunun 11 inci maddesi gereğince pazarlık konusu her iş için 
onay belgesi düzenlenmesi zorunludur. 11 inci maddede belirtilen 
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hususlar yanında eğer 51 inci maddenin (a), (b), (c), (d), 
(i), (I), ve (p) bendlerine istinaden pazar l ık yapı l ıyorsa bu 
maddenin sondan bir önceki fıkrasında yer alan hükümlere göre 
ş a r t n a m e d ü z e n l e n m e s i , tahmini bedel tesbit i , teminat 
a l ınması ve söz leşme yapı lması zorunlu o lmad ığ ından işin 
ö n e m ve ö z e l l i ğ i n e g ö r e bu h u s u s l a r d a ne y a p ı l ı p 
y a p ı l m a y a c a ğ ı n ı n da onay belgesinde ayr ıca belirti lmesi 
gerekmektedir. 

Hangi işler için Bakanlığımızdan uygun görüş alınmasının zorunlu 
olduğu 51 nci maddede belirt i lmiştir. B u n a göre uygun görüş için 
gönderilecek talep yazılarında yukarıda açıklanan hususlar açık olarak yer 
a lacak ; söz konusu iş için bedel tahmin ed i lmemiş olsa bile 
harcanması öngörülen tahmini tutar ile buna i l işkin mevcut 
ödeneğin tertibi ve tutarı belirtilecektir. 

b) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle 
bağlı değildir. İhale komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, 
bir veya daha fazla istekliden, yazılı veya sözlü teklif al ınması 
mümkündür. Ancak, Kanunun 2 nci maddesindeki "ihtiyaçların en iyi 
şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve 
rekabetin sağlanması" esasının gözden uzak tutulmaması gerekir. 

Tek kişi veya firma ile pazarlık yapılmasının zorunlu olduğu hallerde 
ihale komisyonlarının, yaptırılacak işle ilgili olarak piyasada oluşmuş fiyatlar 
konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Pazarlık yapılacak isteklinin tek 
olması, önerilen fiyatın herhangi bir araştırma yapılmadan kabul edi lmesi 
zorunluluğunu doğurmaz. Söz konusu mal v e y a hizmetin aynı istekli 
tarafından piyasaya veya diğer kurumlara hangi bedellerle arzedildiğinin, 
veya benzeri ürünlerin diğer satıcılar tarafından hangi bedellerle alıcıya 
sunulduğunun ihale komisyonlarınca araştırılması ve pazarlık sırasında 
dikkate alınması gerekir. 

c) İhale, alınan teklifler ve varsa ihale komisyonunun karşı teklifleri 
sonucunda bedel üzerinde anlaşılarak yapılır ve karara bağlanır. Pazarlığın 
ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu, üzerine ihale yapılan
ların neden dolayı tercih edildiği ve 30 uncu maddede yer alan hususlar 
d a yazı larak düzenlenen karar tutanağının komisyon başkanı ve 
üyeler ince, adlar ı , soyadları ve esas görevler i belirt i lmek suret iyle 
imzalanması ve 31 inci maddeye ist inaden ita amir ince onaylanması 
gerekir. 

Teklif alınması belli bir şekle bağlı olmamakla birlikte, "ihalede açıklık" 
sağlanması temel ilkedir. Bu nedenle, yapılan pazarlıkların her aşamasının 
ihaleye iştirak ederek teklif veren isteklilerin tümünün huzurunda yapılması, 
posta ile veri len, elden veya sözlü olarak alınan tekliflerin pazarlık 
tutanağına kaydedilmesi ve tutanağın komisyon üyeleri ile birlikte varsa 
hazır bulunan istekliler tarafından da imzalanması gerekir. 
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2. 51 inci maddenin (i) bendiyle ilgili olarak; 

a) Bütçe Kanunlarına ekli (R) işaretli cetvel in "390-Diğer Hizmet 
Alımları" ayrıntı kodunda yer alan hükümlere ist inaden kurumların üst 
yönetim görevlileri ile ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına 
tabi tutulmak suretiyle alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya 
bağlı bulunulan Bakanın onayı ile uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya 
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim 
Bakanlığınca kabul edilen dil kurslarına anılan ayrıntı kodunda belirtilen 
esaslar dahilinde' yaptırılacak eğitim hizmetleri için, 

b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 330 sayılı K.H.K.'nin 7 
nci maddesiyle değişik 106 ncı maddesi uyarınca kamu araçlarının sebep 
oldukları zararların karşı lanmasını sağlamak üzere Türk iye 'de k a z a 
sigortası dalında çalışmaya yetkili olan milli sigorta şirketlerine yaptırılan 
"Mali Sorumluluk Sigortası" hizmetleri için, 

c) Kanunun 17 ve 18 nci maddelerine göre ilan edilmek şartıyla, etüt-
proje ve baskı işleri için, 

bedele bakılmaksızın uygun görüş verilmiştir. 

d) Bu bend gereğince yaptırılacak işlerle ilgili olarak Bakanlığımıza 
uygun görüş için yapılacak başvurulara onay belgesiyle birlikte varsa yılı 
yatırım programında yer alan proje numarası ve toplu proje olması halinde 
bakan onaylı proje detayı eklenerek gönderilecektir. Öte yandan, birden 
çok projeyi kapsayacak şekilde "genel uygun görüş" mahiyetinde görüş 
verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle Kanunun 2 ve 51 inci 
maddelerine aykırı olacak şekilde genel uygun görüş talep edilmemelidir. 

3. 51 inci maddenin (I) bendiyle ilgili olarak; 

a) Bu bende göre yapılacak gayrimenkul kiralama ve satın alınmasına 
ilişkin hususlar bu genelgenin l l -K bölümünde belirtilmiştir. 

b) Bunun dışında kalan işlerde, bedeli 800 milyon liraya kadar olanlar 
ile 3096 sayılı Kanunun 3 üncü maddes i hükmü gereğince Bakanlar 
Kurulunca, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendiri len 
kuruluşlardan yapılacak elektrik enerjisi alımları ve mülki amirlerce mutemet 
olarak görevlendirilecek kişilerden yapılacak odun ve kömür alımları için 
bedele bakılmaksızın genel uygun görüş verilmiştir. 

c) Ancak eski eser, kitap alımları, mülki amirlerce mutemet olarak 
görevlendirilecek kişilerden yapılacak odun ve kömür alımları ve Bakanlar 
Kurulunca görevlendiri len özel kuruluşlardan yapılacak elektrik enerjisi 
alımları dışında kalan işler için Yedd- i Vahit belgesi aranması zorunludur. 
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Bu belgenin Türkiye Ticaret, Sanay i , Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinden veya bu birlik tarafından yetkili kılınmış kuruluşlardan 
alınmış olması, marka ve model belirtilmemiş bulunması ve bütün Türkiye 
için geçerli olması gereklidir. 

4. 51 inci maddenin (p) bendiyle ilgili olarak; 

Başbakanlık ve Bakanl ığımızca yayımlanan tasarruf tedbirlerine 
uyulması kaydıyla; 

a) Yurt dışından alınacak veya abone olunacak kitap, dergi ve 
benzeri yayımlar için bedele bakı lmaksızın, idarelerin mevcutlarındaki 
makina, teçhizat, araç ve gereçler için yapılacak yedek parça alımları için 
de tahmin edilen bedeli 2 milyar lirayı geçmemek üzere genel uygun görüş 
verilmiştir. 

b) Diğer mal ve hizmet alımlarında ise; 

-İhale konusu mat ve hizmetlerin yerli imalinin bulunmadığının Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığından alınacak belge ile tevsiki, 

-Kanunun 2 nci maddesinde yer alan "ihalede açıklık ve rekabetin 
sağlanması" esasını yerine getirmek amacıyla, tekliflerin idareye verileceği 
tarihten en az 15 gün önce ve en az bir defa resmi gazetede ilan edilmesi, 

-İthalat, kambiyo ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması, 

- F O B alım dışında C+F veya CIF alım yapılabilmesi için Dış Ticaret 
Müsteşarlığından izin alınması, 

-Teknoloj ik gel işmeler nedeniy le, teknik şar tnamede yer alan 
hükümler dışında, alternatifli teklif ver i lmesine ve bu tür tekliflerin 
değerlendirilmesine imkan verecek şekilde şartname düzenlenmesi, 

kaydıyla genel uygun görüş verilmiştir. 

K. GAYRİMENKUL KİRALAMA V E SATINALMALARI: 

1. Kira artış oranları: 1996 ve d a h a önceki yıllarda kiralanmış 
olup, 1997 yılında d a kiralanmasına devam edilecek gayrimenkuller için 
yıllık; 

-Yakıt bedeli kiracı tarafından karşılananlarda % 60 
-Yakıt bedeli malsahibi tarafından karşılananlarda % 65 

oranlarını geçmeyecek şekilde artış uygulanabilecektir. Bu uygulama 
için Bakanlığımızdan ayrıca görüş a l ınmasına gerek yoktur. Ancak , 
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sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan 
hal lerde kira artışı yapı lmayacağı g ib i , k i ra lama süresi bir yılı 
tamamlamamış olanlarda da bir yıllık kullanım süresi tamamlanıncaya 
kadar artış uygulanmayacaktır. 

2. Yeni kiralamalar: 1997 yılı için 2886 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesinin (i) bendi ile bu Genelgenin l l-L bölümünde belirtilen kamu 
kuruluşlarından yapılacak yeni gayrimenkul kiralamalarında sözleşme veya 
protokollere; 

a) Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler 
halinde ve dönem başlarında ödeneceğine, 

b) Bir yıllık kullanım süresi bittikten sonra kiralamaya devam edilecek 
hallerde kira bedel inde artış yapılacak ise, bu artışın Devlet İhaleleri 
Genelgelerinde belirtilecek oranı geçmeyeceğine, 

c) Kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiralayana ait olduğuna, 

d) Gel i r Vergis i Kanununa göre, kira bedel inden vergi tevkifatı 
yapılması gereken hallerde, kiralayana kira bedelinin gelir vergisi, fon payı 
ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının ödeneceğine, 

e) Ödemeler in kiralayanın Bankasındaki nolu 
hesabına makbuz karşılığı yapılacağına, 

dair hükümler konulacaktır. 

Ayrıca, kiralamalarda yakıt bedelinin malsahibi tarafından karşılan
ması yerine kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanması 
yoluna gidilmesine ilişkin hüküm konulmasına özen gösterilecektir. 

Bakanl ığ ımız uygun görüşü a l ı n m a d a n , hiç bir şeki lde 
gayrimenkul kiralanmayacak, geçmiş tarihler itibariyle uygun 
g ö r ü ş talep edi lmeyecektir . İ da re le r uygun g ö r ü ş iç in 
yapacakları başvuru yazılarına aşağıdaki bilgi ve belgelerin bir 
asıl ve bir onaylı suretlerini ekleyeceklerdir. 

-Gayrimenkulün yeri, daire ve oda adedi , müştemilatı , metrekare 
olarak kullanım alanı ile personel sayısı ve yerleşim planı, 

-Kiralama sebebi, 

-Onay belgesi (2886 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen 
bilgileri kapsayacak şekilde), 

-Kira bedeli ile bu bedelin tesbitine ait belgeler, 
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-Kira sözleşmesi veya protokol (tasarı halinde), 

-Bakan izni, 

-İta amirince onaylanmış ihale komisyonu kararı (2886 sayılı Kanunun 
51 inci maddenin (I) bendine göre yapılacak kiralamalarda), 

-O hizmet için Hazinece tahsis edilebilecek gayrimenkul bulunmadı
ğına ilişkin, o yerin en büyük mal memurluğunun yazısı, 

3. Gayrimenkul satın alınması halinde de yukarıda belirtilen hususlara 
uyulacaktır. 

L- İHTİYAÇLARIN KAMU K U R U L U Ş L A R I N D A N K A R Ş I L A N 
MASI 

1. 2886 sayılı Kanuna tabi genel bütçeli daireler ve katma bütçeli 
idarelerle, il özel idareleri ve belediyelerin Kanunun 1 inci maddesinde 
sayılan işlerini, rekabet i lkesine dayalı olan genel hükümlere göre ihale 
yoluyla yerine getirmeleri esastır. 

Ancak, anılan kuruluşlar, acil ve zorunlu durumlarda, sözkonusu 
işlerini diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanl ığımız uygun 
görüşünü alarak kıymet takdiri suretiyle karşılayabilirler. 

İl özel idareleri ile belediyeler Bakanlığımız yerine encümenlerinden 
uygun görüş alacaklardır. 

Kıymet takdiri, f iyat ları Devletçe veya görevl i merc i lerce tespit 
olunanlar için bu fiyatlar (yapım işlerindeki birim fiyatlar dahil) esas alınmak 
suretiyle; fiyatları bu şekilde tespit olunmayanlar için ise, 2886 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesine göre alıcı kuruluşlarca yapılır. 

Öte yandan, bazı protokollerde yer alan hükümlerden, protokolün mal 
veya hizmeti satın alacak idare yerine bunları sağlayacak kurum tarafından 
hazırlandığı ve idare aleyhine (bazen mevzuata da aykırı) hükümlere yer 
verildiği görülmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarından protokolle temin edi lecek mal veya 
hizmetlere ilişkin şartların da , piyasadan ihale ile temin edilen mal veya 
hizmetlerde olduğu gibi, idareler tarafından kendi ihtiyaçları doğrultusunda 
ve mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle bel i r lenmesi 
gerekir. 

Bu nedenle, gerek kıymet takdirine esas olacak fiyatların araştırılması, 
gerekse protokollerde yer veri lecek şartların tespiti konularında, mal veya 
hizmeti satın alacak idareler gereken özeni göstereceklerdir. 
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İdarelerin kamu kurum ve kuruluşlarından temin edecekleri mal ve 
hizmetler ile taşıma i ş l e r i n i n bu kuruluşlarca bizzat yapı lması 
şarttır. Ancak, bu şarta ist isna teşkil edecek zorunlu ve önemli işlerde 
Bakanlığımızdan, ayrıca izin alınacaktır. 

idarelere zorunluluk yükleyen özel hükümler saklıdır. 

2- Kamu kurumları arasında düzenlenen protokollerde Damga Vergisi 
ile ilgili olarak değişik uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Kamu kurumları 
arasında akdedi len protokoller de bir sözleşme niteliği taşıdığından, 
üzerinde yazılı bedelin binde 6'sı nisbetinde Damga Vergisine tabidirler. 

2886 sayılı Kanunun 71'inci maddesi hükmü çerçevesinde yapılacak 
alımlarda bir komisyon teşkili ve ihale kararı gerekmediğinden, düzenlenen 
protokol bedeli üzerinden ilave binde 3,6 Damga Vergisi aranmayacaktır. 
Ancak, birden fazla Petrol Ofisi bayiinden teklif almak suretiyle akaryakıt ve 
madeni yağ alımı yapılması durumunda, protokolden önce bir ihale kararı 
da alındığından, bu karara ilişkin binde 3,6 Damga Vergisi hesaplanacaktır. 

Ayrıca, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 3'üncü maddesine göre 
Resmi Dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini 
kişiler ödeyeceğinden, protokol taraflarından birinin genel ve katma bütçeli 
idare, il özel idaresi, belediye, diğer tarafın da örneğin KİT statüsünde bir 
iktisadi işletme olması durumunda protokolün Damga Vergisi tutarı KİT 
tarafından ödenecektir. (Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda 
belirtilen istisna hükümleri saklıdır.) 

3. Öte yandan , belediyeler in kuruluş amaçlar ı dışında başka 
gerekçelerle veya ticari amaçlarla şirket kurdukları veya kurulmuş şirketlere 
iştirak ettikleri görülmektedir. 

İhtiyaçların bu tür ticari şirketlerden ihale yapılmaksızın karşılanması 
yukarıda belirtilen ilkelerle bağdaşmamaktadır. 2886 sayılı Kanunun temel 
ilkelerine uygun olarak ihtiyaçların serbest rekabet ortamı içinde karşı
lanması, tekelleşmenin önlenmesi, kamu sektörüne dahil ticari şirketlerin 
özel sektörle eşit şartlarda kamu pazarına girmeleri suretiyle kaynakların 
etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. 

Bu nedenler le; bundan böyle belediye birlikleri, şirketleri veya 
iş t i rak ler inden ihale yap ı lmaks ız ın , iht iyaçlar ın temini yo l una 
g id i lmeyecek , Bakan l ığ ımıza bu k o n u d a "uygun gö rüş " v e y a 
"Bakanlığımızca kabul edildiğine dair belge" almak için başvurulmayacaktır. 

4. Ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve her miktar ve 
nitelikte "yapı" işlerini yapabi lecek kapasi tede oldukları müteahhit l ik 
karneleriyle belgelenen çok sayıda firma bulunduğundan yukarıda belirtilen 
gerekçelerle "yapı ve büyük onarım" işlerinin de açıklık ve rekabet 
sağlanarak ihale yoluyla yaptırılması gerekmektedir. 
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5. Bu uygulamada Bakanlığımızca genel uygun görüş verilen kuruluş 
ve işler (Ek:12)' de belirtilmiştir. 1996 yılında yayımlanan Genelgede genel 
uygun görüş verilen kuruluşlardan bu Gene lge ile genel uygun görüş 
veri lmeyenler ile daha önce yapılmış olan protokoller kapsamındaki işler, 
protokol hükümleri dahilinde sonuçlandırılacaktır. 

6. Taahhüt bedeli 2 milyar l irayı geçen iht iyaçların yukarıdaki 
açıklamalar çerçevesinde kamu kuruluşlarından karşılanması sırasında 
protokol yapılması mecburidir. Bedel i bu limitin altında kalan işler için ise 
protokol yapıp yapmamak idarelerin ihtiyarındadır. 

7. Kamu kuruluşlarından yapılacak gayrimenkul kiralamalarına ilişkin 
hususlar bu Genelgenin ll-K bölümünde açıklanmıştır. 

8. Uygun görüş ve vize için Bakanlığımıza, maliye başkanlıklarına 
veya ilgili valiliğe gönderilecek taahhüt evrakına; protokol tasarısı, 2886 
sayılı Kanunun 2990 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinde tarif edildiği 
şekilde düzenlenecek amiri ita onayı ile bedelin tesbitine ilişkin belgelerin 
onaylı suretleri eklenecektir. 

9. 2886 sayılı Kanunun 1 inci maddes ine ist inaden yürür lüğe 
konulmuş olan Fonlar İhale Yönetmeliği ile Döner Sermayel i Kuruluşlar 
İhale Yönetmeliğine birer geçici madde ek lenmesine dair yönetmelikler 
03.04.1987 tarih ve 87/11672 ve 87/11673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 
olarak 7 ve 9 Haziran 1987 tarihli Resmi Gazete le rde yayınlanmıştır. 

Sözkonusu Yönetmeliklere eklenen geçici maddeler uyarınca, bu 
Yönetmel ik ler in ihtiyaçların kamu kuruluşlarından karşı lanmasına ait 
maddeler in in Bakanlığımızca bel ir lenen e s a s ve usuller çerçevesinde 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu sebeple, Fonlar İhale Yönetmeliğinin 59 uncu maddesi ile Döner 
Sermaye l i Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 61 inci maddesi hükümleri 
yerine Bakanlığımız uygun görüşü aranmaksızın yukarıda belirtilen esas ve 
usuller geçerli olacaktır. 

M. DİĞER HUSUSLAR 

1. Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi 

Bilindiği üzere, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddes i , sözleşme 
yapıldıktan sonra, 63 üncü maddede yazılı hükümler dışında, müteahhit 
veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine idarenin 
en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya 
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gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedileceğini ve sözleşmenin 
feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceğini hükme 
bağlamıştır. 

Kanunun 66, 68 ve 69 uncu maddeler inde de 62 nci maddeye 
atıf larda bulunulmuş, hatta "Bundan bir zarar doğarsa" i fadesi de 
kullanılmıştır. 

Kanunun 62 nci maddes inde geçen "genel h ü k ü m l e r d e n kasıt, 
Borçlar Kanununun genel hükümleri olup, müteahhit veya müşterinin kendi 
kusuruyla temerrüde düşmesi sonucu idarece sözleşme feshedilmişse 
özellikle Borçlar Kanununun 106-108 nci maddeleri, ist isna akitlerinde ise 
ayrıca 355-371 nci maddeleri uygulanacaktır. 

Öte yandan, müteahhit veya müşterinin Meden i Kanunun 2 nci 
maddesindeki "bir hakkın sırf gayri izrar eden suistimalini Kanun himaye 
etmez" hükmündeki objektif iyiniyet kuralına aykırı hareket etmesi halinde, 

. idarenin, bundan doğan her türlü zarar ve ziyanını, bu maddeye aykırı 
davranılıp davranılmadığı hususunun davayı gören yargıcın takdirine bağlı 
olması nedeniyle, dava yoluyla talep etmesi gerekmektedir. 

Bu sebeple, 2886 sayılı Kanunun 62, 66, 68 ve 69 uncu maddelerine 
göre sözleşmenin feshedi lmesi halinde, idarelerin gerek fesih tarihinden 
önceki geriye dönük gerekse fesih tarihinden sonra doğacak ileriye yönelik 
zarar ve ziyanları için "fazlaya dair haklarının saklı tutulduğu"da belirtilmek 
suretiyle dava açmaları gerekmektedir. 

2. Yasaklı Müteahhitlerin İzlenmesi 

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan 2886 sayılı kanunun 84 üncü 
maddesi uyarınca ihale tarihinden sonra haklarında yasak lama kararı 
verilen müteahhitlerle sözleşme yapılıp yapılamayacağı konusunda bazı 
tereddütlerin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, Kanunun "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde ihale, 
"işin istekliler arasında seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve 
yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemler" olarak 
tarif edilmiştir. 

Bu itibarla, ita amirleri ihaleyi onaylayacakları sırada ihale üzerinde 
kalan müteahhit hakkında yasak lama kararı olup olmadığını titizlikle 
araştıracaklar, bulunmadığı takdirde ihaleyi onaylayacaklardır. 

Sözleşme tasarılarının v izesi sırasında da ita amirlerinin komisyon 
kararlarını onayladıkları tarihten önceki bir tarihte resmi gazetede ilan 
edilmiş bir yasak lama kararının bulunup bulunmadığına bakılacaktır. 
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Müteahhit hakkındaki yasak lama kararı ita amirinin onay tarihinden önce 
resmi gazetede yayımlanmış ise, bu işe ait sözleşme tasarısı kesinlikle vize 
edilmeyecektir. 

Diğer taraftan, ilan ve şartnamelere, isteklilerin ihalelere katılmaktan 
yasaklı olmadıklarına dair belge ibraz etmelerini zorunlu kılan hükümler 
konulduğu görülmektedir. Yasaklı müteahhit ler in iz lenmesi idarelerin 
sorumlu luğunda bu lunduğundan, bu şeki lde belge ibraz etmeler i 
istenilmeyecek; ibraz etmediği gerekçesiyle isteklilerin ihaleleye katılması 
engellenmeyecektir. 

3- Noksan veya Usulüne Uygun Olmayan Belgeler 

Gerek ihale komisyonlar ı , gerekse yeterlik belge komisyonlar ı 
tarafından e lenen istekli lerin e lenme nedenleri sözkonusu komisyon 
kararlarında kısaca belirtilmekte, bu isteklilerin elenmelerine neden olan 
belgelerin fotokopileri, vize için Bakanlığımıza gönderilen ihale dosyalarına 
konulmamaktadır. Gereksiz yazışmalara ve hizmetin gecikmesine meydan 
verilmemesi bakımından, komisyonların eleme nedenleri kararlarda ayrıntılı 
olarak belirtilmeli, e leme nedeni belgeler de mutlaka ihale dosyalarına 
konulmalıdır. 

4. Finansal Kiralama 

Bakanl ığımıza yapı lan başvurulardan kuruluşlarca 3226 sayıl ı 
Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre kiralamak suretiyle muhtelif 
makina ve cihaz edinilmek istendiği anlaşılmaktadır. 

Finansal kiralama uygulamasında, bunların sonuçta satın alınması 
sözkonusu olduğundan, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 7 ve 10 
uncu maddeleri ile bu Kanuna göre çıkartılan yönetmeliklere ve ilgili 
mevzuatına göre işlem yapılması kaydıyla makina ve c ihaz edini lmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza yapılacak vize başvurularında 
yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan işlemlerle ilgili bilgi 
ve belgeler gönderilecektir. 

5. Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar 

Devlet Malzeme Ofisi A n a Statüsünün 4 üncü maddesinde; Ofisin 
genel bütçeye dahil dai re ler le katma ve özel bütçeli idare ler in, 
belediyeler in, 233 sayılı K .H .K . kapsamına giren teşebbüs, kuruluş, 
müessese ve bağlı ortaklıkların, özel kanunla kurulmuş tüzel kişiliği haiz 
banka, ofis, kurum, sandık ve kuruluşlar ile sermayesinin yarısından fazlası 
bunlara ait ortaklıkların, istedikleri ve teşekkülce uygun görüldüğü takdirde 
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kamu yararına çalışan dernek ler in , özel kişiliği haiz kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının, vakıfların ve özel kanunlarına istinaden 
kurulmuş tarım satış ve tarım kredi kooperatif birliklerinin bu maddede 
sayılan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulduğu belirtilmekte ve Devlet 
Malzeme Ofisi'nce sağlanacak malzemelerin her yıl yayımlanan "Malzeme 
Listesi" nde gösterileceği ifade edilmektedir. 

Bu nedenle, malzeme listesi muhteviyatı malzeme ve hizmetlerin 
önceki yıllarda olduğu gibi, Devlet Malzeme Ofisi 'nden karşı lanmasına 
devam edilecektir. 

Ancak, malzeme l istesinde yer almakla birlikte Of is 'ce zamanında 
sağlanamayan ve gecikmesi ihtiyaç sahibi dairelerin hizmetini aksatacak 
mahiyette olanlar ile aynı kalite ve nitelikte olmak üzere piyasadan daha 
u c u z a temin ed i leceği an laş ı lan ma lzeme le r in ucuz o lduğunun 
belgelendirilmesi ve Ofis 'ce standardizasyonu sağlanan malzemelerde bu 
standartlara uyulması kaydıyla, ihale suretiyle karşılanması d a imkan 
dahilinde bulunmaktadır. 

Bu şekilde piyasadan yapılacak alımların Ofis 'ce sağlanan malların 
alım tarihinde yürürlükte olan fiyatlarından 

otomobillerde % 3 oranında, 
nakil vasıtalarında % 7 oranında, 
diğer malzemelerde % 10 oranında, 

daha ucuz olması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak mukayese sonucu 
daha ucuza temin edileceği anlaşılan malların piyasadan temini mümkün 
olabilecektir. 

6. Hakedişlerin Ödenmesi 

Tutarl ı , dengel i ve etkili bir bütçe polit ikası yürütmek amacıy la 
Bakanlığımızca belir lenen esas la ra uyulmasını sağlamak bakımından, 
düzenlenen şartname ve ekleri ile sözleşme tasarılarına "Hakediş tutarları 
ile ihale bedel ler i Mal iye Bakanl ığınca bel i r lenen e s a s ve usul ler 
çerçevesinde ödenecektir." şeklinde hüküm ilave edilecektir. 

7. İl Özel İdareleri ve Belediyelerin İhale İşleri 

İl özel idareleri ile belediyeler tarafından 2886 sayılı Kanuna göre 
yapı lacak ihale lerde, bu Kanunun 20, 44, 51 / i , I, p ve 71 inci 
maddelerindeki Bakanlığımız uygun görüşü aranan konularda Kanunun 13 
üncü maddesinin 5 inci fıkrasına göre, Bakanlığımızdan değil il özel 
idare ler i için il da imi encümen inden , be led i ye le r için be led iye 
encümeninden uygun görüş alınması gerekmektedir. 
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III- FİYAT FARKI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

2886 sayılı Kanun kapsamına tabi idarelerin, inşaat ve imalat İşleriyle 
ilgili fiyat farkı kararnameleri dışında kalan bir kısım işlerine ait ihalelerde 
şartname ve sözleşmelere gerektiğinde değişik fiyat esasını ihtiva 
eden hüküm konulmasına imkan veren 28.11.1990 tarih ve 
90/1216 sayıl ı Bakanlar Kurulu Karar ı 28.12.1990 tarih ve 
20739 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır . 

Buna göre; 

1. Fiyatların hükümet, belediye veya İl koord inasyon kurulları 
dışındaki kuruluşlarca belir lenmesi halinde şartname veya sözleşmelere 
fiyat farkı ödeneceğine dair hüküm konu lmayacak ve fiyat farkı 
ödenmeyecektir. Öte yandan, fiyatları yukarıda belirtilen merciler tarafından 
belirlenmiş o lsa bile, söz konusu Kararnamede yer almayan işler için fiyat 
farkı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 

2. Hizmet yerlerinin temizlenmesi işlerinde, ihalenin yapıldığı tarihte 
mevcut olan asgari ücretin arttırılması halinde, ihaleye çıkılmadan önce 
kararlaştırılmış olması ve fiyat farkı uygulanacağı konusunda şartname ve 
sözleşmelerde hüküm bulunması kaydıyla, eski ve yeni asgari saat ücretleri 
arasındaki fark ile bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken 
sosyal sigorta primleri ve tasarrufu teşvik kesintisinde meydana gelecek 
artış farkları, herhangi bir indirime tabi tutulmadan ödenecektir. 

3. Akaryakıt ve tüpgaz (LPG) alımları ile inşaat ve imalat işleriyle ilgili 
fiyat farkı kararnameleri dışında kalan nakliye ihalelerinde yine idarelerce 
ihaleye çıkılmadan önce kararlaştırılmış olması, fiyat farkı uygulanacağı 
konusunda şartname, sözleşme veya protokollerde hüküm bulunması 
kaydıyla ödenecek veya kesilecek fiyat farkının tespiti: 

a) Akaryakıt ve tüpgaz (LPG) alımlarında, tekliflerin alındığı veya 
protokolün yapıldığı tarihdeki dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile valiliklere bildirilen KDV hariç mahalli perakende azami satış 
fiyatlarının en düşük olanında sonradan bir değişikl ik olması halinde 
aradaki fark ihale indirimine tabi tutulduktan sonra, 

b) İnşaat ve imalat işleriyle ilgili fiyat farkı kararnameleri dışında kalan 
nakliye işlerinde ise, yine tekliflerin alındığı veya protokolün yapıldığı 
tarihdeki dağıt ım şirketlerince Enerji ve Tabi i Kaynaklar Bakanlığı ile 
valiliklere bildirilen K D V hariç mahalli perakende azami satış fiyatlarının en 
düşük olanında sonradan bir değişiklik olması durumunda, aradaki farkın 
müteahhit karı ve genel gider payı eklenmeksizin ve ihale indirimi hesaba 
katılmaksızın, 

ödenmesi veya kesilmesi şeklinde fiyat farkı uygulanacaktır. 
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4. İnşaat ve imalat işleriyle ilgili fiyat farkı kararnameleri dışında kalan 
nakliye işleri ile akaryakıt ve tüpgaz (LPG) alımlarında fiyat farkı uygulaması 
konusunda aşağıda belirtilen açıklama ve örneklerin dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Malzeme Nakli 

A=Fiyat değişikliğinden sonra taşınan malzeme miktarı (ton) 
B=Taşıma mesafesi (km) 
C=Tekliflerin alındığı tarihdeki dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ile valiliklere bildirilen K D V hariç mahall i 
perakende azami satış fiyatlarından en düşük olanı (TL/Litre) 

D= Akaryakıt dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
valiliklere bildirilen KDV hariç mahalli perakende azami satış fiyatlarında 
sonradan bir değişiklik olması halinde bunlardan en düşük olanı 

(TL/Litre) 
E=Ton/km'ye isabet eden akaryakıt miktarı (motorin için 0.0788 litre, 

benzin için 0.0937 litre) 
Fiyat farkı=AxBxEx(D-C) 

Örnek: 

A= 120 ton 
B= 500 km 
C= 57.320 TL/litre 
D= 60. 210 TL/litre 
E= 0.0788 litre 
Fiyat farkı= 120x500x0.0788x(60.210-57.320)=13.663.920.-TL. 

Personel Taşıması 

A= Taşıma mesafesi (km) 
B= Bir km'ye isabet eden akaryakıt miktarı (taşıtlar itibariyle azami miktar

ları aşağıda gösterilmiştir.) 
C=Tekliflerin alındığı tarihdeki dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynak

lar Bakanlığı ile valiliklere bildirilen KDV hariç mahalli perakende azami 
satış fiyatlarından en düşük olanı (TL/litre) 

D=Akaryakıt dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
valiliklere bildirilen KDV hariç mahalli perakende azami satış fiyatla
rında sonradan bir değişiklik olması halinde bunlardan en düşük olanı 
(TL/litre) 

Fiyat farkı=AxBx(D-C) 
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Taşıtlar itibariyle bir km'ye isabet eden azami akaryakıt miktarları: 

Benzinli taşıtlar 
Binek 0.10Lt /Km 
Pikap 0.20 Lt/Km 
Minibüs (10 kişilik) 0.20 Lt/Km 
Dizel Taşıtlar 
Pikap 0.10 Lt/Km 
Minibüs (10 kişilik) 0.10 Lt/Km 
Minibüs (14 kişilik) 0.12 Lt/Km 
Otobüs (en az 20 kişilik) 0.20 Lt/Km 
Otobüs (en az 36 kişilik) 0.30 Lt/Km 

İdareler, bu azami miktarı geçmemek üzere bir km'ye isabet 
eden akaryakı t mik tar lar ın ı düzen leyecek le r i ş a r t n a m e l e r d e 
göstermek zorundadırlar. 

Örnek: 36 kişilik otobüs ile personelin 15 km'lik mesafeye 22 gün 
süreyle taşınması. 

A= 330 Km (15 Kmx22 gün) 
B= 0.30 Lt/ Km 
C=57.320 TL/Lt 
D=60.210TL/Lt 
Fiyat Farkı: 330x0.30x(60.210-57.320)=286.110 TL. 

Fuel Oil Sat ınal ınması 

A=Fiyat değişikliğinden sonra alınan fuel-oil miktarı (Ton) 
B=Tekliflerin alındığı veya protokolün yapıldığı tarihdeki dağıtım şirket

lerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile valiliklere bildirilen 
KDV hariç mahalli perakende azami satış fiyatlarından en düşük olan 
(TL/Ton) 

C=Akaryakıt dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
valiliklere bildirilen KDV hariç mahalli perakende azami satış fiyatlarında 
sonradan bir değişiklik olması halinde bunlardan en düşük olanı 
(TL/Ton) 

ilave edilecek tutar= Ax(C-B) 
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Örnek: 
A= 86 Ton 
B= 20.091.000 TL/Ton 
C= 21.116.000 TL/Ton 

Tahmini bedel 
İhale indirimi 
İhale bedeli 
İlave edilecek tutar 

= 20.091.000.- TL/Ton 
= % 3 
= 19.488.270.-TL/Ton 
=86x(21.116.000-20.091.000) =88.150.000.- TL. 
= İhale indirimi % 3 = 2.644.500.-TL 
= Ödenecek fiyat farkı = 85.505.500.-TL. 

Ödenecek hakediş tutarı: 

1 - Fuel-oil tutarı (86x19.488.270) 
2- Fiyat farkı 
3- Fiyat farkı ile birlikte ödenecek 

= 1.675.991.220.-TL. 
= 85.505.500.-TL. 

toplam tutar (KDV hariç) = 1.761.496.720 . -TL 

5. İhale konusu işlerin tahmin edilen bedelinin tesbitinde, idarece 
ödenecek KDV dikkate alınmayacağından petrol ve ürünlerinin temininde 
de, tahmini bedel, idarece ödenecek K D V eklenmeksizin tespit edilecektir. 
Diğer taraftan akaryakıt dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı ile valiliklere bildirilen K D V hariç mahalli perakende azami satış 
fiyatlarında bir farklılık olması halinde bunlardan en düşük olanının tahmini 
bedel olarak belirlenmesine idarelerce özen gösterilecektir. 

6. Petrol ve ürünleri ihtiyacının temini için düzenlenen şartname, 
sözleşme veya protokollerde ihtiyaç miktarının litre cinsinden tespit edilmesi 
halinde bu ihtiyacın cinsine göre belir lenen yoğunluğun aynı cins petrol 
ürününün kilogram fiyatı ile çarpımı suretiyle litre fiyatı bulunduktan sonra 
ihale bedelinin ödenmesi ve akaryakıt fiyat farkının buna göre hesap
lanması gerekmektedir. 

7. Fiyat farkı uygulamasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve 
ödenecek veya kesilecek fiyat farkının doğru olarak tespit edilebilmesi için 
idarelerce temin edilen akaryakıt miktarının kayıtlarının fiyat değişikliği 
dönemleri itibariyle tutulması gereklidir. 

Tebliğ olunur. 
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Ek:1 

1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU İLE 2886 
SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİNİN 

BÜTÇE KANUNLARINDA GÖSTERİLMESİ G E R E K E N 
LİMİTLERİNE AİT C E T V E L 

K O N U : P A R A S A L SINIR (TL) 

I. 1050 SAYILI M U H A S E B E İ U M U M İ Y E K A N U N U 1996 1 9 9 7 

1) Devlete Ait Taşınmaz Malların Satışı (Madde no:24) 1,5 trilyon 2,5 trilyon 
Değeri 2,5 trilyon liradan az olanlar Maliye Bakanlığınca, 4,5 trilyon 7,5 trilyon 
2,5 trilyon lira ile 7,5 trilyon lira arasında olanlar Bakanlar 
Kurulunca satılır. Değeri 7,5 trilyon lirayı aşanların 
satışı yasa ile olur. 

2) Taahhüt ve SözleşmeTasarılarının Vizesi 
(Madde no: 64) 

A) ÖZEL İDARELER VE BELEDİYELER 
a) Özel idare ve belediyelere ait harcamayı gerek
tirecek taahhüt ve sözleşme tasarıları ile 2.7.1992 
tarih ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kap
samında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan 
yıllık programlarında yer verilen projelere ilişkin işler 
ve Bosna-Hersek'te bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri 
Birliğinin ihtiyacı için temin edilen her türlü mal ve 
hizmete ait taahhüt ve sözleşme tasarıları miktarı 
ne olursa olsun Maliye Bakanlığı vizesi dışındadır 

b) İl Özel idareleri ve Belediyelerin harcamaya ilişkin 
olarak yapacakları sözleşmelerle her türlü bağıtlardan 
15 milyar lirayı geçenler Sayıştay tesciline tabidir. 

B) GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin 
harcamayı gerektirecek taahhüt ve sözleşme tasarı
larından; 

a) Tutarı 15 milyar liraya kadar olanlar Maliye 
Bakanlığı vizesi dışındadır. 10 milyar 15 milyar 

b) Miktarı 15 milyar lira ile 40 milyar lira 
arasında olanlardan; 

Kuruluş merkezlerinde, askeri kurum, kuruluş ve bir
liklerde yapılanlar Maliye Bakanlığınca, 

- Diğerleri Maliye Bakanlığı adına bizzat il valileri veya 
görevlendirecekleri vali yardımcılarınca, 

c) Miktarı 40 milyar lirayı geçenler Maliye Bakanlığınca, 
vize edilir 
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KONU PARASAL SINIR (TL) 

I. 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU 
3) İta amirlerince Görevlendirilecek Mutemetlere Veri

lebilecek Avansın Üst Sınırı (Md:83/A-a) 
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehır beledi

yesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 000'ı 
geçen ilçelerde 

Diğer ilçelerde 

Yabancı konuk ve heyetlerin ağır lanması amacıy la 
görevlendirilecek mihmandarlara 

Mahkeme harç ve giderleri için 

II. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 

1996 

10 milyon 

5 milyon 

100 milyon 

100 milyon 

1997 

25 milyon 

15 milyon 

250 milyon 

250 milyon 

1) Diğer Şehirlerde Yapı lacak İlanlar İçin Alt Sınır 
(Md:17/2): 

2) Resmi Gazete İle Yapı lacak İlanlar İçin Alt Sınır 
(Md:17/3). 

3) Açık Teklif Usulü İle Yapılabilecek İhaleler İçin 
Üst Sınır (Md:45) 

4) Pazarl ık Usulüyle Yapılabilecek İhaleler İçin 
Üst Sınır (Md:51/a). 
illerde, kuruluş merkezlerinde, askeri birlik, kurum 
ve kuruluşlarda, büyük şehir belediyesi sınırları 
içindeki ilçelerde ve nüfusu 50.000' ı geçen ilçelerde 

Diğer ilçelerde 

(*)' (Maliye Bakanlığınca kabul edilecek miktarlara kadar 
olan alımlar için ihale komisyonlarınca tastık olunan 
fatura ve benzen belgeler "komisyon kararı" yerine 
geçer.) 

5) Yapım işlerinde Kesin Teminatın Hakedişlerden 
% 10 Kesilmek Suretiyle Al ınmasına İlişkin Alt 
Sınır (Md 55) 

6) Taşınır ve Taşınmaz Malların Satış, Kıra, Trampa 
Edilmesi ve Mülkiyetin Gayrı Aynı Hak Tesisinde 
Mahalli Komisyonların Yetkilerinin Üst Sınırı 
(Md76). 

-Ankara İstanbul ve İzmir iI Merkezlerinde 
İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyük şehir 
belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 
50.000'i geçen ilçelerde 

Diğer ilçelerde 

7) Emanet Usulüyle Yaptırılabilecek Y a p ı m , Bakım 
ve Onar ım işlerinin Üst Sınırı (Md:81/a). 
illerde, kuruluş merkezlerinde, büyük şehir be
lediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 000'ı 
geçen ilçelerde 

Diğer ilçelerde 

4 milyar 

12 milyar 

10 milyar 

250 milyon 

125 milyon 

2 milyar 

1 milyar 

7 milyar 

21 milyar 

25 milyar 

300 milyon 1,5 milyar 

150 milyon 500 milyon 

10 milyar 20 milyar 

500 milyon 3 milyar 

400 milyon 

200 milyon 

10 milyar 

4 milyar 

(*) Sözkonusu miktar 12 .1. 1997 tarih ve 22875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan (551) sıra numaralı Muhasebat 

Genel Tebliği Vlll'ncı bölümünde iller için belirlenen parasal sınırın 1/25'i olarak belirlenmiştir 
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E K : 2 

YİL! TAAHHÜT V E SÖZLEŞME 
DOSYALARI ÖZET FORMU (a) 

A- GENEL BİLGİ: 

1 - Dairesi (b) 

2- Taahhüdün Konusu: 

3- Keşif veya muhammen bedeli (c): 

4- İndirim oranı (c). 

5- İhale bedeli (c): 

6- Müteahhidi (d). 

7- Geçici Teminat Tutarı (e): 

8- İhale şekli ve tarihi: 

9- İhaleye mezuniyet veren onay tarihi 

10- İhale onay tarihi: 

11- Avans oranı: 

12- Fiyat farkı: 

13- Bütçe tertibi-

14- İşe başlama ve bitiş tarihi: 

15- İhaleye girebilme şartları arasında sayılan diğer belgeler (f): 

16- Teklif veren istekli adedi (g): 

a) Kabul edilen istekli adedi: 

b) Red edilen istekli adedi: 

c) Red nedenleri (h): 

B- YATIRIM İHALELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER: 

17- DPT proje no (Yatırım programı sayfa no). 

18- Toplu proje ise Bakan onaylı detay programının tarih ve sayısı: 

19- Revize varsa Devlet Planlama Teşkilatı yazısının tarih sayısı 

20- Bu yıla ait bütçe ödeneği tutarı: 

21- Yeterlik belgesi komisyon karar tarihi: 

a) Müracaat eden istekli adedi: 

b) Yeterlik alamayan istekli adedi: 

C-VARSA DİĞER BİLGİLER (İ): 

D- EKLER (İ) : 

(a) Her sözleşme veya taahhüt evrakı için ayrı form düzenlenecektir (Genel veya munfent uygun görüş verilen kamu kuruluşlarıyla yapılan 
protokoller dahil) Gerekti görüldüğünde sözleşme ve dayanakları Maliye Bakanlığınca istenebilecektir 

(b) il veya ilçesi de dahil kurumun adı tam olarak yazılacak 
(c) Birden fazla mal alımı ise her bir kalem malın cinsi keşif veya muhammen bedeli indirim oranı ve ihale bedelini gösteren liste 

eklenecektir 
(d) Gerçek veya tüzel kışının (protokollerde kamu kurumunun) tam ve doğru adı yazılacak müteahhit hakkında yasaklama kararı olup 

olmadığına bakılacaktır 
(e) Müteahhit tarafından geçici teminat olarak verilen tutar yazılacaktır 
(f) B K K eki tıp şartnamelerde yer alanlar hariç ihaleye girebilme şartı olarak istenen diğer belgelerin ismi yazılacaktır 
(g) Yeterlik belgesi alamamış olan istekliler dahil 
(h) Her bir isteklinin adı ve red nedeni ayrı ayrı yazılacak fazla olması halinde liste eklenecektir 
(ı) idarece gerek duyulan diğer açıklamalar yazılacaktır 
(j) Bu forma ekli toplam sayfa sayısı yazılacaktır 
İSTENEN BELGELER İdarece onaylı ilan metinleri fotokopisi ilan birden fazla yerde yapılmış ise her birinin fotokopisi (Gazetede 

yapılmış ise ilanın yapıldığı yer gazete adı tarih ve sayısı fotokopi üzerine okunaklı biçimde not edilecektir) 

DÜZENLEYEN: 
(ADl-SOYADI V E ÜNVANI) 
T A R İ H : 

İMZA ve MÜHÜR: 
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GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURUMLARIN ALIMLARI (*) 

TOPLAM (TL 

(') Bir ay içinde ihalesi yapılan ve s ö z l e ş m e y e veya protokole bağlanmayan alımlardan Mal. Hizmet ve Yapım işleri İçin ayrı ayrı form düzenlenecek ve tablonun s a ğ üst köşes inde ilgili bölüme (X) işareti konulacaktır 

(1) ihale u s u l ü n e göre Kanunun madde numaras ı belirtilecektir (Kapalı Teklif için, 36. pazarlık için. 51 Kamu kurumlarından alımlar için, 71 ve Emanet suretiyle yapılan işler İçin. 81 gibi) 

(2) Müteahhidin ticari unvanı lam ve eksiksiz olarak yazılacaktır 

DÜZENLEYEN 
(ADI-SOYADI VE UNVANI) 
TARİH 
İMZA VE MÜHÜR : 
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SIRA 
NO 

TAAHHÜDÜN 
KONUSU 

İHALE TEKLİF 
SAYISI 

KEŞİF VEYA 
MUHAMMEN 

BEDEL (Varsa) (TL) İHALE BEDELİ [TL) 
GEÇİCİ TEMİNAT 

(VARSA) (TL) MÜTEAHHİDİ (2) 
SIRA 
NO 

TAAHHÜDÜN 
KONUSU USULÜ (1) TARİHİ 

TEKLİF 
SAYISI 

KEŞİF VEYA 
MUHAMMEN 

BEDEL (Varsa) (TL) İHALE BEDELİ [TL) 
GEÇİCİ TEMİNAT 

(VARSA) (TL) MÜTEAHHİDİ (2) 
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EK: 4 

I- VİZE İÇİN YAZILACAK YAZILARDA BELİRTİLMESİ 
ZORUNLU HUSUSLAR: 

1- İdaresi, 
2- Müteahhidin ismi veya ünvanı, 
3- Taahhüdün konusu, 
4- Taahhüdün tutarı, 
5- Ödeme saymanlığı, 
6- Varsa işin D.P.T. yatırım proje numarası ve bu numaranın resmi 

gazetede yeraldığı sayfa ve sıra numarası, 

Ayrıca, dosya , daha önce vize edilmeyen bir işin yeniden ihalesi ve 
vizesi ile ilgili ise, daha önce vize talep edilen idare yazısının ve vize 
edilmediğine ait yazının tarih ve sayısının ilgide belirtilmesi de zorunludur. 

Öte yandan, dosyanın "1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
64 üncü maddes i gereğince vize edi lmesi iç in" gönderi ld iği hususu 
özellikle ve dikkati çekecek şekilde belirtilecektir. 

Yukarıdaki bilgileri ihtiva etmeyen yazıyla gönderi len dosyalar vize 
edilmeyecektir. 

II- V İZE DOSYALARINDA BULUNMASI G E R E K E N 
BELGELER: 

1- Onay belgesi, 

2- Tahmin edilen bedel tutanağı ve dayanakları ile keşif özeti, 

3- İlanın metni ile i lanın yapıldığı yer ve gazeteler in tarih ve 
numaralarını gösteren ve ihaleden önce İhale komisyonunca incelenerek 
imzalanan tutanak, (İlanın yapıldığı gazetelerin asılları kurumca muhafaza 
edilecek, ihale dosyalarına ilanın yapıldığı bölümün fotokopisi konularak 
üzerine yayımlandığı yer, gazetenin adı, sayısı ve tarihi yazılarak, aslı gibi 
olduğu tasdik edilecektir.) 

4- Yıllık yatırım programında yeralan işlerle bu programdaki ek veya 
değişikl ik lere göre yapılacak işlerde, Bütçe Kanununun bu konudaki 
hükümlerinin ve Yatırım Programının Uygulanması , Koord inasyonu ve 
İzlenmesine Dair her yıl Bakanlar Kurulunca çıkarılan Karar'ın öngördüğü 
işlemlerin yapıldığını tevsik eden belgeler, 
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-Ödeneği toplu olarak veri lmiş projelerin detay programlarına ait 
bilgiler ile toplulaştırılmış projelerin alt harcama kalemlerine ilişkin bilgiler, 

-Yıl içinde projelerin, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek 
değişikliklerine ilişkin bilgiler, 

5- Şartnameler, 

6- Sözleşme veya anlaşma tasarısı, 

7- Yeterlik Komisyonu kararı ve 2886 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
uyarınca resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile tespit edilen kriterlerin 
uygulanmasına ilişkin belgeler. 

8- Kaç teklif verildiğine ait tutanak, 

9- Üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminatına ait alındı belgesi 
(banka teminat mektubu verilmişse aslının gönderi lmesi zorunlu olmayıp, 
alındı belgesi ile birlikte teminat mektubunun yatırıldığı saymanlıkça tasdik 
edilmiş fotokopisi de gönderilebilir.) 

10- İhale üzerine yapılan isteklinin, şartname hükümleri gereğince 
ihale komisyonuna ibraz ettiği belgelerin tamamı ile aranılan hallerde 
müteahhitlik karnesinin onaylı fotokopisi, 

11- İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları, 

12- İhale komisyonu tarafından düzenlenen her türlü tutanak ve alınan 
bütün kararlar, 

13- Teklif lerin teknik incelemesin in yapı ldığı durumlarda, teknik 
inceleme sonuçlarını gösterir belgeler, 

14- İhale kararının onaylandığına dair yetkili ita amiri onayı, 

15- 2886 sayılı Kanunun 43 ve 49 uncu maddelerinin uygulanması 
hallerinde, işin pazarlığa bırakıldığına veya aynı usulle yeniden ihale 
edileceğine dair ita amiri onayı, 

16- Bakanl ığ ımız, ilgili mal iye başkanlığı v e y a ilgili val i l ikçe 
gerektiğinde istenilecek belgeler, 

17- İşle ilgili olarak alınması gereken özel komisyon izin veya kararları 
(örneğin tıbbi cihazlar için Sağlık Bakanlığından alınması gereken izin), 

18- V ize dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi 
pusulası. 
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EK: 5 

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF USULÜNE AİT DEĞERLENDİRME TABLOSU 

(2886 SAYILI KANUN MD:44) 

1- MÜTEAHHİDİN; 1-

Adı veya Unvanı : 

1-

Tebligat Adresi : 

1-

Kuruluş Tarihi 

1-

Faaliyet Suresi : 

1-

Bağlı B u l u n d u ğ u Vergi Dairesi : 
(Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden] 

1-

Vergi Dairesi Sicil No : 

2- MÜTEAHHİTLİK KARNESİNİN; 2-

Grubu 

2-

Miktarı : 

2-

Geçerlilik Suresi 

3- HALEN ÜCRETLİ ÇALIŞAN; 3-

- Mesleki Teknik Personel Sayıs ı : 
(Mimar, Muhendıs.Teknıker, Teknisyen vb.) 

3-

- Diğer Personel Sayıs ı : 

4-YAPI ARAÇLARI LİSTESİ 4-
(ihalenin yapıldığı yıla ait demirbaş veya amortisman 
defterinin fotokopisi eklenecektir.) 

5- SON ON YILDA BİTİRİLEN İŞLERİN SAYISI : 
(Her işe ait iş bitirme belgesi eklenecektir ) 

6- HALEN TAAHHÜDÜNDE BULUNAN İŞLER 6-
(Kurumun Adı. Işın Adı, işin Bulunduğu Yer. 
Keşif Bedeh. ihale Tarihi, ihale Bedeli bilgilerini 
içeren bir liste eklenecektir.) 

7- BİLANÇO V E KAR /ZARAR CETVELİ 7-
(Ihalenm yapıldığı vıldan bir önceki yıla ait bilanço ve 
kar/zarar cetvelinin bağlı olunan vergi dairesi 
tarafından onaylanmış orııegı) 

8- VERGİ BORCUNA İLİŞKİN BİLDİRİM 8-
(ihalenin vapıldıgı yıl İçinde alınmış son beş yılda vergi 
borcu bulunmadığını gösterir belge eklenecektir ) 

EKLER: Düzenleme Tarihi : 
! Yapı nıaclanna ilişkin bildirim 
2 Iş bitirme belgelen 
i Halen tnalıhuduüde bniunan işler listesi 
4- Bilanço ve Kar/Zarar cetveli 
5 Vergi borcuna ilişkin fonu 

YETKİLİNİN; 
Adı-Soyadı 
Unvanı 
imzası 
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EK :6 
I- MÜKELLEF TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM: 

TARİH:../../.. 

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Vergi mükellefiyetimle ilgili olarak (19.. - 19.) yıllarına ait gelir/kurumlar vergisinden dolayı borcum 
olup olmadığının ilgili ihale makamına ibraz edilmek üzere tarafıma bildirilmesini arz ederim. 

Mükellefe Ait Bilgiler 
Adı-Soyadı veya Ticaret Unvanı: İsteklinin 
Vergi Dairesi Sicil No: Adı-Soyadı imzası 
Mükellefiyet Tesis Tarihi: 
Adres: 

II- VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM: 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

DEFTERDARLIĞI 
.VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

SAYI: TARİH:../../.. 

Yukarıda belirtilen, mükellef e ait bilgilerin doğruluğunu ve bu mükellefin (19.. - 19.) yıllarına ait vadesi 
gelmiş gelir/kurumlar (*) vergisi borcunun bulunmadığı/bulunduğu (') kayıtlarımızın tetkikinden 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerini rica ederim. 

Tasdik Tarihi Tasdik Edenin 
Mühür Adı-Soyadı 

Unvanı 
İmzası 

YILLAR MEVCUT BORÇ (TL) 

19.. 

19.. 

19.. 

19.. 

19.. 

(*) Mükellefin bilgilerine uygun olan kalacak, diğeri iptal edilecektir. Vergi borcuna ilişkin tablo borcu bulunan 
mükellef için doldurulacaktır. 
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EK: 7 
O N A Y BELGESİ ÖRNEĞİ 

Tarih: ..../..../ Sayısı: 

işin Nevi 
İşin Niteliği 
İşin Miktarı 

Proje Numarası 

Tahmini veya Keşif Bedeli 

Kullanılabilir Ödenek Tutarı 
ve Bütçe Tertibi 
Avans ve Fiyat Farkı 
Verilecekse Şartları 

İhale Usulü 

İlanın Şekli ve Adedi 
(Yapılacaksa) 

Geçici Teminat Tutarı 
(Alınacaksa) 
Şartname Bedeli 
(Alınacaksa) 
Diğer Açıklamalar : 

Yukarıda belirtilen malın/hızmetın/ışın 
satınalınması/yaptırılması hususunu 
onaylarına arz ederim / / 

Uygundur. 
/ / 
İta Amiri 

Adı Soyadı: 
Unvanı: 
İmzası: 

Adı Soyadı: 
Unvanı: 
İmzası: 

Uygundur. 
/ / 
İta Amiri 

Adı Soyadı: 
Unvanı: 
İmzası: 
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E K : 8 

YAPIM İŞLERİ İHALELERİNİN SONUCUNA İLİŞKİN İLAN ÖRNEĞİ 

SONUÇLANAN İHALE DUYURUSUDUR. 

( BAKANLIĞINDAN/ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN/ BAŞKANLIĞINDAN) 

1 İHALENİN KONUSU 
2 İHALE USULÜ VE TARİHİ 
3 KEŞİF BEDELİ 
4 İNDİRİM ORANI 
5 İHALE BEDELİ 
6 MÜTEAHHİDİN ADI VE ADRESİ 
7 TOPLAM TEKLİF ADEDİ 
8 GEÇERLİ TEKLİF ADEDİ 
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E K : 9 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 

Tarih : 
No : 

İdarenizce ihaleye çıkarılan işine istekli sıfatıyla katılacak olan 
'nın bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine 

getirmek üzere vermek zo runda olduğu geçici teminat tutarı o lan 
TL. ( ) lirayı Bankamız (*) garanti ettiğinden, ihalenin adı 

geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi 
ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme 
yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket 
etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini a lmaya 
gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak 
herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibare 
alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve 
gecikmeksiz in İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep 
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 
ödeyeceğimizi Bankanın (*) imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu 
sıfatıyla ve Banka (*) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

-Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce 
verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans 
teminat mektupları toplamı : TL. Şubesi 

-Şubemiz limiti T L Banka (*) Yetkil i lerinin 
/Yetkilisinin İsim, 

-Genel Md.lük ihtiyat fonun- ünvan ve İmzası 
dan alınan limit TL. 

-Şubemiz toplam limiti TL 

NOT:Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantileri-
ne dayanılarak verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı 
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve "TL" ve "lira" yerine ise ilgili 
yabancı para birimi yazılacak, limit miktarlarıyla ilgili kısma herhangi 
bir rakam yazılmayacaktır. Ancak teminatın kontrgarantili olduğu 
ayrıca belirtilecektir. 

(*) Özel finans kurumları, Banka ifadeleri yerine kurum ifadesini kullanacaklardır 
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EK:10 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

Tarih 
No 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda işini taahhüt eden 
müteahhit / müşteri 'nın ihale ile ilgili kanun ve şartname 
hükümler ine göre vermek zo runda olduğu kes in teminat tutarı 
olan T L ( ) lirayı Bankamız (*) garanti ettiğinden, adı 
geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre 
kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, 
hüküm ve adı geçenin iznini a lmaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 
İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet 
ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk 
yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme 
tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi 
Bankanın (*) imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka(*) 
ad ve hesabına taahhüt v e beyan ederiz. 

-Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce 
verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans 
teminat mektupları toplamı : T L Şubesi 

-Şubemiz limiti T L Banka (*) Yetkil i lerinin 
/Yetkilisinin İsim 

-Genel Md.lük ihtiyat fonun- ünvan ve İmzası 
dan alınan limit TL. 

-Şubemiz toplam limiti TL. 

NOT:Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantileri-
ne dayanılarak verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı 
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve "TL" ve "lira" yerine ise ilgili 
yabancı para birimi yazılacak, limit miktarlarıyla ilgili kısma herhangi 
bir rakam yazılmayacaktır. Ancak teminatın kontrgarantili olduğu 
ayrıca belirtilecektir. 

(*) Özel finans kurumları, Banka ifadeleri yerine kurum ifadesini kullanacaklardır 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 64 



10 Mart 1997 - Say ı : 22929 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 65 

EK:11 

AVANS TEMİNAT MEKTUBU 

Tarih 
No 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda işini taahhüt eden 
müteahit/müşteri 'e ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine 
göre avans olarak ödeyeceğiniz T L ( ) lirayı Bankamız W 
garanti ettiğinden, bu avansın her ne sebep ve suretle olursa olsun geri 
alınmasının gerekmesi halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin 
iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya 
çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı 
itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden 
ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait 
kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın (*) imza atmaya yetkili 
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka (*) ad ve hesabına taahhüt ve 
beyan ederiz. 

-Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce 
verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans 
teminat mektupları toplamı : TL. Şubesi 

-Şubemiz limiti TL. Banka (*) Yetkililerinin 
/Yetkilisinin İsim, 

-Genel Md.lük ihtiyat fonun- ünvan ve imzası 
dan alınan limit TL. 

-Şubemiz toplam limiti T L 

NOT:Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantileri-
ne dayanılarak verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı 
banka veya kredi kuruluşunun ismi ve "TL" ve "lira" yerine ise ilgili 
yabancı para birimi yazılacak, limit miktarlarıyla ilgili kısma herhangi 
bir rakam yazılmayacaktır. Ancak teminatın kontrgarantili olduğu 
ayrıca belirtilecektir. 

(*) Özel finans kurumları, Banka ifadeleri yerine kurum ifadesini kullanacaklardır. 
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EK: 12 

G E N E L UYGUN GÖRÜŞ VERİLEN KURULUŞLAR VE İŞLER 

(Aşağ ıdak i isimleri yer alan kuru luş la rdan , yıl iç inde 
özelleştiri lmeleri tamamlananlar listeden çıkarı lmış sayılırlar.) 

Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinde sayılan işlerin rekabet 
ilkesine dayalı olan genel hükümlere göre ihale yoluyla yerine getirilmesi 
esas olmakla birlikte, ihtiyaçların aşağıda belirtilen kuruluşlardan, kıymet 
takdiri suretiyle karşılanması da idarelerin ihtiyarındadır. 

1- T .C . Devlet Demiryolları Gene l Müdürlüğü (eşya ve insan nakli için), 

2. T .C . Posta İşletmesi Gene l Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon 
A.Ş. (posta, telefon, telgraf, teleks v.b. hizmetler için olup, münferit telefon 
santralı alım ve kurulması ile münferit telefon, teleks v.b. makine alımları 
hariçtir), 

3- Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri ve Müesseseleri (ürettiği demir 
ve çelik ürünleri ve madenler için), 

4- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Müesseseleri (kömür alımları 
için), 

5- Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Müesseseleri (Taşkömürü alımları 
için), 

6- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Müesseseleri (toz ve kesme şeker 
alımları için), 

7- Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
ile Müesseseleri (elektrik enerjisi alımları için), 

8- Etibank Madencilik Genel Müdürlüğü ve Müesseseleri (ürettiği her 
türlü maden, madde ve malzemeler için) 

9- Katma Değer Vergisi hariç mahalli perakende satış fiyatlarından, 
veya çeşitli yasalarda yer alan vergi bağışıklığına ilişkin hükümler nede
niyle daha düşük bir fiyat uygulanmaktaysa bu fiyattan, Petrol Ofisi A.Ş'. 
nden yapılacak alımlarda % 3 bayilerden yapılacak alımlarda % 2 tenzilat 
yapılması kaydıyla akaryakıt alımı ile afişe fiyatlar veya muafiyetli afişe 
fiyatlar üzerinden Petrol Ofisi A.Ş'den yapılacak alımlarda %13, bayilerden 
yapılacak alımlarda % 10 tenzilat yapılması kaydıyla madeni yağ alımları 
için, 
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10- Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (petrol ve petrol ürünleri alımı için), 

11- D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş (eşya ve insan nakli için), 

12- Türk Hava Yolları A . O . (eşya ve insan nakli için), 

13- Türkiye Çimento Sanay i A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (ürettikleri 
çimento için), 

14- Makina ve K imya Endüstrisi Kurumu ve müesseseleri ile bağlı 
ortaklıkları (bizzat ürettikleri s i lah, mühimmat, harp araç ve gereçleri ve 
bunların bakım, onar ım, rev izyon ve imalinde kullanılan ma lzeme ile 
patlayıcı maddeler için), 

15- Orman Ürünleri Sanay i Kurumu ve Müesseseleri (yakacak odun, 
tomruk ve kereste alımları için), 

16- Orman İşletme Müdürlükleri (yakacak odun, tomruk ve kereste 
alımları için), 

17- Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (her 
türlü baskı işleri ile bu kurumca basılan yayınların alımı), 

18- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri (3007 sayılı Kanuna 
göre gümrükten tasfiye edilen mallar için), 

19- Atatürk Kültür, Dil ve Tar ih Yüksek Kurumu matbaasına 
yaptırılacak her türlü basım ve ciltleme işleri, 

20- Et ve Balık Kurumu Gene l Müdürlüğü (Hastaneler, her derecedeki 
yatılı okullar, yetiştirme yurtları, çocuk yuvaları, huzurevleri ve cezaevler i 
ihtiyaçları için bedele bakılmaksızın, diğer kuruluşların ise bedeli 100 milyar 
lirayı aşan kırmızı et alımları için), 

21- Sümer Holding A.Ş. G e n e l Müdürlüğü, İşletmeleri ve Bağlı 
Ortaklıkları (Devlet Memurları G iyecek Yardımı Yönetmeliği ve toplu iş 
sözleşmeleri gereğince verilecek giyecek eşyası ile yatılı okul öğrencilerine 
verilecek giyecek eşyası için), (Özelleştir i lmesi tamamlanmış olan 
mağazalar hariç) 

22- Belediyeler ve diğer yetkili kamu kuruluşlarından su, havagazı, 
doğalgaz ve elektrik alımları, 
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23- Belediyeler, özel idareler, döner sermayeler (mülki amirce 
mutemet olarak görevlendir i lmek kaydıyla odun ve kömür alımları ve 
taşıttırılması için), 

24- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (resmi mühür ve 
soğuk damga için), 

25- Gene l ve katma bütçeli idareler, belediyer, özel idareler ve 
bunlara bağlı döner sermayelerden, 

a) Damızlık hayvan, hayvan yemi, fidan ve tohumluk alımları, 

b) Matbu evrak basımı, ciltleme işleri, 

c) Bu kuruluşlarca basılan ders kitaplarının alımı, 

d) Her çeşit taşıt, araç ve gereçlerin her türlü bakım ve onarımları, 

e) Bu kuruluşlara ait ekmek fırınları ile sermayesinin en az % 91'i tek 
başına veya birlikte genel ve katma bütçeli idarelerle belediye ve özel 
idarelere ait ekmek fabrikalarından ekmek ve benzeri ürünlerin alımı, 

26- 3294 sayılı Kanunla kurulmuş olup, kalkınmada öncelikli yörelerde 
faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ye dayanışma vakıfları. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

Karş ıyaka 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E . No : 1991/803 
K. No : 1996/905 
Dolandırıcılık suçundan sanık İbrahim oğlu 1962 doğumlu Arif Kan hakkında mahkeme

mizin 30/10/1996 gün 1991/803-1996/905 esas-karar sayılı hükmü ile TCY. 503/1, 522/1, 523/1, 
647 S.Y. 4, T C Y . 72 maddeleri eşliğinde 5.688.000,-TL. Ağır Para Cezası ile cezalandırılmasına 
karar verildiği, hükmün sanığa bunca aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Teb
ligat Yasasının 29 maddesi uyarınca ilanen tebliğine, 

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip 
ilan olunur. 4418/2 

E. No : 1996/160 
K . No : 1996/485 
Zina suçundan sanık Muammer oğlu 1969 doğumlu Hakan Mallı hakkında mahkememi

zin 30/5/1996 gün 1996/160-485 Esas-Karar sayılı hükmü ile TCY. 440, 442/1, 80, 59, 647 S.Y. 6 
maddeleri eşliğinde 2 Ay 27 Gün Hapis Cezasına mahkûm edilmiş ve hükmün tecil edildiğine da
ir hüküm sanığa bunca aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29 
madesi uyarınca ilanen tebliğine, 

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilip 
ilan olunur. 4418/3 • 

Ankara 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No •. 1995/1220 
K. No : 1996/492 
Sanık : Alpay Ardıç, Mustafa Cemil ve Bediha oğlu, 1970 D.lu, Kırıkkale, 

Merkez, Yenidoğan Mah. nüfusuna kayıtlı Sırma Sok. 3/10 Siteler/Ankara 
Suç : 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet 
Suç Tarihi : 1/7/1994 
Karar Tarihi : 10/6/1996 
Karar Özet i : 3167 S.K. 16/1 Mad. Bir Sene Hapis Cezası ve Bir Sene Çek Hesabı Açma

sı ve Çek Keşide Etmesinin Yasaklanmasına 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce sanığın gıyabında verilen ka

rar kendisine PTT kanalı ile ve ayrıca Savcılık aracılığıyla ve zabıta marifeti ile tebliğ edilemedi
ğinden ayrıca nüfusa kayıtlı olduğu yerden araştırılmasına rağmen adresi tesbıt edilip tebligat ya
pılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 30 ve müteakip maddeleri gereğince du
rumun Resmi Gazete'de ilan edilmesine karar verilmiştir. 

Tebligat yerine geçerli olmak üzere durumun Resmi Gazete ile ilan edileceği, ilanın yapıl
dığı günden itibaren 15 gün içerisinde temyiz yoluna başvurulmağı takdirde tebligatın yapılmış sa
yılacağı ve 7 gün içerisinde yme temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayı
lacağı, ilan masraflarının sanıktan ayrıca tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 

3085 
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Orhaneli Kadastro Hâkimliğinden : 
E. N o : 1986/676 
K. No : 1987/792 
Davacı Orman Genel Müdürlüğü adına Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da

valılar Mustafa Dönmez mirasçıları Fatma Dönmez ve arkadaşları aleyhine Mahkememizde açı
lan Tapulama tesbıtıne itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda: 

Netıceten davanın kabulüne davalı Mustafa Dönmez adına yapılan tesbitin iptaline karar 
verilmiş ancak verilen karar davalılardan Bursa i l i , Harmancık İlçesi Akpınar Köyü nüfusuna ka
yıtlı Mustafa kızı 1962 D.lu, Cemile Okyay, aynı yer nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1950 D.lu, Nu
ri Dönmez, Bursa İli, Harmancık İlçesi Gedikören Köyü nüfusuna kayıtlı Huriye Sevim tüm ara
malara rağmen adreslerinin tesbit edilemediğinden basın yoluyla ılanen tebliğine karar verilmiş ol
makla: 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra karar tebliğine geçerli olmak üzere ilan olunur. 
2370 

Ezine Kadastro Hâkimliğinden : 
E. N o : 1979/152 
K. N o : 1996/195 
Karar Tarihi : 30/12/1996 
Davacılar Mehmet Raşit Aral mirasçıları ile Zeliha Aral ve davalılar İbrahim Bulan miras

çıları, maliye hazinesi, devlet karayolları Köy İşleri Bakanlığı ve diğerleri arasında tapulama tes
hiline itiraz (tapu iptali, müdahalenin men'i ve binanın kal'i) davasının mahkememizde yapılan 
açık yargılaması sonunda: 

Davanın feragat nedeniyle reddine, Geyikli beldesi 1973 ve 1987 nolu parsellerin maliye 
hazinesi adına, 1988 nolu parselin Mustafa evlatları adına, 1966 ve 1975 nolu parsellerin Fatma 
Çetin ve müşterekleri adına, 1974 nolu parselin İbrahim Bulan mirasçıları ve Meri Uğur adına, 
1967 ve 1968 nolu parsellerin M.Muhittin Aral mirasçıları, A.Şerife Aral mirasçısı ve Necla ian-
tep (İntepe) adına tapuya tesciline dair verilen karar davalı Simon Kenetti'ye tebliğ edilememiş ol
duğundan işbu karar özeti tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2657 

•• 
8. Kor.K.lığı Askeri Mahkeme Kd. Hâkimliğinden : 

ELAZIĞ 
İLANEN TEBLİĞ 

E. No : 1995/49 
K . N o : 1995/446 
Suç : Sözleşerek Firar 
Sanıklar : 1 - Idns İşler, Sıddık ve Zahide oğlu 1972 D.lu, Ağdı/Patnos İlç. Dedelik Ky. 

nuf.kyt. Aynı yerde ikamet eder. 
2 - Hüseyin Hedef, İlyas ve Elmas oğlu 1972 D.lu, Erzincan Mrk. Yalınca Ky. nüf. kyt. ay

nı yerde ikamet eder. 
Suç Tarihi : 18/6/1993 
Yukarıda açık kimlikleri ve suçlan yazılı sanıkların 2/11/1995 tarihli gıyabi duruşmaların

da sözleşerek firar suçundan eylemlerine uyan suçtan sanıkların beraetlerine karar verilmiş olup, 
sanıklar adreslerinde bulunamaması nedeni ile karar sanıklara tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
Yasa uyarınca Resmi Gazete de ilanen tebliğine, yayım tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış sa
yılacağı ilan olunur. 5411/1-1 

3. Or. Kom.As. Mahkemesinden : 
İzin Tecavüzü suçundan sanık, Mehmet-Fatma oğlu, 1974 D.lu, Mersin Merkez Siteler 

Mahallesi nüf. kyt.h 3. Or. Merkez Kom.ndan firari Top.Er Nebil Akbulut hakkında 3. 
Or.Kom.As.Mah.nde 5/12/1996 günü yapılan duruşmasında 1996/354-282 Esas ve Karar sayılı 
gerekçeli hukmu ile neticeten 10 ay Hapis Cezasıyla Mahkûmiyetine ve 353 S.K.nun 251/1 mad
desi uyarınca sanığın 31/7/1996 - 10/8/1996 tarihleri arasında nezarette ve yolda geçirdiği sürele
rin Mahkûmiyetinden Mahsubuna karar verildiği kararı sanığa tebliği için bilinen tüm adreslerine 
yazılan müzakere ve davetiyeye rağmen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. 
maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tebliği, aynı kanunun 31. 
maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gun sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu teb
liğ olunur. 5417/1-1 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
ÇOK K A N A L L I R A D Y O K A Y I T SİSTEMİ SATIN A L I N A C A K T I R 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığından: 
1 - Ust Kurulumuz Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 68 Maltepe/ANKARA Merkez ile 

İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerine tesis edilecek olan Çok Kanallı Radyo Kayıt Sistemi sa
tın alınacaktır. 

2 - Şartnameler bedelsiz olarak Üst Kurulun Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 68 Malte
p e / A N K A R A adresindeki İdan Hizmetler Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 14/4/1997 günü saat 14.00'e kadar Üst Kurulun Gazi Mustafa Ke
mal Bulvarı No: 68 Maltepe/ANKARA adresine makbuz mukabilinde teslim edilmeleri veya yu
karıdaki gün ve saatte hazır olacak şekilde gönderilmeleri gerekmektedir. 

4 - İhale 14/4/1997 tarihinde saat 14.30'da Üst Kurulumuzun Gazi Mustafa Kemal Bul
varı No: 68 Mal tepe/ANKARA adresindeki hizmet binasında yapılacaktır. 

5 - Postadaki gecikmeler dahil hangi sebeple olursa olsun belirtilen sürede verilmeyen 
teklifler nazarı dikkate alınmaz. 

6 - Bu ihalede Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'nin 12 Aralık 1994 tarihli 22139 sa
yılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İhale Yönetmeli
ği" Hükümleri uygulanacaktır. 

7 - Kurulumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5614/1-1 

AŞAĞIDA KONULARİ Y A Z I L A N İHALELER Y A P I L A C A K T I R 
TKİ Seyitomer Linyitleri İşletmesi Bölge Müdürlüğünden : 

Sıra No ihalenin Konusu 

1 Bölgemiz yemek dağıtım işi dört araçla 
2 İmtiyaz sahamız içinde Güvenlik görevlileri 

personelinin 4x4 üç araçla nakli işi 
3 1 ve 2 No'lu Krıblaj Tesislerinin çalıştırması işi 
4 Kırma taş (mıcır) alımı ±%25 
5 Draglıne zincir ve Mepa imali 
6 Draglıne kapalı dişli kutusu yağı alımı 

Miktar 

1 Yıl 
1 Yıl 

8±3 Ay 
40.000 Ton 

2 Kalem 
7000 Kg . 

İhale Gün ve Saati 
26/03/1997-13.30 
27/03/1997-13.30 

01/04/1997-13.30 
02/04/1997-13.30 
03/04/1997-13.30 
08/04/1997-13.30 

Şartnameler, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir. 
Ankara'da : TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

Hipodrum Cad. No: 12 
İstanbul'da : TKİ Satınalma Müdürlüğü, 

G-62. Sok. Atatürk Öğr.Sıtesi Karşısı, Zeytinburnu/İST. 
İzmir'de : TKİ İrtibat Şefliği 

1487 Sok.No: 17/1 Alsancak. 
Seyitömer'de : SLİ Bölge Müdürlüğü, 

Satınalma Şefliğinden temin edilecektir. 
S.L.İ. Bölge Müdürlüğü, Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 5484/1-1 
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İŞ MAKİNALARI SATILACAKTIR 
Mersin Orman İ ş l e t m e M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 
1 - Orman İşletme Müdürlüğünce mevcut aşağıda müfredatı yazılı 24 adet ış makması 

(Dozer) açık artırma sureti ile satışa çıkarılacaktır. 
2 - Açık artırmaya konan 24 adet muhtelif cins ve marka Dozerlerin satışı 24/3/1997 Pa

zartesi günü Orman işletme Müdürlüğü satış Salonunda İhale Komisyonu huzurunda saat 13.30'da 
yapılacaktır. 

3 - İlanda bahsedilen iş makınalan Mersin Orman işletme Müdürlüğü Makina Parkında 
görülebilir. 

4 - Satışa çıkarılan iş makinalan ve hurda malzemenin % 3 geçici teminatları aşağıda gös
terilmiştir. Açık artırmaya iştirak edeceklerin teminatlarını ihale günü saat 13.00'e kadar Mersin 
Orman İşletme Müdürlüğü veznesine nakit olarak veya limit dahili katı ve süresiz banka teminat 
mektupları teminat olarak geçerli olacaktır. 

5 - Satışa ait ilanlar Mersin ve Adana Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı Orman İşletme 
Müdürlükleri ile 27 Orman Bölge Müdürlüğünde ayrıca, Mersin, Silifke, Tarsus, Anamur, Gülnar, 
Mut Belediyelerindeki ilan tahtasında görülebilir. 

6 - ihaleye katılabilmek için şartname almak mecburi olup, Şartnameler Mersin Orman İş
letme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

7 - İhaleye iştirak edeceklerin şahıs, tüzel kişiler ile kamu kurumlarının teminat yatırma
dan önce ikametgah adreslerini gösterir belge ile şirketler veya kamu kurumlan adına girecekle
rinde yetkili olduklarına dair noterden tasdikli vekaletname veya temsil belgesini teminat yatırma
dan önce ibraz etmek zorunludur. 

8 - Tespit edilen muhammen bedellere K.D.V. dahil değildir. 
9 - İhalenin yapılıp yapılmamasında İhale Komisyonu yetkilidir. 
10 - İhale kesin ve peşin olup, tasdikini müteakip 1 ay içerisinde bedelini yatırmak mec

buridir. Yatırılmadığı takdirde teminat irat kaydedilir. İhalenin tasdikini müteakip 15 gün içerisin
de % 3 geçici teminatın % 6 kati teminata çevrilmesi mecburidir. 

11 - Her türlü vergi ve resimler alıcıya aittir. 
12 - İsteklilerin belirtilen gün ve saat'te nakten yatırdıkları kasa makbuzu veya banka te

minat mektupları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Sıra T.C.O. Muhammen Bedeli %3 Geç.Temınatı 
No No.su Marka ve Cinsi K.D.V. Hariç TL. TL . Modeli 

1 - 21-01-032 D85A-18 Komat. Dozer 2.750.000.000 82.500.000 1975 
2 - 21-02-041 D75A-1 Komat. Dozer 2.750.000.000 82.500.000 1987 
3 - 21-02-043 D75A-1 Komat. Dozer 2.750.000.000 82.500.000 1987 
4 - 21-03-001 D85A-12Komat. Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1975 
5 - 21-03-008 D85A-12 Komat. Dozer 2.200.000.000 66.000.000 1975 
6- 21-03-009 D85A-12 Komat. Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1975 
7 - 21-03-010 D85A-12 Komat. Dozer 1.900.000.000 57.000.000 1975 
8- 21-03-011 D85A-12 Komat. Dozer 2.000.000.000 60.000.000 1975 
9 - 21-03-012 D85A-12 Komat. Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1975 

10- 21-03-013 D85A-12 Komat. Dozer 2.000.000.000 60.000.000 1975 
11 - 21-03-014 D85A-12 Komat. Dozer 1.500.000.000 45.000.000 1975 
12- 21-03-015 D85A-12 Komat. Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1975 
13 - 21-03-018 D85A-12 Komat. Dozer 2.000.000.000 60.000.000 1975 
14- 21-03-029 D85A-12 Komat. Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1975 
15- 21-03-030 D85A-12 Komat. Dozer 2.000.000.000 60.000.000 1975 
16- 21-03-031 D85A-12 Komat. Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1975 
17- 21-03-032 D85A-12 Komat. Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1975 
18 - 21-03-033 D85A-12 Komat. Dozer 1.500.000.000 45.000.000 1975 
19- 21-03-034 D85A-12 Komat. Dozer 1.500.000.000 45.000.000 1975 
20- 21-03-035 D85A-12 Komat. Dozer 1.500.000.000 45.000.000 1975 
21 - 21-05-075 AD-20 Fiat Allis Dozer 2.000.000.000 60.000.000 1979 
22- 21-05-087 AD-20 Fiat Allis Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1979 
23- 21-05-111 AD-20 Fiat All is Dozer 1.700.000.000 51.000.000 1979 
24- 21-05-113 AD-20 Fiat All is Dozer 1.200.000.000 36.000.0000 1979 

44.850.000.000 1.345.500.000 

5548/1-1 
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O R M A N EMVALLERİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman işletmesi Yenice Müdürlüğünden : 
Bölge Müdürlüğü : Zonguldak 
İşletmesi : Yenice 
Banka Adı : T.C. Ziraat Bankası Yenice/KARABÜK 
Hesap No : 30401/2-7 
Tel No : 0372 766 1036 Faks : 766 26 27 

Emvalin' Parti M i k t a r ı Muh. Bed. % 3 Tem. 
Deposu Cins ve Nev' i Adedi Adet M3 .DSM. (TL.) (TL.) 
Camiyanı 3.S.Nb.Çam Tomruk 4 145 88.176 15.000.000 39.800.000 
Balıkısık 3.S.Nb.K.K.Çam Tom. 11 1017 470.920 13.000.000 184.050.000 
Camiyanı 3.S.Nb.Çam Tom. 6 396 207.795 14.400.000 89.900.000 
Muhtelif 3.S.Nb.Çam Tom. 9 885 369.952 11.000.000 122.100.000 
Camiyanı 3.S.Nb.Inc.Kt.Çam Tom. 1 180 37.248 9.000.000 10.100.000 
Camiyanı 3.S.Nb.lnc.Kt.Çam Tom. 4 364 74.022 13.000.000 29.050.000 
Balıkısık 3.S.Nb.Inc.Kt.Çam Tom. 6 939 198.856 10.000.000 60.000.000 
Muhtelif 3,S.Nb.K.K.Göknar Tom. 3 287 144.910 7.200.000 24.900.000 
Balıkısık 3.S.Nb.Göknar Tomruk 1 21 8.037 11.000.000 2.700.000 
Balıkısık 3.S.KB.K.K.Göknar Tom. 11 955 281.867 10.000.000 85.100.000 
Balıkısık 3.S.Nb.İnc.Kt.Göknar 18 2839 617.084 9.000.000 167.000.000 
Kayadıbi LS.Nb.K.K.KaymTom. 1 8 7.009 23.000.000 4.850.000 
Tarla 2.S.Nb.K.K.Kayın Tom. 4 73 54.721 17.000.000 28.700.000 
Merkez 2.S.KB.K.K.Kayın Tom. 1 48 35.727 16.000.000 17.200.000 
Balıkısık 3.S.Nb.K.K.KayınTom. 1 75 30.289 13.000.000 11.900.000 
Balıkısık 3.S.Nb.Kayın Tomruk 23 3254 609.049 11.000.000 202.000.000 
Kayadibi 3.S.Nb.Inc.K.Kayın Tom. 1 120 23.995 7.500.000 5.400.000 
Kayadibi 3.S.Nb.KK.Meşe Tomruk 11 1110 410.034 10.500.000 129.500.000 
Kayadibi 3.S.Nb.İnc.K.Meşe Tom. 1 174 35.621 6.500.000 6.950.000 
Kayadibi 3.S.KB.Meşe Tomruk 1 77 23.011 7.500.000 5.200.000 
Balıkısık Kayın Yuvarlak San.Odun 25 9839 418.033 6.200.000 77.900.000 
Doksan Kayın Yuvar.San.Odun 1 378 9.803 6.200.000 1.850.000 
Doksan Kayın Yarma San.Odun 7 455 Ster 4.300.000 58.700.000 
Doksan Kayın İnc.K.Yuv.San.O. 1 67 Ster 3.600.000 7.250.000 
Muhtelif Çam Kağıtlık Odun 19 4888 940.769 4.500.000 127.500.000 
Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun 41 13334 3216.452 4.500.000 434.500.000 
Merkez Kayın Maden Direk 1 293 23.768 6.000.000 4.300.000 
Merkez Gürgen Maden Direk 1 20 1.810 5.000.000 300.000 
G E N E L T O P L A M 214 41719 8338.958 1.938.700.000 

1 - İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 214 parti 
orman emvalinin % 50'si peşin Bakiyesi için İbrelilerde 3 aylık vade mektup faizsiz, Yapraklılar
da ise % 50'si peşin Bakiyesi 6 ay mektuplu faizli % 5 banka faizi (aylık) limit dahili banka temi
nat mektubu karşılığında ilgili model şartnameler dahilinde açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Açık Artırmalı satış 20/3/1997 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'da İşlet
memiz satış salonunda yapılacaktır. 

3 - Vadeli satışlarda vade faizi % 5 gecikme faizi % 9'dur. 
4 - Bu satışa ait satış bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğümüz Orman Bölge Müdürlü

ğümüze bağlı İşletmelerde görülebilir. 
5 - İhaleye iştirak edebilmek için model şartnameler hükümlerinde istenilen bilgi ve bel

gelen ibrazı zaruridir. 
6 - Taliplilerin belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmalan satış öncesi geçici te-

mınatlannı İşletmemiz veznesine yarırmalan şarttır. 5509/1-1 
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İLAÇ İHALESİ Y A P I L A C A K T I R 
Kırıkkale Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından : 
Hastanemiz Eczane, Ameliyathane ve Hemodiyaliz Servisinin ihtiyacı olan aşağıda cins, 

miktarları, muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı; 49 kalem ilaç ve serum, 6 kalem He
modiyaliz sarf malzemeleri, 61 kalem Eczane ve Ameliyathane sarf malzemeleri ile 3 kalem Pa
muk Gazlıbez malzemeleri, 84/8213 Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yasası'nın 29. Mad. 
(a) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen gün ve saatte Kapalı Zarf Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Muh.Bedeli Geç.Teminatı 
Cinsi Miktarı TL . TL . İhale Tarihi İhale Saati 

1- İlaç ve Serum 
2 - Diyaliz Malzemesi 
3 - Tıbbi Sarf Malzeme 
4 - Pamuk ve Gazlıbez 

49 Kalem 
6 Kalem 

61 Kalem 
3 Kalem 

16.805.700.000 
9.093.500.000 

11 227.250.000 
2.797.500.000 

504.171.000 17/3/1997 10.00'da 
272.805.000- 17/3/1997 13.30'da 
336.817.500 19/3/1997 10.00'da 
83.925.000 19/3/1997 13.30'da 

1 - İhale Kırıkkale Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin Kanuni ikametgah sahibi olmalan, Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduk
larına dair belgeleri (1997 Mali Yılı vizeli, ihale gününe yakın olmalı) ile geçici teminat ve temi
nat mektuplarını, bu işle iştigal ettiklerine dair belgelerini ve teklif mektuplarını (İdari Şartname
nin 3. ve 16. mad. belgelere göre) ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekir. 

3 - İstekliler 1.2.3. ve 4. Grup malzemelere %(YÜZDE) esasına göre teklifte bulunabile
cekleri gibi, kalem kalem de teklifte bulunabileceklerdir. 

4 - Bu işe ait şartnameler mesai saati dahilinde 8.00-16.00 saatleri arasında Döner Serma
ye Saymanlığından ücretsiz görebilecekleri gibi isteyen talipliye 1 grup malz. şartnamesini 
2.500.000 - TL. , 2. grup malzeme şartnamesini 2.000.000 - TL. , 3. grup malzeme şartnamesini 
2.500.000 - TL. , 4. grup malzeme şartnamesi ise 1.500.000 - TL.Tik vezne alındı makbuzu kar
şılığı da verilebilecektir. 

5 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Teklif edilen kapalı zarflar iade edilmeyecektir. 
7 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 5361/1-1 • 

M A L Z E M E İMALAT-TEMİN V E SATIN A L M A İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEAŞ Afşin-Elbistan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden : 
1 - İşletmemize ait aşağıda belirtilen malzemelerle ilgili İmalat-temin ve satınalma işi ka

palı teklif usulüyle ihale yapılacaktır. 
a) 96.1131 no'lu dosya toplam 40 adet Siemens aktuatör Swiç dişli grubu şartname bede

l i 1.500.000-TL. 
b) 96.1437 no'lu dosya toplam 12 adet Siemens yazıcı yedeği şartname bedeli 1.500.000-TL. 
c) 97.0245 no'lu dosya Bauer marka kompresör yedekleri 69 kalem şartname bedeli 

1.500.000- TL . 
2 - Konu ile ilgili şartnameler Müd. Ticaret servisinden ücreti mukabili temin edilebilir. 
Tel : 0344, 524-22-00 524-22-04 Fax: 524-22-02 
3 - Enson teklif verme günü 3/4/1997 tarih ve saat 12.00 olup teklifler aynı gün saat 

14.00'de alenen açılacaktır. 
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmaıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine vermekte serbesttir. 
İlan olunur. 4337/1-1 
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40 TON LİGNOSÜLFONAT 6.000 K G . KOSTİK SODA SATİN A L I N A C A K T I R 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürülğümüzce aşağıda belirtilen malzemeler kapalı zarfla teklif alma usulüyle 

satın alınacaktır. 
Malzemenin C i n s i : 40 Ton Lignosülfonat 6.000 Kg . kostık soda., İhale Dosya No: 97/28-

TÜ., Son Teklif Verme Tarihi Saati: 24/3/1997-12.00., Teklif Açma Tarihi ve Saati: 24/3/1997-
14.00., Şartname Bedeli: 1.000.000., T L . + K D V . 

1 - Bu alımlarla ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz Alım Satım Şube Müdürlüğümüz
den veya İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü Kazancı Yokuşu No: 76 Beyoğlu/İstanbul adresinden 
yukarıda belirtilen bedel karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeline ait makbuzu bulunmayan 
teklifler değerlendirmeye alınmıyacaktır. 

2 - RT.T. ile şartname gönderilmeyeceği gibi, Postada meydana gelen gecikmelerde dik
kate alınmaz. 

3 - İhalemize katılmak isteyen istekli firmalar teklif mektuplarını yukarıda belirtilen son 
teklif verme tarihi ve saatine kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Haberleşme Şubesi Müdürlüğü
ne posta ile veya elden teslim edebilir. 

Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
İlanen duyurulur. 4589/2-1 

MUHTELİF M A L Z E M E A L I N A C A K T I R 
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya Komplek

sinden^ 
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan, 
- V C M Fabrikası ihtiyacı 97/B-0223 dosya no Tu 1 kalem N U O V O PIGNONE marka 

Pompa Yedek Parçası, 
- A C N Fabrikası ihtiyacı 97/B-0224 dosya no'lu 1 kalem D E M A G marka Mekanik Ke

çe 
kapalı zarf usulü ile yurt dışından satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve İzmir-İs-

tanbul-Ankara Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir. 
3 - Teklifler şartnamesine uygun olarak en geç 26/3/1997 tarih, saat 12.00'ye kadar A l i 

ağa Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır. 
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 4730/2-1 

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE GÖRE 
İNŞAAT Y A P T I R I L A C A K T I R 

T.C.D.D. 5. Bölge Müdür lüğünden : 
M A L A T Y A 

Kuruluşumuza ait Diyarbakır Gar sahasında 113 ada 13 parselde bulunan 7500 m2'lik ara
zimiz üzerine Yap-İşlet-Devret modeline göre "Ticaret Merkezi ve Sosyal Tesisler" (Akaryakıt İs
tasyonu hariçtir.) yapılmak üzere 24/3/1997 Pazartesi günü saat 14.00'de ihale edilecektir. 

İHALEYE K A T I L M A K İÇİN GEREKLİ B E L G E L E R 
1 - istekliler Bölgemizden temin edecekleri yerleşim planına göre Ticaret Merkezi ve 

Sosyal Tesislere ait Avam Projeyi ve buna bağlı detaylı keşif özetini hazırlayacaklardır. 
2 - Teklif edilen yatırım bedelinin % 3'ü tutarında geçici teminat Malatya Merkez vez

nesine yatırılacaktır. 
3 - Noterden lastikli imza sirküleri alınacaktır. 
4 - Kanuni ikametgah belgesi alınacaktır. 
5 - Cumhuriyet Savcılığından iyi hal belgesi alınacaktır. (1997 yılı için) 
6 - Banka referans mektubu ibraz edilecektir. 
7 - Mal i Durum Bildirgesi ibraz edilecektir. 
8 - İmar planında Kamu Kurum alanı olarak görülen yerin gerekli imar değişkliğinin 

yüklenici tarafından yapılacağına dair Taahhütname verilecektir. 
9 - Talipli bir ortaklık ise ortaklığın siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odası belgesi ib

raz edilecektir. 
10 - Ortaklık adına ihaleye iştirak edilmesi halinde noterden tastikli yetki belgesi alına

caktır. 
11 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri tamamlayarak engeç 

24/3/1997 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar Bölgemiz Taşınmaz Mallar Müdürlüğüne teslim et
meleri gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılan ve belgesi eksik olan müracaatlar kabul edilmeye-
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çektir. 
12 - Resmi Kurumlardan inşaatla ilgili alınması gereken tüm belgeler (Ruhsat Vs.) ve 

bunlara ait giderler istekliye ait olacaktır. 
13 - İstekliler ihale şartnamesini Bölgemiz Taşınmaz Mallar Müdürlüğünden 

10.000.000., T L . karşılığında temm edebileceklerdir. 
14 - T C D D 2886 sayılı Kanuna tabı olmadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dile

diğine yapmakta tamamen serbesttir. 
İHALEYE K A T I L A C A K L A R A T C D D ' C E VERİLECEK B E L G E L E R 

a) Yeterlilik belgesi. 
b) Teklif mektubu örneği. 
c) Dosya tetkik belgesi. 
d) Yer görme belgesi. (Diyarbakır Gar Müdürlüğünden temin edilecektir. 

5427/2-1 

DENİZ TANKERİ KİRALANACAKTIR 
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Şirketimizin; 1/5/1997-31/10/1997 6 aylık taşıma döneminde ihtiyaç duyduğu, siyah 

ve/veya beyaz ürün taşıyabilecek özellikte yaklaşık 1.500-20.000 DWT civarında kapasiteler ara
sında ve 1 adedi 1.500-3.500 D W T kapasiteler arasında Chemical tipte, 1 adedi ise yine 1.500-
3.500 DWT arasında Chemical tipte yada double bottom (yük tanklarına balast alınmayan, yük 
tankları kaplamalı veya paslanmaz sac olan) tipte olmak üzere, muhtelif sayıda Türk Bayraklı De
niz tanken kira süreleri 31/10/1997 tarihinde sona erecek şekilde kiralanacak olup, ihale; şartna
memizde belirtilen esaslar dahilinde ıç piyasadan "Kapalı Zarf Teklif alma usulü" ile yapılacaktır. 

2 - Beher gemi için, aylık (TL/Ay) kıra teklifinin % 18'ı oranında Geçici Teminat Mek
tubu istenecektir. 

3 - Armatörler, Petrol Ofisi A.Ş. Gemi İşletme Müdürlüğü (Hareket Enspektörlüğü) Va
li Konağı Cad. 26/3 Nişantaşı/İstanbul adresinden İhale Şartnamesi, Tip Time-Charter Mukavele
si ve Yükleme-Boşaltma Genel Esaslarını 20.000.000.- T L . ( K D V dahil) ücret mukabilinde temin 
edebileceklerdir. 

4 - İhaleye iştirak edecek Armatörler, Teklif mektuplarını en geç 20/3/1997 günü saat 
12.30'a kadar dış zarfın üzerine "Tanker Kiralanmasına ait Tekliftir" ibaresini yazarak Petrol Ofi
si A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sok. No: 8 Kavaklıdere/Ankara 
adresine posta ile taahhütlü olarak gönderecek veya elden imza mukabili vereceklerdir. Postadaki 
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Teklif Mektupları 20/3/1997 günü saat 14.00'de Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Eğitim Tesisleri Ziya Gökalp Cad. No: 8/4 Kızılay/Ankara adresinde açılacaktır. Armatör temsil
cileri ihalede hazır bulunabileceklerdir. 

6 - Petrol Ofisi A.Ş. 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada di
lediği sayı ve kapasitede tanker kiralamakta serbesttir. 5220/2-1 

KIZILTOPRAK İLA Y U N U S G A R , İSTASYON ve D U R A K L A R I N 1997 Y I L I N D A 
(1 Y I L SÜRE İLE) TEMİZLETTİRİLMESİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 1 Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Ko
misyonu Başkanlığından: 

1 - Bölgemize bağlı Kızıltoprak ilâ Yusus arası Gar, İstasyon ve Duraklar, 1997 yılında 
(1 yıl süre ile) temizlettirilmesi işi Kapalı Zarf Yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4/4/1997 tarih, saat: 14.30'da H.Paşa'daki 1. Bölge Başmüdürlüğü bina
sında bulunan Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığımızda yapılacaktır. 

3 - Geçici teminat teklif edilen 1 yıllık toplam bedelin % 3'ü olup, Şartnameler H.Paşa 
ve Sirkeci veznelerimizde K D V dahil 2.500.000., TL . bedelle satılacaktır. 

4 - Firmalar; yeterlilik belgesi (katılım belgesi) almak için hazırladıklan evraklan 
10/3/1997 tarihinden, en son müracaat tarihi olan 25/3/1997 tarihi mesai bitimine kadar H.Paşa 
Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. 

Katılım belgesi 2/4/1997 tarihinde verilecektir. 
5 - Yukarıda belirtilen ihale günü olan 4/4/1997 tanhınde saat 12.00'ye kadar geçici te

minatın yatmış ve tekliflerin Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

6 - T C D D 2886 sayılı Kanuna tabii olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 5369/2-1 
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TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüz ile Genel Müdürlüğümüze bağlı Gebze işletme Müdürlüğü 
hizmet binalarının 1 yıl süreyle yapılacak temizlik işleri kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle 
ihale edilecektir. 

Geçici Teminat Dosya Bedeli 

Yapılacak İşin Cinsi T L . T L . İşin Süresi 

1 Grup: Genel Müdürlük Hizmet 185.000.000 2.000.000 1 Yıl 

Binası Temizlik işi, 

2 Grup : Gebze İşletme Mud.+İşl.Bak. 185.000.000 2.000.000 1 Yıl 

Baş Müh.+Danca İşl.Baş Mühendisliği 

ve Dilovası İşletme Şefliği Binaları 

Temizlik İşi. 

2 ~ İhaleye katılabilmek için Şartname almak mecburi olup; Ömerağa Mah. Ankara Cad. 
Kuryapı İşhanı No: 35/3 İzmit adresindeki Malzeme Yönetim ve Ticaret Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde temin edilebilir. Tlf. 0 262 331 05 00 

3 - İhaleye en son katılma tarihi 25/3/1997 günü saat 12.00 olup; teklifler belirtilen gün 
ve saatte Muhaberat servisimizde olacak şekilde elden verilecek veya postayla gönderilecektir. 
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.00 alenen açılacaktır. 

4 - Tek bir firma bir grup iş alabileceği gibi aynı anda iki grup işi de alabilecektir. An
cak; Her iki grup ış için ayrı ayn teminat mektubu verecektir. 

5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 5251/2-1 

İNŞAAT B A K I M O N A R I M İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksinden: 

1 - Yarımca Petrokimya Kompleksizımın muhtelif Ünitelerinde İnşaat Bakım Onanm İş
leri kapalı zarf usulü ihale edilecektir. 

2 - İhaleye katılmak isteyen firma yetkililerinin Kompleksızimiz İç Alım Müdürlüğü'ne 
şahsen müracaat etmeleri halinde ihale şartnameleri bedeli mukabilinde verilebilecektir. 

3 - Teklifler 20/3/1997 günü saat 12.00'ye kadar Yarımca Muhaberat Servisimize ulaş
mış olmalıdır, teklifler aynı gün saat 14.00'den itibaren Komisyon huzurunda açılacak olup, iste
yen teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 5136/2-1 

ATIK YAĞLAR S A T I L A C A K T I R 

Haydarpaşa Liman işletmesi Müdürlüğü Alım-Satım Komiyon Başkanlığından: 

Limanımızda biriken atık yağların bir yıl sureyle satılması için kapalı zarf usulüyle 
25/3/1997 tarihinde Limanımız Toplantı Salonunda ihale edilecektir. (Saat 15.00'de) 

Geçici teminat % 3 nısbetinde olacaktır. İhaleye ait şartnameler komisyondan temin edile
cektir. 

Yaklaşık olarak 55.000 K g . olup, fazla veya eksik olmasından Limanımız sorumlu değil
dir. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 5426/2-1 
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İNŞAAT IŞI Y A P T I R I L A C A K T I R 
Istanbul-İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından: 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının katkısı ile Müteşebbis Teşekkül Başkanlığımızın sorumlu

luğu altında yapılacak olan ikitelli Organize Kuçuk Sanayi Bölgesi Ana Arter Altyapı II. Kısım 
İkmal inşaatı birim fiyat esası ve 88/13181 sayılı kararnameye tabi olmak kaydıyla kapalı teklif 
usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 - İhale 2/4/1997 gunu saat 10.30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılacaktır. 
2 - Sözkonusu işin 1997 yılı birim fiyatlarına göre 1. keşif bedeli 2.039.000.000.000.-

TL. olup, adı geçen ış için müteşebbis teşekkül Başkanlığımıza hitaben alınacak limit içi geçici te
minatı 61.170.000.000.- T L . sidir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
Eskişehir Yolu 7. km. O.D.T.Ü. Karşısı 8. Kat 814 nolu odasındaki ihale Daire Başkanlığından 
100.000.000.- T L . na satın almaları gerekmektedir. 

4 - Dış zarfa konulacak belgeler: (İhale Dosyasındaki esaslara gore) 
a) İhaleye katılmak üzere ihale Komisyonu Başkanlığına hitaben alınmış dilekçe, 
b) imza sirküleri ve vekaletname, 
c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış olduğunuz en az keşif bedeli kadar (A) gru

bu Müeahhitlik Karnesinin aslı ve fotokopisi, 
Müteahhitlik Karnesinin. 1996 yılına ait tutarı (miktarı)'nın 1.90 ile çarpımı ışın 1997 yılı 

tahmini keşif bedelinden az olamaz. 
d) 1997 yılı birim fiyatları ile bir taahhütte bu ışın keşif bedelinin yansı kadar yol inşaatı 

işini resmi kurum veya kurluşlara "Müteahhit" sıfatıyla bitirerek geçici kabulünü yaptırdığına da
ir tasdikli İş Bitirme Belgesinin aslı ve bu iş bitirme belgesini tevsik edici son hakedış raporu as
lı ve sretı ile Geçici Kabul varsa Kesin Kabul tutanaklarının asılları ve suretleri, 

İş Bitirme Belgesinin 1996 yılma göre değerlendirilen tutarının (miktarının) 1.90 ile çar
pımı dikkate alınacaktır. 

e) İşın keşif bedelinin % 10 oranında kullanılmamış nakit kredisi ile % 10 oranında kulla
nılmamış teminat kredisi imkanlarına haiz olduğunu gösterir Banka Referans Mektubu ve Özel 
İdari şartnamedeki esasları kapsayacak açıklamalı teyit yazısı, 

f) Özel idari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter tasdikli taah
hütname, 

g) Son iki yılda yapılan işlere ait taahhüt bildirisi, 
h) İhale dosyası almdı belgesi, 
ı) Keşif bedelinin % 3'u oranında limit dahili geçici teminat mektubu, nakit veya tahvil ya-

tınlması halinde ise ilgili Halk Bankası Şubesine yatırarak alacağı makbuzun aslı, 
k) 1997 yılında alınmış Ticaret Odası Belgesi ve ikametgah Beyanı, 
1) İhale ilk ilan tarihinde 1991-1995 yıllarını kapsayan son 5 yılda vergi borcu bulunmadı

ğına dair belge ash 
m) Üzerinde Firmanın adresi yazılı muhurlu kapalı zarf ıçmde teklif mektubunu içeren ıç 

zarf, koncaktır. 
Yukarıdaki şartlara gore hazırlanacak ihale dosyasının en geç ihale gunu saat 10.00"a ka

dar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Eskişehir Yolu 7 Km. O.D.T.Ü. Karşısı 8 Kat Oda 814 nolu ad
resine alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. 

5 - Iş ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ve uygulama projelerini incelemek için Istanbul-
Ikıtelli Organize Kuçuk Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne (S.S. Demirciler Kuçuk Sanayi Site
si Yapı Kooperatifi yanı Ikıtellı-Istanbul) müracaat edilecektir. 

6 - Yeterlilik değerlendirilmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belge
leri tamam olan ve Komisyonumuzca yeterli görülen firmaların teklif zarfı açılacaktır. 

7 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez. 
8 - Müteşebbis Tşekkulümüz 2886 sayılı İhale Kanununu tabı değildir. 
Keyfiyet ilan olunur. 5428/2-1 
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KİT - KİMYASAL V E C A M M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 

Gazi Üniversitesi Rektör lüğünden : 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi çeşidi Laboratuvar-

larının ihtiyacı olan 864 kalem, kıt, kimyasal ve cam malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 

1. maddesi 2. bendine göre çıkarılan Döner Sermayeli Kuruluşlar ile ilgili İhale Yönetmeliğinin 

29/a maddesine göre satın alınacaktır. 

Miktarı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale 

Malzemenin Cinsi Kalem (TL.) (TL.) Saati 

Kıt.Kımyasal ve 864 270.032.550.000 Tahmini bedel tutarının 14.00 

Cam Malzeme % 3 oranında 

1 - İhaleye katılacak ilgili firmaların usulüne uygun hazırlayacakları teklifler ekinde; 

a) Teklif edecekleri malzemelerin tahmini bedel üzerinden % 3 geçici teminatı (Banka te

minat mektupları limit ıçı olacak.) Nakit teminatlar ise Gazı Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Ser

maye Saymanlık veznesine yatırılacaktır. 

b) Tebliğe eses olacak ikametgah belgesi, 

c) Yetki belgesi ve imza sirküleri, 

d) 1997 yılına ait Odas Sicil Kayıt Belgesi eklenecektir. 

2 - Sözkonusu kıt, kimyasal ihalesi kalem kalem yapılacak olup, teklifler kalem kalem 

değerlendirilecektir. Ancak birbirini tamamlayan kıtler aynı firmadan alınacak, Kit ve miyadlı 

maddelerin siparişleri aylık ihtiyacına göre verilecek ve peyder pey teslim edilecektir. Kimyasal 

ve cam malzemeler müteahhide ihalenin tebliğinden itibaren yasal süre içinde derhal teslim edile

cektir. 

3 - İhaleye teklif veren firmalar her bölüm içm ayrı ayrı ihale listesindeki sıra numarala

rına göre proforma fatura düzenleyeceklerdir. Teklif mektuplarında her kalemin karşılığı olan bi

rim fiyatlarını ve toplamlarını yazı ve rakamla belirteceklerdir. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmalar şartname ve eklerini Gazi Üniversitesi Tıp Fakülte

si Satın Alma Bürosunda "ücretsiz" olarak temin edebilirler. 

5 - İhaleye teklif veren firmalar teklif ettikleri kit ve kimyasal malzemelerin ambalaj şek

lini, markasını ve test adetini mutlaka belirteceklerdir. Ambalaj şekli, markası ve test adeti belir

tilmeyen kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

6 -.Teklifler en geç 21 Mart 1997 Cuma günü saat 12.00'ye kadar makbuz karşılığında 

Satın Alma Bürosuna teslim edilecektir. 

7 - Teklif aynı gün Beşevler Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Toplantı Salonunda 14.00'de 

hazır bulunan firmalar huzurunda açılacaktır. 

8 - İhaleye katılmak için telefon veya telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta

daki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

9 - Satın Alma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedel tespitinde', ödenek 

durumuna göre ihale miktarını azaltmaya veya çoğaltmaya tamamen yetkilidir. 

İlan olunur. 5246/1-1 
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482 K A L E M BEDFORT Y E D E K PARÇASI 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüz Ambarlarında bulunan 482 kalem Bedford marka araçlanna ait 

yedek parçaların satışı Fonlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre açık artırma usulü ile ihaleye 
konulmuştur. 

2 - İşin tahmini bedeli 3.371.640.000.-TL., ve teminatı 202.298.000.- T L . 'dir. K D V ay
rıca ihale bedeli üzerinden tahsil edilecektir. 

3 - İhale Eskişehir Yolu 10 Km.'deki Afet İşleri Genel Müdürlüğü Ankara adresinde Ge
nel Müdürlük binası İhale odasında 19/3/1997 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır. 

4 - İstekliler artırma şartnamesinin 3 maddesinde belirtildiği üzere adres göstermek 1997 
yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt belgesi, imza sirküleri, gerekmesi halinde vekaletname 
ve ortaklık beyannamesi ibraz ederek ihaleye katılabilirler. 

5 - Artırma şartnamesinin 6/A maddesinde belirtilen teminatı ait değerlerden süresiz te
minat mektubunun (Limit içi) ihale komisyonuna ibraz edilmesi, diğer belgelerinde (nakit veya 
tahvil) Genel Müdürlüğümüz Fon Saymanlığına yatırıp makbuzunun ihale komisyonuna verilme
si gerekmektedir. 

6 - Yukarıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ihale komisyonuna ib
raz edemeyenler ihaleye katılamazlar. 

7 - İhale dosyası aynı adreste Fon-Yönetim ve İkmal Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
İlan olunur. 5247/1-1 

201 K A L E M L A N C A R M A R K A FORKLİFTLERE AİT Y E D E K PARÇASI 

1 - Genel Müdürlüğümüz Ambarlarında bulunan Lancer Marka Forkliftlere ait 201 ka

lem yedek parçaların satışı Fonlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre Açık Artırma Usulü 

ile ihaleye konulmuştur. 

2 - İşin tahmini bedeli 134.864.000.- TL. , ve teminatı 8.091.840.- TL.'dir. K D V ayrıca 

ihale bedeli üzerinden tahsil edilecektir. 

3 - İhale Eskişehir Yolu 10 Km.'deki Afet İşleri Genel Müdürlüğü Ankara adresinde Ge

nel Müdürlük binası İhale odasında 19/3/1997 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır. 

4 - İstekliler artırma şartnamesinin 3 maddesinde belirtildiği üzere adres göstermek 1997 

yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt belgesi, imza sirküleri, gerekmesi halinde vekaletname 

ve ortaklık beyannamesi ibraz ederek ihaleye katılabilirler. 

5 - Artırma şartnamesinin 6/A maddesinde belirtilen teminatı ait değerlerden süresiz te

minat mektubunun (Limit içi) ihale komisyonuna ibraz edilmesi, diğer belgelerinde (nakit veya 

tahvil) Genel Müdürlüğümüz Fon Saymanlığına yatırıp makbuzunun ihale komisyonuna verilme

si gerekmektedir. 

6 - Yukarıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ihale komisyonuna ib

raz edemeyenler ihaleye katılamazlar. 

7 - İhale dosyası aynı adreste Fon-Yönetim ve İkmal Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

İlan olunur. 5248/1-1 
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MUHTELİF ARAÇLARA AİT 17 K A L E M T A K I M V E A V A D A N L I K L A R 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüz Ambarlarında bulunan ve kullanım alanı olmayan muhtelif 

araçlara ait 17 kalem takım ve avadanlıkların satışı Fonlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine 
göre Açık Artırma Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - İşin tahmini bedeli 253.830.000.- TL. , ve teminatı 15.229.800.-TL.'dir. K D V ayrı
ca ihale bedeli üzerinden tahsil edilecektir. 

3 - İhale Eskişehir Yolu 10 Km.'deki Afet işlen Genel Müdürlüğü Ankara adresinde Ge
nel Müdürlük binası İhale odasında 19/3/1997 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır. 

4 - İstekliler artırma şartnamesinin 3 maddesinde belirtildiği üzere adres göstermek 1997 
yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt belgesi, imza sirküleri, gerekmesi halinde vekaletname 
ve ortaklık beyannamesi ibraz ederek ihaleye katılabilirler. 

5 - Artırma şartnamesinin 6/A maddesinde belirtilen teminatı ait değerlerden süresiz te
minat mektubunun (Limit içi) ihale komisyonuna ibraz edilmesi, diğer belgelerinde (nakit veya 
tahvil) Genel Müdürlüğümüz Fon Saymanlığına yatınp makbuzunun ihale komisyonuna verilme
si gerekmektedir. 

6 - Yukarıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ihale komisyonuna ib
raz edemeyenler ihaleye katılamazlar. 

7 - İhale dosyası aynı adreste Fon-Yönetim ve İkmal Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
ilan olunur. 5249/1-1 

907 K A L E M C A S S E M A R K A İŞ MAKİNALARINA AİT Y E D E K PARÇA SATIŞI 

1 - Genel Müdürlüğümüz Ambarlarında bulunan C A S S E Marka Iş Makmalanna ait 907 

kalem yedek parçaların satışı Fonlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre Açık Artırma Usu

lü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - İşin tahmini bedeli 7.206.581.000.- TL. , ve teminatı 432.394.860.-TL.'dir. K D V ay

rıca ihale bedeli üzerinden tahsil edilecektir. 

3 - İhale Eskişehir Yolu 10 Km.'deki Afet İşleri Genel Müdürlüğü Ankara adresinde Ge

nel Müdürlük binası İhale odasında 19/3/1997 tarihinde saat 15.00'de yapılacaktır. 

4 - İstekliler artırma şartnamesinin 3 maddesinde belirtildiği üzere adres göstermek 1997 

yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt belgesi, imza sirküleri, gerekmesi halinde vekaletname 

ve ortaklık beyannamesi ibraz ederek ihaleye katılabilirler. 

5 - Artırma şartnamesinin 6/A maddesinde belirtilen teminatı ait değerlerden süresiz te

minat mektubunun (Limit içi) ihale komisyonuna ibraz edilmesi, diğer belgelerinde (nakit veya 

tahvil) Genel Müdürlüğümüz Fon Saymanlığına yatınp makbuzunun ihale komisyonuna verilme

si gerekmektedir. 

6 - Yukarıdaki belgelerin asıllarını veya noter tasdikli örneklerini ihale komisyonuna ib

raz edemeyenler ihaleye katılamazlar. 

7 - İhale dosyası aynı adreste Fon-Yönetim ve İkmal Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

İlan olunur. 5353/1-1 



O R M A N EMVALLERİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İşletmesi Akhisar Müdürlüğünden : 

Depo Adı Yol Dur. Cins ve Nevi P.Adet Adet M3.DM3. 
Muh. Bed. 

(TL.) 
Geç. Tem. 

(TL.)' Ür.Yıh 
Kavakalan, Çinge Asfalt 3.S.NB.Çz.Tomruk 13 2371 694.036 9.300.000 199.000.000 1997 
Kırkağaç Asfalt 3.S.KSB.ÇK.Tomruk 1 32 3.565 8.400.000 1.000.000 1996 
Kavakalan, Çınge, Soma Asfalt 3.S.KSB.ÇZ.Tomruk 27 5105 942.176 8.000.000 241.000.000 1997 
K.Alan, K.Köy, Çinge, Soma, S.Köy, Kırkağaç Asfalt ÇZ.Sanayi Odun 89 34725 2064.474 6.800.000 450.000.000 1996-1997 
Soma Asfalt 2.S.ÇZ.Maden Direk 1 442 27.855 7.000.000 6.000.000 1996 
Soma Orm.İçi Orm.Yolu Yapr.Yakacak Odun 1 Ster 153 1.600.000 7.500.000 1996 
Kırkağaç, Goktepe Orm.lçı Orm.Yolu İbr.Yak.Odun 10 Ster 910 1.400.000 41.000.000 1997 
Ç.Hamidiye, Soma, E.Koy, K.ağaç Asfalt İbr.Yak.Odun 14 Ster 1397 1.700.000 75.000.000 1995-96-1997 
S.Köy Asfalt İnç.Çap.San.Odun 2 Steı 244 2.800.000 21.000.000 1997 
Gölmarmara Orm.İçi Orm.Yolu Inç.Çap.San.Odun 10 Ster 500 2.400.000 40.000.000 1997 

TOPLAM 168 Parti 42675 3732.106 M3. 1.081.500.000 
3204 Ster 

1 - İşletmemizin bölge ve istif yerlerinde mevcut orman emvalleri 21/3/1997 günü saat 13.30'da İşletme Müdürlüğümüz salonunda Komisyon huzurunda açık 
artırmalı vadeli olarak satılacaktır. 

2 - Bu satışa iştirak etmek için 279 sayılı tebliğin 1 model şartnamesinde istenen belgeler şarttır. 
3 - Vadeli şartnamesine göre alıcı tebligatın işletmeden çık tarihinden itibaren 7 gün içinde alınan tebligatlar tebliğ edildiği gün 7, günden sonra alınanlar ve 

15 gün içinde yapacak emvallere ait bedelinin % 50'si ile vergi resimler peşin ilk 3 ayda bakiye bedelinin tamamının yatırılması halinde faiz alınmayacak vade süre
sinin 4 ay olarak talep edilmesi durumunda satış yapıldığı tarihden itibaren her ay için ödeme gününe kadar aylık % 5 vade faizi alınacak vade süresinin 5 ay talep 
edilmesi durumumda satışın yapıldığı tarihden itibaren her ay için ödeme gününe kadar aylık % 6 faiz alınacak vade süresinin 6 ay olarak talep edilmesi durumunda 
satışın yapıldığı tarihden itibaren her ay için ödeme gününe kadar aylık % 7 faiz alınacak ve limit dahili MUDDETSİZ B A N K A TEMİNAT MEKTUBU-TAHVİL 
karşılığında satılacaktır. İbreli ve yapraklı yakacak odunlarda ise mal bedelinin % 50'sı peşin kalan miktar için 3 ay vadeli % 5 faizi teminat mektubu karşılığı satıla
caktır. 

4 - Satışa ait şartname ve ilan Orm.Gen.Mud.de ve İzmir Orm.Böl.Müd.de şartname ve ebat listeleri İşletmemizde görülebilir. 
5 - Satışa iştirak etmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte teminat mektuplarıyla komisyona müracaatları ilan olunur. 5339/1-1 
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Çeşitli İlânlar 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından : 

D U Y U R U 
İstanbul Barosu Başkanlığından alman 20/2/1997 günlü 1646 A . B . sayılı yazıda, Çankı

rı'da 1957 yılında Halil ibrahim Şayeste'dea olma, Mehmet Doğancı'nın Baro Yönetim Kuru-
lu'nun 11/7/1996 günlü karan ile, Avukatlık Yasasının 5/b, 71 ve 74, maddeleri gereğince adının 
bir kez daha Baro Levhasından silinmesine, ruhsatnamesinin geri alınarak iptaline karar verildiği 
ve kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenm Avukatlık yapma hakkı söz konusu kararla alınmış olduğundan, Avuktalık Ya
sası Yönetmeliğı'nın 47. maddesi uyarınca duyurulur. 5346/1-1 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 
V A K F I N ADI : Aydın Eğitim ve Kültür Vakfı ( A K - V A K ) 
V A K F E D E N L E R : Hüseyin Aksu, Aslı Aksu, Mustafa Odabaş, 
V A K F I N İKAMETGAHI : Aydın 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN ADI K A R A R TARİHİ V E NO-

SU : Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/1/1997 gün, E: 1996/1570, K: 1997/32 sayılı karan. 
V A K F I N A M A C I : Aydın'da Antik Kentlerinin kazı işlerini deruhde etmek, kazı işlerinin 

finansmanına katkıda bulunmak, kazıda çalışacak fen adamları, düz işçilerin ücretlerinin ödenme
sini temınen katkıda bulunmak, kazıda kullanılacak el aletleri iş makinalan ve sair alet ve edava-
tı satın almak, ithal etmek,, sair bilimsel kurum ve kuruluşlara katkıda bulunmak, amaç ve konusu 
ile ilgili kurulmuş veya kurulacak vakıflar ile işbirliği yapmak, ortak ginşimlerde bulunmak, an
tik kentlerinin araştırma merkezlen ve kurumları açmak, açılanlara katkıda bulunmak, bunlann 
araştırma projelerim desteklemek, çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine 
sahip, araştırıcı ve yönetici yeteneklerde, Arkelog, ilim, fikir, sanat ve fen adamları olarak yetiş
melerine yardımcı olmak ve bu amaçla yarışmalar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı burslar ver
mek, ulusal ve uluslararası seminerler, kurslar, kongreler, konferanslar, sempozyum ve paneller 
düzenlemektir. 

V A K F I N M A L VARLIĞI : 500.000.000 - T L . Nakit. 
VAKFİN O R G A N L A R I : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu. 
Turk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5335 

V A K F I N A D I : Aydın Sağlık Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (ASYAV) 
V A K F E D E N L E R : Hüseyin Aksu, Aslı Aksu, Mustafa Odabaş, 
V A K F I N İKAMETGAHI : Aydın 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N M A H . ADI. K A R . TAR. V E NOSU : Aydın 1. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/1/1997 gün, E: 1996/1571, K : 1997/33 sayılı karan. 
V A K F I N A M A C I : Önce insan, düşüncesi ile daha çağdaş bir Aydın i l i için, Aydın halkı

nın işbirliğiyle yerelde yönetim, sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal-kültürel ve folklorik değerler yö
nünden kalkınma sağlamak ve yerel potansiyeli en verimli biçimde değerlendirmeye çalışarak ge
niş çaplı katılım, maddi-manevi dayanışma oluşturmak, sevgiye ve insana değer veren yeni sistem
ler yaratmak ve yaşatmaktır. 

V A K F I N M A L VARLIĞI: 500.000.000 - T L . Nakit. 
V A K F I N O R G A N L A R I : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5336/1-1 

V A K F I N A D I : Dervişoğlu Vakfı 
V A K F E D E N L E R : Erol Zeki Dervişoğlu, Dilek Dervişoğlu, Makbule Dervişoğlu, Hami

yet Gönder, Cengiz Dervişoğlu. Engin Dervişoğlu, Meral Hoşgör 
V A K F I N İKAMETGAHI: istanbul 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN A D I K A R A R TARİHİ V E NO

SU : Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 4/12/1996 gün, E: 1996/696, K: 1996/944 sayılı karan. 
V A K F I N A M A C I : M i l i ve manevi değerlere bağlı, kültürlü insan yetiştirmek, fertler ara

sında sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak, 
fertlerin meşru olan her turlu hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

V A K F I N M A L VARLIĞI: 500.000.000-TL. Nakit. 
V A K F I N O R G A N L A R I : Mütevelli Heyeti, icra Heyeti 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5329 



Sayfa : 84 RESMİ G A Z E T E 10 Mart 1 9 9 7 - S a y ı : 22929 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 
V A K F I N ADI : Türk Bilgisayar Benzetim Araştırmaları Vakfı (TÜBAV) 
V A K F E D E N L E R : Recep Yılmaz AKGÜDEN, Kadir Özkan ERENER, Mehmet Aki f 

EĞLER, Berna DENGİZ, Murat GÜVENTÜRK, Alı Rıza K A Y L A N , İhsan SABUNCUOĞLU, 
Ersan TAKÇI, Barış T A N , Ayşe Tulın YAZGAÇ, Compucom Bilgi ve iletişim Sistemleri A.Ş. 

V A K F I N İKAMETGAHI : İstanbul 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN ADI K A R A R TARİHİ VE NO-

SU : istanbul 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 8/1/1997 gün, E: 1996/623, K : 1997/1 sayılı karan 
V A K F I N A M A C I : Türkiye'de bilgisayar benzetim disiplinlerinin gelişmesine, ilerleme

sine ve ülke çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmak; ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlar
da bilgisayar benzetim modelleri ve benzetimcilerın katkısını artırmaya çalışmak, benzetimle ilgi
lenenlere yardımcı olmak ve benzetimle uğraşanlar arasında mesleki dayanışmayı sağlamak; ben
zetim alanında çalışanlan özendirmektir. 

V A K F I N M A L VARLIĞI : 5.000 Amerikan Doları.*Nakıt. 
V A K F I N O R G A N L A R I : Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetçiler 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5330 

V A K F I N ADI : Hikmet Nazif Kurşunoğlu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı. 
V A K F E D E N L E R : Hikmet Nazif Kurşunoğlu. 
V A K F I N İKAMETGAHI : İstanbul 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN A D I K A R . TAR. V E NOSÜ : 

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/12/1996 gün. E : 1996/515 K : 1996/556 sayılı karan. 
V A K F I N A M A C I : Eğitim, kültür ve sosyal yardım amaçlan yanında özel amacı, her se

viyedeki muhtaç ve başanlı talebeler ile yüksek tahsile devam eden talebelere her türlü (sağlık, 
eğitim, barınma, ders araç ve gereçlen, yurt içi ve dışı eğitim burslan vb.) yardımlarda bulunmak, 
yetkili makamlardan izin alınarak eğitim, öğretim kurumlan açmak, yapılmakta olanlara yardım
da bulunmak, fakir gençlere evlenme ve iş kurma yardımlarında bulunmak, fakir ve kimsesizlerin 
hertürlü tedavilerini ücretsiz yapmak, yaptırmak, yardıma muhtaç çocuklar, kimsesiz yaşlılar ile 
muhtaçlara hertürlü yardımlarda bulunmak, bakım ve huzur evleri açmak, vakıf amaçlan doğrul
tusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla hertürlü maddi ve manevi yardımlaşmalar
da bulunmaktır. 

V A K F I N MALVARLIĞI : 1.119.875.300-TL. Nakit ile İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, K i 
razlı Köyünde bulunan 245 DS-4c pafta, 236 ada, 32 parselde kayıtlı 281 m2 aynı yerde bulunan 
31 parselde kayıtlı 278 m2,33 parselde kayıtlı 717 m2 yüzölçümlü gayrimenkuller ile İstanbul İli, 
Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği mevkiinde bulunan 20 pafta, 172 parselde kayıtlı 
17.880 m2 yüzölçümlü deposu, idare binası, imalathanesi ve kuyusu olan bahçeli kargir fabrika
nın, aynı yerde bulunan 2218 parselde kayıtlı 15767 m2 yüzölçümlü tarlanın 4/8 hissesine tekabül 
eden 12 kat konfeksiyon teşhir ve atölyesinin çıplak mülkiyetleri. 

V A K F I N O R G A N L A R I : Vakıf Mütevelli Heyeti. Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim K u 
rulu. 

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde
si gereğince ilan olunur. 5327/1-1 

• 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı XII No.lu Gaziantep petrol bölgesinde sahip bulun

duğu AR/TPO/3054 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin temdit edilmiş süresinin so
na ereceği 15/4/1997 tarihinden 15/4/1999 tanhıne kadar Petrol Kanunu'nun 55/2, 4. maddeleri 
gereğince iki yıl süre ile temdit edilmesi ıçm 24/2/1997 tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü
nün 27. maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur. 5342/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 
VAKFİN ADİ : Yuşa Hayrat Vakfı. 
V A K F E D E N L E R : A l i Yalçın, Abdullah Çetinkaya, 
V A K F I N İKAMETGAHI : İstanbul 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN ADI K A R A R TARİHİ V E NO-

SU : Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/12/1996 gün, E: 1996/511, K : 1996/899 sayılı ka
rarı. 

VAKFİN A M A C I : Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal yardım amaçlan yanında mil l i ve ma
nevi birliğimizin güçlenmesi ve toplumda sosyal ve ekonomik dengenin sağlanmasına yardımcı 
olmak maksadıyla; ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla müştereken inançlı, ahlaklı, kültür
lü, sağlıklı, ilmi seviyesi yüksek, vatanına ve milletine bağlı gençler yetiştirmek, eğitimin kalite
sini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bu amaçla eğitim, öğretim kurumlan, kurslar, sağlık, spor ve 
sosyal yardım tesisleri inşa etmek, okul, camii ve muştemilatlannın hertürlü ihtiyaçlannı karşıla
mak, vakıf amaçları doğrultusunda faaliyette bulunan benzer kurumlara hizmetin devamlılığını 
sağlamak maksadıyla yardımlarda bulunmaktır. 

V A K F I N M A L VARLIĞI: 500.000.000,- T L . Nakit. 
V A K F I N O R G A N L A R I : Vakıf Mütevelli Heyeti. Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare He

yeti. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5328 

V A K F I N ADI : Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (KAR.SAV) 
V A K F E D E N L E R : Fatma Asuman Atakişi, Tevfık Diker, Faruk Hersanlı, Mahmut Kara-

genç, Faruk Akkor, Şerif Sami Şenözen, Ahmet Salih Çaykeser, Halil Tibet Kızılcan, Vedat Dede-
oğlu, Figen Diker, Osman Avcı, Gündüz Erimez, Hasan A l i Köse, A l i Erten, Osman Aydın Cin, 
Mehmet Erdül, Muzaffer Tufan Atakişi, Ahmet Diker, Hasan Ertuğrul Atlet, 

V A K F I N İKAMETGAHI: İzmir 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN A D I K A R . TAR. V E N O S U : 

İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/1/1997 gün, E: 1996/1162 K : 1997/18 sayılı karan. 
V A K F I N A M A C I : Türk tarihinin derinliklerine kök salmış zengin folklor kaynaklanna 

inerek, Türk Halkının özbenliğinde oluşan san'at değerlerini yansıtan kaynaklannı araştınp, bun
ları günışığına çıkarmak, milletimizin öz malı olan Türk Folklorunu yöresel derlemelerinden sap-
maksızın bilimsel yöntemlerle ve çağdaş bir anlayışla işlemek suretiyle tekrar halka vermek, ülke
miz tabi.kaynaklannın ve tabiat güzelliklerinin tanıtılmasına ve ülkemiz turizmine katkıda bulun
mak, sanat ve kültür etkinliklerini yaymak ve yaşatmak, sağlık konulannnda tesisler kurmaktır. 

V A K F I N M A L VARLIĞI : 500.000.000 - TL . Nakit. 
V A K F I N O R G A N L A R I ; Onur Kurulu, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme 

Kurulu, Danışma Kurulu, Genel Müdür, Örnek Çalışma Gruplan. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5334/1-1 

Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden : 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı X V I No.lu Antalya petrol bölgesinde Antalya, Bur

dur İlleri sının dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3191, 3230, 3231 hak sıra numaralı üç adet 
petrol arama ruhsatnamesini 1/3/1997 tarihinde terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49. maddelerinin yukanda ismi yazılı şirkete tahmil 
eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kal
dıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğünün 69. maddesi gereğince şirketin teminatın
dan karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahke
meden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

5341/1-1 
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Vakıflar Genel Müdür lüğünden : 
VAKFİN ADI : Şule Eğitim ve Kültür Vakfı. 
V A K F E D E N L E R : Hayrullah Konuk, İsmail Karaman, Ergun Horasan, Ahmet Nuri Gur-

soy, Erol Altıntaş, 
V A K F I N İKAMETGAHI : Bolu 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN ADI K A R A R TARİHİ V E NO-

SU : Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/12/1996 gün, E : 1996/801, K : 1996/705 sayılı ka
rarı. 

V A K F I N M A L VARLIĞI : Bolu İli, Merkez, Saraycık Köyünde bulunan 805 ve 810 par
sellerde kayıtlı toplam 2280 m2 yüzölçümlü gayrimenkuller. 

V A K F I N O R G A N L A R I : Genel Kurul, Yönetim Kurulu (Mütevelli Heyeti) Denetim K u 
rulu. 

V A K F I N A M A C I : Kabiliyetli kimselerin ilk ve orta dereceli eğitim ve öğretim okulları 
ile lise ve dengi meslek ve sanat okulları, yüksek okul, fakülte ve üniversitelerde her türlü özel ve 
resmi eğitim ve öğretim kurumlan ile dış ülkelerde tahsillerini yaptırmak, bunların milli, kültür ve 
geleneklere bağlı, müsbet bir zihniyet altında vatansever yetişmelerini temin etmek, bu yolda 
memleketin ihtiyaç duyduğu ilim ve fen adamı yetiştirmek, gerekli mercilerden izin alarak bilim-
sel-ekonomik-sosyal-kültürel ve teknik konularda özel yatılı veya gündüzlü ilk orta lise dereceli 
okullar ve üniversite açmak veya bunların bannma yerlerim sağlamak, yurtlar açmaktır. 

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde
si gereğince ilan olunur. 5333/1-1 

V A K F I N ADI : SOHTA SINAN EĞİTİM V E HİZMET V A K F I 
V A K F E D E N L E R : Mustafa Sağlam, Alı Tulum, Mehmet Kara, İbrahim Yıldız, Eşref A l -

bayrak, Zeki Balcıoğlu, Abidın Şentürk 
V A K F I N İKAMETGAHI : İstanbul 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN A D I K A R A R TARİHİ V E NO-

SU : Fatih 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin 20/1/1997 gün, E: 1997/50, K : 1997/24 sayılı karan. 
V A K F I N A M A C I : Vakfın menkul ve gayrımenkullerinin gerekli bürokratik işlemlerini ta

mamlayarak Kur'an Kursu, öğrenci yurdu, pansiyon gibi her türlü dini, ilmi ve milli hizmetlerde 
kullanmak, bu yurt, kurs ve pansıyonlardaki öğrencilerin eğitim, iaşe ve ibadet gibi ihtiyaç ve iş
lerini temin ve organize etmek, yüksek öğrenim kurumlarına veya ortak dereceli öğretim kurum
larının sınavlarına hazırlanan adaylara eğitimin verilmesi hususunda gerekli tesisleri kurmak, her 
dalda spor okulları açmak, dul ve yetim, kimsesiz olan muhtaçlara her türlü nakdi ve ayni yardım
lar yapmak, aylık bağlamak, hastaları tedavi ettirmek, her dalda (ilk, orta, lise, üniversite, yüksek 
lisans ve doktora) yetenekli öğrencilere maddi ve manevi yardım temin etmek, nakdi ve ayni yar
dımlar yapmak ve benzeri her turlu imkanı sağlamaktır. 

V A K F I N M A L VARLIĞI : 5.000. USD. Nakit. 
V A K F I N ORGANLARİ : Vakıf Kurucu Heyeti, Vakıf Mütevelli Heyeti. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlenne göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5332/1-1 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde sahip bu

lunduğu AR/TPO/3257 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesine istinaden Yananköy-4 Lo-
kasyonu ve Yolu bakımından petrol ameliyatı için lüzumlu olan ve anlaşma yoluyla satın alınma
sı mümkün olmayan Kilis İh, Merkez İlçesi, Kapdeğirmenı Köyü Orman Yeri Mevkiinde kain 
7.845 metrekarelik arazinin istimlakine 6326 sayılı Petrol Kanununun 87/2/b maddesi ve Kamu
laştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince karar verilmesi için 3/2/1997 tarihli dilekçesiyle 
müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27. maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 

5340/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
V A K F I N ADI : Uğurlu Hayırsevenler Eğitim, Sağlık ve Çevre V. 
V A K F E D E N L E R : A l i Rıza Aşıkkutlu 
V A K F I N İKAMETGAHI: İstanbul 
V A K F I N TESCİL K A R A R I N I V E R E N MAHKEMENİN ADI K A R A R TARİHİ V E NO-

SU : Fatih 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin 24/12/1996 gün, E : 1996/706, K . 1996/954 sayılı kara
rı. 

V A K F I N A M A C I : Vatanına ve milli ve manevi değerlerine bağlı, sağlam karakterli, 
inançlı ve kültürlü, maddi ve manevi değerlerine bağlı ve musbet bilimlerde otorite teşkil edecek 
her yönü ile sağlıklı gençler ve bilim adamları yetiştirmek amacıyla her seviyede (anaokulundan 
üniversite ve enstitülere kadar) eğitim, öğretim kurumları, modern, kütüphaneler, dokümantasyon 
ve araştırma merkezleri, kurslar, spor ve sosyal tesisler, yurtlar vs. kurmak, maddi imkanları ye
terli olmayan zeki ve başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık, sosyal yardımlarda (burs, kitap-
kırtasıye, yiyecek, giyecek vs.) bulunmak, yurtiçi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağla
mak, öğrenci, öğretmen ve din adamlarının bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını teşvik et
mek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak, çalışmalarını yayınlamak, ödüller vermek, kimsesiz
lere ve guçsulere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmaktır. 

V A K F I N M A L VARLIĞI : 500.000.000 - T L . Nakit. 
V A K F I N O R G A N L A R I : Vakıf Mütevelli Heyeti, Yüksek Danışma Kurulu, Vakıf Mecli

si, Yönetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde

si gereğince ilan olunur. 5331 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ; 

P E T R O L H A K K I N A MÜTEALLİK K A R A R 
N o : 4115 Tarihi: 28/2/1997 

Şirketlerin adı 1) Petrolex (Nederland) B V 
2) Tür-Kan Petrol Ltd. 
1) Lange Voorhourt 86/21 2514 Ej. The Hauge, Netherlands 
2) 700 Gulf Canada Square 401,9th. Avenue Alberta C A N A D A 
1) Ankara 06680 Kavaklıdere Iran Caddesi No : 21 

Karum Iş Merkezi Kat: 5 No: 437 
2) Ankara 06680 Çankaya Çankaya Caddesi No: 30/2 

: Arama ruhsatnamesi süresinin uzatılması 
XII No.lu Gaziantep PNV-TUR/XII /D 
Adıyaman, Malatya 
49.815 Hektar 
AR/PNV-TÜR/3088 
23/1/1993 
4/2/1997 

Petrolex (Nederland) B V Şirketi ile Tür-Kan Petrol Ltd. Şirketi yukarıda bölgesi, saha işa
reti, İli, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatnamesinin kanuni süresinin so
na ereceği 23/1/1997 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 55/2. maddesine göre iki 
yıl sure ile uzatılması ıçm 4/2/1997 tarihli dilekçe ile müracaatta bulunmuşlardır. 

Petrolex (Nederland) B V Şirketi ile Tür-Kan Petrol Ltd. Şirketinin süre uzatılması isteği
ne ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzuğu hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından 
uygunluğu tesbit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek 
maksadıyla, XII No.lu Gaziantep petrol bölgesinde müştereken sahip bulundukları AR/PNV-
TÜR/3088 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatnamesinin kanuni süresinin sona ereceği 
23/1/1997 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 55/2. maddesi gözönüne alınarak 
23/1/1999 tarihine kadar ik i yıl süre ile temdit edilmesine karar verildi. 5343/1-1 

Merkezleri 

Türkiye'deki adreslen : 

Müracaatın konusu 
Bölgesi ve saha işareti: 
İlleri : 
Yüzölçümü : 
Hak sıra numarası 
Veriliş Tarihi : 
Müracaat tarihi 
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Diyarbakır Askerlik Dairesi Başkanlığından : 
TURKIYE 'dek i ikamet adresinde bulunmayan ve Yurt dışında oldukları saptanan fakat 

Yurt dışı adresleride belli olmayan ve bugüne kadar Askerlik görevlerini yapmayan aşağıda kim
likleri yazılı yükümlüler. 

403 sayılı Yasanın 25 nci Madde (ç, d ve e) fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren üç ay 
içinde TÜRKİYE'ye gelerek askerlik görevlerini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedik
leri takdirde haklarında aynı Yasanın hükümlerine göre " T U R K VATANDAŞLIĞINI KAYIPET-
M E " işlemine tabi tutulacakları I L A N E N TEBLİĞ olunur. 

Sıra 
No Doğumu Adı Soyadı Baba Adı 

ilçesi 
Köy/Mah. Hane Cilt Sayfa 

2-
3-
4-

5-
6-
7-
8-
9-

10-

12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21 -
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31 -
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41 -
42-
43-
44-

45-
46-
47-
48-
49-
50-

1931- 177 
1932- 299 
1964-1295 
1966-1329 

1969-371 
1969-926 
1969- 1057 
1970- 608 
1970-1056 
1972-509 

1972-608 
1972-609 
1972- 931 
1973- 35 
1973- 271 
1974- 553 
1975- 89 
1975/622 
1975-629 
1975-633 
1975-641 
1975-1569 
1975-1681 
1975-1688 
1975- 1689 
1976- 78 
1976-428 
1976-470 
1976-638 
1976- 929 
1977- 69 
1977-103 
1977-286 
1976- 387 
1977- 435 
1977-441 
1977-450 
1977-653 
1977-703 
1977-789 
1977-1007 
1977-1008 
1977-1019 
1977-1020 

1976-1301 
1938-348 
1966-126 
1975-154 
1931-98 
1973-2796 

Mehmet 
Hamet 
Ahmet Başbuğa 
Abdulkadir 
Ulumaskan 
Cuma Avanaş 
Emin İlkme 
Mehmet Sakıp Kunt 
Naif Düşme 
Mıro Gören 
Mehmet Beslenmiş 

Sabrı Sure 
Eyyup Sınır 
Bubo Topal 
Mahmut Uçar 
Eyyup Karayel 
İbrahim Iper 
Emir Mi l l i 
İzzettin Yılmaz 
Cemal Çeken 
Yusuf Kısak 
Muzaffer Kalmaz 
Fuat Aktı 
Ahmet Ekinci 
Necmettin Tekin 
Cafer Salucu 
Özgür Kırıcı 
Aslan Oğurlu 
Ahmet Tabul 
Veysi Gezme 
Mehmet Doğan 
Bayram Yalazan 
Marcel Yunkes 
Fethi Ayaz 
Hasım Yayan 
Nihat Avanaş 
Hasan Süre 
Muhittin Süre 
Hasan Çay 
A l i Ercan 
Halil Kurt 
Abdulhalim Sıcak 
Abdulkadir Ziyanak 
İzzet Özekincı 
Mehmet Özekincı 

Mehmet Türkcan 
Mehmet Akın 
Ziver Acar 
Avgin Öztaş 
Casım Kılınç 
Salahattm Solhan 

Ahmet 
Ait 
Nehro 

Alı 
Hasan 
İsa 
Necdet 
Bilal 
İbrahim 
Abdur
rahman 
Mahmut 
Hadi 
Eyyo 
Mehmet 
Mehmet 
Kado 

V. Şehir-Yaban Ky. 
V.Şehır-A.Başak K . 
V.Şehır-Germen K . 

V.Şehir-Ballıca K . 
V.Şehir-Burç Ky. 
V.Şehır-Dınçkök K. 
V.Şehır-Gözeli K. 
V.Şehır-Güzlek K. 
V.Şehir-Bozca K. 

V.Şehır-Bakımh K. 
V.Şehir-Burç K. 
V.Şehir-Burç K . 
V.Şehır-Germen K . 
VŞehır-Golbaşı M . 
V.Şehır-Yenı Mh. 
V.Şehır-Bakımh K. 

AbdulhamıtV.Şehır-Gölbaşı Mh. 
Şeyhmus V.Şehır-Bakımh K. 

V.Şehır-Bakımlı K. 
V.Şehır-Bakımlı K . 
V.Şehır-Bakımh K . 
VŞehir-Konakyeri K . 
V.Şehir-Nergizli K . 
V.Şehir-Nergizli K . 
V.Şehir-Nergizli K . 
V.Şehir-Kala Mh. 
V.Şehır-Dede Ky. 
V.Şehir-Dinçkök K.-
V.Şehır-Germen K . 
V.Şehır-Nergizli K . 
V.Şehır-Gölbaşı M . 
V.Şehir-Kala M . 
V.Şehir-A. Başak K . 
V.Şehır-Burç K . 
V.Şehır-Burs K. 
V.Şehir-Burç K. 
V.Şehir-Burç K . 
V.Şehır-Eyyüpnebi K . 
V.Şehır-Eyyühnebi K . 
V.Şehir-Gözeli K . 
V.Şehir-Nergizli K . 
V.Şehir-Nergizli K . 
V.Sehrr-Nergizli K . 

Salih 
Kasım 
Mehmet 
Şeyhmus 
ismet 
İbrahim 
Hasım 
Sadullah 
Salım 
Kemal 
Dodo 
Yusuf 
Hatip 
E. Sabrı 
Kemal 
Reşit 
Hamit 
Sabri 
Ahmet 
Eyyup 
Osman 
Naci 
Hammı 
M.Sahh 
Maruf 
Abdur
rahman 
Ömer V.Şehir-Nergizli K. 

Midyat-Gungoren K. 
Süleyman Dargeçıt-Sumer K. 
Abdullah Dargeçit-Alayurt K. 
Murat Dargeçit-Alayurt K. 
Bekir Kızıltepe-Eymır K . 
Osman Kızıltepe-Yoldere K . 

21 
37 
50 

18 
4 

148 
105 
27 
21 

126 
31 
38 

100 
50 

154 
133 
120 
59 
73 
80 
93 
56 
95 
92 
59 
27 
13 

133 
53 
62 

367 
279 

92 
18 
4 

31 
91 
38 
20 

105 
1 

10 
107 

107 
9 

31 
31 
13 
10 
57 

051/01 
008/01 
032/01 

013/1 
010/01 
019/1 
031/1 
030/01 
014/01 

015/62 
010/01 
010/1 

032/02 
001/1 

005/02 
015/02 
001/02 
015/01 
015/01 
015/01 
015/01 
041/1 
044/01 
044/02 
044/01 
002/01 
018/1 
019/01 
032/01 
044/01 
001/4 

002/04 
008/01 
010/01 
010/01 
010/01 
010/01 
025/01 
025/03 
031/01 
044/01 
044/01 
044/02 

044/02 
037/01 
094/01 
068/01 
068/01 
52/01 
102/02 

5118/1-1 

11 
24 
54 

31 
10 
98 
74 
38 
18 

48 
41 
47 
5 

75 
35 
93 
35 
41 
63 
76 
92 
41 
92 
61 
69 
41 
18 
88 
58 
31 
51 
4 

67 
31 
12 
42 
91 
23 
35 
74 
5 
19 
9 

10 
23 
69 
54 
24 
23 
29 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden; 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 
Omvcrsılcmı/ın aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Kanun vc Öğretim 

Uvcltğııtc Yükseltme vc Alama Yönetmeliğinin i lgi l i Hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır Başvuru suresi 
ilanın vavın tarihinden itibaren 15 gımdur 

1 Profesörlük kadroları devamlı statulıı olup. adayların lum öğrenim belgelerinin birer örneklen, başvuracakları 
Anabılını Dalını belirtir dilekçelerini özgeçmişlerini bilimsel yavınlarıııı. kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara \apılaıı atıfları eğilim - öğretim faaliyetlerini. yönetimlerinde devam eden \ e biten doktora çalışmalarını 
vcva uksek Lisans (Bi l ini U/tnanlığı) çalışmaları ve başlıca eserini içeren dokümanları 6 nüsha olarak. 2 adel 
loıoguıf ile birl ikle 

2 Doçentlik kadroları devamlı statülü olup. başvuracak adayların tıını öğrenim belgelerinin birer örnekleri 
l ıub ı l ın ı Dallanın bclınır dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmiş, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti, yayın 
lısicsı ile bilimsel çalışma ve yavınlarını kapsayan dokumanı 4 nüsha olarak. 2 adel fotoğraf ile birl ikle 

NOT: 1) Dilekçeler matbu olarak düzenlenmiş olup .Personel Daire Başkanlığından alınarak doldurulacaktır 
2) Başv tınılar şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir 
MRadrotaı ılc i lgi l i bilgiler Personel Dairesi Başkanlığından öğrenilebilir 

4) llaıt edilen kadro derecesinde olanlar muraacat edebileceklerdir Aksı takdirde müracaatlar işleme 
koııtılmavacaktır 

5) Doçc!iilcnıı. bulundukları kazanılmış hak aylığı derece ve kademelerini belirtilen belgelerini vermeleri 
gerekmekledir 

6) Yurtdışından alınan diplomaların eşdeğerlılığının yapılmış olması gerekmektedir 

FAKÜL'IEST , ANABİLİM DALİ , UNVANİ DER. AD. ARANAN NİTELİKLER 
MÜHENDİSLİK 
FAKÜLTESİ 

Mukimi Müh.Böl Termodinamik ve İsı Doçenl 
Tekniği 

Endüstri Müh.Böl. Yoncv Icııı Arş Doçenl 

1 1 

i I 

Inlaut Müh. Böl. Yapı Doçent Mimar olması 

Elektronik ve 
Haher.Muh.Htil. 

Çevre Mulı.Biıl. 

Kimya Müh. Böl 

Flckııonık Doçent 

Tclckoınınıkasyon Doçent 

Dev reler v e Sistemler Doçenl 

E l c k l M a n A l vc Prof 
M ı k D T c k 

kontrol vc Kimi Sis Doçent 

Çevre Icknolojisı 

Çevre Bi l imleri 

Kimyasal Teknolojiler Prof 

Prof 
Doçenl 
Doçent 

Polımer Kimya Dalında 

1 I 

1 I 

I I 

1 I 

1 I 

1 1 

I 1 

1 I 
1 1 
I I 
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5123/1-1 

FAKÜ1.İESI ANABİİ.İM DALİ UNVANİ DER. AD. ARANAN NİTEI.İKTER 
IIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Itp 
HU. Hol. 

Oo/ Hastalıkları Doçent 1 

Dahili lıp MUİol. İç Hastalıkları 
Noroloıı 

Çocuk Silgllgl \c 
İlası 

Prof 
Prof 

Doçent 

1 
1 

1 

1 
1 Noropsıkıatrı Uzmanı Parkinson 

Hastalığı ve Hareket Bozuklukları 
konusunda deneyimli olması 

1 

HUKUK FAK. 

Özel Hukuk Bol. Medeni Hukuk 
İş \c Sos Gu\ Huk 

Dc\ lcllcr O/cl 
Hukuku 

Prof 
Doç 

Prof 

1 
1 

1 

1 (Eşya Hukuku Dalında) 
1 

1 

Kamu Huk.liol Cc/a \ e C'c/;ı Usul 
Hukuku 

Prof 1 1 

FEN-EDEBİYA 1 
FAKUI. IESİ 

Kimya Hol. ^nalılık kuma Prof 1 1 

Matematik liöl. Mal Icu ı \c 
Maicmalıklojık 

Prof 1 1 

Fiıik Böl. Genel Fizik Prof 
Doçent 

1 
3 

1 
1 

TEKNİK EĞ/J İM 
FAKUI. IESİ 

Elektronik Bil. 
Eğitimi Böl. 

Elckıroıuk Doçent 3 1 * 

Elektrik Eğit. Bol. A\dınlalıııa Tesisleri 
Eğnimi 

Doçent 1 * 

Eııerıı Tesisleri 
Eğıdnıı 
Eleklnk Mak Eğl 

Doçent 

Doçent 

1 

3 

1 * 

1 * 

Makina Eğit-Böl. Oıomotn Egıtımı Doçent 2 1 * 

•(ingilizce bilmelidirler) 

İKTİSADİ VE 
İDARİ Iİİ1..FAK. 

İşletme Bolümü Urclıın Yönetimi \c 
PaZ 

Prof 1 1 

İktisat Bol. İktisat Tarılu Doçent 3 1 

Uluslararası 
İli}. Böl. 

Uluslararası İlişkiler Doçenl 3 1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10-03-1997 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLIJ OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

12-03-1997 6B 2 99.645 
14-05-1997 6BS 65 85.199 
21-05-1997 6BS 72 83.921 
06-08-1997 9BS 149 71.212 
03-09-1997 9BS 177 66.961 
19-11-1997 10BS 254 56.696 
26-11-1997 10BS 261 55.718 
10-12-1997 10BS 275 53.896 
30-10-1997 12T 234 62.604 
07-01-1998 12TS 303 52.269 
21-01-1998 12TS 317 45.345 
04-03-1998 12TS 359 47.480 
14-01-1998 13TS 310 49.672 
21-01-1998 13TS 317 48.888 
11-02-1998 13TS 338 46.778 
25-02-1998 13TS 352 44.944 
26-03-1997 6BKV 16 97.162 
19-03-1997 7BKV 9 98.403 
09-04-1997 7BKV 30 94.687 
07-05-1997 7BKV 58 89.795 
04-06-1997 8BKV 86 85.023 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA 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 SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

25-03-1997 12T-0Z 57.00 154.658 
25-04-1997 12T-0Z 57.00 149.816 
20-11-1997 12T-0 60.00 118.082 
04-12-1997 12T-0 60.00 115.781 
18-12-1997 12T-0 60.00 113.479 
25-12-1997 12T-0 60.00 112.329 
02-01-1998 12T-0 60.00 111.014 
03-01-1998 12T-0 60.00 110.849 
15-01-1998 12T-0 60.00 108.877 
17-02-1998 12T-0 60.00 103.452 
25-02-1998 12T-0 60.00 102.137 
26-02-1998 12T-0 60.00 101.973 
11-07-1997 60T-D 102.48 167.946 
01-01-1998 60T-D 122.26 122.777 
11-01-1998 60T-D 122.26 119.428 
01-07-1999 60T12-D 7.67 102.227 
31-03-1997 12T-0Z TEFE+6 179.573 
01-05-1997 24T-0Z TEFE+6 165.118 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10-03-1997 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

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

03-05-1997 12T-OZ TEFE 156.791 
06-05-1997 36T-OZ TEFE+6 163.945 
18-05-1997 36T-OZ TEFE+6 161.130 
26-05-1997 36T-OZ TEFE+6 159.254 
31-05-1997 12T-OZ TEFE 151.192 
05-06-1997 12T-OZ TEFE 150.530 
15-06-1997 36T-OZ TEFE+6 155.630 
21-06-1997 36T-OZ TEFE+6 154.650 
24-06-1997 36T-OZ TEFE+6 154.160 
03-07-1997 12T-OZ TEFE 146.884 
09-07-1997 12T-OZ TEFE+6 151.926 
14-07-1997 24T-OZ TEFE+6 151.230 
15-07-1997 12T-OZ TEFE+6 151.090 
28-07-1997 36T-OZ TEFE+6 149.280 
07-08-1997 12T-OZ TEFE 142.579 
20-08-1997 12T-OZ TEFE 140.371 
04-09-1997 12T-OZ TEFE 137.608 
25-09-1997 12T-OZ TEFE 132.903 
02-10-1997 12T-OZ TEFE 131.340 
09-10-1997 12T-OZ TEFE 129.788 
30-10-1997 12T-OZ TEFE 125.134 
06-11-1997 12T-OZ TEFE 123.700 
13-11-1997 12T-OZ TEFE 122.286 
20-11-1997 12T-0Z TEFE 120.872 
04-12-1997 12T-OZ TEFE 118.276 
25-12-1997 12T-OZ TEFE 115.254 
25-12-1997 24T-OZ TEFE+6 116.640 
29-12-1997 12T-0 TEFE+6 115.984 
29-12-1997 12T-OZ TEFE 114.678 
30-12-1997 12T-0 TEFE+6 115.820 
30-12-1997 12T-OZ TEFE 114.534 
01-01-1998 12T-0Z TEFE 114.194 
01-01-1998 60T-OZ TEFE+6 115.441 
08-01-1998 12T-OZ TEFE 112.825 
22-01-1998 12T-OZ TEFE 110.085 
05-02-1998 12T-0Z TEFE 107.195 
12-02-1998 12T-OZ TEFE 105.614 
12-02-1998 24T-0Z TEFE+6 106.073 
15-02-1998 12T-OZ TEFE 104.936 
16-02-1998 24T-OZ TEFE+6 105.095 
26-02-1998 12T-0Z TEFE 102.452 
05-03-1998 12T-OZ TEFE 101.000 
11-06-1998 24T-OZ TEFE+6 156.284 
09-07-1998 24T-OZ TEFE+6 151.926 
05-03-1999 24T4 TÜFE»25 101.072 
11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 151.647 
31-12-1999 60T-OZ TEFE+6 115.655 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 115.441 
11-01-2000 60T-OZ TEFE+6 113.296 
07-04-2000 60T-OZ TEFE«1.15 180.190 
11-07-2000 60T-0Z TEFE 145.993 
31-12-2000 60T-OZ TEFE 114.390 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 115.441 
11-01-2001 60T-OZ TEFE+6 113.296 
11-07-2001 60T-OZ TEFE 145.993 
31-12-2001 60T-OZ TEFE+6 115.655 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 115.441 
11-01-2002 60T-OZ TEFE+6 113.296 
07-04-2005 120T-OZ TEFE*1.15 180.190 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10-03-1997 TARİHİNDEKİ GÖSTERSE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

4- T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ 

19-06-1997 
02-03-1998 
25-09-1999 
15-11-1999 

VADE 
TARİHİ 

02-06-1997 

VADE 
TARİHİ 

17-03-1997 
13-05-1997 
15-05-1997 

VADE 
TARİHİ 

TANIM 

6B01 
36T01 
36T201 
36T201 

TANIM 

3B12 

TANIM 

3B13 
3B13 
3B13 

TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

125.799 
128.090 
128.674 
127.062 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 AVUSTURYA ŞİLİNİ KARŞILIĞI) 

10.279 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 BELÇİKA FRANGI KARŞILIĞI) 

3.526 
3.507 
3.506 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

20-06-1997 6B16 73.344 
25-06-1997 6B16 72.785 
18-08-1997 6B16 72.306 
14-11-1997 12T16 75.492 
18-11-1997 12T16 75.379 
26-11-1997 12T16 75.153 
27-11-1997 12T16 75.124 
29-11-1997 12T16 75.068 
04-12-1997 12T16 74.927 
09-12-1997 12T16 74.785 
12-12-1997 12T16 74.700 
16-12-1997 12T16 74.587 
18-12-1997 12T16 74.531 
19-12-1997 12T16 74.502 
20-12-1997 12T16 74.474 
23-12-1997 12T16 74.389 
27-12-1997 12T16 74.276 
03-01-1998 12T16 74.126 
06-01-1998 12T16 74.039 
07-01-1998 12T16 74.010 
10-01-1998 12T16 73.923 
15-01-1998 12T16 73.778 
16-01-1998 12T16 73.749 
23-01-1998 12T16 73.546 
23-01-1998 12T16A 72.342 
18-11-1999 36T216 73.378 

VADE 
TARİHİ 

13-05-1997 

VADE 
TARİHİ 

02-06-1997 

TANIM 

3B17 

TANIM 

3B18 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 FRANSIZ FRANGI KARŞILIĞI) 

21.457 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 HOLLANDA FLORİNİ KARŞILIĞI) 

64.081 
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T Ü R K İ Y E CUMHURİYET MERKEZ B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T 
L E R İ N İ N T İ P VE VADELER İ T İ B A R I Y L A 1 0 - 0 3 - 1 9 9 7 T A R İ H İ N D E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ 
Ğ İ N D E K İ GÜNLÜK D E Ğ E R L E R İ : 

4 - T . C . B A Ş B A K A N L I K , H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I N C A İ H R A Ç 
E D İ L E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T L E R İ 

VADE 
T A R İ H İ 

0 5 - 0 5 - 1 9 9 7 
0 7 - 0 5 - 1 9 9 7 

TANIM 

3B45 
3B45 

BUGÜNKÜ DEĞER 
C l İ N G İ L İ Z S T E R L İ N İ K A R Ş I L I Ğ I 

? 0 0 . 1 5 0 
2 0 0 . 0 7 4 

5 - T . C . B A Ş B A K A N L I K , KAMU O R T A K L I Ğ I İ D A R E S İ B A Ş M ' U Ğ I N C A İ H R A Ç 
E D İ L E N G E L İ R O R T A K L I Ğ I S E N E T L E R İ 

VADE 
T A R İ H İ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
ABD DOLARI K A R Ş I L I Ğ I ) 

2 1 - 0 3 - 1 9 9 7 36G012 1 2 7 . 9 6 9 
1 9 - 0 9 - 1 9 9 7 36G012 1 2 8 . 0 1 5 

VADE KUPON KLN>GN D A H İ L BUGÜNKÜ DEĞER 
T A R İ H İ TANIM F A İ Z ORANI ( i . O O . 0 0 0 . - T L Ü Z E R İ N D E N ) 

0 5 - 0 5 - 1 9 9 7 36G TEFE+6 1 6 4 . 1 8 0 
0 9 - 0 5 - 1 9 9 7 36G TEFE+6 1 6 3 . 2 4 2 
1 0 - 0 5 - 1 9 9 7 36G TEFE+6 1 6 3 . 0 0 7 
1 2 - 0 5 - 1 9 9 7 36G T E F E + 6 1 6 2 . 5 3 8 
1 6 - 0 5 - 1 9 9 7 36G TEFE+6 1 6 1 . 6 0 0 
1 8 - 0 5 - 1 9 9 7 36G TEFE+6 1 6 1 . 1 3 0 
0 3 - 0 6 - 1 9 9 7 36G TEFE+6 1 5 7 . 5 9 1 

OTOYOL S E N E T L E R İ 

VADE BUFÜNKÜ DEĞER 
T A R İ H İ TANIM ABD » O L A R I K A R Ş I L I Ğ I ) 

3 1 - 0 3 - 1 9 9 7 OG 1 2 3 . 3 4 7 
1 8 - 0 4 - 1 9 9 7 OG H 2 2 . 9 2 8 
0 1 - 0 5 - 1 9 9 7 OG (122.627 
3 0 - 0 6 - 1 9 9 7 OG 1 2 1 . 2 5 8 
3 1 - 0 7 - 1 9 9 7 OG 1 2 0 . 5 6 3 
0 1 - 0 9 - 1 9 9 7 OG 1 1 9 . 8 5 3 
3 0 - 0 9 - 1 9 9 7 OG 1 1 9 . 2 1 7 
1 8 - 1 0 - 1 9 9 7 OG 1 1 8 . 8 2 6 
0 1 - 1 1 - 1 9 9 7 OG 1 1 8 . 5 2 3 
3 1 - 1 2 - 1 9 9 7 OG 1 1 7 . 2 4 3 
3 1 - 0 1 - 1 9 9 8 OG 1 1 6 . 5 9 3 
0 1 - 0 3 - 1 9 9 8 OG 1 1 5 . 9 9 1 
3 1 - 0 3 - 1 9 9 8 OG 1 1 5 . 3 5 9 
0 1 - 0 5 - 1 9 9 8 OG 1 1 4 . 7 0 4 
3 1 - 0 7 - 1 9 9 8 OG 1 1 2 . 8 0 2 
0 1 - 0 9 - 1 9 9 8 OG 1 1 2 . 1 4 1 
3 0 - 0 9 - 1 9 9 8 OG 1 1 1 . 5 4 4 
0 1 - 1 1 - 1 9 9 8 OG 1 1 0 . 8 9 0 
3 1 - 0 1 - 1 9 9 9 OG 1 0 9 . 0 5 1 
0 1 - 0 3 - 1 9 9 9 OG 1 0 8 . 4 7 2 
3 1 - 0 3 - 1 9 9 9 OG 1 0 7 . 8 7 6 
0 1 - 0 5 - 1 9 9 9 OG 4 0 7 . 2 6 3 
3 0 - 0 9 - 1 9 9 9 OG İ 0 4 . 3 0 8 
3 1 - 0 3 - 2 0 0 0 OG 1 0 0 . 8 5 9 
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T Ü R K İ Y E CUMHURİYET MERKEZ B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T 
L E R İ N İ N T İ P V E VADELER İ T İ B A R I Y L A 1 0 - 0 3 - 1 9 9 7 T A P İ H İ N O E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ 
Ğ İ N D E K İ GÜNLÜK D E Ğ E R L E R İ : 

6 - T . C . B A Ş B A K A N L I K , Ö Z E L L E Ş T İ R M E İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I N C A 
İ H R A Ç E D İ L E N Ö Z E L L E Ş T İ R M E T A H V İ L L E R İ 

VADE KUPON KUPON D A H İ L BUGÜNKÜ DEĞER 
T A R İ H İ TANIM F A İ Z ORANI < 1 0 0 . 0 0 0 , - T L Ü Z E R İ N D E N ) 

02- - 0 2 - 1 9 9 8 360 TEFE+6 1 0 8 . 5 1 7 
17- - 0 2 - 1 9 9 8 3 6 0 T E F E + 6 1 0 4 . 8 5 0 
16 - 1 2 - 1 9 9 8 360 TEFE+6 1 1 8 . 1 1 8 
17- - 0 2 - 1 9 9 9 3 6 0 TEFE+6 1 0 4 . 8 5 0 
16- - 1 0 - 1 9 9 9 360 TEFE+6 1 3 1 . 2 0 8 
18- - 1 0 - 1 9 9 9 360 T E F E + 6 1 3 0 . 7 1 4 
01 - 1 1 - 1 9 9 9 360 T E F E + 6 1 2 7 . 2 8 1 
12- - 1 0 - 1 9 9 9 3 6 0 T - D 9 9 . 1 9 1 4 0 . 4 9 1 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
T A R İ H İ TANIM (1 ABD DOLARI K A R Ş I L I Ğ I ) 

12- - 1 0 - 1 9 9 9 360T 1 2 8 . 7 4 3 

7 - T . C . BAŞBAKANLIK H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I ' N C A İ H R A Ç E D İ L E N 
G E L İ R O R T A K L I Ğ I S E N E T L E R İ 

VADE KUPON KUPON D A H İ L BUGÜNKÜ DEĞER 
T A R İ H İ TANIM F A İ Z ORANI ( ' 0 0 . 0 0 0 . - T L Ü Z E R İ N D E N t 

24- - 0 5 - 1 9 9 7 24G2D 9 1 . 0 8 1 2 6 . 6 7 0 

8 - Y U K A R I D A K İ MADDELERDE B E L İ R T İ L E N L E R D I Ş I N D A KALAN D E V L E T İ Ç BORÇLANMA 
S E N E T L E R İ NOMİNAL D E Ğ E R L E R İ Ü Z E R İ N D E N D E Ğ E R L E N D İ R İ L E C E K T İ R . 
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DUYURU 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Arşiv Belgeleri

ne Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezalimi-lU" adlı eser, KDV dahil 500.000—TL. 

fiyatla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (İvedik Cad. No : 59 Yenimahalle!AN

KARA) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (Ticarethane Sok. 

No : 12 SultanahmetlİSTANBUL) adresinde satışa sunulmuştur. 
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