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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, büyük şehir belediyeleri yönetiminin hukuki statüsünü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini
sağlayacak bir şekilde düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin kuru
luş, görev ve yetkilerine, merkezi idare ve diğer mahalli idareler ile münasebetle
rine dair esas ve usulleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3. — Bu Kanunda sözü geçen deyimlerden;
Büyük şehir: Belediye sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan şehirleri.
İlçe belediyesi: Büyük şehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kurulan
belediyeleri.
İfade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Sınırlar
Kuruluş
MADDE 4. — Büyük şehirlerde büyük şehrin adı ile bir «büyük şehir belediyesi», büyük şehir dahilindeki ilçelerde ilçelerin adım taşıyan «ilçe belediyeleri»
kurulur.
Merkez ilçeler bu Kanunun uygulanması bakımından ayrı bir ilçe sayılarak
ve bu ilçenin büyük şehir belediyesi içinde kalan kısmında «merkez ilçe belediyesi»
adı ile bir belediye kurulur.
Sınırlar
MADDE 5. — Büyük Şehir Belediyelerinin sınırları, ismini aldıkları büyük
şehirlerin belediye sınırlarıdır.
ilçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyük şehir belediyesi içinde kalan
kısımlarının sınırlarıdır.
Büyük şehir belediyesi bulunan illerde, o ilin adı ile anılan mahkemeler ile
Büyük Şehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerin adı ile anılan mahkemelerin yargı
çevreleri, ilçe sınırlarına bakılmaksızın, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakim
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki, Hak, İmtiyaz ve Muafiyetler
Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin görevleri
MADDE 8. — A) Büyük şehir belediyelerine ait görevler:
a) Büyük şehir yatırım plan ve programlarını yapmak,
b) Büyük şehir nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak
uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat
imar planlarını onaylamak ve uygulanmasını denetlemek,
c) Büyük şehir dahilindeki meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak,
yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak ve kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,
d) Yolcu ve yük terminalleri, katlı otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek
veya işlettirmek,
e) Çevre sağlığı ve korunmasını sağlamak, 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi
müesseselerin açılış ve çalışmalarına ruhsat vermek,
f) Yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak, sosyal ve kültürel hizmetleri
yerine getirmek, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,
g) Büyük şehir dahilindeki su, kanalizasyon, her nevi gaz, merkezi ısıtma
ve toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kur
durmak, işletmek veya işlettirmek,
h) Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar
kurmak ve işletmek,
i) Mezarlık alanlarım tespit ve tesis etmek ve işletmek,
j) Çöplerin ve sanayi atıklarının toplanma yerlerini belirtmek, değerlendiril
mesi ve imhası için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
k) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak isim ve numaraları ile bunlar üzerin
deki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,
1) Toptancı halleri ve mezbahalar yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlet
tirmek,
m) İtfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı maddeler üreten ve
ve depolayan
depolayan yerleri tespit etmek, fabrikalar ve sanayi kuruluşlarının bulundurmaları
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zorunlu olan yangın söndürme ve çevre sağlığına ilişkin araç, gereç ve tesisleri tespit etmek ve bu kuruluşları denetlemek,
n) İlçe belediyeleri arasındaki ihtilaflarda, zabıta veya diğer belediye hizmet
lerinin koordinasyonunu sağlamak,
o) Büyük şehir çapında ortak finansman ve yatırımı gerektiren hizmetlerin
gerçekleştirilmesini sağlamak,
p) Büyük şehir belediyesince işletilen alanlarda zabıta hizmeti ile diğer be
lediye hizmetleri ve ruhsat verme işlemlerini yürütmek.
B) İlçe belediyelerine ait görevler:
(A) fıkrası dışında kalan ve yürürlükteki mevzuatla belediyelere verilen bü
tün görevler ilçe belediyelerince yürütülür.
(A) fıkrasının (f) ve (1) bentlerindeki görevler ilçe belediyelerince de yapılabilir. Bu görevlerden hangilerinin ilçe belediyelerince yürütüleceği yönetmelikle be
lirtilir.
Hizmetlerin dağılım esasları
MADDE 7. — Büyük şehir belediyeleri 8 ncı maddenin (A) fıkrasında sayılan
hizmetleri; mali ve teknik imkanları ile nüfus ve hizmet alanım dikkate alarak, bu
hizmetlerden istifade edecek ilçe belediyeleri arasında dengeli olarak yürütmek
zorundadır.
İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya bir kaçı mali külfeti kendilerince
karşılanması ve talepte bulunmaları kaydıyla büyük şehir belediye meclisinin kararına dayanarak ortaklaşa veya bizzat büyük şehir belediyesince yapılabilir.
Büyük şehir dahilindeki alt yapı hizmetleri ile kara ve deniz taşımacılığı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyük şehir belediye başkanının başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve kuruluşları
temsilcilerinin katılacağı bir «Alt Yapı Koordinasyon Merkezi» ile bir «Ulaşım Koor
dinasyon Merkezi» kurulur. İlçe belediye başkanları kendi görev sahalarım ilgilen
diren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye sıfatıyla katılırlar.
Alt Yapı Koordinasyon Merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarınca büyük şehir
dahilinde yapılacak alt yapı yatırımları için Kalkınma Planı ve Yıllık Programlara
uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir. Bu kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşça aynı anda yapılması
gerekenler «Ortak Program»a alınır. Ortak programa alman alt yapı hizmetleri
için Devlet, belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler
Alt Yapı Koordinasyon Merkezinde teşekkül ettirilecek «Alt Yapı Yatırım Fonu» na
aktarılır.
Ortak programa alınmayan yatırımlar için her Bakanlık ile ilgili büyük şehir
ve ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları Alt Yapı Koordinasyon Mer
kezince tespit edilen programa göre harcamalarını kendi bütçesinden yaparlar.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi şehrin ulaşım planına göre toplu taşıma araç
larının güzergâh, zaman ve bilet tarifelerini yapmaya ve bu tarifeleri uygulamaya
yetkilidir. Bu işlemler yapılırken il trafik komisyonları ile gerekli koordinasyon sağlanır.
Koordinasyon Merkezlerince alınan ortak yatırım ve toplu taşımla ilgili karar
lar bütün belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcıdır.
İmar ve yol istikamet planlarında meydan, yol, park, yeşil saha ve otopark
gibi umumi hizmetlere ayrılan alanlarda ve imar uygulaması sırasında yapılmak
kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkuller görev alanları itibariyle
büyük şehir ve ilçe belediyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı karan ile bedelsiz
olarak terkedilebilir ve tapu kaydı terkin edilir.
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Koordinasyon merkezlerinin çalışma esas ve usulleri ile fonlarda yapılacak
harcamalara ilişkin esaslar ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak İçişleri ve Maliye
ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.
Mali durumu yetersiz ilçe belediyelerine büyük şehir belediyesince mali yar
dımda bulunulabilir.
Hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetler
MADDE 8. — Büyük şehir ve ilçe belediyeleri, görevli oldukları konularda,
1580 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile belediyelere tanı
nan hak, yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.
Toplu taşım araçları ile bunların parçalarının büyük şehir belediyelerince sabit
ve hareketli iş, makineleri ile bunların parçalarının büyük şehir ve İlçe belediyele
rince ithalinde hiçbir gümrük vergi, resim ve harcı alınmaz. Yurt içinde imal edilip,
büyük şehir ve ilçe belediyelerince satın alman bu gibi araç ve gereçler için ihracat
muamelesi yapılmış sayılır.
1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 140 ıncı maddesinde belirtilen ve gümrüğe terkedilmiş sayılan eşya büyük şehir ve ilçe belediyelerine aynı kanunun
141 inci maddesine tabi olmaksızın CİF değerinin % 10'u karşılığında satılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Büyük Şehir Belediyesinin Organları
Organlar
MADDE 9.— Büyük şehir belediyesinin organları; «Büyük Şehir Belediye
Meclisi», «Büyük Şehir Belediye Encümeni» ve «Büyük Şehir Belediye Başkanı» dır.
Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin seçilmiş organları veya bu organların üye
leri hakkında görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar bu organları veya organların üyelerini görevden uzaklaştırabilir.
Büyük şehir belediye meclisi
MADDE 10.— Büyük şehir belediye meclisleri 18.1.1984 tarihli ve 2972 sayılı
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunun 6 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen esaslara göre teşekkül eder ve görev sü
resi 5 yıldır. Büyük şehir belediye meclisi üyelerinin.ILÇE
ilçû belediye meclisi üyelikleri
devam eder.
İlçe belediye başkanları, büyük şehir belediye meclisinin tabii üyeleridir.
İlçe belediye meclislerinin fesih veya herhangi bir sebeple boşalması halinde
yeni seçim yapılıncaya kadar ilçe belediye meclisi yetine kaim olun kurulların üyeleri büyük şehir belediye meclis görevini de ifa ederler. Ancak bu şekilde katılacak
üye sayısı o ilçe için belirlenen seçilmiş üye sayısını geçemez.
2972 sayılı Kanunun 8 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen esaslara göre se
çilen üyeler büyük şehir belediye meclisi üyeliği sıfatını kazanırlar.
Büyük şehir belediye meclisinde meseleleri tetkik etmek üzere komisyonlar
teşkil edilebilir.
Meclisin çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Üyeliğin sona ermesi
MADDE 11. — Büyük şehir veya ilçe belediye meclisi üyeliklerinden herhangi
birinin sona ermesi halinde, diğer meclisteki üyelik sıfatı da Sona erer.
Meclis toplantısı
MADDE 12. — Büyük şehir belediye meclisi olağan veya olağanüstü olarak
toplanır.
Olağan toplantılar Kasını. Mart ve Temmuz ayları başında yapılır.
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Büyük şehir belediye encümeni
MADDE 13. — Büyük şehir belediye encümeni, büyük şehir belediye başkam
veya tevkil edeceği şahsın başkanlığında. Genel Sekreter, büyük şehir belediyesinin
imar, fen, hukuk, hesap ve yazı işleri ve personel işlerini yürüten birim başkanlarından oluşur.
Büyük şehir belediye başkanı
MADDE 14. — Büyük şehir belediye başkanı, büyük şehir belediye sınırları
İçindeki seçmenler tarafından 5 yıl süre ile seçilir.
Büyük şehir belediye başkanı, belediye başkanına verilen kanuni görevler
yanında ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve beraberliği sağlamakla da görevli ve yetkilidir.
Büyük şehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bütün kararlar büyük şe
hir belediye başkanına gönderilir.
Büyük şehir belediye başkanı konunun meclislerde tekrar görüşülmesini is
teyebilir. Meclisler kararlarında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar edebilirler ve bu hal
lerde meclis karan kesinleşmiş olur.
Büyük şehir belediye başkanının diğer görevleri şunlardır:
a) Büyük şehir tüzelkişiliğini temsil etmek,
b) Büyük şehir belediye meclisince onaylanan nazım imar planlarını uy
gulamak.
c) Büyük şehir belediye meclisi ve encümeninin kararlarını uygulamak,
d) Büyük şehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin,
düzenli ve süratli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
e) Büyük şehir belediyesi ve bağlı kuruluştarı ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik tekliflerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini
hazırlayarak ilgili organlara göndermek,
f) Büyük şehir belediyesinin gelir, alacak, hak ve menfaatlerini izlemek ve
tahsil ettirmek,
g) Bu Kanunda öngörülen hallerde yetkili organların kararım da almak şartıyla büyük şehir belediyesi adına sözleşmeler yapmak, bağış kabul etmek, bağlayıcı her türlü hukukî akit ve tasarruflarda bulunmak,
h) Dairelerde, idari ve adli yargı mercilerinde davacı veya davalı sıfatıyla
büyük şehir belediyesini temsil etmek veya başkasına vekalet yetkisi vermek,
i) Dava değeri 500.000 TL.'dan az olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasına karar vermek,
j) İta amiri sıfatıyla verile emirlerini imza etmek veya bu konuda yetki
vermek,
k) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak,
1) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden,
büyük şehir belediyesi görevlerine ilişkin bulunan hizmetleri yerine getirmek ve
yetkileri kullanmak,
m) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe belediye baş
kanlarına devretmek,
n) İlçe belediyelerince yapılan hizmetlerin etkinliğini sağlayın tedbirleri
almak ve bu amaçla gerektiğinde mahallinde denetlemelerde bulunmak.
1580 sayılı Belediye Kanununun 61 ve 76 ncı maddeleri hükümlerindeki 2/3
çoğunluk şartı büyük şehir belediye başkanları için 3/4 olarak uygulanır.
Başkanvekili
MADDE 15- — Büyük şehir belediye meclisi her yılın ilk olağan toplantısında bir belediye başkanvekili seçer. Başkanvekili, başkanlığın herhangi bir sebeple
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boşalması, başkanın görevli olarak büyük şehir belediyesi dışına çıkması veya yıl
lık, mazeret ve hastalık izinleri veya görevden uzaklaştırma sebebiyle, görevinden
geçici olarak ayrılması hallerinde başkanlığa vekalet eder.
Büyük şehir belediye başkanvekili, ilçe belediyelerinde meclis üyeliğinden
başka bir görev alamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Büyük Şehir Belediyesi Teşkilatı
Genel Sekreter ve yardımcıları
MADDE 16. — Büyük şehir belediyesinde hizmetlerin başkan adına, onun
direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamak üzere bir genel sekreter
ve en çok dört genel sekreter yardımcısı bulunur.
Genel Sekreter büyük şehir belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile, Genel Sekreter yardımcıları ise büyük şehir belediye başkanınca
atanır.
Büyük şehirlerde, belediye başkan yardımcısı bulunmaz.
Büyük şehir belediyelerinde, Genel Sekreter ve yardımcısı kadroları. Daire
Başkanı kadroları ve büyük şehir belediyesine bağlı işletme ve kuruluşların Genel
Müdür kadroları ile ilçe belediyeleri başkan yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
Sözleşmeli personelin ücretleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük
Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle tespit edilir.
Teşkilat
MADDE 17. — Büyük Şehir belediyeleri genel sekreterin yönetiminde daire
başkanlığı, müdürlük, şeflik ve memurluklardan teşekkül eder.
Birimler, hizmet gereklerine göre, büyük şehir belediye meclisinin kararı ve
İçişleri Bakanlığının onayı ile kurulur.
Daire başkanları ve diğer personel büyük şehir belediye başkanınca atanır.
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, koordinasyon merkezlerin
de ikinci görev verilmek suretiyle çalıştırılır.
Büyük şehir belediyeleri bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile,
ilçe belediyeleri kendi aralarında ve büyük şehir belediyesi ile, teknik ve hesabata
ilişkin konularda bizzat yazışabilirler.
Büyük şehir belediyelerinin hizmet alanlarına giren konularda büyük şehir
belediye başkanlığına istişari mahiyette görüş bildirmek üzere büyük şehir belediyesi danışma kurulu kurulabilir. Bu kurulun üye sayısı 10'u geçemez.
Danışma kurulları, kuruluş, görev ve çalışma şekil ve şartları ile kurul üyelerine verilecek hakkı huzur miktarları, büyük şehir belediye meclisince kabul edilecek bir yönetmelikle düzenlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Büyük Şehir Belediye Maliyesi
Büyük şehir belediyesi gelirleri
MADDE 18. — Büyük şehir belediyesinin gelirleri şunlardır:
a) 2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile ek ve tadillerine göre
Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ilçe belediyelerine verilmesi
gereken paylardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlar dahilinde ayrılarak İller Bankasınca gönderilecek pay,
b) Büyük şehir belediyesinin bulunduğu i l merkezinde yapılan Genel Bütçe
Vergi Gelirleri Tahsilat toplamı üzerinden gelir saymanlarınca hesaplanıp, ertesi
ayın sonuna kadar ilgili büyük şehir belediyesine yatırılacak % 3 pay,
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c) 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan nispet ve esaslara göre tahsil olunacak Elektrik ve Havagazı Tüketim vergisi ile Temizleme ve Aydınlatma Harcının % 50'si,
d) Büyük şehir belediyelerine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler ile spor,
eğlence ve dinlenme yerleri ve yeşil sahalar içinde tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları,
e) 6 ncı maddenin (A) fıkrasının (c) bendinde belirtilen alanlardaki ilan
asma yerleri, elektrik direkleri, büfeler ile tercihli yollardaki bariyerlere konulacak
her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri,
f) Hizmetlerin büyük şehir belediyesi tarafından yapılması şartıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen nispet ve esaslara göre alınacak yol, su
ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları,
g) Kamu idare ve müesseselerinin yardımları,
h) İç ve dış borçlanmalar ile tahvil ve hisse senedi gelirleri,
i) Şartlı ve şartsız bağışlar,
j) Büyük şehir belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri,
k) Yapılacak hizmetlere karşılık alınacak paralar,
1) Büyük şehir belediyesi iktisadi teşebbüslerinin safi hasılatından büyük
şehir belediye meclisince belirlenecek oranda alman hisseler,
m) Diğer gelirler,
(b) fıkrasındaki % 3'lük pay Bakanlar Kurulunca % 8 oranına kadar artırılabilir
Büyük şehir belediyesinin giderleri
MADDE 19. — Büyük şehir belediyesinin giderleri şunlardır:
a) Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen hizmet ve görevlerin gerektirdiği
harcamalar,
b) Bağlı kuruluşlarına verecekleri sermaye ve yapacakları yardımlarla or
taklıklara katılma payları,
c) Büyük şehir belediyesi mallarının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,
d) Diğer giderler.
Plan program ve bütçeler
MADDE 20. — Büyük şehir dahilindeki tüm hizmetler, Devlet Kalkınma Planının ilke, hedef ve sürelerine uygun olarak yapılacak plan ve programlara göre
yürütülür.
Büyük şehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri bütçelerinin hazırlanması ve
uygulanmasında 1580 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Büyük şehir belediye bütçeleri doğrudan, ilçe belediye bütçeleri ise Büyük Şe
hir Belediye meclisince, yatırım hizmetler arasında bütünlük sağlayacak şekilde
aynen veya tadilen kabul edildikten sonra ilgili vali tarafından onaylanır.
Büyük şehir ve ilçe belediye bütçeleri büyük şehir belediye meclisinde aynı
toplantı döneminde ve birbiri arkasına görüşülerek karara bağlanır ve tek bir büt
çe halinde bastırılır.
Büyük şehir belediye meclisi, ilçe bütçelerini kabul ederken; vali, büyük şehir
ve ilçe belediye bütçelerini onaylarken-,
a) Bütçe metnindeki, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya ve değiştirmeye,
b) Belediyelerin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya veya kanuni
yetki üzerindeki gelir tahminlerini normal ve kanuni hadde indirmeye,
c) Yapılması görev olmayan hizmetler için konulmuş ödenekleri çıkarmaya.
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d) Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri ve kesinleşmiş yönetim borçlarını eklemeye,
e) Yıllık yatırım programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli ödenekleri
eklemeye,
Yetkilidir.
Yapılan bu ekleme ve çıkartmalar dikkate alınarak bütçeler büyük şehir
belediye meclisi veya vali tarafından denkleştirilir.
Vali tarafından yapılan değişikliklere karşı bütçenin büyük şehir belediyesine intikalinden itibaren 20 gün içinde büyük şehir belediye başkanınca görevli ida
ri yargı mercilerine itiraz edilebilir. İtirazlar idarî yargı mercilerince 30 gün içinde karara bağlanır.
Bütçede yapılacak her türlü değişiklik bütçenin yapıldığı usule tabidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uygulanacak hükümler
MADDE 21. — 1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın, bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümleri büyük şehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır.
Belediye şubeleri
MADDE 22. — Büyük şehir belediyelerince belediye şubesi tesis edilemez.
Yönetmelik
MADDE 23. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlarda yönetmelikler
le düzenlemelerde bulunmaya, İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Bu yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanır.
İhtilafların çözümü
MADDE 24. — İlçe belediyelerinin kendi aralarında veya büyük şehir bele
diyesi ile aralarında ihtilaf çıkması veya ilçe belediyeleri arasında farklı uygu
lamalar bulunması halinde, bu ihtilaf ve farklı uygulamaları ortadan kaldırmak
amacıyla, büyük şehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici tedbirleri al
maya yetkilidir.
Büyük şehir belediye meclisi toplantı halinde değilse, bu yetki büyük şehir
belediye encümenine aittir.
Bu konuda büyük şehir belediye meclisi veya büyük şehir belediye encümenince alınan kararlar ilgili belediye veya belediyelerce derhal uygulanır.
Büyük şehir belediye meclisinin veya encümeninin kararma karşı ilgililer
10 gün içinde o ilin valisine itiraz edebilirler. Vali itirazı 10 gün içinde karara bağ
lar. Valinin kararı kesindir.
Birlik kurulması
MADDE 25. — Büyük şehir ve ilçe belediyelerinin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında veya diğer mahalli idarelerle birlik
kurmaları Bakanlar Kurulunun iznine tabidir.
GEÇİCİ MADDE 1. — Büyük şehirlerdeki mevcut belediyelere bağlı bulunan
ve özel kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bulunan müstakil bütçeli veya katma bütçe ile yönetilen idare, işletme, kurum ve kuruluşların hukuki statüleri, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar büyük şehir
belediyelerine bağlı olarak devam eder.
İstanbul Belediyesine bağlı Havagazı İşletmesi Genel Müdürlüğü ile bu Ge
nel Müdürlük tarafından yönetilmekte olan Havagazı işletmeleri; personel, taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, tesisler, para ve para hükmündeki kıymet
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ve alacakları, bütün hak, yetki ve borçları ile birlikte her türlü vergi, resim ve
harçtan muaf olarak 16/6/1939 tarih ve 3645 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Devir işlemlerine ait esas ve usuller kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde hazırlanarak bir yönetmelikle belirlenir.
Büyük İstanbul, Ankara ve İzmir Nazım Plan Bürosu teşkilatları bu Kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddelerindeki esaslara göre. ilgili büyük şehir belediyelerine devredilir.
1351 sayılı Kanun ile kurulan Ankara Şehri İmar Müdüriyeti teşkilatı bu
Kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddelerindeki esaslar uyarınca Ankara Büyük Şe
hir Belediyesine devredilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile büyük şehir belediyesi statüsüne dönüş
türülmüş bulunan belediyelerin, anahizmet bina ve tesisleri ile 6 ncı maddenin
(A) fıkrasında belirtilen hizmetlere bırakılması gerekenler hariç, her türlü tesis,
araç, gereç, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlara ait hak ve borçlar belediye
sınırlan esas alınmak suretiyle ilçe belediyelerine devredilir.
Bu devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde valiliklerce teşekkül ettirilecek komisyonlarca yürütülür. Bu komisyonlara ilgili belediye başkanları veya temsilcileri de görüşleri alınmak üzere davet edilebilir.
Devir komisyonlarınca yapılacak envanterler İl İdare Kurulunun karan ile
kesinleşir.
Tapu daireleri de dahil olmak üzere, ilgili kuruşlardaki kayıtlar ilçe beledi
yelerinin başvurusu üzerine bu envantere göre düzeltilir.
Bu düzeltmeler herhangi bir vergi, resim ve harca tabi değildir.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte büyük şehrin tümüne hitap eden mıcır
tesisleri, beton ve asfalt şantiyeleri, taş, kum, çakıl ocakları büyük şehir beledi
yesinde bırakılır. Bu tesislerden ilçe belediyelerinin faydalanma şekli 7 nci mad
denin ilk fıkrasındaki esaslara göre yapılır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre yapılacak düzenlemelerin gerektirdiği
kadro işlemleri aşağıdaki usul dahilinde yürütülür.
a) Mevcut kadrolar, geçici madde 2 deki komisyon marifetiyle büyük şehir
belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında dağıtılır. Dağıtım sonuçlan İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.
b) Mevcut kadroların sınıf, unvan ve dereceleri, Devlet Personel Başkanlığı
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri alınmak kaydıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından değiştirilebilir.
c) Mevcut sözleşmeli personel ile işçi kadro ve pozisyonlarında çalıştırılan
lar hakkında da sözleşmelerindeki hükümler saklı kalmak üzere (a) fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.
GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici madde 3'e göre yapılan işlemler sonucunda,
a) Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara atanmış sayılırlar.
b) Büyük şehir belediyeleriyle ilçe belediyeleri arasında dağıtılan kadrolardan, sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilen kaparolarda çalışanlarla, kadroları kaldırılanları veya ihtiyaçtan fazla olduğu tespit edilenleri, diğer belediyelerde açık bulunan mükteseplerine uygun kadrolara atamaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
Bunlara, atandıkları yeni görevlerinde kaldıkları sürece aylık, ek gösterge
ve diğer tazminattan toplamının, eski görevlerine ait ödemeler toplamından azal
ması halinde aradaki fark, giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.
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Durumlarına uygun kadro bulunmaması sebebiyle atanamayanların kadroları «Şahsa bağlı kadro» sayılarak her ne şekilde olursa olsun boşaldıklarında i,ptal
edilmiş sayılır ve bu kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel
Dairesine bildirilir.
GEÇİCİ MADDE 5. — Geçici 2 ve 3 üncü maddelerde söz konusu edilen araç.
gereç, taşınır mal, personel ve kadroların devri 3 ay içinde yapılır. Taşınmaz mal
ların devri 1 yıl içinde, envanteri yapılarak devir ve tevzi esaslarını tespit eden bir
yönetmeliğe göre yapılır.
GEÇİCİ MADDE 6. — Üçe belediyeleri organlarının teşekkülünü müteakip
bir ay içinde ilçe belediye meclisleri toplanarak 1984 mali yılının geri kalan kısmını kapsamak üzere geçici bütçelerini yaparlar. Bu bütçelerin uygulanmasına
devir işlemlerinin İl İdare Kurullarınca onayı ile birlikte başlanır. Bütçe uygulaması için taşınmaz malların tespit ve devri beklenmez.
Büyük şehir alanındaki ilçe belediyelerinin bütçeleri uygulamaya başlanıncaya kadar ilçe belediyelerin giderleri mevcut büyük şehir belediye bütçesinden
karşılanır ve gelirlerin büyük şehir belediyesince tahsiline devam olunur.
Büyük Şehir belediyeleri 1984 bütçelerini bu Kanun hükümlerine uygun hale
getirirler.
GEÇİCİ MADDE 7. — İlçe belediyesi hudutları içinde bulunan ve ilçe bele
diyesi merkezi dışında kalan mevcut belediye şubeleri hiç bir işleme gerek kal
maksızın ilçe belediyesine bağlı şube müdürlüklerine dönüşür. İlçe belediyeleri
bunlardan gerekli olmayanları 1580 sayılı Belediye Kanununa tabi olmaksızın kal
dırılabilirler.
GEÇİCİ MADDE 8. — Geçici 2 nci maddedeki devir işlemleri kesinleşene kadar ilçe belediyelerine bırakılacak hizmetler büyük şehir belediyesince sürdürülmeye devam olunur.
Yürürlük
MADDE 26. — Bu Kanunun 18 inci maddesinin, (b), (c), (d) ve (e) fıkraları
bu Kanunun yayımını takibeden aybaşında, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/7/1984
21/6/1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun
Kanun No. 3031
Kabul Tarihi: 27.6.1984
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 25.1.1984 tarihli ve 2973 sayılı
Kanunla değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile
Jandarma Genel Komutanlığında onsekiz aydır. Ancak 1076 sayılı Kanun hükmüne
tabi yükümlülerden; bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedeksubay
adayı olmadıkları için erbaş-er olarak yerine getirecekler ile makbul bir özürü olmaksuna seçime katılamayanların hizmet süresi, aynı celbe tabi olup yedeksubay aday
olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır.
MADDE 2. —1111sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (E) ve (G)
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
E) Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve şevkleri, Milli Savunma
Bakanlığınca 33 yasını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.
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1. 13 Aralık 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda gö
revli olup hizmetinin özelliği sebebiyle şevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,
2. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek
lisans, ihtisas veya doktora yapanlar,
Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde; yukarıda belirtilen kamu personeli yükümlüleri hakkında bağlı oldukları veya ilgili bulundukları bakanlığın; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar için ilgili kurum amirinin;
teklifi üzerine, sev tehiri işlemi yapılabilir.
Ancak, bu Kanunun 86 veya 89 uncu maddelerinin birinden soruşturma açılan
yükümlüler, beraat etmedikçe veya haklarında takipslzlik kararı verilmedikçe sevk
tehiri işlemine tabi tutulmazlar.
Askere celp ve şevki tehir edilenler, tehir müddetinden önce sevk tehirine
sebep olan çalışmalarını bıraktıklarında, tehir teklifini yapan makamlar tarafından,
durum, iki ay içinde Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Bu yükümlülerin sevk tehir işlemleri Millî Savunma Bakanlığınca iptal edilir.
G) Yabancı ülkelerde oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi sıfatı ile
çalışan yükümlüler, işçilik durumlarını gösterir belgeler ile bağlı bulundukları Türk
konsolosluklarına başvurmaları halinde son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü as
kerlik işlemleri 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, Millî Savunma Bakanlı
ğınca ertelenebilir,
İşçi sıfatım haiz olmamakla birlikte, yabancı ülkelerde oturabilme ve çalışabilme hakkını haiz olarak, herhangi bir sıfatla çalışmakta bulunanların bu durumlarını gösterir belgelerle bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde, her türlü askerlik işlemleri başvuru tarihinden itibaren 32 yaşım tamamladıkları
yılın sonunu geçmemek üzere iki yıl ertelenebilir.
Erteleme sebebi ortadan kalkan veya erteleme hakkından vazgeçen yükümlü
ler, haklarındaki erteleme işlemleri iptal edilerek askere sevk edilirler.
MADDE 3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 20.3.1980 tarihli ve 2299 sayılı
Kanunla eklenen ve 22.10.1981 tarih ve 2539 sayılı Kanunla değişik ek 1 inci madde
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 1. — Oturma veya çalışma iznine sahip olarak, en az bir yıl süre
ile yabancı bir ülkede, işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı
icra etmek üzere bulunan. 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedaksubay
ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa, tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde, 600.000 Türk Lirasının 1 Mart 1980 tarihindeki resmi kur üzerinden karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden başlayarak 32 yaşım tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve iki
aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getirmiş olurlar.
Ödemeler yönetmelikte belirtilen para cinsinden olmak kaydı ile yükümlünün
bulunduğu ülkenin parası ile yapılır. Ancak bu miktar Batı Alman Markının 1.3.1980
tarihindeki rayici esas alınarak 600.000 Türk Lirası karşılığı olarak tesbit edilir. Alman Markı dışında olupta uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çev
rilebilir olan paraların miktarı ise her mali yılbaşında o malî yılbaşındaki çapraz
kurlar esas alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından tesbit ve ilân olunur.
Yukarıda belirtilen 600.000 Türk Lirası karşılığı yabancı ülke parası tutarını,
bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Birinci fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu isteğinden veya haklarında belirlenen yabancı ülke parasını ödemekten vazgeçen veya
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yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak ödemeyenler ile Kanundan faydalanmak için gereken şartları; yükümlülüğünü tamamlamadan, her ne sebeple olursa
olsun kaybedenler, bu madde hükümlerinden yararlanamazlar. Bu gibilerin ödedikleri
paralar, tabi oldukları statü içinde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra; iki aylık
temel eğitime başlamadan önce ödeme safhasında. Ölen veya askerliğe elverişsiz hale
gelenlere ise, bu durumlarının belirlenmesi halinde, paranın bütçeye gelir kaydedildiği tarihteki Türk Lirası karşılığı, yurt içinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına
defaten iade edilir. İki aylık temel eğitime başladıktan sonra bu durumları tesbit edilenlere herhangi bir ödeme yapılmaz.
Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi halinde, birinci
fıkra hükümlerine tabi olan yükümlülerin, askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere
silah altına alınmalarının şekil ve süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir.
MADDE 4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 20/3/1980 tarihli ve 2299 sayılı
Kanunla eklenen Ek 3 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 3.— Ek birinci madde ile getirilen imkanlardan yararlanmaya dair
başvuru, ödeme ve iade şekil, şart ve süreleri, beyan ve belgelerin doğruluğunun
denetlenmesi yolları, yükümlülere eğitim ve askerlik hizmetlerinin nerede ve ne
şekilde yaptırılacağı, tatbikat ve olağanüstü hallerde göreve çağırma esasları, özlük
hakları, terhis, yedeğe ayrılma ve diğer işlemler Bakanlar Kurulunca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 5. —1111sayılı Askerlik Kanununa 22.10.1981 tarih ve 2539 sayılı
Kanunla eklenen geçici 12 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 12.-— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, ek 1 inci madde
hükmü gereğince iki aylık temel askerlik eğitimine başlamamış olanlardan, 1.3.1980
tarihindeki 600.000 Türk Lirası karşılığı yabancı ülke parasından fazla ödemiş olan
lara, bu miktarın üstünde kalan yabancı ülke parası, 1.3.1980 tarihindeki resmi kur
üzerinden Türk Lirası olarak iade edilir. 1.3.1980 tarihindeki 600.000 Türk Lirasının
karşılığı kadar yabancı ülke parasının tamamını ödememiş olanlar, noksan ödedik
leri kısmı, 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde hükmü gereğince 2
aylık temel askerlik eğitimine başlamış veya bu eğitimi tamamlamış olanlardan
1.3.1980 tarihindeki 600.000 Türk Lirasının üstündeki miktar karşılığı kadar yabancı
ülke parasını ödemiş olanlara geri ödeme yapılmaz. Ancak; bu miktarın altında
ödeme yapanlar noksan ödemelerini 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar
tamamlarlar.
MADDE 6.— 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici 18, 17 ve 18 inci
maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 18.— Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. 32 yaşını doldurmuş olduğu halde, çeşitli sebeplerle henüz asker edilmemiş bulunan ve ek 1 inci
maddedeki şartları taşıyan yükümlüler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl
içinde bu durumlarını ispat eden belgelerle birlikte, bağlı bulundukları konsolosluk
lar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları halinde, anılan ek 1 inci madde
hükmünden yararlanırlar.
Bu maddeden yararlanan yükümlülerden hizmetine ihtiyaç duyulanlar, iki
aylık temel askerlik eğitimlerini Genelkurmay Başkanlığının belirleyeceği ve Başbakanın uygun göreceği görev yerlerinde yerine getirirler.
Yükümlüler, bu Kanunun ek 1 inci maddesi ile tespit edilen belli miktardaki
yabancı ülke parasının ilk taksidini müracaat tarihinde olmak üzere üç eşit taksitte
ödeyebilirler, su kadar ki taksitleri ödeme süresi 2 yılı geçemez.
GEÇİCİ MADDE 17. — Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaları
sebebiyle 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci madesinin (ç) bendi
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gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden, bu Kanunun yayımı tarihinden
itibaren bir yıl içinde Türk vatandaşlığına alınması için yetkili mercilere başvuran
ve Türk vatandaşlığına kabul edilenler, vatandaşlığa kabulleri tarihinden itibaren
bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde, yaş sınırı dışında, ek 1 inci maddedeki
diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen madde hükümlerinden yararlanırlar. Bu
yükümlüler, ek 1 inci maddede belirtilen miktardaki yabancı ülke parasını, askere
şevkleri için yaptıkları müracaat tarihinde defaten öderler.
GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanunun 1 inci madesinin yürürlüğe girdiği tarihte silah altında bulunan, 20 aylık hizmet süresine tabi erbaş ve erler, 18 aylık hizmet süresini doldurduklarında terhis edilirler.
MADDE 7. — Bu Kanunun 1 inci maddesi 1 Mart 1985 tarihinden itibaren diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/7/1984
22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun 61 inci Maddesine
Bir Bent ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun
Kanun No. 3032
Kabul Tarihi : 27.6.1984
MADDE 1. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 61
inci maddesine aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.
j) Devletçe yapılan yardımlar.
MADDE 2. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağı
daki Ek Madde eklenmiştir.
Devletçe yardım
EK MADDE. — Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili genel seçimlerine
katılma hakkı tanınan ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 33 üncü maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl Hazineden ödenmek üzere
o yılki genel bütçe gelirleri «(B) Cetveli» toplamının beşbinde biri oranında ödenek
malt yıl için konur.
Bu ödenek yukarıdaki fıkra gereğince Devlet yardımı yapılacak siyasi partiler
arasında, o siyasî partinin genel seçim sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edi
len T.B.MM. sandalye sayısına bölüşülerek her yıl ödenir. Bu ödemelerin o yılki genel
bütçe kanununun yürürlüğe girmesini takiben on gün içinde tamamlanması zorunludur.
Bu yardım sadece parti ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılır.
MADDE 3. — 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki geçici 11 inci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 11. — 1984 yılı içinde siyasi partilere Devletçe yapılacak yardım bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içerisinde genel bütçe gelirleri «B» cetveli toplamı dikkate alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenekten karşılanır.
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak, ilk genel milletvekili
seçimine kadar, 25 Mart 1984 tarihinde yapılmış olan; Mahalli İdareler seçimine ka
tılmış siyasî partilere o yılın bütçesine, siyasi partilere Devlet yardımı için konan
ödeneğin % 30'u ayrılır ve ayrılan bu ödenek Siyasi Partilerin 11 Genel Meclisi seçimlerinde kazandıkları sandalye sayısına göre paylaştırılır.
Ödeneğin geri kalan % 70"i ise T.B.M.M.'nde grubu bulunan partilere 6 Kasım
1983 tarihinde yapılmış olan genel seçimlerde aldıkları geçerli oyların, bu partilerin
toplam olarak aldıkları geçerli oylara oranına göre bölüştürülerek ödenir.
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MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
5/7/1984
14.4,1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin
58 inci Bendine Dört Fıkra Eklenmesine Dair Kanun
Kanun No. 3033

Kabul Tarihi : 28.6.1984

MADDE 1. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 58 inci
bendine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Belediyelerce, gerçek veya tüzelkişilerin belediye hudutları içinde yaş meyve
ve sebzelerin toptan alımı ve satımı için haller açmalarına izin verilebilir.
Nüfusu 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde açılacak toptancı hallerinin
kuruluş, yönetim ve işleyişlerine ait usul ve esaslar, belediye meclislerince tespit olu
nur.
Nüfusu 250.000'den az olan belediyelerde açılacak toptancı hallerinin kuruluş,
yönetim ve işleyişlerine ait usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur..
Bu yönetmeliklerle belirlenecek esaslara aykırı hareket edenler hakkında 1580
sayılı Belediye Kanunu ile 80 sayılı Kanunun ceza hükümleri uygulanır. Toptancı hali
kuracak olan gerçek ve tüzel kişilere lüzumlu krediler T. C. Ziraat Bankasınca sağla
nabilir.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6/7/1984
25.10.1983 Tarihli ve 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama
Usulü Kanununun 8 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ve 95 inci
Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun
Kanun No. 3034

Kabul Tarihi ı 28.6.1984

MADDE 1. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıt'a komutam veya askeri kurum amiri
tarafından yazılı yetki verildiği takdirde, subay ve astsubayların işledikleri suçlar
hariç olmak üzere, Askeri Ceza Kanununun; ağır hapis veya ölüm cezasını gerektiren
hali dışında 63 üncü maddesi ile 66 ncı, 68 inci, 76 ncı maddeleri ve meydana gelen
hasar tutarının 50 000 Türk Lirasını geçmemesi halinde 137 nci maddesinde yazılı suçlara ait suç evrakım, soruşturma yapılması istemiyle askeri savcılığa göndermeye,
askeri hakim sınıfından olan adli müşavirler yetkilidir; ancak tutuklama isteminde
bulunamazlar.
MADDE 2. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Kanununun 95 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıt'a komutam veya askeri kurum amiri,
suç evrakını inceledikten sonra askeri savcıya gönderir ve sanığın tutuklanmasını İsterse bu husustaki istemini de bildirir. 8 inci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/7/1984
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YÜRÜTME V E ÎDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik
Karar Sayısı : 84/8100
Ekli «İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esastan
Gösterir Yönetmelik» in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı'nın 10/5/1984 tarihli
ve Başhukuk Müş. 567 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 17/5/1984 tarihin
de kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
T. ÖZAL
Başbakan
A M YILMAZ

S. N . TÜREL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. TENEKECİ

H. C. ARAL

A K. ALPTEMOÇİN

M. N . ELDEM

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

V ARIKAN
Dav. Bak.

Başbakan Yrd. V.

S. N. TÜREL
Milli Savunma Bakanı V.

K

A

TANRIYAR

İçişleri Bakanı

M. V. DİNÇERLER
Milli

OKSAY

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

A. M . YILMAZ

V. AR1KAN

Dışişleri Bakanı V

Maliye ve Gümrük IBakanı

i . S. GİRAY

M. AYDIN

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan.

V. ATASOY

H. H. DOĞAN

M. KALEMLİ

Ulaştırma Bakanı

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

H. C. ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı

C. BÜYÜKBAŞ

M. M . TAŞÇIOĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak
Esasları Gösterir Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 — Bu Yönetmelik, içkili yer bölgelerinin tespiti ile bu bölgelerde
açılacak her türlü alkollü içki satışı yapılacak içkili yerlere verilecek izinlerde ve bu
yerlerin açılma ve faaliyetlerinde gözönünde bulundurulması ve uyulması gerekli esas
ve usullerle yapılması gerekli iş ve işlemleri düzenler.
Hukuki Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4 Temmuz 1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife
ve Selâhiyet Kanunu'nun 7 nci maddesiyle 3 Nisan 1930 Tarihli ve 1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına ve 24 Nisan 1930 tarihli ve
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 166, 178 inci, maddelerine ve 8 Haziran
1942 tarihli ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 19 ncu
maddesiyle 5 Ocak 1961 tarih ve 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 61 inci
maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) İçki : Şarap ve bira gibi hafif alkollü içkiler dahil her türlü alkollü içkileri.
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b) Umuma mahsus yer : Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın herkesin faydalanmasına açık park, meydan, cadde ve sokak gibi kamuya ait yerleri,
c) Umuma açık yer : Herkesin belli şartlara uymak suretiyle girip çıkabileceği yerleri,
d) İçkili yer : Kadehle içki satılan umuma açık yerleri,
e) İçkili yer komisyonu : Şehir ve kasabalarda içkili yerlerin hangi mıntıkalarda bulunabileceğini tesbit ile yetkili ve görevli komisyonu,
f) içkili yer bölgesi: içkili yer komisyonu tarafından içinde içkili yerlerin
açılması için tesbit edilen mıntıkaları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bölgelerin Tesbitine İlişkin Hükümler
İçkili Ter Komisyonu
Madde 4 — Şehir ve kasabalarda gazino, lokanta, bar, kafeşantan, birahane
gibi kadehle içki satacak yerlerin bulunacakları bölgeler, mahallin asayişinden sorumlu bulunan en büyük mülkiye amirinin başkanlığında mahallin en büyük genel
kolluk amiri (polis teşkilatının, bulunmadığı yerlerde jandarma komutanları), tekel
müdürleri veya tekel müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde memurları, sağlık müdürleri veya hükümet tabipleri (bunların bulunmadıkları yerlerde belediye tabipleri
bunlar da yoksa sağlık memurları), milli eğitim müdürleri ile belediye ve ticaret odasından gönderilecek birer temsilciden oluşan komisyon tarafından tesbit edilir.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
Madde 5 — İçkili yer komisyonları üye tamsayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verirler.
İçkili Yer Komisyonu Kararının Yürürlüğe Girmesi
Madde 6 — Komisyon tarafından verilen karar ve karara uygun olarak tanzim edilen ölçekli krokilerin ikişer nüshası İçişleri Bakanlığı'na gönderilir. Ve Bakanlığın onaylaması ite yürürlüğe girer.
Kontrol ve Murakabede Kolaylık
Madde 7 — İçkili yer bölgeleri genel ahlak, genel güvenlik ve asayiş durumu
gözönüne alınarak genel kolluk kuvvetleri tarafından kolaylıkla kontrol ve murakabe
edilecek şekilde tesbit olunur.
Bölge Tesbitindeki Sınırlamalar
Madde 8 — Bölge tesbitindeki sınırlamalarda aşağıdaki esaslara uyulur.
a) Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde içkili yer bölgesi tesbit edilemez.
İçkili yer bölgesi haricinde ve içkili yer bölgesi tesbit edilmeyen mahallerde içkili
yer açılamaz.
b) Hükümet, Belediye, Karakol, Kışla, her derecedeki özel ve resmi bütün
öğretim ve eğitim kurumları, öğrenci yurtları, her nev'i sanat müesseseleri, maden
ocakları, mabetler, inşaat yerleri, genelevler, spor kulüpleri ve diğer gençlik birlik
ve teşekkülleri yakınında içkili yer bölgesi tesbit edilemez.
Bu maddede adı geçen sanat müesseselerinin neler olduğu o yerdeki Kültür ve
Turizm Bakanlığı temsilcisinin de üye olarak katılacağı kuruluş şekil 4 üncü madde
de yazılı içkili Yer Komisyonunca tesbit edilir.
c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamına giren İlköğretim kurumlarına yüz metre mesafeden daha yakına içkili yer bölgesi tesbit edilemez.
Bu Kanun kapsamı dışında kalan öğretim ve eğitim kurumları için belirtilen
mesafeden az olmamak üzere, diğer yerler için mahalli şartlara göre ilgili komisyonca belli bir mesafe tayin ve tesbit edilir.
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Turizm İşletmeleri
Madde 9 — Turizm İşletmeleri;
a) Turizm işletmesi belgesi almak,
b) Kadehle içki satılmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca
bulunmamak,
c) Belediye sınırları veya içkili yer bölgesi dışında, kadehle içki satılması
istenen yerlerin (a ve b) bentlerinde yazılı özellikleri haiz olup olmadıkları mahallin
en büyük mülkiye amiri başkanlığında en büyük kolluk amiri, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı tem
silcilerinden oluşan bir heyet tarafından mahalline gidilerek müştereken düzenlenmiş bir rapor bulunmak,
Şartı ile 8 nci maddede getirilen sınırlamalardan İlköğretim ve eğitim kurumlarına, her nev'i sanat müesseselerine, maden ocaklarına ve inşaat yerlerine ait hükümlerine tabi değildir.
Heyet üyelerinin yollukları kadehle içki satma talebinde bulunan k i ş i tarafından ödenir.
Sağlık Kontrolü
Madde 10 — Mahallin en büyük mülkiye amirleri, kadehle içki satma izni
almış bulunan müesseseleri genel sağlık yönünden enaz 15 günde bir defa yetkili
sağlık teşkilatı personeline kontrol ettirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İçkili Ter İşletme İzni Alma Şekli
Müracaat
Madde 11 — Tesbit edilen içkili yer bölgelerinde kadehle içki satılacak yerlerin açılması için bu yerlerin sahip veya kiracıları varsa ortakları veya yönetim
kurulu mahallin en büyük mülkiye amirine bir dilekçe ile müracaat ederler.
Dilekçeye açılacak içkili yerin bulunduğu adres tam olarak yazdır. Dilek sahibin'n ve mevcutsa ortaklarının veya yönetim kurulu üyelerinin üçer adet fotoğrafı,
nüfus kâğıdı veya tasdikli sureti eklenir.
Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Terler
Madde 12 — Açılmak ,istenen içkili yer, Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi bir
binanın, bir veya birkaç bağımsız bölümüne yerleşmiş ise faaliyet başlaması için bu
yönetmelikte aranan şartlara ek olarak kat malikleri kurulunun tu faaliyeti tasvip
ettiğini gösterir bir belgenin de istenmesi gerekir.
Müracaat Üzerine Yapılacak İşlem ve İzin
Madde 13 — 11 inci madde gereğince mahallin en büyük mülkiye amirine verilen dilekçe genel zabıtaya havale edilir. Bu dilekçenin sahip veya sahipleri hak
kında her yönden inceleme yapılır.
Açılmak istenen içkili yerin bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun
olup olmadığı da tesbit edilir.
Tahkikat neticesinde zabıta tarafından bir mahzur olmadığı anlaşıldığı tak
dirde mahallin en büyük mülkiye amiri 2559 sayılı Polis Vasife ve Selahiyat Kanununun 7 nci maddesi gereğince içkili yerin açılmasına izin verebilir.
Mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından izin verildiği takdirde, Belediye
Kanununa tabi iş ve işlemlerin yapılması ve Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsili için, izin belgesi Belediyeye gönderilir ve aynı zamanda tekel idaresine resmen bildirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kadehle İçki Satılacak Terlerin Tabi Olacakları Esaslar
Kadehle Her Türlü İçki Satışı
Madde 14 — Şarap ve bira dahil her türlü alkollü içki kadehle ve açık olarak, kanunlarla belirli İstisna hükümleri saklı kalmak üzere, sadece içkili yer işletme
izni alan lokanta, gazino ve benzeri yerlerde verilebilir ve satılabilir.
Bu yerler dışında açıkta ve umuma mahsus yerlerde kadehle ve açık olarak
içki verilmesi veya satılması yasaktır.
Korunması Gerekenler
Madde 15 — İçkili yerlerde;
a) Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi,
b) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin (a) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, 18 yaşından aşağı çocukların yanlarında ebeveynleri
veya velileri olsa bile içeri alınması,
c) 18 yaşından aşağı gençlere her türlü alkollü içki verilmesi yasaktır.
Belediyelerin Yetkileri
Madde 16 — Bölgenin sosyo - ekonomik turistik ve kültürel yapısı ile mahalli
örf ve adetlere göre içkili yerlerin;
a) Açık ve kapalı bulunacağı saatler,
b) Sınıflan ve vasıflan,
c) Umuma mahsus yerlere göre durumları ve dış görünüşleri.
ile tabi olmaları ve uymaları gereken diğer şartlar, mahallin en büyük zabıta
amirinin görüşü ve en büyük mülkiye amirinin muvaffakatı üzerine belediyelerce
tayin ve tespit olunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Değişiklikleri
Madde 17 — 21/5/1949 gün ve 7212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Şe
hir ve Kasabalarda 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesine,
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 166, 178 nci, 1530 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15 nci
maddesinin 3 üncü fıkrasına ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 19 uncu, 305 sayılı Tedrisatı İptidaiye Kanunu'nun 14 üncü maddelerine
göre İçkili Terlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esasları Gösterir
Yönetmelik» ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE — Halen, yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine
göre izinli olarak faaliyette bulunan içkili yerler dışında, açık olarak şarap ve bira
gibi hafif alkollü içkileri satan umuma açık yerler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde içkili yer işletme izni almak zorundadırlar.
Bu süre sonunda içkili yer işletme izni almaksızın şarap ve bira gibi hafif
alkollü içkileri satan umuma açık yerler, izinsiz açılmış içkili yer sayılarak haklarıda Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7 nci maddesinin son fıkrasına göre işlem
yapılır.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4
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Tebliğler
Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Petrol Ürünleri fiyatlarında yapılan ayarlama sonunda, eski satış fiyatları ile
yeni satış fiyatları arasında meydana gelen farkların T. C. Ziraat Bankasında Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı emrindeki Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına
yatırılması, 10/9/1960 gün ve 79 sayılı Kanun uyarınca zorunlu bulunmaktadır.
Bu sebeple :
1 — Bu maddeleri imalat veya ticaret amacıyla ellerinde bulunduran gerçek ve
tüzel kişilerle bunların Şube, Acenta, Bayii, vesair satıcıları ile akaryakıt müessese
ve şirketleri (The Shell Company Of Turkey, Petrol Ofisi, BP Petrolleri, Mobil-Oil
T. A. Ş., Türk Petrol ve Madeni Yağlar T. A. Ş., Ipregaz A. Ş., Aygaz, Milangaz A. Ş.
gibi) 9/7/1984 günü depo, ticarethane, mağaza ve tanklarında veya sair yerlerde veya
yolda bulunan malların miktar ve şirketlerini, türlerini bulundukları yerler itibariyle
9/7/1984 günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine beyan
edeceklerdir. Bu bildirimlerde ayrıca, kendilerine ait yerlerde bulunup da başkalarına
satılmış ve bedelleri tahsil edilmiş veya edilmemiş veya hibe edilmiş veyahut sair yol
larla mülkiyeti devredilmiş olanlarda gösterilecektir. Stokları tesbit edilen mükellefler yeni fiyatlar üzerinden derhal satışa başlıyacaklardır.
2 — Akaryakıtları ticaret amacı dışında ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel
kişiler beyanname vermiyeceklerdir.
3 — Beyan edilen stoklar üzerinden beyanname sahipleri adına tahakkuk;
Akaryakıt bayii ve pompa satış istasyonları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından ilân edilmiş mahalli satış fiyatları ile eski satış fiyatları, akaryakıt müessese ve şirketleri için ise yine anılan Bakanlık tarafından kendilerine bildirilen
anadepo satış fiyatları ile eski anadepo satış fiyatları dikkate alınarak, bağlı bulundukları vergi dairelerince yapılacaktır.
4 — Fiyat farklarının ödenmesini sağlamak bakımından Vergi Daireleri süratle
beyan olunan petrol ürünlerine ait fiyat farklarım tarh edip beyanname sahiplerine
en kısa sürede tebliğ edeceklerdir.
5 — Verilen beyannamelere göre adlarına fiyat farkı tahakkuk ettirilenler bu
fiyat farklarının kendilerine vergi dairelerince bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde
mahalli T. C. Ziraat Bankasına Ankara Merkez Şubesindeki (640/7367) veya Ankara
Yenişehir Şubesindeki (640/900) numaralı hesaplarından birine gönderilmek üzere ya
tırmak ve alacakları makbuzun ikinci nüshasını vergi dairesine vermek mecburiye
tindedirler.
6 — Süresinde beyanda bulunmayan veya noksan beyanda bulunanların beyan
etmedikleri veya noksan beyan ettikleri petrol ürünlerine ait fiyat farkları ile süresinde beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmiş, fakat bir ay zarfında mahalli T. C.
Ziraat Bankasına yatırılmamış fiyat farkları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Bu konuda 23/9/1977
gün ve UYG:2362915/54305 sayılı ve 18 seri nolu Uygulama İç Genelgesi hükümlerine
göre işlem yapılacaktır.
7 — 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zamlı olarak yapılan tah
silatın fiyat farklarına isabet eden kısmı Vergi dairelerince mahalli T. C. Ziraat Bankasına Ankara Merkez Şubesindeki (640/7367) numaralı hesaba gönderilmek üzere
yatırılacaktır.
8 — Defterdarlıklar, Vergi Daireleri itibariyle beyan olunan petrol ürünleri
miktarları ile tahakkuk ettirilen fiyat farklarını bir cetvel halinde bir ay içinde Bakanlığa bildireceklerdir.
Tebliğ olunur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :5
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
16/12/1983 tarih ve 83/7503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin vermiş
olduğu yetkiye istinaden Akaryakıt Perakende Azami Satış Fiyatları yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre;
1 — Memleketimizin her yerinde geçerli olmak ve 30/5/1984 tarihinden itibaren
uygulanmakta bulunan fiyatlara ilâve edilmek üzere:
Süper Benzinin Litre Satış Fiyatı
Normal Benzinin
»
»
»

7.50 TL./Litre
7—

Gazyağınm

»

5.—

»

»

Motorinin

»

5—

»

V

Kalorifer Yak.

»

3.60

»

V

»

»

.
»

»
»

5 No. lu F. Oil'in
6 No. lu F. Oil'in
»
Piknik Tüpünün Satış Fiyatı

3.40
3.—
12.—

TL./Tüp

10 Kg. lık Tüpün

60.—

»

»

72.—

»

»

»

12 Kg. lık

270 —
45 Kg. Uk
arttırılmıştır.
2 — Fiyat unsurlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
3 — Yeni fiyatlar 9/7/1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
4 — Stok tesbiti yapılan bayiler satışlara derhal başlayacaklardır.
Tebliğ olunur.
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ÎLÂN BÖLÜMÜ

Yargı ilânları
Haymana İcra Memurluğundan :
PAZARLIKLA SATIŞ İLANI
(ÇİFTLİK VE TARLA)
Tasfiye işlemleri Ankara 4 No'lu Banker Tasfiye Kurulunca yürütülen Banker
İhsan Bayat'a (Hitit Ticaret) 1/2 hisselerine sahip olduğu Haymana Tapu Sicil Mu
hafızlığının 1 ada, 15 parsel ve 1 ada 24 parselde kayıtlı aşağıda nitelikleri yazılı
gayrimenkuller üzerinde bulunan tesisler toplam 4.847.759,50 TL. üzerinden 1/8/1984
günü saat 14.00'de peşin para ile pazarlık suretiyle Haymana İcra Dairesinde kuru
lacak bir komisyon huzurunda satılacaktır. Alıcı çıkmaması halinde ikinci satış
10/8/1984 günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
İlan olunur.
1 — 1 ada 15 parsel (21897 M2.)
a) Bu gayrimenkul kısmen meyve bahçesi (Elma, armut, kayısı) kısmende
tarladır. Meyve bahçesi meyilli olup, takriben 150 ağaç vardır.
DEÛERİ : 10.948,50 M*X200 = 2.189.700,— TL.
2 — 1 ada 24 parselde (12.926 M?)
a) Bu gayrimenkul üzerinde zirai tesisler bulunmaktadır.
DEĞERİ : 6.963 X 200 M*= 1.392.700,— TL.
Bu gayrimenkulun üzerinde bulunan tesislerin nitelikleri ve değerleride aşağı
dadır.
1 — Kümes ve yem deposu : 34.40 X 8.60 X 2.50 ebatlarında 1 adet kümes mev
cut olup, 100 X 200 Cm. ebatlarında 12 pencere, 50 Cm. çapında 5 adet havalandırma
bacası bulunmaktadır. Duvarları birikettir. Kümese dik durumda 8.60X5.10X2.90
ebatlarında yem deposu bulunmaktadır.
B. DEÛERİ : 540.359,50 TL.
2 — Bakıcı E v i : 10.70X3.60X1.80 boyutlarında kerpiç duvarlı çatı kiremit
k&plı olup, iki odalıdır.
B. DEÛERİ : 65.000,— TL.
3 — Samanlık : 23.30 X 5.60 X 1.80 boyutlarında kerpiç duvarlı, kiremit çatılıdır.
B. DEÛERİ : 120.000,— TL.
4 — Ev : 12.60X12.80 boyutlarında bodrum katlT 3 oda. 1 salondan ibarettir.
Ayrıca eve bitişik 3 X 3 boyutlarında 1 oda daha bulunmaktadır. Ev kerpiç duvarlı,
kiremit çatılıdır.
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B. DEÛERİ : 315.000,— TL. dır.
5 — Değirmen : 1 adet kerplş duvarlı kiremit çatılı ahşap bir binadır. İçinde
Braun Huston marka 30 beygir gücünde (bu güç bolantla 60 beygir gücüne çıkmak
tadır) tek silindirli 3 değirmen taşını döndüren makina bulunmaktadır.
Değirmenin değeri
Makin anın değeri

150.000,— TL.
75.000,— TL.
225.000,— TL.

Satışla ilgili şartname diğer konular Haymana İcra Memurluğundan temin edi
lir.

•

Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. Ş. Tasarrufları Koruma Fonu
6 No. lu Banker Tasfiye Kurulundan :

Başkanlığın

AÇIK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞI
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Yalçın Doğan'a ait Yenima
halle Kışla Köyü Çayır Mevkiinde bulunan ve tapunun 540 parsel, kütük 3, sahife
541 de kayıtlı 4834ro.2büyüklüğündeki düz kıraç tarla vasfındaki gayrimenkul peşin
para ile satılacaktır.
1 — Gayrimenkulun özellikleri :
Arazi köy merkezine takriben 500.600 m 2 Ankaraya 35 km uzaklıktadır. Arazi
düz kıraç tarla vasfında olup, üzerinde ekim yapılamamaktadır.
n — Satış Şartları
a) Gayrimenkulun muhammen bedeli 580.080,— TL. dır.
b) Satış peşin para ile yapılacak, bedel satışın yapıldığı gün ve saatte tahsil
edilecektir. Satışla ilgili masraflar alıcıya aittir.
c) Satışa katılacak kişiler tahmini satış bedelinin % 10 tutarındaki teminat
karşılığı parayı, Kurulumuza veya gösterilecek banka hesabına yatıracak, buna iliş
kin belgeyi satışın başlamasından önce Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir. Tasfiye
Kurullarında görevli olanlar satışa iştirak edemezler
d) Kamu kurum ve kuruluşları satışa yukarıdaki bendde belirtilen teminat
aranmaksızın katılabilirler.
e) Kurulumuz satışı yapıp yapmamakta serbest olup, satış muhammen bedelin
% 75'Inden aşağıya yapılamaz.
f) Satışın yapıldığı günü taklbeden 7 gün içinde, satış bedelinin % 15'inden
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulması halinde İlk alıcı ile sonradan
teklifte bulunanlar arasında satıştan sonraki onuncu günde bir defaya mahsus olmak
üzere açık artırma yapılacak ve satış en çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır.
g) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, tekili ettikleri meblağ karşılığım peşin
olarak nakit, banka teminat mektubu veya Devlet tahvili şeklinde Kurulumuza veya
gösterilecek banka hesabına yatıracaklardır. Aksi halde teklifleri kabul edilmeyecektir.
III — Satışın Günü, Saati ve Yeri :
a) Satış 30/7/1984 günü saat 10.00 da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 6
Kat : 3'deki 6 No. lu Tasfiye Kurulunda yapılacaktır.
b) Gayrimenkul satılmadığı veya yeterli fiyat bulmadığı takdirde ikinci satış
Sl/7/1984 günü aynı yer ve saatte ve aynı şartlarda yapılacaktır.
Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 6 No. Iu Tasfiye Kuruluna başvurmaları,
İlân olunur.
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Kavak Asliye Hukuk Hakimliğinden:
Davacı Kavak İlçesinin Tatarmuslu Köyünden Süleyman oğlu Yayar Bilan ta
rafından 28/2/1983 tarihli dava dilekçesi İle Tatarmuslu Köyünden Yayar oğlu 1992
doğumlu Şerif Bilenin 1969 yılından beri gaip olduğunu beyanla Mahkememize açtığı
davasının yapılan duruşması sırasında :
Kavak İlçesi Tatarmuslu Köyünden Yaşar oğlu 1952 doğumlu Şerif Bilen'ta
1969 yılından bu yana gaip olduğu ve gaipliğinin İnci ilânının 30 Mayıs 1983 tarih
ve 18062 sayıu sayılı Resmi Gazete'yle yapılması sebebiyle bu kerre aradan
bir yıl geçtiği nazara alınarak gaibinde yine bu müddet zarfında bulunamadığı anla
şıldığından üjbu ikinci İlânın Şerif Bilen'in halen gaip bulunduğu ilânen tebliğ olunur.
10420
Gerede Asliye Hukuk Hakimliğinden:
1983/158
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından davalılar Halil Hakan
Bilmen. M. Necdet Tunçbilek ve Yılmaz Uğursal aleyhine açmış olduğu tazminat
davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince:
Davalılardan M. Necdet Tunçbilek bütün aramalara rağmen adresinde bulu
namadığı gibi zabıta marifeti ilede adresinin tespitine çalışılmış adresi zabıtaca da
tesbit edilemediğinden dava dilekçeside ilanen tebligat yapıldığından, Mahkememi
zin 4/10/1984 günü saat 9.00 da yapılacak duruşmasında hazır olması veya kendisini
bir vekille temsil ettirmesi aksi halde davanın gıyabında yürütüleceğinin gıyap ye
rine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
10663
Arapkir Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1975/27
Davacı Arapkir İlçesinin Gözeli Köyü hükmü şahsiyetine izafeten köy muhtar
lığı vekili Av. Süleyman Efe tarafından davalılar, Hatice özer, Mustafa özer, Yıldız
özer ve arkadaşları aleyhlerine açmış olduğu tapu İptali ve Men'l müdahale davası
nın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince,
Adresleri tesbit edilemeyen ve duruşmaya gelmiyen Asiye Koçer, Vasfiye Koçer, Hamide Koçer, Ali Koçer, Ziya Koçer, Emine Koçer, Celal Koçer, Rukiye Koçer,
Ali Galip, İnayet Keleştimur, Saliha Keleştimur'un duruşmanın atılı bulunduğa
17/7/1984 günü saat 9 da Mahkememizde duruşma salonunda hazır bulunmaları veya
kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gıyap kararı tebliğleri yerine kaim olmak
üzere yukarıda isimleri yazılı bulunan şahıslara gıyap davetiyesi yerine geçmek üze
re ilânen tebliğ olunur.
10568
Maçka Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/264
Davacı Cafer Şeker vekili Avukat llhami Algan tarafından davalı Havva Şe
ner aleyhine açüan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında;
Davalı Havva Şeker*ın adresinin tespit edilememesi sebebiyle kendisine 3 Ni
san 1984 tarih ve 18361 sayılı Resmi Gazete İle tebligat yapıldığı yine duruşmaya
gelmediğinden bu defa davalının duruşmasının bırakıldığı 18/9/1984 günü saat 9.50
de mahkemede hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi
halde duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği gıyap kararı yerine kaim ol
mak üzere İlanen tebliğ olunur.
10669
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Alucra Asliye Ceza Hakimliğinden:
E. No : 1982/47
K. No : 1984/40
Davacı : K. H.
Sanıklar -.
1 — Yahya Sezai Bulduk, Şükrü - Naime, 1951 doğumlu, Alucra İlçesi Mesudiye
M ah. nüfusuna kayıtlı.
2 — Nevin Avcı, Sefer - Zeliha, 1950 doğumlu Alucra İlçesi Mesudiye Mah.
nüfusuna kayıtlı.
Suç : Sıkıyönetim bildirilerine aykırı davranmak.
Yukarıda adlan ve açık kimlikleri yazılı sanıklar hakkında aynı suçtan dolayı
Alucra Asliye Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı iki dava ikame edildiği, suç konusu
taraflar arasında suçun aynı olduğu davanın irtibatlı bulunduğu anlaşıldığından mah
kememizden verilen, 1982/35 sayılı dava dosyası ile birleştirilmesine, davanın 1982/35
sayılı dosya üzerinde yürütülmesine karar verilmiş olup, sanıkların kaçmakta olu
şundan karar tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince
ilân tarihinden itibaren kararın 15 günde kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
10577

»

Bozkır Asliye Hukuk Hakimliğinden :
E. No : 1982/277
K. No : 1984/5
Davacı Ali Düner vekili Avukat İsmail Koral tarafından davalı Fatma Karakoyun aleyhine mahkememizde açılan velayetin nez'i davasının yapılan yargılaması
Bonucunda :
Tarafların müşterek çocukları Konya 111, Bozkır İlçesi, Çat Kasabası 235 ha
nede nüfusa kayıtlı 14/10/1975 doğumlu Leyla Döner'in davalıda bulunan velayet
hakkının davalıdan nez'ine, velayet hakkımn davacı Ali Düner'e verilmesine, davacı
tarafından yapılan 10.260,— lira yargılama giderinin ve 6.500 lira vekâlet ücretinin
davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair, davacı vekilinin yüzünde davalının gıya
bında karar verilmiştir.
Davalı Fatma Karakoyun'un adresi tesbit edilemediğinden karann Resmi Gazete'de tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yasal yola başvurulmadığı taktirde
kesinleşeceği kararın tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
10566

•

Vize Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Davacı Vize Kale Mahallesinden Recep Demiroğlu vekili Avukat Özgen Çetlner tarafından davalılar Bekir Binay, Harun Balcı davaya dahil edilen Hamide
Binay, Ayşe Balcı, Huriye Balcı (Kalkan), Kadriye Balcı (Kalkan), Emrullah Balcı,
Feriye Balcı, Ekrem Balcı, Halide Balcı (Sağlam), Fikri Balcı, Bahrettin Balcı ve
Bekir Balcı aleyhlerine açılan men'i müdahale davasının yapılan açık duruşması sıra
sında verilen ara karan gereğince;
Dahili davalılardan Ayşe Balcı, Feriye Balcı, Ekrem Balcı, Halide Balcı (Sağ
lam) ve Fikri Balâ'nın adresleri yaptırılan zabıta tahkikatına göre meçhul oldu
ğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davalılar Ayşe Balcı, Feriye Balcı, Ekrem Balcı, Halide Balcı (Sağlam), Fikri
Balcı'mn duruşmanın bırakıldığı 11/9/1984 günü saat 9.00 da Vize Asliye Hukuk
Mahkemesinde hazır bulunmalan veya bir vekil marifetiyle kendilerini temsil ettir
meleri davetiye yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
10572
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Sayfa : 25

1978/879
Davacı Salim Karaca vekili Avukat Ali TUcel Kesen davalı Şermln Seyhan Vs.
aleyhine açmış olduğu dava dilekçesinde Adana Merkez Kurtuluş Mhl. 213 pafta 1623
parsel ve 208 de kayıtlı taşmmaz'ın 1/2 hissesi Selim Karaca ve Zöhre Seyhan adına
kayıtlı iken 14/12/1978 tarihinde davalı Hasan Seyhan'a satılmış olduğunu Sevim Karaca'nın hissedar maliklerinin satışa yeni muttali olduğundan 3 ncü şahıslara karşı
tarafa şufa hakkım kullanmak üzere tapu harç ve masraflarım yatırmaya hazır ol
duğunu mezkûr taşınmaz'ın davalı üzerinden terkiki ile davacı adına tesciline karar
verilmesine dair dava dosyasımn duruşma günü 18/9/1984 günü saat 11.15 deki du
ruşmasına bizzat veya bir vekille temsil edilmediği takdirde duruşmanın gıyabınızda
görüleceği hususu gıyap kararı yerine kâim olmak üzere davalılardan Şermin Seyhan'a
ilânen tebliğ olunur.
10426
m

Kırıkkale Sulh Hukuk Hakimliğinden:
E. No: 1983/89
K. No: 1984/638
Davacı Mevlüt Genç vekili Av. D. Ali Karagöz tarafından davalılar Ali Topçu
ve arkadaşları aleyhine Mahkememize açtığı taksim davasının yapılan yargılama
sonunda;
Davalılardan Durmuş Akduman, Nevzat Köy, Ramazan Biçer, Osman Evci,
Hakkı Evci, Fehmi Evci, Metin Evci, Cebrail Kalkan ve Hüseyin Kızkapan'nın Yaylacık Mahallesi 128 Ada 44 ve 45 Parsel No. lu taşınmazda hissedar oldukları Kırık
kale Sulh Mahkemesinin 1983/89 Esas 1984/638 sayı ve 25/5/1984 tarihli karan ile
dava konusu Yaylacık Mahallesinde kain 128 ada 45 ve 44 parsel nolu taşınmazın
aynen taksimi mümkün olmadığından satışına karar verilmiştir.
Karar gereğince adı geçenlerin ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde hükmü
temyiz etmesi temyiz etmedikleri takdirde hüküm gıyaplarında kesinleşeceği ilan
yoluyla tebliğ olunur.
10653
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İskenderun Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1981/51
Davalı : Tevfik Erdoğan, Hallt oğlu 1950 D. lu Yıldınmtepe Mahallesi 375 Sokak
No : 78 de mukim Mardinliller Yarönuaışma Derneği Başkam İskenderun
Davacı Kamu hukuku adına İskenderun C. Savcılığı tarafından davalı Tevfik
Erdoğan aleyhine açılan Dernek feshi davasının Mahkememizde yapılan duruşması
sonunda İskenderun'da kurulu bul'inan Mardinliler Yardımlaşma Derneğinin feshine
İskenderun 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/7/1983 tarih ve 1981/51 esas ve 1983/365
sayıl' İlamı ile karar verildiği karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
10736
Gerede Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme ve yaralamaya neden olmak suçundan sa
nık Mehmet Ali İnaner hakkındaki kamu davasında verilen 21/2/1984 tarih ve 1984/33
sayılı karar müdahil Hasan Hulki oghı 1933 D. lu Semih Yılduımtop'a tebliği İçin
yapılan aramalara rağmen bulunamamış ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. mad
desi gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğ olacağına karar verilmiştir.
İşbu gıyabi hüküm ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayıla
cağı ilânen tebliğ olunur.
10442
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Ankara 6. İcra Memurluğundan:
Dosya No: 1983/446
Alacaklı: Et ve Balık Kurumu Et Kombine Müdürlüğü
Borçlu: Abdurrahman Çakır Batman ili İro Mahallesinde BATMAN
Borç Miktarı :5890.— lira masrafları hariç
Müstenidat: İlamlı
1 — Borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu ödeme icra tebliği tarihinden
itibaren borç ve takip masraflarını 7 gün içinde ödemeniz borcun tamamına veya
bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa senet
altındaki imza size ait değilse yine bu 7 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz ak
si halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağını imzayı ret etti
ğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız buna uymaz
sanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağını senet veya borca itirazınızı ya
zdı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müd
det içinde If. K. 74 madde gereğince mal beyanında bulunmaz veya hakikati ay
kırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz
ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz aksi itiraz etmiş sayılmıyacağınız, kanuni 7 günlük müddete 15 gün ilave ile 22 gün içerisinde yuka
rıda yazılı hususların yerine getirilmesine dair ıhtan ödeme emri yerine kaim olmak
üzere ilanen tebliğ olunur.
10783 / l - l

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları
T. C. Devlet Demiryollan l . İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Ko
misyon Başkanlığından:
MUHTELİF MALZEME ALINACAKTIR.
1 — Aşağıda cins ve miktarları gösterilen malzemeler hizalannda gösterilen
gün ve saatlerde ihaleye çıkanlmıştır.
2 — Eksiltmeler aşağıda belirtilen gün ve saatlerde l . İşletme Başmüdürlüğü
binasında bulunan komisyonumuzda yapılacaktır.
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5 olup, şartnameler komisyonu
muzdan bedelsiz alınabilir.
4 — Teklifler mezkur saate kadar Ticaret Odası belgesi diğer evraklar ile
birlikte komisyona verilmiş olacaktır.
5 — Opsiyon 30 gün olup, tekliflerin postada gecikmesi kabul edilmez.
6 — Tekliflerde teminat ve imza noksanlığı ve fiyatların açık yazılmaması ha
linde teklif mektupları geçersiz sayılacaktır.
7 — TCDD 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
Cinsi
1
2
3
4
5

— Komple Pencere İmali İşi
— Dikiş ve İlik Makinası
— Komple Kompresör Kontaktör
— T Demiri ve Galvenize dikenli tel
— Muhtelif Düğme

Miktarı
800 Ad.
18 Ad.
80 Ad.
2 Kalem
3 Kalem

Günü

Saati

18/7/1984
19/7/1984
24/7/1984
25/7/1984
26/7/1984

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

10781 / 2-2
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Kahramanmaraş Valiliğinden Yapı işleri Genel Müdürlüğünden:
1 — Kahramanmaraş - Pazarcık Lisesi İnşaatı (20. derslikli) 2886 sayılı Ka
nunun 35/a maddesi gereğince 1985 yılına sari olmak üzere kapalı zarf usulü İle
İhale edilecektir.
2 — İşin keşif bedeli: 136.000.000. liradır.
3 — Eksiltme Bayındırlık Müdürlüğü içinde toplanacak ihale komisyonunca
19/7/1984 Perşembe günü saat 16.00 da yapılacaktır.
4 — EksÜtme şartnamesi ve diğer evraklar mesai satleri dahilinde Bayındır
lık Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin.
a) 4.080.000. liralık geçici teminatlarım.
b) 1984 yılma ait Ticaret odası belgesini (Şirketlerde ilan tarihinden sonraki
bir tarihte olması gerekir.
c) İsteklilerin müracaat dilekçeleri ile birlikte eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış Yapı araç bildirisi (Sahibi olduğunu gösterir
belge veya kiralandığına dair Noter sözleşmesi) Teknik personel bildirisi (Bağlantı
durumunu gösterir Noter Mukavelesi) sermaye ve kredi imkanlarını gösterir mali
durum bildirisi. Banka referans mektubunu ve taahhüt bildirisi ile Bayındırlık Ba
kanlığından alman ve enaz işin keşif bedeli kadar (B) grubu Müteahhitlik karne
sinin aslını ibrazı ile Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları Yeterlik Belgesini,
Teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekir.
6 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 16/7/1984 Pazartesi günü
mesai bitimine kadardır.
7 — İsteklilerin teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat öncesine
kadar (Saat 15.00'e kadar) Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir.
8 — Eksiltme şartnamesine ek özel şartname (Yapı araçları, Teknik eleman.
Mali durum bildirisi şartları) ihale dosyasında mevcuttur.
9 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait ek
madde dosyasında mevcuttur.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar dikkate alınmaz.
Keyfiyet ilan olunur.
10525/2-2
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ANKARA
1 — Divriği Madenleri Müessesesi Pelet tesislerinde kullanılmak üzere 540
Ton krom mangan dökme bilya ile 180 ton krom mangalı çelik çubuk kapalı tek
lik almak suretiyle satınalınacaktır.
2 — Bu İhale ile ilgili şartnamemiz aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak
temin edilebilir.
a) Ankara'da: Çankırı Cad. N o 57'deki Genel Müdürlüğümüz Tedarik ve
İkmal Müdürlüğünden,
b) İstanbul'da: Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yalıköşkü İş Hanı Kat: 4-5'deki
Mümessilliğimizden,
3 — İhalemize iştirak etmek isteyenlerin şartnamemiz esaslarına göre hazırhyacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte en geç 17
Temmuz 1984 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv
Kısım Amirliğinde bulundurmaları gerekmektedir.
4 — Postadaki vaki gecikmeler ve teklifler açıldıktan sonra gelecek tenzilât
talepleri dikkate alınrnıyacaktır.
5 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir.
Han olunur.
11058 /2-2
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Azdavay Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Sökü
»
Sökü, Sabuncular, Gökçeağ.
Sökü
>

1. S. N . B. Çam Tomruk
2. S. N . B. Çam Tomruk
2. S. N. B. Çam Tomruk
2. S. K. B. Çam Tomruk
3. S. N . B. Çam Tomruk
3. S. K. B. Çam Tomruk
2. S. N. B. Göknar Tomruk
3. S. N. B. Göknar Tomruk
2. S. N . B. Kızılağaç Tomruk
3. S. N . B. Kızılağaç Tomruk
Kayın Maden Direk
Kayın Sanayii Odunu Yuv.
Meşe Sanayii Odunu Yuv.

Parti
Adedi
8
5
36
2
6
6
27
24
1
1
3
1
1

Miktarı
Dm'.

M3.

217.132
129.247
1078.374
23.303
169.261
87.935
1040.283
1177.293
13.390
12.783
76.531
32.252
1.597

Muh. Bed.
Lira
38.000
21.300
33.600
28.000
15.500
15.000
32.000
21.000
23.000
18.000
14.000
12.000
12.000

% 7,5 Tem.
Lira
620.000
213.000
2.677.500
49.500
198.000
100.000
2.504.500
1.860.000
23.500
17.500
81.500
29.500
1.500

İzahat
1984 yılı îstlh.
Temin. Yandı.
1984 yılı İstin.
»
> ' »
Temin. Yandı.
1984 yılı İstin.
» »
» :>
> >
» »
» »
» »
>
»
»

:

1 — Aşağıda niteliği, yeri ve miktarı yazılı stablize nakli ve figüre işleri 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre kapalı
teklif usulü ile ihaleye konmuştur.
2 — İhale şartnamesi ve ekleri YSE Genel Müdürlüğü Köy yolları Dairesi Başkanlığı YSE. 14. Bölge Müdürlüğü Köyyollan
Şefliğinde görülebilir.
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120
8.376.000
4059.381
1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri hizalanndayazuı fiatlarla açık artırmalı vadeli olarak 19/7/1984 Perşembe gü
nü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır.
2 — Tüm emvallerde % 50 peşin, % 50 müdrdetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vadelidir. Mektup faizi % 40, gecikme faizi
% 80 dir.
3 — İhaleye iştirak edeceklerin 1 nolu şartnamenin 3. maddesinin a, b, c bendlerinde belirtilen belgeler teminat yatırmadan
önce İstenecektir.
4 — İhaleye iştirak edenlerin aynı gün ve saatte % 7,5 teminatlarım İşletme Veznesine yatırmaları,
5 — Satışa ait müfredatlı bilgi Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğü Ue mücavir İşletmelerde gö
rülebilir.
10967 / 2-S
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Sökü
Sökü, Sabuncular, Merkez
Sökü, Sabuncular
Sabuncular
Sabuncular
Sabuncular
Gökçeağaç
Merkez

Cins ve Nev'i

Sayfa : 28

Deposu

2
3

15.418.110,-—

462.544—

16/7/1984

19/7/1984

11.00

YSE 14. Böl.

35.526.348,—

1.065.791,—

16/7/1984

19/7/1984

15.00

YSE 14. Böl.

27,410.436,—

822.314,—

16/7/1984

20/7/1984

11.00

YSE 14. Böl.

44.004.932,—

1.320.148,—

16/7/1984

20/7/1984

15.00 YSE 14. Böl.
10974 / 1-1

Sayfa : 29

4

Van Merkez - Ky. Ay. Gölyazı - Çobanoğlu Dy. Ay. Gendelova - Çomaklı Ky. Ay. Kozluca - Yalnızağaç
Van Başkale - Ky. Ay. Yanal - Eşmepınar ömerdağı - Yavuzlar - özpmar
Güvendik Gelenler - Böğrüpek
Van Erciş - Dy. Ay. Uncular - Dövenci Meydan boğazı - Pınarlı - Yetişen Kocapınar
Van Gürpınar - Dy. Ay. Sevindik - Taygon Süngübayır - Topsakal - Karakoç Abdalsıncan - Umut Üzengi
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3 — İhale aşağıda ismi yazılı işlerin hizalarında gösterilen gün ve saatte İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.
4 — İhaleye girmek için;
A) Kanuni ikametgahı olması,
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi.
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi: Gerçek veya tüzel kişi veya ortak girişim olması halinde şartnamede
yazılı belgeleri ibraz etmesi gerekir.
D) İmza sirküleri vermesi: Gerçek veya tüzel kişi veya ortak girişim olması halinde şartnamede yazılı belgeleri ibraz et
mesi gerekir.
E) lsteklilfcr adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten
iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri vermesi.
F) a) Yapı araçları bildirisi, b) Mali durum bildirisi, c) Teknik personel bildirisi, d) Taahhüt bildirisi, e) Bayındır
lık Bakanlığından alınmış (C) grubu karne f) İlgili YSE Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi.
G) Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
H) İstekliler ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imza
lanan ortaklık sözleşmesini vermesi.
I) Şartnamenin 15. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini Yeterlilik Belgesi Komisyonundan alacakları iş
tirak belgesi ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edi mez.
Keşif Bedeli Geç. Teminatı Son Mür.
İhale
İhale
İhale
S. No. İli
İşin Adı
Lira Kr.
Lira Kr.
Tarihi
Tarihi
Saati
Yeri

Rize Devlet Orman İşletmesi Mudflrtflgünden
Cins ve Nevil
Boy ve Sınıfı

Stabilize
Asfalt
Stabilize
Stabilize
Stabilize
Asfalt
Asfalt
Asfalt

3. S. N. B. L. Tomruk
3. S. N . B. L. Tomruk
3. S. N. B. L. Tomruk
2. S. N. B. L. Tomruk
2. S. N. B. Md. Drk.
3. S. K. B. Kz. Ağ. Tomruk
2. S. N . B. Kz. Ağ. Md. D.
Yuv. Kz. Ağ. Sn. Od.

Çayeli

Asfalt

Çayeli

Asfalt

Çayeli
Tren
Tren
Çamlık

Asfalt
Stabilize
Stabilize
Stabilize

Şue. Lif. Yon Od.
Şuceyrat Odun
Kayın Odunu
Kayın Odunu
ibreli Odunu
İbreli Odunu

Adet

17
1
6
2
1
1
1
1

673
13
673
164
77
44
30
140

696.318
4.740
262.803
73.334
7.998
3.600
0.949
4.966

24.000
24.000
24.000
34.500
14.000
15.500
17.400
12.700

1.075.000
8.000
474.000
191.000
9.000
4.000
1.000
5.000

30
1

1.814

954.594
50 Ster
100 Ster
25 Ster
10 Ster
70 Ster
20 Ster

4.700
4.500
5.600
5.600
4.700
4.700

1.767.000
18.000
32.000
10.000
4.500
26.000
7.000

2
1
1
2
1

Miktarı
Dma.

Ms.

M. Sat Bed.
Lira

Teminatı
Lira
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8
275 Ster
96.500
1 — İsletmemiz depolannda bulunan yukanda cins ve miktarları yazılı toplam 38 parti orman emvalleri % 50 si ile % 40
faizi peşin 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırma ile satışa
çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 19 Temmuz 1984 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00 de Îkizdere toplantı salonunda toplanacak Ko
misyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü, Erzurum,
Ordu, Giresun, Maçka, Gümüşhane, Torul ve Pazar Orman İşletme Müdürlükleri İle İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemiz Îkizdere Bölgesinde hazır bulunmalarım ve ihale saatinden iki saat öncesine
kadar geçici teminatlarım Bölge Mutemetliğine yatırmaları, banka teminat mektubu verecekler teminat mektubunda işletme adım ve
satış tarihi ve alacaklan parti nolanm bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır.
10966 / 2-2
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Tren
îkizdere
Çamlık
Çamlık
Çamlık
Çayeli
Çayeli
Çayeli

Parti
Adedi

Sayfa : 30

Deposunun
Adı
Yol Dununu

DSL XXV. Bölge Müdürlüğü 251. Teknik Şube Müdürlüğünden :

1.

RESMİ GAZETE
Sayfa : 31

Balıkesir Merkez Karakol Göleti (Sulama
frışaatı
17.402.338,— 522.070,—
16/7/1984
20/7/1984
Cuma
15.00
2.
Balıkesir Merkez Karakol Göleti (Dolusavak İnşaatı)
4.482.882,48 134.486,47
16/7/1984
20/7/1984
Cuma
16.00
2 — Sözleşme taşanları ve ekleri bu ilânın yayımı tarihinden itibaren DSİ 251. Teknik Şube Müdürlüğü Proje İnşaat Başmtidisliğinde görülebilir.
Taşaron seçilmesi, İhale günü ve saatinde toplanacak olan Emanet Komisyonu tarafından yazılı teklif alınmak suretiyle yapı
lacaktır.
5 — üsteki! şahıs veya şirketlerin «Taşaron seçimine» iştirak edebilmeleri için DSİ 251. Teknik Şube Müdürlüğüne son müra
caat tarihi saat 17.00'ye kadar dilekçe İle müracaat ederek İştirak belgesi İstemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki belgeleri eklemeleri
şarttır.
a) Ter Görme Belgesi
t>) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış C grubu müteahhitlik karnesi (en az işlerin keşif bedeli kadar olacaktır.)
c) 1984 Tül Vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi.
d) Resmi bir kuruluşta tek bir taahhütte ve bir mail yıl İçersinde yüklenici sıfatıyla en az her işin keşif bedeli kadar benzer iş
veya, keşif bedelinin İki katı tutarında başka nevi bir inşaat yaptığım kanıtlayan resmi tasdikli belge eklenecektir. (Aynı mahiyet
teki iç denetleme belgesi bu değerlerin İki katı tutarında olacaktır
e) Yapı araçları bildirisi : istekli 1. sıra nolu Balıkesir Merkez Karakol Göleti (Sulama inşaatı) İşi İçin 2 adet beko kepçe, 1
adet 250 lt'lik betoniyer, 2 adet traktör, 2 adet damperli kamyon, 1 adet 2 tabancalı kompresör, şantiyede çalışır vaziyette bulundura
cağım tevsik edecektir. Bu maklnalardan 1 adet beko kepçe, 1 adet 'betoniyer ve 1 adet traktör kendi malı olacaktır.
2 sıra nolu Balıikeslr Merkez Karakol Göleti (Dolusavak İnşaatı) İşi için, 2 adet 250 lt'lik betoniyer, 1 adet vibrathr, 2 adet
traktör, (veya kamyon) şantiyede çalışır vaziyette bulunduracağını tevsik edecektir. Bu maüdnalardan 1 adet betoniyer, 1 adet vibra
tor, 1 adet traktör veya kamyon kendi malı olacaktır.
f) Mail durum bildirisi: İstekli kullanacağı sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan belgeleri örnek No : 2/A ve örnek No :
2/B şartlarına uygun olarak temin edeceği belgeleri düelkceterlne ekleyecektir.
g) Teıknlk personel 'bildirisi: İstekli işte çalıştıracağı teknik personele ait bilgileri örnek N o : 3 şartlarına uygun olarak ha
zırlayarak dilekçesine ekleyecektir. İsteklilerin ve teknik personelin 2531 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğunu taarlhen beyan
edecektir.

9 Temmuz 1984 — Sayı : 18453

1 — DSİ XXV. Bölge, 251. Teknik Şube Müdürlüğü - Balıkesir hudutları dahilinde bulunan aşağıda sıra no ve kesif belleri ya
zılı emanet işleri için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre bu işleri yapmaya muktedir tasaronlar arasında seçim yapılacaktır.
Geçici
Keşli.' bedeli teminatı
Son
İ H A L E N İ N
Sıra No.
İ Ş İ N
A D I
TL.
TL.
müracaat tarihi
tarihi
günü
saati

Sayfa : 32

h) Taahhüt bildirisi : İstekli son beş yılda bitirmiş ve dilekçesinin verildiği tarihte adma taahhüde bağlanmış veya bağlanacak
olan İşleri örnek No : 4'e uygun olarak dilekçesine ekleyecektir.
4 —• İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarım 18/7/1984 günü saat 15.00'den itibaren Emanet Komisyonu Başkanlığına mü
racaat ederek öğrenebilirler.
5 — Teminat 'banka mektubu olduğu takdirde; DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü adına, müddetsiz ve limit dahili olacaktır.
6 — İştirak belgesi olan istekliler tekliflerini usulüne uygun şekilde en geç ihale saatinden yarım saat evveline kadar DSİ. 251.
Teknik Şube Müdürlüğü - Balıkesir adresinde evrak kayıt memurluğuna makbuz karşılığı teslim etmeleri şarttır.
7 —• Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
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Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü XI. Bölge MüdürlüğündenVAN
Yolun Adı

İşin Cinsi

Keş. Bedeli
Lira Kr.

Geç. Tem.
Lira Kr.

Son
Mür. Tarihi

İHALE
Günü ve Saati

3

3
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Küçüksu - Pervari Tatvan (Kekliktepe) taş ocağında
ve Bitlis Ayr
konkasörle temel malzemesi asfalt
Bölükyazı
mıcırı temini ve nakli işi
127.622.750,— 3.828.700,—
(Miktar 80.000 M .)
17/7/1984 19/7/1984 Saat : 10.00
Muş Ayr. - Kızıl Muş (Çizmeburun) taş ocağından
ağaç - 9. Bl. Hd. konkasörle temel malzemesi asfalt
mıcırı teinini ve nakli işi
154.585.200,— 4.637.600,—
18/7/1984 20/7/1984 Saat: 14.00
(Miktar 80.000 M .)
a) Yukarıdaki işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 81. maddesine göre kapak zarf usulüyle ihale edilecektir.
b) Bu işlere ait keşif, şartnameler ve ekleri her gün mesai saati sonuna kadar XI. Bölge Md. lüğü Asfalt Şefliğinde t; tkik
edilebilir.
İştirak Belgesi Alabilmek İçin İstenilen Şartlar:
1 — Usulüne uygun müracaat dilekçesi, müracatlarda Bölge kayıt tarihi geçerlidir.
2 — 1984 yılı vizeli ticaret odası belgesi, istekli bir şirket, ise, şirketin sicille kayıtlı olduğu mahalden, bu eksiltmenin ilan
tarihinden sonra alınmış, şirketin faaliyette olduğunu belirleyen belge ve şirketin imza sirkülerini ve şirket adma teklifte buluna
cak şahsın bu şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekâletname
3 — Mali durum bildirisi,
4 — Ehliyeti idarece kabul edilecek bir teknik eleman
5 — İş yeri görme belgesi (İşin Emanet Komisyon Başkanlığından alınacak)

RESMÎ GAZETE

S. No.

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gere
gince kapalı teklif usulü ile Kütahya TOPRAKSU İl Ekip Başmühendisliğinin Yenidoğan Mahallesi Şehit Ali Çakır Caddesi adre
sindeki İdare Binasında eksiltmeye çıkartılmıştır.
Keş. Bedeli Geç. Temin. Belge İçin
İHALE
S. No.
İşin Yeri
Konusu
Ura Kr.
Ura Kr. Son Mür. Tar.
Tarihi
Saati
1

5

Küt - Domaniç - Ilıcaksu Bükerler

Sulama tesisi
Bakım onarım
Etüd Araştırma
Sulama tesisi bakım
onarım projesi
Sulama tesisi bakım
onarım projesi

15.459.265,—
4.308.154.—
1.753.753,—

483.778,—
129.245,—
52.813,—

20/7/1984
20/7/1984
20/7/1984

25/7/1984
25/7/1984
25/7/1984

10.30
14.30
16.30

1.058.772,—

31.784.—

20/7/1984

26/7/1984

10.30

972.321.—

29.170,—

26/7/1984

14.30

20/7/1984

Sayfa : 33

2
3
4

Küt - Domaniç - Domur - Çakıl
Köyü
Küt - Tavşanlı - Başköy
Küt - Simav - Yenice Köyü
Küt - Emet - Şeyhler Köyü

RESMÎ GAZETE

Tarım Orman ve Köylşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü TOPRAKSU XV. Bölge Müdürlüğü Kütahya Ekip Baş
mühendisliğinden :
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6 — Taahhüt bildirisi (Son iki yılda bitirilmiş ve adına taahhüde bağlanmış işler).
7 — Noter tasdikli imza sirkülerini
8 — Bayındırlık Bakanlığından alınma işin birinci keşif be deli tutarında müteahhitlik karnesinin aslı veya Resmi Dairelerin
birinden alınma işin keşif bedelinin yarısı kadar benzeri iş yaptığına dair iş bitirme belgesi,
9 — Makina Parkı: (1 ve 2 sıra nolu işler için ayrı ayrı,)
a) Bir grup (Primer+Sekonder) Konkasör MO MVsaat 1" randımanlı 80 lık)
b) Bir adet paletli veya lastik tekerlekli yükleyici
c> Bir adet figüre makinesi
Yukarıda belirtilen makinaların kendisine ait olduğunu faturalarıyla veya bu işler için kiralandığına dair Noter tasdikli
belge ile birlikte mal sahibine ait faturalar.
Eksiltmeye Girebilmek İçin İstenen Şartlar:
1 — Bölge Yeterlik Komisyonundan alınacak iştirak belgesi,
2 — İşin keşif bedelinin % 3 nisbetinde geçici teminat (nakit veya limit içi kesin banka teminat mektubu)
1. sıradaki iş için 3.828.700,— TL.
2. sıradaki iş için 4.637.600,— TL. nin Bölge Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığına dair vezne alındısı veya limit dahili ke
sin banka teminat mektubu,
3 — İştirak belgesi alanların teminatı (Vezne alındısı veya mektup) iştirak belgesi ve teklif ve taahhüt mektuplarım usu
lüne uygun olarak ilanda belirtilen gün ve saate kadar Asfalt Şefliği Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân
olunur.
11187 / 1-1

Sayfa : 34
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Bu işlere ait ihale işlem dosyalan her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Kütahya TOPRAKSU İl Ekip Başmühen
disliğinde görülebilir.
1 — l . iş için en az keşif bedelleri kadar C grubu müteahhitlik karnesini S. No. 2 3, 4, 5'deki işler için benzer işleri bitirdiğini
gösterir keşif bedelleri kadar iş bitirme belgesini,
2 — Yapı Araçlan Bildirisi (örnek 1)
a) Bu işler için miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyasında beilrtilen ana inşaat makinalanna sahip olduğunu ve amortis
man müddetlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya vergi dairesince tasdik
edilmiş son yıl bilançosunun asıllan veya noterden tasdikli suretleri ile 1984 yılı için satın alınmış olan makinalara sahip olduklarını
belirten faturalarla birlikte kaydedildiği yevmiye defteri ve defteri kebirin asıllan veya noterden tasdikli suretleri (proforma fa
tura kabul edilmez), istekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri,
b) Diğer işler için miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen işin adına alınmış yardımcı inşaat makinalanna ait
noter tasdikli kira mukavelesi ile o makinalan kiraya veren şahsa ait olduğuna dair, kamyon ve traktörler için trafik ruhsatna- jj
mesi aslı veya noterden tasdikli sureti, diğer iş makinalan ile alet ve ekipmanlar için ise fatura aslı noterden tasdikli sureti
(2a, 2b de beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulunduk lan yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterile
— ilân
Hân tarihinden
tarihinden sonraki
sonraki tarihli
tarihli ve
ve en
en az
az keşif
Keşif bedelinin
Deaeunm % ıou tutannaa üanjtaıaraan aunnuş o a n t a « . r e u ı s j u ı t a ı u ^ u u m ı ı
çektir.)33 —
% ıo'u tutarında Bankalardan alınmış Banka kredisi mektuplarının
ı
ekli
olduğu
mali
durum
bildirisini
(örnek:
2/A
ve
2/B)
ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek: 2/A ve 2/B)
Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait teknik personel bildirisini (örnek 3),
Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçesinin verildiği tarihte adma taahhüde bağlanmış
ve bağlanacak olan işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, (örnek 4),
4 — isteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Başmühendislikten alınmış tasdikli iş yeri görme belge
5 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgelerini almaları şarttır.
sini,
Yukarıda 2, 3, 4, 5 No'da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve yürürlükte olan Yapı Tesis ve Ona
5 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek her iş için ayn ayn yeterlik belgelerini almaları şarttır.
rım İsleri ihalelerine katılma Yönetmeliğine göre hazırlanması şarttır.
Yukarıda
2, 3, 4, 5 No'da
yazılı
belgelerin birlikte
bizzat müteahhit
tarafından
ve yürürlükte
olan Yapı Tesis
Ona
İhaleye gireceklerin
yeterlik
belgeleriyle
usulüne uygun
olarakimzalanması
alınmış geçici
teminat makbuzunu
veya veBanka
rım
işleri
ihalelerine
katılma
Yönetmeliğine
göre
hazırlanması
şarttır.
Mektubunu, 1084 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, isteklilerin gerçek kişi olması halin
İhaleye
gireceklerin
yeterlik
belgeleriyle
birlikte
usulüne
teminat istekliler
makbuzunu
veya
Banka
de noter
tasdikli
imza sirküleri,
tüzel
kişi olması
halinde,
tüzel uygun
kişiliğinolarak
noter alınmış
tasdikli geçici
imza sirküleri,
adına
teklifte
bu
Mektubunu,
1984 yılıvekaletnameleri
tasdikli Ticaretilevevekâleten
Sanayi odası
belgesi
veya
noterden
suretini, isteklilerin
gerçek kişi
olması
halin
lunacak kimselerin
iştirak
edenin
noter
tasdiklitasdikli
imza sirküleri,
istekli bir ortaklık
olduğu
takdirde
de
noter imza
tasdikli
imza sirküleri,
tüzel kişi
olması
halinde, sonra
tüzel alınmış
kişiliğin hali
noterfaaliyet
tasdiklibelgesini
imza sirküleri,
adına teklifte
bu
şirketin
sirkülerini
ve ortaklığın
ilk ilân
tarihinden
usulüneistekliler
uygun olarak
2886 sayılı
lunacak
kimselerin
vekaletnameleri
ile
vekâleten
iştirak
edenin
noter
tasdikli
imza
sirküleri,
istekli
bir
ortaklık
olduğu
takdirde
kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden 1 saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri
şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesini usulüne uygun olarak 2888 sayıh
kanunidare
gereğince
teklifvemektuplarını
geç ihale saatinden 1 saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri
ihaleyihazırlayacaktan
yapıp yapmamakta
uygun bedelentesbitindeserbesttir.
lazımdır.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitindeserbesttir.
Duyurulur.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
10962/M
Duyurulur.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden :
Sıra
No :

İşin Konusu

Muh. Bed. Ge. Tem.
İhale
Lira
Lira Günü
Saati îhal. şekli

1 — 5 kalem yangın tesisatı Malz.
satm alınması.
2.798.925 97.718 24/7/1984 15.30 Açık Eks.
2 — 37 kalem hidrofor ve sıhhi
Tes. satm alınması
1.327.370 53.571 24/7/1984 16.00 Açık Eks.
3 — İhale Eskişehir Yolu lO.'ncu km. Lodumlu mevkii Genel Müdürlük binası
nın zemin katında olacaktır.
4 — İsteklilerin geçici nakit teminatlarım veya limit İçi teminat mektuplarım
Fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuzu ve konu ile ilgili 1984 yılı
tasdikli Ticaret Odası Belgesini, şirketlerin katılmaları halinde bu.ilânın yayımı tari
hinden sonra faaliyette olduğunu gösteren belgeyi ihale Komisyonuna ibraz etmeleri
gerekmektedir.
5 — İhale Dosyası Eskişehir Yolu lO.'ncu km. Lodumlu mevkii, Makina ve İk
mal Dairesi Başkanlığında görülebilir.
6 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — İhale, 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından, idare ihaleyi yapıp, yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
İlan olunur.
11148 / 2-1
tzmir Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 Molu İhale Komisyon Başkan
lığından :
Jandarma Birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ile keşif bedeli ve
geçici teminatı ile ihale tarihi ve saati yazılı 1 kalem inşaat ihalesi 2886 sayılı
Devlet İhale Yasasının 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile yaptırıla
caktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve istanbul Jandarma İkmal Merkezi Komu
tanlıkları ile izmir Jandarma ikmal Merkezi Komutanlığı 1 Nolu İhale Komisyon
Başkanlığında görülebilir, isteklilerin teklif mektupları ile birlikte şartnamede is
tenilen belgeleri ihale saatine kadar komisyona vermiş olmaları, postada vaki
olacak gecikmelerin kabul edilmiyecği ilan olunur.
Cins ve Miktarı: Uşak - Eşme ilçe J. Bl. K. lığı 4 daireli Lojman inşaatı,
Tahmini Bedeli: 24.969.516 TL., Geçici Teminatı.- 749.090. TL., İhale Gün ve Saati:
23 Temmuz 1984 Pazartesi Günü saat 10.00.,
NOT: İhaleye iştirak edeceklerin 17 Temmuz 1984 Salı günü mesai bitimine
kadar yeterlik belgelerini almak için Uşak İli Bayındırlık Müdürlüğüne müracaat
etmeleri gereklidir, iştirakçiler kanuni kesin teminat üstünde, kesin teminat tek
lifinde bulunabileceklerdir.
11149/2-1
Elektrik İşleri Etüd idaresi Genel Direktörlüğünden :
1 — idaremizin ihtiyacı bulunan 5 adet 10 KVA lık, 4 adet 16 KVA lık ve
2 adet 36 KVA lık jeneratör kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait Şartname Eskişehir yolu üzerinde 9 km de bulunan ElE ida
resi Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünden bir dilekçe ile
temin edilebilir.
3 — Enson teklif verme tarihi 26/7/1984 günü saat 15.00'dir.
4 — Teklifler 27/7/1984 günü saat 10.00'da Makina ve ikmal Dairesi Baş
kanlığı Satınalma Müdürlüğünde komisyon huzurunda yapılacaktır.
5— İdaremiz 2886 sayüı Kanuna tabi değildir.
11147/2-1
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Hava İkmal Bakım Merkezi K. lığı Satınalma Komisyon Başkanlığınım :
1 — Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 2886 Sayılı Kanun Hükümleri da
hilinde kapalı zarf usulü İte İhaleye çıkarılmıştır.
2 — Şartnameler komisyonda görülebilir.
3 — Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4 — İhale Etimesgut Hava İkmal Bakım Merkez K. lığı İhale Solunu'nda
yapılacaktır.
5 — İsteklilerin 2886 sayılı kanunun 3. ve 37. maddelerinde aranan belgeleri
ni usulüne uygun şekilde Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
6 — Postada vaki olacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
Sıra No : 1 Cinsi ; a. Bobin Karbon Kağıdı (38 cm. İlk) b. Bobin Karbon Ka
ğıdı (24 cm. lik), Miktarı : 400.000 mZ 80.000 mz Tahmini Bedel : 15.600.000, —TU,
Geçici tem. : 468.000,— TL. İhalenin günü saati : 23/7/1984 10.00'da

•
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Sümerbank Kendir Sanayi Müessesesinden :
1 — Müessesemizin 6.750.000.— TL. keşif bedelli beton yol ve ihata duvarı
inşaatı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1984 yılı birim fiyatlarından eksiltme sure
tiyle şartnamesi uyarınca ihale edilecektir.
2 — İhale 18 Temmuz 1984 Çarşamba günü saat 15.00'de müessesemizde ka
palı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
3 — İhaleye katılacak firmaların şartnamede belirtilen şartları haiz olmaları
ve tekliflerine 202.500,— TL. geçici teminatlarını müessesemize yatırdıklarına dair
belgeyi eklemeleri gerekmektedir.
4 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
5 — Bu İhale ile İlgili şartname müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden çalışma
saatlerinde temin edilebilir.
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyt
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
11141 / 1-1

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda işletmesi Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz S-ymen Hurda ve Malzeme İkmal Şantiyesi sahilinde bulu
nan ve takribi tonajı 2200 ton (4) dört adet denizaltının kesim ve söküm işi şart
namesi esasları dahilinde kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 — İhale 16/7/1984 Pazartesi günü saat 14.00 de MKE. Kurumu Hurda İş
letmesi Müdürlüğü (İstanbul Caddesi No.- 30 - ANKARA) da yapılacaktır.
3 — Şartnameler Ankara'da İstanbul Cadesi No: 30 daki Müdürlüğümüzden,
İstanbul'da İstanbul Şubesi Müdürlüğünden, Aliağa Gemi Söküm Şantiyemizden,
Seymen Hurda ve Malzeme İkmal Şantiyesi Kısım Müdürlüğünden temin edile
bilir.
4 — Bu işin muvakkat teminatı 750.000,— TL. (Yediyüzellibin TL. Kat'i te
minatı 1.500.000.— TL. (Birmilyonbeşyüzbin) TL. dır.
Taliplilerin tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar vermeljri gerekmekte olup.
postadaki gecikmeler dikkate ahnmıyacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.
11060/2-2
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Sayfa : 3?

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Mü
dürlüğünden :
MERSİN
Aşağıda adı, yeri ve yapılacak iş cinsleri belirtilen işler 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu'nun 81-b ve geçici 2, maddesi gereğince Taşeronlardan Teklif al
mak suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
Belirtilen işlere ait eksiltme dosyaları Mersin de bulunan Karayolları 5. Böl
ge Müdürlüğü Yapım Şefliğinde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
Belirtilen işlerin son müracaat eksiltme gün ve saati hizalarında belirtil
miştir. Eksiltmeye katılmak isteyenler usulüne uygun hazırlayacakları müra
caat dosyalarım belirtilen son müracaat günü mesai bitimine kadar Karayolları
5. Bölge Müdürlüğü Evrak kayıt servisine teslim edeceklerdir.
Aynı şekilde teklif mektubu vereceklerin .a) Yeterlik belgesini.
b) İşlerin hizalarında belirtilen miktarda geçici teminat makbuzunu veya
aynı tutarda teminatını 5. Bölge Müdürlüğü Saymanlık veznesine yatırıldığına dair
alındı belgesini,
c) 1984 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini; {Şirket olması halinde
ilan tarihinden sonra alınmış kayıt belgesini)
d) Vekaleten katılanların yasal vekaletnamelerini;
Taşaron işlerine ait özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde ha
zırlanacak teklif ve taahhüt mektuplarının beraberinde işlerin hizalarında belirti
len saatte makbuz karşılığında ilgili Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmiyecektir.
Eksiltmelere katılmak üzere yeterlik belgesi almak istiyenlerin bir dilekçe
ekinde;
a — Keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinin ash;
b — Yapı araçları bildirisini;
Aşağıda ana inşaat makinalanna sahip olduklannı tevsik edici; makinalarm
fatura veya tasdikli suretleri makine parkındaki a-f ana makinalar müteahhidin
kendi malı olacaktır.
Son yıla ait noter tasdikli amortisman ve demirbaş kayıtlannı ibraz etme
leri ve bu makinalarm halen boş ve şevke hazar durumda olmaları gerekir.
Her bir grup için gerekli makina parkı listesi:
Makinalarm
Makina Cinsi-,
Miktarı:
Azami Yaşı:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

D 9 Dozer
2 Ad.
3
D 8 Emsali Dozer
4 Ad
3 a
Yükleyici
3 Ad.
3
Kaya taşıyan kamyon
6 Ad
3
Büyük kapasiteli kompresör
3 Ad.
3
Kaya delici fTrack Drill) ve
2 Ad.
3
yeteri sayıda tabanca
1 Ad.
3
g) Greyder
h) Vibrasyonlu silindir (9-11 Ton)
1 Ad.
3
c) Mali durum bildirisi
d) Banka referans mektubu; (İlan tarihinden sonra alınmış ve keşif bedeli
nin en az % ı o tutarında)
e) Teknik personel bildirisi; (Çalıştırılacak personelin 2531 sayılı yasaya ay
kırı olarak istihdam edilmiyeceği bildirilecektir.)
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f) İmza sirküleri: (Tek kişi olması halinde kendi imza sirküleri, şirket ol
ması halinde şirket sirküleri)
g) Taahhüt bildirisi: (Son beş (S) yıl içerisinde yaptığı işleri ile başvuru
tarihinde adına taahhüde başlanmış işler varsa belirtilecektir.)
h) İşyeri görme belgesini (İlgili şantiye veya şubelerden alınmış ve servis
şefliğine onaylatmış olacaktır.)
Bir dosya halinde yukarıda 3. madde de belirtilen şekilde teslim etmeleri
gerekmektedir.
İşin kesin bitim tarihi 30/11/1984 tür.
İlgililere duyurulur.
Eksiltme
Günü
1şin A d ı
I
.
Keşif.- Teminatı: Son Mür.: Saati:
(TL.)
(TL.)
Kahramanmaraş-Göksun (Menzelet
Varyantı) yolu inş. işi, I. Kısım
Km: 4+ 700 - 11 + 160
532.995.000 15.9(19.850 13/7/1984
II. Kısım K m : 17 + 881 - 28 + 680

17/7/1984
Saat: 11.00
676.120.000 20.283.600 13/7/1984 17/7/1984
Saat: 15.00
11143/1-1

#

Ankara - Hasanoglan Atatürk Öğretmen Lisesi Müdürlüğünden :
Cinsi

Miktarı

Tan. tutarı
Lira Kr.

Geçici Tem.
Ura Kr.

Yağlar
Kuru yiyecekler
Sebzeler
Meyveler
Giyim malzemeleri
Mutfak malzemeleri

4
27
23
12
16
7

Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem
Kalem

9.095.000,—
12.437.000,—
7.670.000,—
6.310.000,—
14.579.100,—
3.477.500,—

272.850,—
373.110,—
230.100,—
189.300,—
437.373,—
104.325,—

TOPLAM

89 Kalem

53.568.600,—

1.607.058,—

1) GKUİumuzun ihtiyacı için, yukanda cinsi, miktarı, tahmini tutan ve ge
çici teminatı yazılı 89 kalem yiyecek, giyecek ve mutfak malzemeleri 2886 Devlet İhale
Kanununun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü satınalınacaktır.
2) Yağlar ve kuru yiyeceklerin kapalı teklif usulü ihalesi 23/7/1984 Pazartesi
günü saat 11.00 de, sebze ve meyvenin kapalı teklif usulü ihalesi aynı gün saat 15.00
de, giyim malzemeleri ile Mutfak Malzemelerine ait kapalı teklif usülu ihalesi 24/7/1984
Salı günü saat 14.30 da Atatürk öğretmen Usesi İhale Komisyonu odasında yapıla
caktır.
3) İsteklilerin Kanuni şekilde hazırlayacakları teklif mektuplanm ihale saatından yarım saat evveline kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4) Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Atatürk öğretmen Lisesi İhale Ko
misyonunda ve Elmadağ Mal Müdürlüğünde görülebilir.
5) Süresi içinde yapılmayan müracaatlar İle, Postadaki vaki gecikmeler ve
Telgrafla müracaatın kabul edilmiyeceği İlan olunur.
11138 /1-1

Dirgine Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Adet

M . Dm».

2
5
1
II
2
3
1
6
1
4
1
1
6
1
1
1
1
I
5
1
5
21
2
2
1
e
1
1
1

57
220
30
912
36
82
18
204
23
96
25
45
329
128
18
18
23
36
722
50
570
1672
144
40
24
639
13
74
36

54.338
147.987
8.100
289.586
48.339
93.919
11.611
162.201
11.995
51.318
10.636
9.838
171.504
26.190
9.598
14.265
16.331
17.537
126.520
7.776
105.390
659.911
52.239
23.961
7.098
241.694
2.959
26.996
5.420

3

Muh. Bedeli
Lira Kr.
65.000,—
33.000,—
15.000,—
22.000,—
51.000,—
46.000,—
40.000,—
30.000,—
42.000,—
38.000.—
17.000 —
12.500,—
25.000,—
19.000 —
50.000,—
75.000,—
31.000,—
42.000,—
18.000,—
12.500.—
19.000,—
26.000,—
18.000.—
35.000,—
7.000,—
8.000,—
18.000,—
25.000,—
15.000,—

% 7,5 Tem.

(0

Lira Kr.
265.000,—
367.000,—
9.000,—
480.000,—
185.000.—
324.500,—
35.000,—
365.500.—
50.500,—
139.000.—
13.500,—
9.500,—
322 000,—
37.500,—
36.000.—
80.000,—
37.500.—
55.500,—
171.500,—
7.500.—
151,000,—
1.291.000,—
69.000,—
63.000,—
4.000,—
145.500,—
4.000,—
51.000,—
6.000,—

H

1

09

S.
"S
M

CJ

W

6
Kat

o

s*

i
j
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I. S. N. B. Soy. K. Çam Tom.
II. S. N. B. Krs. K. Çam Tom.
III. S. K. B. Krs. K. Çam Tom.
III. S. N. B. Krs. K. Çam Tom.
I. S. N. B. Kap. Kayın Tom.
II. S. N. B. Kap. Kayın Tom.
II. S. N. B. Soy. Kayın Tom.
III. S. N. B. Soy. Kayın Tom.
I. S. N. B. Krs. Kİ. Kayın Tom.
II. S. N. B. Krs. Kİ. Kayın Tom.
III. S. K. B. Krs. Kİ. Kayın Tom.
III. S. K. B. Krs. Kİ. Kayın Tom.
III. S. N. B. Krs. Kİ. Kayın Tom.
III. S. N. B. Krs. ince. Kay. Tom.
I. S. N. B. Krs. Kİ. Meşe Tom.
II. S. N. B. Kap. Meşe Tom.
II. S. N. B. Krs. KI. Meşe Tom.
II. S. N. B. Krs. Kİ. Meşe Tom.
III. S. K. B. Krs. Kİ. Meşe Tom.
III. S. K. B. Krs. Kİ. Meşe Tom.
III. S. N. B. Krs. In. Meşe Tom.
III. S. N. B. Krs. Kİ. Meşe Tom.
III. S. N . B. Krs. KL Meşe Tom.
III. S. U. B. Krs. Kİ. Meşe Tom.
III. S. K. B. Krs. Kavak Tom.
III. S. N. B. Krs. Kavak Tom.
III. S. K. B. Krs. Ihlamur Tom.
İÜ. S. N. B. Krs. Ihlamur Tom.
III. S. K. B. Krs. Gürgen Tom.

Parti
Adedi

RESMİ GAZETE!

Köprübaşı -Topyeri
B. Gölcük - K. Başı - Topyeri
Topyeri
Eğerci-B. Gölcük-K.B.T.yeri
Eğerci
Eğerci
Topyeri
Eğerci - Topyeri
Topyeri
Eğerci - B. Gölcük - Topyeri
Eğerci
Topyeri
Eğerci - Topyeri
Topyeri
B. Gölcük
Eğerci
Eğerci
B. Gölcük
B. Gölcük - Topyeri
Topyeri
Eğerci - Topyeri
Eğerci - B. Gölcük - Topyeri
Eğerci - Topyeri
Eğerci
Topyeri
Belengölcük - Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri

Deposu
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Emvalin Cins ve Nev'i

ta
SO

"¡3.
CO

ce

3

M . Dm .

161
7
12
5
30
16
34
4
5
498
274
380
544
373
100
626
73
147
2498
2955
265
107
298
90
191
Ster
Ster
Ster

41.384
1.126
3.576
6.313
8.552
1.847

3
1
ı
1
1
ı
1
1
1
1
1

ı
1
1
4
1
2
5
5
1
1
X
1
ı
1
3
2
141

3

Adet

Parti

2896.126

7.020

0.930
1.148
43.159
32.443
31.615
22.675
30.944
6.793
32.056
2.427
5.952
74.118
99.417
7.595
4.214
7.762
2.177
5.628
35.000
140.000
82.000
a

M .

Muh. Bedeli
Lira Kr.
21.000,—
13.500,—
18.000,—
30.000,—
22.000,—
15.000,—
22.000,—
9.000 —
9.000,—
9.000,—
14.000 —

10.000 —
15.000,—
11.000,—
14.000,—
10.000 —
10.000,—
12.000,—
8.300,—
12.000,—
9.500,—
12.000,—
9.400,—
12.000,—
14.000,—
8.000 —
8.000.—
8.000.—
257.000

Ster.

% 7,5 Tem
Lira Kı.
65.500 —
1.500,—
5.000,—
14.500 —
14.500 —
2.000 —
12.000,—
1.000 —
1.000,29.000,—
34.000,—
24.000,—
25.500.—
25.500,—
7.500,—
22.000,—
2.000,—
6.000,—
45.000,—
90.000,—
5.500,—
4.000,—
5.500,—
2.000.—
8.000,—
21.000.—
84 000,—
49.5000,—
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GENEL TOPLAM

III S. N. B. Krs. Gürgen Tom.
III. S. K. B. Krs. Kızılağaç Tom.
III. S. N. B. Krs. Kızılağaç Tom.
II. S. N. B. Krs. Akçaağaç Tom.
III. S. N. B. Krs. Akçaağaç Tom.
III. S. K. B. Krs. Kayacık Tom
III. S. N. B. Krs. Kayacık Tom.
III. S. N. B. Krs. D. Armudu T.
III. S. N. B. Krs. Kiraz Tom.
II. S. N. B. Çam Maden Direk
II. S. N. B. Çam Maden Direk
II. S. N. B. Kayın Maden Direk
II. S. N. B. Meşe Maden Direk
II. S. N. B. Meşe Maden Direk
II. S. N. B. Gürgen Maden Di.
Çam Yuv. Sanayi Odun
Goknar Yuv. Sanayi Odun
Kayın Yuv. Sanayi Odun
Meşe Yuv. Sanayi Odun
Meşe Yuv. Sanayi Odun
Kavak Yuv. Sanayi Odun
Gürgen Yuv. Sanayi Odun
Gürgen Yuv. Sanayi Odun
Akçağaç Yuv. Sanayi Odun
Kayacık Yuv. Sanayi Odun
Ince-Çap Meşe Yuv. Sanayi Odun
Kayın Yarma Sanayi Odun
Meşe Yarma Sanayi Odun

Parti
Adedi
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Eğerci - Topyeri
Topyeri
Topyeri
Eğerci
Topyeri
Topyeri
Eğerci - Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
B. Gölcük - K. Başı - Topyeri
K. Başı
B. Gölcük - Köprübaşı
Eğerci - Topyeri
B. Gölcük - K. Başı - Topyeri
Belengölcük
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri
Topyeri

reposu
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Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatları yazılı işlerin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi
ne göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Dosyalar çalışma saatlerinde komisyonda, İstanbul ve İzmir Levazım Amirliklerinde
görülebilir. Taliplilerin 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatından bir saat ev-;
veline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Bşk lığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Taliplilerin en geç |
aşağıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar şartnamesinde gösterilen daireye müracaatla yeterlik belgeleri almaları ı
şarttır.
i
İhalenin Cinsi

İhale
Geç. Teminatı
Gün ve Saati
Lira Kr.

253.458.383,83
150.000.000,—
50.000.000,—
350.000.000,—

7.603.752,—
4.500.000,—
1 500.000 —
10.500.000,—

Son Müracaat

25/7/1984 - 15.00 19/7/1984 - 18.00
25/7/1984 - 16.00 19/7/1984 - 18.00
27/7/1984 - 15.00 23/7/1984 - 18.00
27/7/1984 - 16.00 23/7/1984 - 18.00
10531 / 1-1
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KİBMK. lığı Lastik ve Motor Atelyesi İnş.
Kars Eski Lojman Restoresi ve Kazan Dairesi İnşaatı
Bursa Lv. A ligi Erzak Deposu ve Paratoner İnşaatı
Lüleburgaz 65 nci Tümen Orduevi İnşaatı

Keşif Bedeli
Lira Kr.
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1 — Zonguldak ili Devrek İlçesinin Dirgine (Yazıcık) Köyünde bulunan İşletmemizin Eğerci - Belengölcük - Köprübaşı ve
Topyeri Depolarında mevcut yukarıda müfredatı yazılı 141 Parti muhteviyatı muhtelif cins orman emvali tutar bedelinin % 50'si
ile kalanının % 40 faizi ve kanuni vergileri peşin, % 50'si müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında 3 ay vadeli olmak
üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 —• Açık artırma 19 Temmuz 1984 Perşembe günü saat 14.00'de Devrek Kereste Fabrikası ihale salonunda toplanacak Ko
misyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli: Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Başmüdür
lüğü ile Başmüdürlüğümüze bağlı İşletmelerde, Gerede - Adapazarı - Hendek - Düzce - Bolu - Mengen İşletmeleri ile İşletmemiz
Bölge Şefliklerinde görülebilir.
4 — İhaleye iştirak edeceklerin mutlak surette 1984 yılı vizesi yapılmış kapasite belgelerini, ticaret veya sanayi odası bel
gesini, vekilleri ise Kapasite Belgeleri ile vekâletnamelerini göstermek suretiyle satışa iştirak edebilirler.
5 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte Devrek Kereste Fabrikası satış salonunda hazır bulunmaları, banka teminat mektu
bu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve satış tarihini bildirmeleri ve geçici teminatlarını saat 13.30'a kadar
yatırarak teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır.
10985 / 1-1
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Çorum İli İmar Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda müfredatı yazılı bir adet ihale müteahhit nam ve hesabına
7269-1051 sayılı Afetler Fonu harcama usulleri yönetmeliğinin 28. maddesine göre
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
İşin Adı ve Yeri: Çorum Alaca Akçasoku 83 adet konut inş.. Keş. Bed.:
133.000.000, Geç Tem.: 4.003.750, Son Müracaat 18/1984, Saat: 18.00, İhale Ta
rihi .- 20/7/1984, Saati: 11.00, Karne Grubu: B.
2 — Eksiltme Bayındırlık Müdürlüğünde ihale komisyonunca yukarda be
lirtilen saatlerde yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde gö
rülebilir.
4 — Eksiltmelere girebilmek için isteklilerin;
A. Yukarıda belirtilen geçici teminatı (Nakit veya limit içi mektup)
B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 1984 yılı vizeli aslı veya noter tastikli
sureti, Şirketlerin katılması halinde ilânın yayımı tarihinden sonraki bir tarihte
düzenlenmiş Şirkettin Faaliyette olduğunu gösterir Belge.
C. Yeterlilik Belgesi (Yeterlik Belgesi alabilmek için isteklilerin müracaat
dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne
uygun)
a) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirgesi ve bunu
belirten Banka referansı.
b) Teknik Personel beyannamesi,
c) Yapı araçları bildirisi (Noter tastikli)
d) Taahhüt beyannamesi.
e) İşlerin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Bayındırlık ve İskan Ba
kanlığından almış oldukları işlerin keşif bedeli kadar yukarıda belirtilen müteah
hitlik karnesinin asimi,
f) İşlerin bağlı olduğu Bayındırlık Müdürlüğümüzden alacakları yer görme
belgesini vermeleri gerekmektedir.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı gün ve ihale saatinden
l saat öncesine kadar Taşra İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.
6 — Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — İhale 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapma
makta uygun gördüğüne vermekte 7269 -1051 Sayılı Kanuna göre hazırlanan Fon
sarf yönetmeliği çerçevesinde serbesttir.
İlan olunur.
11144/2-1
:

•
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden:
1 — Bölgemiz ihtiyacı olarak numunelerine göre 3 kalem basılı evrak tab
ettirilecektir.
2 — Bu işe ait ihale 7 Ağustos 1984 Salı günü saat 15.30 da Başmüdürlük
Alım-Satım Komisyonunca yapılacaktır.
3 — Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak bu işe ait şartnamesi işgünleri mesai saatleri dahilinde Büyük postane binasındaki Malzeme Müdürlüğümüz
den temin edilecektir.
4 — Postada vaki olacak gecikmeler kabul olunmaz.
5 — ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecekleri kapalı
yazılı teklif mektuplarının ihale günü saat 14.30'a kadar makbuz mukabili Malzemo
Vürılrlül'ümüze tevdi etmeleri Gerekmektedir.
10090/2-1
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TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden
KELEBEK VANA SATINALINACAKTIR.
1 — Kuruluşumuzun ihtiyacı olan 8 adet El ve servemotor kumandalı kele
bek vana satın alınacaktır.
2 — Şartnameler Kubilay Sokak No. 45 Maltepe/ANKARA adresindeki Ti
caret Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.
3 — İsteklilerin şartname hükümlerine göre hazırlıyacakları kapalı teklif
mektuplarını en geç 26 Temmuz 1984 saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adresdeki Haberleşme Şefliğinde bulunmaları rica olunur.
4 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
11145/2-1
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünden:
1 — idaremiz ihtiyacı bulunan muhtelif ebatda köşebent demiri, siyah saç,
lama demiri, galvanizli oluklu saç, kapalı zarf usulü ile saünalınacaktır,
2 — Bu işe ait şartname Eskişehir yolu 9. km. de bulunan Elektrik İşleri
Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığından bir di
lekçe ile temin edilebilir.
3 — Enson teklif verme tarihi 30/7/1984 günü saat 15.00'dir.
4 — Teklifler 31/7/1984 günü saat 10.00'da Makina ve İkmâl Dairesi Başkan
lığı Satınalma Müdürlüğünde komisyon huzurunda açılacaktır.
5 — idaremiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
11146/2-1
Sosyal Sigortalar Kurumu istanbul Satınalma Bölge Müdürlüğünden.
1 — Kurumumuz depo stoku ihtiyacı 16 kalem, Karadeniz Ereğli Hastanesi
İhtiyacı 3 kalem, Mersin Beyoğlu Balıkpazarı Kalyoncu Kulluk Cad. Mallı Han'daki
Müdürlüğümüz II No. lu Satınalma Komisyonundan temin edilebilir. Evsaf şart
namesi ise ilgili komisyonda görülebilir.
2 — îdar* şartnamesi esaslar dahilinde hazırlanacak teklif mektupları en geç
25/7/1984 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Müdürlüğümüze verilmiş veya
aynı gün ve saatte müdürlüğümüzde olacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
10989/2-1

•

TCDD işletmeleri Merkez Alım Satım ve thale Komisyonu Başkanlığından-.
E 8000 tipi Elektrikli Trenlerin Nikel - Kadmiyum akümülatörlerinde kulIf-nılmak üzere 1440 adet Akümülatör elemanı satmahnacaktır.
1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme dış piyasadan kapalı zarf yöntemi
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Teklifler en geç 12 Eylül 1984 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar An
kara'da TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığın top
lanacak komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve İstanbul'da Sirkeci veznelerinden
2.500,— TL. bedelle temin edilebilir.
4 — Teklif zarflan üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
5 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih et
tiği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
11184/2-1
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Mü
dürlüğünden :
(BURSA)
Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati İle müracaat son günü
yazılı işin eksiltmesi, 2886 sayılı Yasanın 81.b ve geçici 2. maddesine göre, EmanetKomisyonunca, kapalı teklif usulü ve eksiltme suretiyle taşerona yaptırılacaktır. Bu
işe ait eksiltme dosyası, hergün mesai saatleri dahilinde, Bursa'daki Karayolları 14.
Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde tetkik edilebilir. İsteklilerin kanuni ikametgahları
olması, bu işe ait eksiltme dosyasını tetkik etmiş, yeterlik belgesi almış ve geçici
teminat vermiş olmaları şarttır.
Yeterlik Belgesi Almak İçin :
İsteklilerin; en geç aşağıda yazılı iş için tesbit edilmiş bulunan müracaat son
günü, saat 16.30'a kadar (Örneği İdari İşler Amirliğinde mevcut) bir dilekçe ile,
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine;
1 — Bu işin en az keşif bedeli kadar (B) gurubu müteahhitlik karnesi aslı ve
noterden yılı içinde tasdikli örneği veya bu işin cins ve öneminde en az bir defada,
keşif bedelinin yarısı kadar iş yaptığını gösterir resmi tasdikli belgelerinin örneğini,
2 — Yapı araçları bildirisini, (Örnek: 1) işin özel şartnamesinde, yazılı araç
ve gereçlerin, (1 Adet 120-160 Ton/Saat kapasiteli Asfalt Plenti; 1 Adet 200 Ton/
Saat kapasiteli Duyargalı Finişer; 1 Tk. 90 Ton/Saat kapasiteli (primer+sekonder
gurubu) konkasör; 2 Adet Demir Merdaneli Silindir «8, 12 Ton»; 1 Adet Lastik Te
kerlekli Silindir «20 Ton»; 1 Adet kendi yürür Distribütör «6 Ton»; 1 Adet 1,5 YdJ'lük
Lastik Tekerlekli Yükleyici; 1 Adet 1,5 YcP'lük Paletli Yükleyici; 1 Adet Süpürge
Makinası; 1 Adet 185 KYV Gücünde Jeneratör; 1 Adet İki tabanca çalıştırabilir ka
pasitede kompresör; 10 Adet 5 mî kapasiteli damperli kamyon.) kendilerine ait ol
duğunu belirtir fatura veya noterden yılı içinde tasdikli sureti veya bu araç ve ge
reçlerin kiralanacağına dair noterlikçe senesi içinde tanzim edilmiş kira sözleşmele
rini veya taahhütnamelerini, kiralanacak araç ve gereçlerin kiraya veren şahısa alt
olduğunu gösterir (Kamyon hariç) faturalarının noterden yılı İçinde tasdikli fotoko
pilerinin, noter belgesine eklenmesi şarttır.
3 — Mali durum bildirisi, (örnek: 2/a),
4 — Teknik personel bildirisini, (örnek : 3) Bu işin fenni mesuliyetini deruhte
edecek teknik elemanın diplomasının noterden tasdikli fotokopisi ile teknik elemanın
bu iş için noterlikçe tanzim edilmiş taahhütnamesi,
5 — Taahhüt bildirisini; (örnek : 4),
(Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 de bildirilen, 1, 2/a, 3 ve 4'ün ve müracaat dilekçe»
sinin bizzat taşeron tarafından imzalanması şarttır.)
6 — İsteklilerin:
a) Gerçek tek kişi olması halinde; Yılı içinde .Ticaret ve Sanayi Odasına
kayıtlı, olduğuna dair belge ve imza sirkülerini;
b) Şirket olması halinde, ilk ilân tarihinden 9/7/1984 den sonra alınmış, halen
faaliyette olduğuna dair belge ve imza sirkülerini;
7 — İşyeri görme belgesini, (İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair,
İşin ait olduğu şantiye (kontrol) veya en yakın Şube Şefi veya vekilleri tarafından
parafe edilmiş, «İşyeri görme belgesi»ni Bölge Müdürlüğüne İbraz ederek tasdik et
tirmeleri şarttır.
8 — Elli Liralık damga pulu ile 1 Adet fotoğraflarım eksiksiz olarak ekle
meleri şarttır.
örneğe uymayan dilekçeler, 1984 yılında noterlikçe tanzim edilmemiş belgeler,
fotokopiler, telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Yeterlik belgesi alanların yeterlik belgesi ile birlikte teklif mektuplarım (Bu
İşe ait dosyadaki özel şartnamenin 30. maddesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak,
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eksiltme günü, eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde)
Emanet Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilan olunur.
Sıra No : 1, İşin Cinsi: (Balıkesir-Bandırma) Ayr.-M. Kemalpaşa Tolu Susurluk
Yol-Plst'ln Bitümlü Sıcak Karışım Kaplanman İşL Keşif BedeU: 140.585.685,— TL.,
Müracaat Son Günü: 17/7/1984, Eksiltmenin Tarihi: 28/7/1984 Cuma günü saat
11.30 da, Gecid Teminat Miktarı: 4.217.575,— T U
10976 / 1-1
•

e

•' '

Kırşehir Valiliğinden :
'Emniyet Genel Müdürlüğünün;
1 — Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası aydınlatma, İhata duvarı 2. ka
deme bina otopark İşi 2886 sayılı Kanunun 35 - a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü
İle İhaleye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 15.100.000,— TL. dlr.
3 — İhale 19/7/1984 Perşembe günü saat 15.00'de Emniyet Müdürlüğünde top
lanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
4 —• İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saati içerisinde Emniyet Müdür
lüğü ve Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
5 — ihaleye girebilmek İçin lsteklüerhv,
A) 453.000,— liralık geçici teminatlarım,
B) 1984 yılma alt Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C) İsteklilerin müracaat dilekçeleri İle birlikte İhale şartnamesinde belirtilen
ve usulüne uygun olarak hazırlanmış yapı araç bildirişim, teknik personel bildirisin),
sermaye ve kredi İmkanlarım gösterir maü durum bildirisini banka referans mektu
bunu ve taahhüt bildirisi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları en
az keşif bedeli kadar (C) gurubundan müteahhitlik karnesinin asimi ibraz suretiyle
Kırşehir Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları İle
birlikte zarfa koymaları gerekir.
6 — Kırşehir Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik alınması için Bayındırlık Mü
dürlüğüne son müracat tarihi 16/7/1984 Pazartesi mesai saati sonuna kadardır.
7 — isteklilerin teklif mektuplarını en geç ihale saatinde bir saat öncesine ka
dar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir.
8 — Eksiltme şartnamesine ek özel şartname (yapı araçları, teknik eleman,
ma?l durum bildirisi şartlan.) İhale dosyasında mevcuttur.
9 .— Bayındırlık İşleri genel şartnamesine eklenen çabama şartlarına ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur.
Telefonla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
11136/1-1
Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuza bağlı Haliç Tersanesi Müdürlüğünün İhtiyacı olarak 1 adet
Kum Kurutma Tesisi imal ettirilecektir.
2 — Konu İle İlgili teknik ve İdari şartname 2.000,— TL. mukabili Kasımpaşa'da
bulunan Haliç Tersanesi Müdürlüğü - thale Komisyonu Başkanlığından temin edile
bilir.
3 — Konu ile ÜgLU teklifler en geç 13/8/1984 günü saat 17.00'ye kadar Haliç
Tersanesi Müdürlüğü - İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde posta ile veya
elden verilecektir.
4 — Teklifle birilikte 150.000,— TL. geçici teminat (nakit, devlet tahvili veya
banka teminat mektubu olabilir) Tersane veznesine yatırılacaktır.
5 — Postada vaki gecikmeler nazarı lttbare alınmayacaktır. Müdürlüğümüz
thale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte
serbesttir.
11186/1-1
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden :
Aşağıda adı, kesif bedeli, geçici teminat miktarı ile eksiltme gün ve saatleri be
lirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile
eksiltmeye çıkarılmıştır.
a) Eksiltme aşağıda belirtilen gün ve saatlerde A. U. Rektörlüğü İhale Komis
yonunca yapılacaktır.
•b) Bu işlere ait ihalö dosyaları ve şartnameler Yapı İşleri ve Teknik Dairesin
de görülebilir.
c) Eksiltmeye iştirak edeceklerin 18/7/1984 günü saat 15.00'e kadar teklif zar
fını, geçici teminatım ve şartnamelerde istenen diğer evraklarıyla beraber bir dilekçe
ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesinde İhale Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri
şarttır.
d) Eksiltmede istenilen evrakı tam olarak eklemeyerek müracaat edenlerin ve
yeterlik belgesi almaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmaz.
e) Her müracaat İçin istenilen evrakın ayrı ayrı eklenmesi şarttır. Bir müra
caata eklenen evrak diğer müracaat için geçerli kabul edilmez.

İ ş i n

Keşif tutarı
TL.

A d ı

1. Ziraat Fakültesi Et ve Et Mamulleri
Pilot Tesisleri İkmal İnşaatı
2. Tıp Fakültesi 1286 Yataklı Eğitim
Hastanesi İkmal finşaatı
3. Rektörlük 5/50/5 Kapasiteli Crossbar
Tipi Telefon Santralının 10A00/10 Ka
pasiteye Tevsii İhalesi
4. Rektörlük Binaları Onarım ve Tadilatı
Işt

3.500.000

Geçici
teminat
TL.

İhale
tarihi

İhale
saati

105.000 20/7/1984 10.00

200.000.000 6.000.000 20/7/1984 10.45
6.008.000

180.240 20/7/1984

11.30

50.000.000 1.500.000 20/7/1984

12.15

11097 / 1-1
Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :
Belediyemlzce aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 2888 sayılı Yasanın
36. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır.
1 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
2 — İhaleye katılacaklar Ticaret Odası veya bağlı olduğu dernekten alacakları
belgeleri teklif mektubu ile birlikte vermeleri zorunludur.
3 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Encümen Kalemine vermeleri şarttır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Muhammen Geçici
Miktarı
bedel
teminat
İhale
İhale
C t N S I
kalem
TL.
TL.
tarihi
saati
1. İç ve Dış İş Makinalan Lastiği
2. Akü Malzemesi
1. Grup
3. Balans Kurşunu
2. Grup

6

33.000.000 990.000 26/7/1984

14.40

25

25.238.250 757.148 26/7/1984

14.50

16

1.546.000

46.380 26/7/1984 15.00
11098/1-1
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Zonguldak Valiliğinden :
Yapı isleri Genel Müdürlüğünün;
1 *— Aşağıda niteliği, yeri, keşif bedeli ve geçici teminat tutarı ile ihale günü
ve saatleri belirtilen inşaat işlerinin ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi
uyarınca kapalı teklif alma suretiyle Zonguldak Bayındırlık Müdürlüğü ihale Ko
misyonunca yapılacaktır.
2 — Bu işlere ait ihale şartnamesi ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde
11 Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir.
3 — İhaleye girebilmek İçin isteklilerin;
a) Zonguldak Valiliği adına aşağıda hizalarında gösterilen miktarlı geçici
teminat mektup veya nakit alındı makbuzlarını,
b) 1984 yılına ait Ticaret Odası belgesini (şirketlerde ilân tarihinden sonraki
bir tarihte alınmış şirketin halen faaliyette olduğuna dair belge),
c) Her işi için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte vere
cekleri ihale şartnamesi ve ekinde tafsilatlı şekilde belirtilen esaslara göre hazır
lanan (kanıtlayıcı belgeli) yapı araç bildirisi, imza sirküleri, sermaye ve kredi im
kanlarını açıklayan mali durum bildirisi, banka referansı, taahhüt bildirisi, teknik
personel bildirisi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) gurubun
dan müteahhit karne aslını ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyo
nundan alacakları yeterlik belgesi ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
4 — istekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel makbuz kar
şılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir.
5 — ihaleye girme belgesi alınması için 23/7/1984 Pazartesi günü mesai saati
sonuna kadar müracaatta bulunulması şarttır.
6 — Telgraf ile müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
İşin Adı
1 — Eflani Hakim ve Savcı Lojmanı
(6 Daireli) İnşaatı
2 — Devrek Hükümet Konağı inşaatı

Keşif Bedeli
Lira Kr.

Geç. Tem.
Lira Kr.

Ihale
günü ve saati

39.000.000,—
106.891.652,—

1.170.000,3.206.750,-

31/7/1984
Saat 11.00
Saat 11.00
3/8/1984

11095 /1-1
Tarım - Orman ve Köyişleri Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğünden :
Malzemenin cinsi : 25, 50, 100 cc. İlk sodalı camdan mamul penisilin ağızlı aşı
şişeleri, Miktarı : 525.000 Ad., Muh. bedel tutarı : 13.702.500,— TL., G. teminat tutarı :
411.075,— TL., İhale günü ve saati 19/7/1984 Perşembe 15.00
1 — Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, gsçicl tamlnat tutan yazılı aşı
şişeleri 2886 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — ihaleye girecekler 2886 sayılı Kanunun ilgili hüküm-erl gereğince teklif
mektuplanna 1984 yılı faaliyet belgelen ile birilikte ticarethane adına gireceklerin ha
zırlayacaktan noterden onaylı vekâletnamelerini ekleyerek 19/7/1984 günü saat 14.00'a
kadar thale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri lâzımdır.
3 — İhale Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bina
sında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
4 — Şişelere ait numuneleri, şartname ve eklerini Enstitüde mesai saatleri da
hilinde bedelsiz olarak İncelemek mümkündür.
5 — Geçici teminatların Kartal Mal Müdürlüğüne yatınlması gereklidir. Temi
nat mektnubu olarak veriliyorsa bu mektupların suresiz ve limit dahili olması şarttır.
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda cine! ve miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı Kanunun 35. mad
desine göre kapalı teklif usulü (eksiltme) ile satın alınacaktır.

C i n s i
1. Türbin Jeneratörler
2. Tandem Zinciri ve
Elemanları
3. Cebri Borular
4. Yağlama Ekipmanları
5. İstikamet Teker
Kızağı
6. Yağ Keçeleri

Miktarı
kalem

Tahmini
'bedeli
TL.

Geçici Şartname
teminatı bedeli
TL.
TL.

İhalenin
tarihi
saati

6

98.500.000 2.956 000

3.500

26/7/1984 11.00

9
5
4

37.188.000 1.115.640
11.605.000 348.150
8.260.000 247.800

2.000
1.500
1.000

26/7/1984 11.30
26/7/1984 12X0
26/7/1984 15.00

1.000
1.000

28/7/1984 15.30
26/7/1984 16.00

19
79

6.436.000
8.718.950

193.080
261.569

2 — Eksiltme ve ihaleleri, yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır.
(Anafartalar Işhanı Kat 11 Ulus - Ankara)
3 — Şartnameler dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedellerle aynı yer
den temin edilebilir. (10 Kat 8 No. lu oda) şartname bedelinin Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü adına ve ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Deftardarlık
veznelerine yatırılarak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde
posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir,
4 — 1, 2, 3, 4, 5 No. lu ihalelere katılacak istekliler en geç 16/7/1984 günü
mesai saati sonuna kadar idareye müracaatla ihaleye İştirak belgesi isteğinde bulu
nacaklardır. Bu belgeyi alıp almadıklarını 20/7/1984 tarihinden itibaren öğrenebilirler.
İştirak belgesi alacak firmalar dilekçelerine;
a) Atölye teçhizat ve tezgah bildirisi,
•b) Atölye personeli ve teknik personel bildirisi,
c) Bankalardan alınmış mail referans bildirisi,
d) Sanayi odası kapasite raporu aslı veya noterden tasdikli sureti (geçerlilik
süresini doldurmamış olacaktır.)
e) 1. sıradaki ihaleye katılacak firmalar için; verilen teklifler teknik yönden
incelenmeye alınacağından teklif sahipleri teknik şartnameye ekil soru formu cevap
landırmak suretiyle teklif ettikleri türbinlerin teknik özelliklerini belirleyeceklerdir.
Tekliflerin değerlendirilmesi cevaplandırılan forma göre yapılacak ve Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün menfaatine uygun olan seçilecektir.
2. sıradaki ihaleye katılacak firmalar T. S. E. Kalite 'belgesini ekUyeceklerdir.
6. sıradaki ihaleye katılacak firmalar;
f) Teslimini taahhüt edeceği yağ keçeleri yerli imalat ise T. S. 868'e ait uy
gunluk belgesini teklif mektubuna ait dış zarfın içine koyacaklardır.
II — İthal malı yağ keçelerinin teslimi taahhüt edilirse bu keçelerin meoşesi
yine dış zarfın içine koyacakları bir belge ile belirtilecektir.
5 — Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilirler. Bu isteklilerin kendilerine ait
banka referans mektubu, imalatçı firmadan alacağı yetki belgesi ile imalatçı firmaya
ait 4. maddede belirtilen belgeleri dilekçelerine ekliyerek iştirak belgesi isteminde bu
lunmaları şarttır.
6 — İmalatçı firmaların kendilerinin ihaleye iştirak etmeyip yetki vermeleri ha
linde, ancak bir ticari firmaya veya kişiye yetki verebilecektir.
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T —• İştirak belgesi alamayan istekliler ihaleye katılamazlar ve bu konuda
herhangi bir hak talep edemezler.
8 — K. H. G. M. İştirak 'belgesi almak için müracaat eden isteklilerin İşyerle
rini görerek karar vermek hakkına sahiptir.
9 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik İle limit İçi geçici teminat mektup
veya makbuzlarım koymak sureti İle hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden bir
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şart
tır. (10 Kat 9 No. lu oda).
10 —• Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceğl İlan olunur.
11062 / 1-1

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından :
1 — Enstitümüz Matbaa Şubesindeki mevcut maklnalar ile Bilgi İşlem Mer
kezinde bulunan ve halen hizmet veren B - 2930 ve B - 1985 bilgi sayar sistemleri için
aşağıda yazılı makina ve teçhizat İle yedek parçalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 51. maddesinin (P) bendi hükümlerine göre pazarlık suretiyle satın alınacaktır.
C

İ

N

S

İ

1. Fixed disk spindle (1600 MB)
2. Line printer ve adaptörü
3. Bilgi Giriş terminali
b) MDS Bilgi kayıt cihazlarında kullanıl
mak üzere yedek parça
O Heidelberg tipo baskı yedek parçaları
d) 8 punto Intertype dizgi matrisleri
e) Albert tipo baskı yedek parçaları
a)

Miktarı

İhale tarihi ve saati

4 Adet
1 Adet
l ö Adet

21/7/1984 Saat 10.00'da
21/7/1984 Saat 10.00'da
21/7/1984 Saat 10.00'da

Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif

21/7/1984
22/7/1984
22/7/1984
22/7/1984

Saat 15.00'de
Saat 10.00'da
Saat 11.00'de
Saat 15.00'de

2 — İhale belirtilen gün ve saatte Enstitü Satın Alma Komisyonu Başkanlığın
da yapılacaktır
3 — Söz konusu makina ile teçhizatlara alt şartname ve yedek parçalara alt
liste Enstitümüz Ayniyat ve Levazım Şubesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin
edilebilir.
4 .— Kat'i teminat İhale bedeli üzerinden % 6 hesaplanarak alınacaktır
5 — İsteklilerin 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacaklan teklif
mektuplarım ihale saatinden en geç 1 saat evvel 'Satın Alma Komisyonu Başkanlığına
vermeleri şarttır.
6 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
11096 / 1-1

İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No. lu Satınalma Komisyon
Başkanlığından:
.

I

'

Jandarma Birlikleri ihtiyacı için 10 kelem çadır direği 2886 sayılı Kanunun
36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satınalınacaktır. Tamamı bir istekliye
ihale edilecek malın muhammen bedii 18.705.320.— lira, geçici teminatı 561.160.—
liradır. Eksiltme 23 Temuz 1984 Pazartesi günü saat 11.00 dc İstanbul/Balmumcu
2 No. lu J. Sat. Al. Kom. Bşk. lığı ihale salonunda yapılacaktır. Bu işe ait evsaf ve
şartname İstanbul, İzmir J. Sat. Al. Kom. Bşk. lıklarmda görülebilir.
İsteklilerin geçici teminatlanyla kanunen istenilen belgeleri ve teklif mektup
larını ihale saatine kadar Komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü
gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur.
10782 / l-l
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Burdur Valiliğinden:
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapı İşleri Genel Müdürlüğünün;
1 — Aşağıda durumları yazılı Devlet Tapıları 2886 sayılı Kanunun 35-a mad
desi gereğince kapak teklif usulü ile hizalarında gösterilenlerde 527 sayılı Kanuna
göre ileriki yıllara sari olarak eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı gün ve saatlerde Burdur Bayındırlık Müdürlüğü
İhale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — ihale şartnamesi ve diğer evrak mesai saatleri içinde Burdur Bayındırlık
Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye Girmek İçin isteklilerin :
a) Burdur Valiliği namına her iş için hizalarında yazılı geçici teminatını,
b) 1984 geçerli Ticaret veya Sanayi Odası belgelerini,
c) (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere) Müracaat dilekçeleriyle birlikte ve
recekleri (İhale şartnamesinde belirtilen, Usulüne ve Tapı Tes's ve Onarım taleri
İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan); yapı araçları bildirisi,
teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, sermaye ve kredi olacaklarım açıklayan
mali durum bildirisi, ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları keşif
bedeli kadar İşin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karne aslım
ibraz suretiyle Burdur Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat evveline kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Teterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16 Temmuz 1984 Pa
zartesi günü mesai saati sonudur.
— Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
— Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler
ihale dosyasında mevcuttur.
— Keyfiyet ilân olunur.
Keşif Bed.
Geç. Tem. İhale gün Son Mür. Karne
İşin Adı ve Teri
Ura
Sirayeti
Lira
ve saati
Tarihi
Grubu
Burdur Mrk. 30 Direll
Polis Lojmanı İnşaatı 135.000.000 1984-1985 4.050.000
Burdur E Tipi Cezaevi
On. ve su deposu ile
Nöb. kulübesi yapılması 22.000.000 1984-1984
660.000
Burdur Ağlasun Emni.
Amirliği (Loj.) İnşaatı
(8. Daire)
52.582.057 1984-1985 1.577.462

19/7/1984
saat 15.30 16/7/1984

B

20/7/1984
saat 10.30 16/7/1984

C

20/7A984
saat 15.30 16/7/1984
B
10984 / 1-1

Sumerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesi Müdürlüğünden t
Kapalı Teklif almak Suretiyle 2 Adet Tek İğne Zik-Zak İlinti Dikiş Makinası
1 Adet Taban Kırılma Test Cihazı Satın Alınacaktır
1 — Bu işe ait şartname Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden temin edi
lebilir.
2 — Kapalı teklif mektuplarının engeç 31/7/1984 t arın inde saat 16.30'a kadar
Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmesi şarttır.
3 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
10987/1-1
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Mü
dürlüğünden : (Sivas)
1 — Aşağıda ismi, kesif bedeli, geçici teminatı, karne gurubu, yeterlik belgesi
için son müracaat tarihi, ihale gün ve saati belirtilen is 2990 sayılı Kanunun de
ğişik maddeleri gereğince 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin (a) bendine göre
kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — Bu işin ihalesi Sivas Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyo
nunca aşağıda isimi yazılı iş aynı gün ve saatte ihale edilecektir.
3 — İhale dosyası Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. İlgili ev
raklar ücret karşılığında satılmaz. Son müracaat aşağıda belirtilen günde mesai
saati sonuna kadardır.
4 — İhaleye iştirak edecekler ;
a) 1984 yılma ait vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, şirketler ilan ta
rihinden sonraki bir günde alınmış olması şarttır.
b) İhale şartnamesinde belirtilen işin adına düzenlenmiş 28/3/1981 gün ve
17293 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Ka
tılma Yönetmeliğinde gösterilen, usulüne göre hazırlanmış yapı araçları bildirisi,
sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum bildirisi, banka referans mek
tubu, teknik, personel bildirisi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış işin keşif
bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını taahhüdü altında bulunan işlerin taahhüt
bildirisini noterden tasdikli olarak müracaat dilekçeleri ekinde verilecektir.
5 — İstekliler teklif mektuplarım usulüne göre hazırlayıp ihale saatinden bir
saat önce makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecektir.
6 — Bu ihalede avans verilmeyecektir.
7 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur.
8 — Kanuni teminatı üzerinden teminat artırma teklifinde bulunabilinir.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
İsin Adı : Sivas-lmranlı Yatılı Bölge Okulu Yatakhane Blok İnşaatı, Keşif
Bedeli : 120.000.000,— TL., Geçici Teminatı : 3.600.000,— TL., Karne Grubu : (B),
Son Müracaat Tarihi : 16/7/1984, İhale Günü : 20/7/1984 saat 15.00 de.
11063 / 1-1
—

«

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından:
1 — Gaziemir - Aktepe mahallesi muhtelif sokaklarda kanalizasyon inşaatı
ve 1.00x1.00 M t ebadında kutu menfaz yaptırılması işi ihale edilecektir. Tahmin
edilen bedeli: 125,557.276,19.— TL. geçici teminatı: 3.766.718.— TLdir
2 — Çerçeveli font baca kapağı yaptırılması işi ihale edilecektir Tahmin edi
len bedeli: 39.008.000.— TL. geçici teminatı-. 1.170.180.— TL dir.
Yukarıda Tahmin edilen belgeleri ile geçici teminatları yazılı işler ayrı ayrı
olmak üzere 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edile
cektir. Şartnameleri belediye encümeni ihale bürosunda ve Fen İşleri Müdürlüğün
de görülebilir. İhaleleri 26/7/1984 Perşembe günü saat 15.00'de Belediye encümeninde
yapılacaktır. İsteklilerin şartnamede yazılı belgelerle birlikte en geç 18/7/1984 Çar
şamba günü mesai bitimine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla yeterlik alma
ları şarttır. Teklif mektuplarının ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Encümen
Başkanlığına verilmesi gerekir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınma, ilan
olunur.
10784 / ı-l
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Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden

:

1 — Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından 2510 ve 1308 sayılı Kanunlar gereğince aşağıda mahiyeti açıklanan tesi
sin (Yapım işleri) 8/2574 sayüı kararname esaslarına göre yılı içinde bitirilmek üze
re 1306 sayılı Kanunun uygulama şeklini gösterir yönetmeliğin 51. maddesine göre
kapak zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
İşin cinsi: Göçebelerin iskanı projesi kapsamında tarımsal iskan olarak yer
alan Diyarbakır - Çınar - Göktepe yeni yerleşim yeri 55 işletme binası (27 iki tip
1 tek tip) ve alt yapı (1 ve II. kısım kanalizasyonu ve içme suyu) inşaatları, Keşif:
bedeli.- 136.200.000 TL, Geçici teminatı: 4.101.000 TL., ihale tarihi ve saati: 24/7/1984
günü saat 14.00 dür.
2 — Kapalı zarf usulü ile eksiltme Toprak Iskan Diyarbakır İl Müdürlüğünün
Toplantı salonunda ihale Komisyonunca yukarıda belirtilen gün ve saatte yapıla
caktır.
3 — Bu işe ait ihale işlem dosyaları mesai saatleri içinde Toprak İskan Diyar
bakır İl Müdürlüğünde imza karşılığı görülmesi zorunludur.
4 — İsteklilerin İhaleye iştirak edebilmeleri için Toprak İskan Diyarbakır II
Müdürlüğü Belge Komisyonu Başkanlığından ihaleye iştirak belgesi almaları şart
tır.
5 — isteklilerin ihaleye iştirak belgesi almaları için müracaat dilekçeleriyle
birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve 28/3/1981 tarih 17293 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönctmeliği'nde gösterilen usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, Örnek
No.l (Son iki sütnuna ait tevsik edici bilgiler Noterden tasdikli olarak eklenmek su
retiyle) sermaye ve kredi İmkanlarım açıklayan mali durum bildirisi (örnek
No. 2/A ve 2/B) ve işin keşif bedelinin % 12'si kadar (Bankaca isim kaşeli, imzalı,
mühürlü tarih numara) banka referans mektubu, (% 4'ü tutarında serbest mevduat,
% 4'ü tutarında kullanılmamış nakit kredisi, % 4'ü tutarında kullanılmamış teminat
kredisini gösterir) daha evvel yaptığı ve yapmakta olduğu işlere ait taahhüt beyan
namesi, örnek No. 4 (Son sütuna ait tevsik edici belgeler Noter tasdikli olarak
eklenmek suretiyle) inşaat, elektrik, tesisat işleri ile ilgili teknik personel bildirisini,
örnek No 3 (Bu bildiriyi teknik personelin ücretli sözleşmeli olduğunu kanıtlayan
Noter tasdikli taahhütnamenin eklenmesi suretiyle) işin keşif bedeli kadar iş bitirme
belgesi yahut işin keşfi kadar iş denetleme belgesi örnek No. 5/A yahut Örnek
5/B) iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Toprak tokan Diyarbakır II Müdürlüğün
den alınmış iş yeri görme belgesini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış olduk
ları (B) grubundan ve en az işin keşif bedeli kadar bir işin eksiltmesine girebile
ceklerini gösterir müteahhitlik karnesi (aslı ile birlikte noter tasdikli bir suretinin
verilmesinden sonra karne aslı iade edilecektir). Limit dahilindeki geçici teminat
mektubunu veya geçici teminatın fon veznesine veya T.C. Ziraat Bankası 617 Özel
İskan Fonu hesabına yatırıldığına dair makbuz ile engeç 17/7/1984 günü saat 16.00
ya kadar müracaat etmiş olmaları şarttır.
6 — İhaleye katılması yeterli görülenlere yeterlik belgesi 24/7/1984 günü saat
ll'OO' den itibaren Belge Komisyonu Başkanlığınca verilecektir.
7 — İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için;
a) Yeterlik belgesini,
b) Kanuni ikametgah belgesini,
c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesini,
d) 1984 yılına ait vizeli Ticaret veya Sanayi Odası belgesini.
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e) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirkülerini, istekli tüzel
kişi veya ortak girişim olduğu takdirde, bu belgelere ilaveten Noterden imza sirkü
leri ve ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini,
f) Eksiltme teklifini ihtiva eden ve usulüne göre düzenlenmiş teklif zarfları,
g) Yukarıdaki belgelere havi dış zarfın ihale saatinden bir saat öncesine ka
dar Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri şarttır.
8 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi
yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tesbitindc serbesttir.
9 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28/4/1984 £ün ve 18385 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanan tebliğ esaslarına uyulacaktır.
10 — 1984 yazılı Noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler, telgrafla müracaat
lar veya postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
11 — Tüm taahhütnameler ile belge ve evraklar işin adına ve ilan tarihinden
sonra alınmış olacaktır.
Genel taahhütnameler geçersizdir.
Keyfiyet ilan olunur.
11099/ 1-1
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden-.
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler ticari ve teknik şartnamesine göre
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınahnacaktır.
1 — İstekliler bu alıma ait Teknik ve ticari şartnameyi Ankara'da Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İç Satmalına Şube
Müdürlüğünden veya İstanbul, İzmir Bl. Müdürlüklerimizden temin edebilirler.
2 — Teklifler engeç 23/7/1984 günü mesai saati sonuna kadar 1 No. lu Satın
alma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek
teklifler vo postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 — İhale son teklif verme tarihi ile sözleşmede yazılı son teslim tarihi
arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nce sac fiyatlarına zam yapılması
halinde, bu zam ticari şartnameye ekli listede ayrıntılı olarak gösterildiği şekliyle
fiyata ilave edilecektir.
4 — İstekliler, ihale konusu malzemelerin her birinin tamamı için teklifte
bulunabilecekleri gibi kısmi teklifte de bulunabilirler.
5 — Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen ihale
etmekto veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.
Malzemenin Cinsi
Miktarı
İlkokul tipi okul sırası
Ortaokul tipi okul sırası
Lise tipi okul sırası

•

12.500 Ad.
5.000 Ad
10.000 Ad.
10979 /1/1-1

Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden-.
1 — Müessesemizce 250 Kg. Naphtanilide CB veya muadili (Aşınabilir bordo
naftolü) boya ihtiyacımız kapalı teklif alınmak suretiyle satınahnacaktır.
2 — Teklif mektuplarının 16/7/1984 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar Müesse
semizde bulundurulması lâzımdır. Postada geciken, teleks veya telgrafla verilen
teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3 — Teklif ile ilgili 25 gr. numune verilecektir.
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, teklifler arasından ihtiya
cımıza en uygun olanı tercih edilecektir.
11061 /1-1

Sayfa : 5 4

RESMi GAZETE

9 Temmuz 1984 — Sayı: 18453

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü YSE 12. Bölge
Müdürlüğünden:
Bölgemiz hudutları dahilinde bulunan Mardin - Ömerli - Hırhırok grubu I. ks.
terfi hattı içmcsuyu inşatı ihalesi 2886 saydı Kanunun 37. maddesi gereğince ve
28/4/1984 tarihli 18385 sayılı R^smi Gazetede ilan edilen tebliğe göre kapak teklif
verme usulüyle 8/2574 sayılı kararnameye göre ileriki yıllara sari olarak ihale edi
lecektir.
1 — işin adı Mardin - Ömerli - Hırhırok gr. 1. ks. terfi hattı içme suyu inşaatı,
Keşif bedeli.- 25.000.000, Mu. teminatı: 750.000, Son müracat tarihi: 24/7/1984, iha
le tarihi: 27/7/1984, ihale saati •. 15.00.
2 — İhale Cuma günü saat 15.00da Diyarbakır YSE 12. Bölge Müdürlüğü
İçmesulan Şefliğinde ihale Komisyonunca yapılacaktır.
3 — İstekliler engeç 24/7/1984 Salı günü mesai sonuna kadar müracatla iha
leye iştirak edebilirler.
4 — İhaleye İştirak Edenlerin;
a) İşin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi (aslı),
b) Makina teçhizat beyannamesi olarak l ad. kompresör, l adet kamyon,
l adet traktör, l adet betoniyer l ad. 4 metepomp, l ad. boru iskele tk. taahhütna
meleri 1984 yılı noter tasdikli olarak tevsik etmeleri.
c) Teknik personel bir inşaat müh. l inşaat teknikeri, ı kalfa, noter tasdikli
olarak tevsik edilmesi.
d) Banka referans mektubu ve mali durum bildirisi.
e) Taahhüdü altındaki işler beyannamesi,
f) 1984 yılına ait tasdikli Ticaret Odası belgesi ihaleye girecek şirket ise şir
ketin bulunduğu şehirdeki ticaret odasından alınmış tasdikli belge ile şirketin sirkülleri ve şirketin vekilleri olduğuna dair noterce tasdikli belgeyi eklemeleri şart
tır.
5 — ihale dosyaları içmesulan Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
6 — iştirak belgesi alan yüklenicilerin teklif mektuplarına saat 14.00'e kadar
İhale komisyonuna vermeleri şarttır.
7 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracatlar kabul edil
mez.
Keyfiyet ilan olunur.
10973 / l - l

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Seymen Hurda Malzeme ikmal Şantiyemiz sahasında A/B/C parsellerde mev
cut topsat 1777 rumuzlu takriben 6.000 ton demir - çelik hurdaları açık arttırma sure
tiyle satışa arzedllmiştir.
Satışa arzedilen demir-çelik hurdaları mesai saatleri dahilinde müracatla,
Seymen Hurda Malzeme İkmal Şantiyesi sahasında görülebilir.
Bu satışa ait şartname Genel Müdürlük Malzeme Satış Şubesi Müdürlüğünden
temin edilebilir.
Arttırma 19 Temmuz 1984 Perşembe günü saat 15.00 te Genel Müdürlük Mal
zeme Satış Şubesi Müdürlüğünde (Tandoğan/Ankara) yapılacaktır.
Geçici güvence 10.000.000 TL dir. Nakit banka teminat mektubu veya Devlet
tahvili olabilir.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
11093 / l - l

9 Temmuz 1984 — Sayı : 18453

RESMİ GAZETE

Sayfa : 55

Urfa Vakıflar Müdürlüğünden.işin nevi-. Urfa Karamusa Camii. Birecik Ulu Camii Medresesi ve Mahmud
Paşa Camii 1984 yılı onarımı, işin y e r i U r f a Merkez ve Birecik ilçesi -. Miktarı:
15.000.000. TL.
1 — Şartnameler ve ekleri her gün 07.30 ile 12.00 ile 16.00 saatleri arasında
Urfa Vakıflar Müdürlüğünde saat 9.00 ile 12.00 ile 17.00 arasında Ankara'da Vakıflar
Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir.
2 — İhaleye iştirak belgesi alabilmek için istekliler Urfa Vakıflar Müdürlü
ğünden alacakları yer gördü belgesi ile eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belir
tilen belgeleri 18/7/1984 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Vakıflar Genel Müdür
lüğü Genel Evrakına bir zarf içerisinde ve kanuni konutunu da belirterek teslim
edeceklerdir.
3 — Öıale Urfa Vakıflar İl Müdürlüğü hizmet binasmda 28/7/1984 günü saat
saat 10.00 da kapalı teklif usulü ile ve Urfa Vakıflar İl Müdürlüğü İhale Kornisyonu
huzurunda yapılacaktır.
4 — isteklilerden istenen belgeler (Açıklayıcı bilgi eksiltme şartnamesinin 8.
maddesi a) iştirak belgesi, b) Kanuni konutunu belitten belge, c) 1984 yılına ait
Ticaret Odası belgesi, d) Geçici teminat (450.000) liralık.
5 — Teklifler engeç 26 /7/1984 günü saat 9.00"a kadar Urfa Vakıflar II Mü
dürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir.
6 — İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ser
besttir.
10113 / l - l
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler ticari ve teknik şartnamesine göre
kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
1 — istekliler bu alıma ait teknik ve ticari şartnameleri Ankara'da Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İç Satınalma Şube
Müdürlüğünden veya İstanbul, İzmir Bölge Müdürlüklerimizden temin edebilirler.
2 — Teklifler engeç aşağıda belirtilen tarihlerin mesai raati sonuna kadar
I No,lu Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten
sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 — İhale son teklif verme tarihi ile, sözleşmede yazılı son teslim tarihi ara'
sında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nce saç fiyatlarına; zam yapılması
halinde, bu zam ticari şartnameye ekli Üstede ayrıntılı olarak gösterildiği şekliyle
fiyata ilave edilecektir.
4 — istekliler, ihale konusu malzemelerin her birinin tamamı için teklifte bu
lunabilecekleri gibi kısmi teklifte de bulunabilirler.
5 — Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen ihale
etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.
Son Teklif
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Verme Tarihi
Kardeks Dolap
Soyunma Dolabı
Portatif Çelik Raf (2000x930x310) mm.
Portatif Çelik Raf (2000x930x590) mm.
Portatif Çelik Raf (2400x930x930) mm.
Portatif Çelik Raf (2000x930x750) mm.
Madeni Çöp Kutusu

2.000
10.000
5.000
2.500
2.000
4.000
10.000

Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet

24/7/1984
24/7/1984
25/7/1984
25/7/1984
25/7/1984
25/7/1984
24/7/1984
10979 / 2/ Ul
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Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:
13638 METRE DİKDÖRTGEN PROFİL BORU SATIN ALINACAKTIR
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 13638 metre dikdörtgen profil boru 3,2X80X100
mmDikdörtgen Profil Kalite St.37= 13638 metrj L= 6 metre veya katları, sözleşme
örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alına
rak satınalınac aktır.
2 — Eksiltmesi 25/7/1984 tarih Çarşamba günü saat 14.15 de Müessesemiz
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2.5' dur.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri ve
ya bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza t.slim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ile gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbest

tir

10988/1-1

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Diyarbakır Yapı işleri 15. Bölge Müdürlüğün
den .1 — Aşağıda niteliği, yeri, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati
yazılı iki iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesine göre kapalı teklif
usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 — İhale Yapı işleri 15. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca aşağıda be
lirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — Bu işlere ait ihale şartnamesi ve diğer evrakları mesai saatlerinde Yapı
işleri 15. Bölge Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir.
4 — İhaleye girebilmek için isteklilerin-,
A. Aşağıda belirtilen her iş için ayrı ayrı Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü na
mına geçici teminatlarını,
B. 1984 Yılı İhale şartnamesinde açıklanan şekildeki gerekli Ticaret ve Sa
nayi Odası belgesini,
C. Müracat dilekçeleriyle verecekleri, (ihale şartnamesiyle eki özel şartna
mede belirtilen şartlara gore yapı tesis ve onarım işleri ihalelelerine katılma yönetmeliğindeki örnek formlara ve usulüne uygun gerekli olan ve aranan noter tasdikli
belgeler ve yer gördü belgesi ile ikametgah senedi eklenmiş olarak;)
a) Yapı araçları bildirisi (Taahhütnamenin bu iş adına alınmış olması tev
sik edici belgelerle birlikle)
b) Teknik personel bildirisi (Teknik elemanların bu iş adına noterden ta
ahhütname vermesi. Taahhütnamenin içerisinde iş adının mutlaka yazılması tev
sik edici belgelerle birlikte)
c) Taahhüt bildirisi
d) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ve bunu
belirten banka referansı, (Banka referansının usulü dahilinde belgelenmesi şarttır.)
e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından almış oldukları her iş için en az ke
şif bedeli tutarında ve karşılarında belirtilen gruplardaki müteahhitlik karnesinin
aslı ve fotokopisini ibraz etmek suretiyle Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü belge ko
misyonundan alacakları yeterlik belgesini,
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Teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler kapalı teklif mektuplarını ihalesine katılabilecekleri işlerin iha
le saatlerinden en az bir saat öncesi makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlı
ğına vereceklerdir.
6 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat en geç aşağıda karşılarında
yazılı günün mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler
ihale dosyasında mevcuttur.
Keyfiyet İlân olunur.

S. No.

İhalesi yapılacak
işin niteliği, yeri

Keş. Bed.
TL.

Yeterlik
belgesi
İhalenin
alınması
G. Tem. Yap. tarih Karne için son
TL.
ve saati Grubu Mür. Tar.

ı — D. Bakır - Silvan 3. Böl.
Kışla - Yatakhane İnş.
(1400 kişilik)

308.279.000

9.248.370 20/7/1984

B

16/7/1984

B

17/7/1984

Saat: 11.00
2—

D. Bakır - Merkez 50 Dai.
Polis Loj. tnş.

224.221.100

6.726.633 23/7/1984

Saat-. 11.00
10975/1-1

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Fabrikamıza 20 Km. uzaklıkta Gümüşyazı Köyü hudutları dahilinde Ki
reçtaşı Mevkiindeki Kireçtaşı ocağından 1984-85 kampanya ihtiyacı + % 25 toleranslı
40 bin kireçtaşının istihracı kireç taşı ocağından nakliye ve istif işi ihalesi 19/7/1984
Perşembe günü saat 14.00 de Fabrikamız Ofis binasında kapalı zarf usulü ile ihale
edilecektir.
2 — İşin tahmini ihale bedeli 75.000.000.— Lira olup, geçici teminat teklif fialmın % 5'i dir. Kati teminat ise ihale bedelinin % 10'udur. Banka teminat mektubu
nakit yerine geçerlidir.
3 — Bu işle ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilinebilir.
4 — İstekliler teklif mektuplarını 19/7/1984 Perşembe günü saat 12.00 ye ka
dar, şahsen veya posta ile Fabrikamız Muhaberat Servisine vermiş olacaklardır.
5 — Postada vuku bulacak gecikmeler nazari dikkate alınmaz.
6 — İhaleye iştirak edenlerin ihale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bu
lunmaları şarttır.
7 — Teklifler ihale tarihinden itibaren 10 (on) gün süreyle opsiyonlu olacak
tır
8 — İstekliler teklif mektupları ile birlikte;
a) Enaz 15 gün önceden tasdik ettirilmiş Ticaret Sicil belgesi,
b) Bu İşle iştigal ettiklerine dair iş yaptıkları kuruluşlardan alınmış iş bi
tirme belgeleri,
c) Enaz dört kamyon park listesi ile komprösör ve diğer alet ve edevatını
gösterir listeyle patlayıcı madde usta ehliyetini vereceklerdir.
9 — Şirketimiz 2888 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapın yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir.
11094 / l - l
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı gösterilen malzemeler teknik ve ticari şartnamesine
göre, kapalı zarfla teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
1 — İstekliler, bu alime, ait teknik ve ticari şartnameyi Ankara'da Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkanlığı İç Satınalma Şube
sinden veya İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizden temin edebilirler.
2 — Teklifler engeç 23/7^1984 günü çalışma saati sonuna kadar Devlet Mal
zeme Ofisi Genel Müdürlüğü I No. lu Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığında
bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecik
meler dikkate alınmayacaktır
3 — İstekliler ihale konusu malzemenin her birinin tamamı için teklifte bu
lunabilecekleri gibi, kısmî tekliftede bulunabilirler.
4 — Ofis, satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte kısmen ihale et
mekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.
Miktarı
Malzemenin Cinsi
Adet
14 rakam kapasiteli, çift hafızalı, bantL. masa tipi elektronik he
sap makinası Sınıf: 3, Tip 2, Cins : 2.
14 rakam kapasiteli, çift hafızalı, bantsız, masa tipi elektronik
hesap makinası Sınıf •. 3, Tip 2, Cins -. 2. Model: A.
:

•

7.500
5.000
10385 / 1-1

Balıkesir Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden •.
1 — Fabrikamız sahası içerisinde yaptırılacak olan 6 daireli hizmet evi inşaatı
işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle emaneten ihale edilecektir.
2 — Bu işe ait şartname ve projeler Fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edi
lebilir.
3 — İşin geçici teminatı 500.000 TL. olup, nakit olarak yatınlabileceği gibi mu
teber bir bankanın teminat mektubuda olabilir.
4 — İhale 19/7/1984 Perşembe günü saat 14.00'de Fabrikamızda yapılacaktır.
İhaleye katılacaklar en geç bu tarih ve saate kadar teklif mektuplarını Fabrikamız
Eğitim ve Muhaberat Şefliğine vermiş olacaklardır. Telefon, telgraf ve bu saatten
sonra yapılacak teklifler geçerli sayılmayacaktır.
5 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
10977 / l - l

•••

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Fabrikamız imalâtlarında kullanılmak üzere TYP 304 CrNi kalite 2 ile
15 mm. kalınlıklar arasında muhtelif kalınlıklarda 1000x2000 mm. ebatlı 45 plaka
paslanmaz levha kapalı zarfta teklif alma usulüyle satın alınacaktır.
2 — Katılmak isteyenlerin şartnamesine göre hazırlayacak oldukları kapalı
zarfta teklif mektuplarını en geç 20 Temmuz 1984 günü saat 17.00'ye kadar Fabrika
mız Muhaberat Servisine teslim etmeleri duyurulur.
3 — Şartnameler Ticaret Servisimizden mesai saatleri içerisinde bedelsiz ola
rak temin edilebilir.
4 — Geçici teminat 66.000.— TL. (Seksenaltıbin ve 00/00) lira olup. nakit
banka teminat mektubu veya devlet tahvili şeklinde olacaktır.
5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediği miktarda yapmakta serbesttir.
10983 / l - l
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Balıkesir Valiliği İl Daimî Encümen Başkanlığından:
1 — Balıkesir İl özel İdare Müdürlüğü Lojmanları. Sağük Ocağı ve Misafir
hane inşaatı 527 sayılı Kanun uyarınca gelecek yıllara sari olmak üzere 2886 sayılı
Kanunun 35. maddesinin (a) bendi hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye
çıkartılmıştır.
2 — İşin Keşif Bedeli: 98.000.000,— TL. dır.
3 — İhale Balıkesir özel İdare Müdürlüğü binasındaki İl Daimi Encümeni
Başkanlığında 25 Temmuz 1984 Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacaktır.
4 — İhale şartnamesi ve diğer evraklar, Balıkesir özel İdare Müdürlüğünde
bedelsiz olarak görülebilir.
5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin:
a) Balıkesir İl Daimî Encümeni namına 2.940.000,— TL. lık geçici teminatı,
b) 1984 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi aslını (Şirketlerde bu bel
genin ilk ilân tarihinden sonra vizeli olması),
c) Noter tasdikli imza sirküsünü,
d) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı Yapı Tesis ve Onarım İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre işin adına hazır
lanmış olan yapı araçları bildirisi (örnek: 1), sermaye ve kredi imkânlarını açıkla
yan mali durum bildirisi (örnek 2/a) banka makbuz örneği (örnek 2/b), Teknik per
sonel bildirisi (örnek 3), taahhüt bildirisi (örnek 4) ve Bayındırlık ve İskân Bakan
lığından almış oldukları (B) grubundan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine
girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi aslı ile birlikte noter tasdikli suretini
ibraz suretiyle Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları
ihaleye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — ihaleye girme belgesi almaya hak kazanmış istekliler tekliflerini ihale
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Balıkesir tl Daimi Encümeni Baş
kanlığına vereceklerdir.
7 — İhaleye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 19 Temmuz 1984
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. (Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
saatinden bir saat evvel Balıkesir İl Daimi Encümeni Başkanlığına ulaşması gerekir.)
8 — Kanunî kesin teminat üstünde, kesin teminat teklifinde bulunulabilir.
9 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bil
giler ihale dosyasında mevcuttur.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
10981/1-1
TCDD işletmesi Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi Alım Satım ve İhale Ko
misyon Başkanlığından:
1 — Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemenin iç piyasadan kapalı zarf
yöntemi Ue satın alınacaktır.
2 — Teklifler en geç 24/7/1984 Salı günü saat 14.00'e kadar Advas'da toplana
cak Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır.
3 — Şartnameler adı geçen Komisyonumuzdan sağlanabilir.
4 — Firmalar teklifleri ile birlikte teklif ettikleri bedelin % 2,5'u oranında
geçici teminat verecklerdir.
5 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
6 — ADVAS ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği
iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir.
Malzemenin Cinsi: Vagonlar arası madeni sofaj akuplemanı (Komple) V.
28, 9420 No. lu resme göre. Miktarı: 600 Adet, İhale Tarihi ve Saati: 24/7/1984, 14.00..
10530/1-1
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Azot Sanayii T. A. Ş. Kütahya Azot Fabrikaları Müdürlüğünden •.
İŞLETME ARTIĞI, KÜL V B CÜRUF NAKLİ JŞt YAPTIRILACAKTIR
1 — Muhtelif tesislerimizden çıkan günde takriben 650 ton işletme artığı, kül
ve cürufun İşletmelerimize 3,0 km. mesafedeki kül barajına nakli ve boşaltılması İşi
kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 — özel bankerlerden alman işletme artığı, kül ve cürufun kül barajına nakli
ve boşaltılması işi müteahhide ait demperll kamyonla yapılacaktır.
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Gazi Mahallesi Konya Devlet
Yolu No : 70 Adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, İstanbul'da Karaköy Rıhtım
Caddesi Denizciler Sokak R. Han No.• 8 Kat. 2 adresindeki Satınalma Müdürlüğün
den ve Müdürlüğümüz Ticaret Şefliğinden temin edilebilir.
4 — İstekliler işi mutlaka yerinde görerek inceleyecekler ve yer gösterme belgsi alacaklardır.
5 — Şartnameye göre hazırlanacak teklifler engeç 25/7/1984 Çarşamba günü
saat 16.00'ya kadar Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde gönderilebileceği grbi elden
Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Şefliklerine verilebilir.
6 — Müddetinden sonra gelen ve postada geciken teklifler nazarı itibara alın
mayacaktır.
7 — Müdürlüğümüz 2888 Sayılı Kanuna tabi değildir.
11139 /1-1

Ankra Lv. Amirliği (1) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazüı (bir) ka
lem (Limon) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gün ve saatlerde Komisyonumuz
da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde komisyonda, İstanbul Le
vazım Amirliğinde ve izmir Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şe
kilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar
makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar ka
bul edilmez.
Cinsi: Limon, Miktarı •. 250.000 Kg., M. Bedeli 31.250.000— TL., G. Teminatı:
937.500,— TL, İhale günü ve saati23 Temmuz 1984, Pazartesi, 15.00.
Şahıs ise ticaret odası belgesi - ikametgah belgesi, şirket ise ticaret odası belge
si - ikametgah belgesi ve vekili olduğu noterlikçe tasdikli vekâletname dış zarf içinde
bulundurulacaktır.
10978 / l - l
:

Çeşitli ilânlar
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemize bağlı Fakültelere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi
olarak Doçent alınacaktır.
Başvuru tarihi ilânın Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 15 günlük
sürenin bitimidir.
Doçentliğe başvuracaklar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kap
sayan bir dosyayı 4 nüsha halinde dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğü
müze teslim edeceklerdir. Doçentlik kadrolarına tam gün statüsünde atama yapılacak
tır
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Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecik
meler dikkate alınmayacaktır.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ :
Bölümü
Anabiltm Dalı
Adedi
MATEMATİK
FİZİK
BİYOLOJİ
TÜRK DİLİ V E EDEBİYATI
TARİH
EĞİTİM FAKÜLTESİ :
Bölümü
Yabancı Diller Eğitimi

Fonks. Teor. ve Fonk. Analiz
Uygulamalı Matematik
Genel Fizik
Atom ve Molekül Fiziği
Maleküler Biyoloji
Türk Dili
T. C. Tarihi

2
1
1
1
1
1
1

Anabilim Dalı

Adedi

Fransız Dili Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi

1
1
11113/1-1

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
PROJE YARIŞMASI •.
415 Yataklı Samsun Devlet Hastanesi Reorganizasyon ve Tevsii Mimari proje
lerinin elde edilmesi işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından «Mühendislik ve Mimarlık Proje Yarışma Yönetmeliği» kuralları içinde
serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.
Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği üyeleri katılabilir.
YARIŞMA JÜRİSİ
A) DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:
— Prof. Dr. özdernir GÜRÇAY
Hacettepe Üniversitesi Beyin Cerrahisi
Bölümü öğretim Görevlisi
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sam
— Opt. Dr. Coşkun YETKİN
sun Devlet Hastanesi Başhekimi
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri
— Şefik ERKUT
8. Bölge Müdürü
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi
— Perihan YILDIZ
Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Mimar
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yapı İşleri
— Yücel ÖZYURT
8. Bölge Müdürlüğünde Makine Mühen
disi
B) ASLI JÜRİ ÜYELERİ:
— Adnan TAŞÇIOĞLU
Y. Müh. Mimar
— Sezar AYGEN
Y. Müh. Mimar
Y. Müh. Mimar
— Yalçın İLERİ
Y. Müh. Mimar
— Aynur OMURTAG
Y. İnş. Müh.
— Uğur ALKİM
C) YEDEK JÜRİ ÜYELERİ:
— Melih BATURALP
Mimar
— Kezban ERDEM
Mimar
— Ahmet BAYEL
inş. Y. Müh.
D) RAPORTÖRLER :
— Abdullah ÇAĞIL
Mimar
— Dilek DİRESKENELİ
Mimar
— Saadet TUÇ
Mimar
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ÖDÜLLER:
1. ödül'e Net: 900.000,— T L
2. ödül'e Net: 700.000,— TL.
3. ödüle Net: 550.000,— TL.
5 adet Mansiyon her birine net 350.000,— TL.
ödenecektir.
Yer görme zorunluluğu vardır. Yer görme müddeti 9 Ağustos 1984 Cuma günü
ne kadardır.
Proje teslim tarihi: 15 Ekim 1984 Pazartesi günüdür.
Yarışma şartnamesi ve eklerini almak için şahsen veya posta ile Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı Merkez Saymanlığı Müdürlüğüne 2.000,— TL. yatırıldığını göste
ren ve yarışmacının adını ihtiva eden makbuz ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğüne müracaat edilecektir.
10198 / 1-1

•

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden •.
Kurumumuz Gaziantep ve Van Radyo İstasyonlarının şoför, bekçi, odacı, mü
racaat görevlisi ile kaloriferci ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, sözlü uygula
malı sınav ve mülakatla elemanlar alınacaktır.
Çukurova ve Diyarbakır Bölge Müdürlüklerimizde düzenlenecek sınavlar için
adaylarda:
1. T. C. vatandaşı olmaları.
2. Devlet memuru olabilme niteliklerini taşımaları,
3. İlkokul mezunu olmaları, (şoför adaylarında ise en az ilkokul mezunu),
4. Erkek ve askerliğini yapmış olmaları,
5. Bekçi, odacı ve kaloriferci adaylarının sınav tarihinde 25 yaşından büyük
olmamaları (30/7/1959'dan sonra doğanlar), şoför adaylarının sınav tarihinde 23 ya
şından küçük ve 28 yaşından büyük olmaları, (3/8/1961 ile 3/8/1956'dan sonra do
ğanlar) müracaat görevelilerinin ise sınav tarihinde 25 yaşından büyük olmamaları,
(3/8/1959'dan sonra doğanlar),
6. Şoför adaylarının ağır vasıta ehliyetine, kaloriferci adaylarının, ateşçi
belgesine sahip olmaları,
7. Sağlık durumlarını Türkiye'nin her yerinde, her türlü iklim koşullan al
tında görev yapmaya uygun olduğunu tam teşekküllü hastahane raporu ile belgele
meleri,
8. Yapılacak güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması,
şartları aranacaktır.
Kurumda halen geçici personel olarak çalışan ya da geçici personel statüsün
de çaJıştınlmak üzere teklifleri yapılanlardan, yaş şartı aranmayacak, görev mahal
line en yakın yerleşme yerinde ikamet edenler tercih edilecektir.
Aşağıda unvanı, yeri, sınıfı, derecesi ve KSN. si belirtilen kadrolar için aday
kayıtlan 9/7/1984 tarihinde saat 9.00'da başlayıp, 23/7/1984 tarihinde saat 15.00'de
sona erecektir.
Sınav için aday kayıtlan, Çukurova, Diyarbakır Bölge Müdürlüklerinde yapı
lacaktır.
Odacı, bekçi, kaloriferci sınavlan 30/7/1984, Müracaat görevlisi ve şoför sı
navlan ise 3/8/1984 tarihinde yapılacaktır.
Adaylar kayıt için .a) Nüfus cüzdanı,
b) Diploma,
c) Askerliğini yapmış olduğuna ilişkin belge,
d) l adet vesikalık fotoğraf,
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e) 20,— TL. lık posta pulu ile birlikte sınav kayıt yerlerine şahsen başvura
caklardır.
Mektupla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
İlgililere duyurulur.
KSN
KADRO UNVANI
SINIFI
DER5CESÎ
GÖREV YERİ
205/14

Şoför

205/15 Şoför
205/16 Şoför
205/25 Müracaat görevlisi
205/17 Odası
205/18 Odacı
205/19 Odası
205/20 Odacı
205/21 Bekçi
205/22 Bekçi
205/23 Bekçi
205/24 Kaloriferci (Bahçıvanlık yapar)
263/14 Şoför

GİH

12

GİH
GİH
YARH
YARH
YARH
YARH
YARH
YARH
YARH
YARH

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

YARH
GİH

12

Ç. Ova Böl Md. Ver. Md.
Gaziantep Rad. ist.

Diyarbakır Böl. Md. Ver.
Md. Van Radyo istasyonu

263/15 Şoför
GİH
12
263/16 Şoför
GİH
12
263/24 Müracat görevlisi
YARH
12
263/17 Odacı
YARH
12
263/18 Odacı
YARH
12
263/19 Odacı
12
YARH
263/20 Odacı
YARH.
12
263/21 Bekçi
YARH
12
263/22 Bekçi
YARH
12
263/23 Bekçi
12
YARH
263/25 Kaloriferci (bahçıvan
12
lık yapar)
YARH
12
ilave Edilen Kadrolar
KSN
Ünitesi ve Unvanı
20
76
617
622
199

Derece

Ankara Bölge Vericiler Müdürlüğü Bekçi
Ankara Bölge Vericiler Müdürlüğü Odacı (Araç bakım)
istanbul Bölge Ver. Müd. Şoför (Tv ve R/L Bakım Hiz.)
istanbul Bölge Vericiler Müdürlüğü Odacı
Çukurova Bölge Vericiler Müdürlüğü Odacı

7
13
10
12
7
10986/1-1

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden :
Aşağıda ada ve parsel numaralan yazılı gayrımenkullere ait 71510 - D No. lu
plan, Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.
Hanen İlgililere duyurulur.
Ada No.
Parsel No.
Macun Tapulama

4987
11137 /1-1
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İsletmesi Müdürlüğünden :

RMmt Gazete ve Tutanak Dergisi Sayın Abonelerinim
Bilgilerine Sunulur
1 Mayıs 1984 tarihinden itibaren sayın abonelerimize İşletmemisce bilrnrllen Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi abone ücret farklarının Ziraat Ban
kası Dıskapı Şubesi - ANKARA O40 - 37 No. lu hesaba yatırılması ve bu yatı
rımlar» ait bir nüshanın veya fotokopisinin abone ücret farkı olduğunu belir
ten bir yazı ekinde İsletme Müdürlüğümüze gönderilmesi, abonelerimizin men
faatleri ve muhasebe kayıtlarımızın sağlıklı yapılması bakımından sayın abo
nelerimizin bilgilerine sunulur.

•
Doğan Güneş tarafından derlenen ve Isletmemiece baskısı yapılan DEV
LET MEMURLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER Kitabı 350,— TL. karşı
lığında Resmi Gazete Satış Büromuzdan temin edilebilir.
Posta İle talepte bulunanlar 150 TL. lık posta ücretini de ilave ederek
Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - ANKARA 040/65 Numaralı işletmemiz hesa
bına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya fotokopisini
göndermeleri gereklidir.
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü:
Sayfa

Kanunlar
3030 Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
3031 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun
3032 Siyasi Partiler Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun
3033 Belediye Kanunun 15 nci Maddesine Fıkra Eklenmesine Dair Kanun
3034 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usûlü Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

1
10
13
14
14

Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelik ve Tebliğler
84/8100 içkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak
Esasları Gösterir Yönetmelik
— Akaryakıt Fiyatlarında Meydana Gelen Artışların Fiyat İstikrar
Fonu Hesabına Yatırılmasına Dair Tebliğ
— Akaryakıt Perakende Satış Fiyatlarına Dair Tebliğ
— İlanlar

15
19
20
21

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

