T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi

: ( 7 T e ş r i n i e v v e l 1336

Yönetim ve yazı işleri için
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve
Yayın Genel Müdürlüğüne
başvurulur.

Y A S A M A

) — 7 Ekim

16 Mayıs 1986
CUMA

Sayı :

1920

19109

BÖLÜMÜ

KANUN
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
Kanun No. 3285

Kabul Tarihi : 8.5.1986
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hastalıklar

Amaç
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve
hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile müca
dele edilmesini sağlamaktır.
Kapsam
M A D D E 2. — Bu Kanun :
a) Hayvanların sağlığını korumaya,
b) Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya,
c) Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin şevkine, hayvan ve hayvan
maddelerinin ithal ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye,
Dair hükümleri kapsar.
M A D D E 3. — Bu Kanunda :
a) Bakanlık; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Hükümet veteriner hekimi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kanunun
uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimleri,
c) Hastalıktan şüpheli; açık ve tam olmayan hastalık belirtisi gösteren hayvanları,
d) Bulaşmadan şüpheli; hastalığın hiçbir belirtisini göstermemekle beraber, hastalığı
almış olduğu kabul olunan hayvanları,
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e) Hayvan maddeleri; et, süt, yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak, saka
tat, tırnak, boynuz, kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerini,
İfade eder.
M A D D E 4. — Bu Kanun hükümlerine tabi ve ihbarı mecburi hastalıklar Bakanlıkça
tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınırlarda Sağlık Zabıtası
Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihraç yeri
M A D D E 5. — Yabancı ülkelerle yapılacak her nevi hayvan ve hayvan maddelerinin
ithal ve ihracı Bakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından müştereken tespit edilen
gümrük kapılarından yapılır.
İthal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin muayeneleri
M A D D E 6. — Yurda kara, su ve hava yollarıyla ithal olunacak hayvan ve hayvan mad
delerinin sağlıklı olduğuna ve menşelerinde hastalık bulunmadığına dair resmi veteriner he
kim tarafından çıkış yerinde verilmiş menşe ve sağlık raporlarının ibrazı şarttır.
Yurda ithal olunacak hayvanların sağlık durumuna dair ilk muayeneleri kapı ve liman
larda; kara, su ve hava taşıt araçları içinde, son muayeneleri ise gümrük kapılarında gösterile
cek yerlerde hükümet veteriner hekimi tarafından yapılır. Hastalık bulunmadığı anlaşıldıktan
sonra ithaline izin verilir. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar ile hastalık amili taşıyan ve
bulaşmadan şüpheli hayvan maddeleri reddolunur.
Hayvan maddelerinin muayenesi ve muayene sonucuna ait işlem bunların tahaffuzha
ne ve gümrük ambarlarına taşınmasından sonra yapılır; hastalık bulunmadığı takdirde ithali
ne izin verilir.
Menşe ve veteriner sağlık raporlarının tanzim şekline ait hususlar yönetmelikle belirlenir.
M A D D E 7. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilen gümrük kapılarına, men
şe ülkeden veteriner sağlık raporu olmadan getirilen hayvan ve hayvan maddeleri ile herhangi
bir bulaşık hastalıklı hayvan reddolunur.
Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvanlardan hastalıklı ve hastalıktan şüpheli görülenler hakkında bu Kanunun
34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi müm
kün olmayan hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlar sahibi hesabına 21 gün karantinaya alı
nır. Karantina sonunda sağlam bulunanların ithaline müsaade edilir. Hastalıklı bulunanlar
hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Tespit edilen gümrük kapılarına veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi müm
kün olmayan hayvan maddeleri karantinaya alınarak muayeneye tabi tutulur. Muayene sonu
cunda hastalık taşımadığı anlaşılanların ithaline izin verilir. Hastalık taşıyanlar tazminatsız
olarak imha edilir.
Tespit edilen gümrük kapıları dışında, hududun herhangi bir yerinden veteriner sağlık
raporu ile veya veteriner sağlık raporu olmadan yurda sokulan hayvanlar ve hayvan maddele
ri bulundukları yerde mahalli mahkeme kararı ile müsadere edilerek karantinaya alınır. Ka
rantina sonunda hasta hayvanlar hakkında bu Kanunun 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Sağlam bulunan hayvanlar ise usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye ve Gümrük
Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur. Hastalık amilini taşıyan veya bulaşmadan
şüpheli hayvan maddeleri tazminatsız olarak imha edilir. Muayene sonucu hastalık taşımadığı
anlaşılan hayvan maddeleri ise usulüne uygun olarak satılmak üzere Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının ilgili mahalli teşkilatına teslim olunur.
Hayvan hastalığı bulunan yabancı bir ülkeden bulaşmaya vasıta olabilecek hayvanlar
ile hayvan maddelerinin gümrük kapılarından ithali hastalığın nevine göre bütün gümrük kaYasama Bölümü Sayfa . 2
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pılarından veya gerekli görülen kısmından yasaklanır. Bu yasaklama hastalığın sönüşü ile karantina süresinin bitiminin bildirilmesinden sonra kaldırılır.
Kapatılmış hudut kapılarından girişlerde yapılacak işlem
M A D D E 8. — Bulaşık hayvan hastalığı dolayısıyla kapatılmış olan hudutlardan, ko
nulan yasağa rağmen memlekete sokulan hayvanlar veya hayvan maddeleri, düzenlenecek ve
hazır bulunanlar tarafından imzalanacak tutanağa istinaden derhal mahalli mahkeme kararı
ile müsadere olunur. Müsadere olunan hayvanlarda bulaşık hastalık arazı görülürse bu Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Hastalık amilini taşıyan veya bulaşmadan şüpheli
hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetmelikte gösterilir.
Hastalık belirtisi göstermeyen diğer hayvanlar karantinaya alınır. Karantina süresini doldurup bulaşık hastalık arazı göstermeyen hayvanlar ile bu hastalıktan salim bulunan hayvan
maddeleri usulüne göre satılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığının ilgili mahalli teşkilatı
na teslim olunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hastalıkların Çıkışında Haberleşme
Hastalık ihbarı
M A D D E 9. — Bir yerde hastalık yahut sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse bu durumun köylerde hayvan sahipleri, çobanlar, celepler, hayvan bakıcıları tarafından köy
muhtarlarına; çiftliklerde çiftlik sahiplerine veya kâhyalara; bu ihbarı alanlarla gezici sürüler
de sürü sahipleri, koruyucuları, çobanlan, serbest veteriner hekim veya serbest veteriner sağ
lık teknisyeni tarafından en yakın köy muhtarına, bulunmadığı takdirde jandarma karakolu
na; şehir ve kasabalarda ise belediye başkanlıklarına veya mahallin mülkî amirlerine veya Ba
kanlık ilçe veya il müdürlüğüne veya polis, jandarma veya belediye zabıtasına; gemilerde kapta
na, kaptanlar gümrük idarelerine; trenlerde istasyon idaresine; sınırlarda gümrük idaresine
yazılı veya sözlü olarak belge karşılığında bildirilmesi zorunludur. İhbarı alanlar derhal mahallin en büyük mülkî amirine haber vermekle yükümlüdür. Hastalığın hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde bir hayvanın hastalanması dahi ilgililere haber verilmesini gerektirir.
Silahlı Kuvvetlerle haberleşme
M A D D E 10. — Silahlı Kuvvetlere ait hayvanlarda çıkan hastalıkların mücadelesi ve
hastalığın söndürülmesinde yapılacak işlemler bu Kanunda gösterilen esaslara göre Silahlı Kuvvetlerce yapılır. Hastalığın çıkış şekli ve mahiyeti ile alınan tedbirler mülkî makamlara bildirilir.
Komşu ülkelerdeki hastalıkların haber verilmesi
M A D D E 11. — Sınır boylarında görevli idare ve gümrük memurları ile Silahlı Kuv
vetler ve zabıta teşkilatı komşu ülkelerde hüküm süren hastalıklar hakkında alacağı haberleri
mahallin en büyük mülkî amirine ve mülkî amirler de en seri şekilde Bakanlığa bildirirler. Ya
bancı ülkelerde bir salgın hayvan hastalığı çıktığı takdirde o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti
Devleti adına görevli olan bütün memurlar hastalığı bağlı bulunduktan dış temsilciliklere haber vermekle yükümlüdür. Dış temsilcilikler de en seri şekilde durumu Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Bakanlığa bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler
Geçici kordon
M A D D E 12. — Bu Kanunun 9 ve 10 uncu maddesine göre hastalık haberini alan makamlar vakit kaybetmeksizin en yakın Bakanlık ilçe ve il müdürlüğüne bildirir. Veteriner he
kim gelinceye kadar mahalli idarî makamlar, belediye ve ihtiyar heyetleri tarafından hasta ve
sağlam hayvanlar ayrı ayrı muhafaza altına alınarak geçici kordon konulur.
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Hastalık yerine gidilmesi
M A D D E 13. — Hastalık haberini alan hükümet veteriner hekimi en seri vasıta ile has
talık yerine gider. Bu maksat için mülkî ve mahalli idare ve zabıta makamları gereken kolaylı
ğı ve yardımı göstermeye mecburdur.
Hastalığa el koyma ve duyurma
M A D D E 14. — Hastalık çıkan yerde hükümet veteriner hekimi derhal mahalli hay
van sağlık zabıtası komisyonunu toplar. Bu komisyon, hastalığın önlenmesi ve söndürülmesi
için, hastalık çıkış kararı düzenler. Bu kararda yazılı tedbirler, komisyon tarafından uygula
nır ve hükümet veteriner hekimi tarafından denetlenir. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu toplanıncaya kadar hükümet veteriner hekimi gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.
Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tarafından mahalli vasıtalarla halka ilan
ve ilgililere tebliğ edilmekle birlikte civar illere ve Bakanlığa en seri şekilde bildirilir.
Mülkî amirin yükümlülüğü
M A D D E 15. — Hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı gereğince konulan kordon ve
karantinanın yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almakla o yerin mülkî amiri yü
kümlüdür. Hastalığın etrafa yayılma tehlikesi ve mahalli zabıta ile korunması mümkün olma
yan hallerde kordonlar Silahlı Kuvvetlerle takviye edilir.
Giriş ve çıkış yasağı
M A D D E 16. — Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunla
rın maddelerinin ve bulaşmaya vasıta olabilecek eşyanın kordon altından veya tecrit edildikle
ri yerden çıkarılmaları yasaktır. Çıkarıldıklarında müsadere ve tecrit olunur. Aynı hastalığa
hassas hayvanların hastalıklı yerlere sokulması yasaktır. Bunlardan sadece kesilmek üzere geti
rilen kasaplık hayvanların girmelerine izin verilir.
Kordon altından veya tecrit edildikleri yerden çıkarılmasında zaruret olanlar ve alınacak
fennî tedbirler yönetmelikte belirtilir.
Biyolojik madde, aşı, serum ve ilaç uygulamaları
M A D D E 17. — a) Teşhis için kullanılan biyolojik maddelerin uygulaması hükümet
veteriner hekimleri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner he
kimler ile serbest veteriner hekimler tarafından yapılır.
b) Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıkların çıkışında mücadele
ve tedavi amacıyla aşı, serum ve ilaç uygulaması hükümet veteriner hekimleri, Bakanlıkça görevlendirilen diğer kamu kuruluşlarındaki veteriner hekimler, serbest veteriner hekimler ve bun
ların sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.
c) Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aşılama ve ilaçlamalar, Bakanlığın ve
receği program ve emirlere göre hükümet veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya
hükümet veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından yapılır.
d) Hayvan sahipleri biyolojik madde, aşı, serum ve ilaçların uygulanmasına rıza gös
termeye, lüzumlu araç ve kolaylıkları sağlamaya mecburdur.
e) Hayvan sahiplerince bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit olunan hastalıklarla
diğer hayvan hastalıklarına karşı veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyeni tarafından hay
vanlara uygulanan aşı ve serumlar için Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esas
ve miktarlara göre ücret ödenir.
Hayvanların imhası, tecrit ve dezenfeksiyon
M A D D E 18. — Hasta veya hastalarla temasta bulunan hayvanlardan öldürülmesi ge
rekenler zabıta görevlileri tarafından öldürülür, imha edilir ve buna ait bir tutanak düzenlenir.
Bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeler temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunlar
dan temizlenmesi veya dezenfeksiyonu mümkün olmayanlar yakılır. Temizlik işi hükümet ve
teriner hekiminin gözetimi altında hayvan sahipleri tarafından, dezenfeksiyon ise Bakanlığın
ilçe veya il müdürlüklerince yapılır.
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Hastalığın çevreye bulaşmasını önlemek için hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların
tecritlerine mahsus ahır ve diğer yerler ayrılır. Ölenler veya öldürülenlerin gömülecekleri yer
ler su, yol veya meskenlerden uzak mahallerde hazırlanır. Bu maksatla belediyeler ve köy ihti
yar heyetleri kendi bölgeleri içinde yukarıdaki şartlar altında tecrithaneler ile hayvan gömülme mahalleri göstermeye mecburdur.
Kordon altında hareket
Madde 19. — Kordon altında bulunan yerlerde hastalığa tutulabilecek hayvanlarla bun
ların her türlü maddelerinin toplatılması park, pazar, panayır ve sergilere gönderilmesi ve kordon
altındaki sürülerin birbiriyle temas ettirilmesi yasaktır.
Kordon içinde kalan park, pazar, panayır, sergi, han, yol, istasyon ve iskeleler gibi hay
vanların geçmesine veya toplanmasına elverişli yerler hastalığa hassas hayvanlar ile maddele
rine kapatılır.
Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgenin iskele, istasyon ve havaalan
ları ile genel geçiş yolları, hayvan, park, pazar, ve panayırları hastalığın söndürülmesine kadar aynı hastalığa hassas hayvanlara kapatılır.
Kordonun kaldırılması
M A D D E 20. — Kordon altına alınan yerlerde hastalığın ve bulaşma tehlikesinin yok
olduğu, temizlik ve dezenfeksiyonların yapıldığı hastalık sönüş raporu ile bildirildikten sonra
kordon kaldırılır. Durum valiliğe, valilikçe de Bakanlığa ve civar illere bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurt İçinde Hayvan ve
Hayvan Maddelerinin Nakli ve Ticareti
Koruyucu ve tedavi edici maddelerin yapım ve kontrolü
M A D D E 21. — Hayvan hastalıklarına karşı kullanılan aşı, serum ve biyolojik mad
deler, Bakanlığın izniyle gerçek ve tüzelkişilere ait enstitü, laboratuvar ve tesislerde imal
edilebilir.
Hayvan hastalıklarında kullanılmak amacıyla yurt içinde imal edilen veya Bakanlık iz
ni ile yurt dışından ithal olunan aşı, serum, biyolojik madde ve benzerlerinin kontrolü yönetmelik esaslarına göre Bakanlıkça yapılır ve yaptırılır.
Yapımına ve kullanılmasına ruhsat verilen aşı, serum, kimyasal ve biyolojik maddeler
ile veteriner müstahzarlardan yararlı olmadıkları, istenilen şartlarda hazırlanmadıkları, zararlı
oldukları ve beyannamesindeki esaslara uyulmadan piyasada satıldıkları tespit edilenlere el
konulur. Aynı seri numaralıların kullanma ve satışları Bakanlıkça yasak edilir. Bu Kanunun
52 nci maddesine göre ruhsatları iptal edilenlere aynı isim altında tekrar ruhsat verilmez.
Yurt içinde hayvan ve hayvan maddelerinin nakli
M A D D E 22. —Zatî ihtiyaçlara mahsus veya mahalli pazarlara götürülen hayvan mad
deleri hariç, hayvan ve hayvan maddelerinin memleket içinde nakli köylerde muhtar, şehir
ve kasabalarda belediyeler tarafından verilecek menşe şahadetnameleri ile yapılır. Menşe şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporu olmadan nakledilecek hayvan ve hayvan maddele
rinin nevi, miktarı ve esasları yönetmelikte belirtilir.
İlçelerden, başka il ve ilçelere yapılacak hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde, menşeine en yakın yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne başvurularak menşe şahadetnamesi
nin veteriner sağlık raporuna çevrilmesi ve nakliyat sırasında bu raporların bulundurulması
mecburidir.
Menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporlarının tanzimi ile ilgili hususlar yönet
melikte belirtilir.
Menşe şahadetnamesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan ve hayvan maddelerin nak
ledilmesi ve bu durumun 23 üncü maddede belirtilen görevliler tarafından tespiti halinde; hayYasama Bölümü Sayfa : 5
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vanlar alıkonularak, hükümet veteriner hekimi tarafından derhal müşahede altına alınır ve
hayvanların menşeinde hastalık olup olmadığı araştırılır. Bu araştırmadan bir sonuç alınamaz
ve 21 gün sürecek müşahade sonunda hayvanların hastalıksız olduğu anlaşılırsa veteriner sağ
lık raporu verilerek serbest bırakılır. Menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan mad
delerine de veteriner sağlık raporu verilerek serbest bırakılır.
Hastalıklı bulunan hayvan ve hayvan maddeleri hakkında yapılacak işlem yönetmelik
te gösterilir.
Veteriner sağlık raporu almak için hayvan ve hayvan maddelerinin sahipleri tarafından
il ve ilçe hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca tespit edilmiş olan yerlerin dışında yapılacak
muayene istekleri, taşıt araçlarının mal sahiplerince temini suretiyle yerine getirilir.
Görevlilerin yükümlülüğü
M A D D E 23. — Polis, jandarma, belediye zabıta memurları ile iskele ve liman memur
ları, köy muhtarları, koruma bekçileri, köy ve mahalle bekçileri görevli bulunduktan bölgelerde hertürlü hayvan ve hayvan maddelerinin menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık ra
porunu aramakla ve menşe şahadetnamesiz veya raporsuz olanları alıkoyarak en yakın mülkî
idare amirine bildirmekle yükümlüdür.
Hayvan alım ve satımları
M A D D E 24. — Şehir ve kasabalarda hayvan alım ve satımlarının hayvan park, pazar
veya panayırlarında yapılması mecburidir.
Kurbanlık hayvan alım ve satımları bu madde hükmüne tabi değildir.
Teşhir için fuar ve sergilere getirilen hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner
sağlık raporunun bulunması ve bu yerlerde hayvanların devamlı surette sağlık kontrolü altın
da tutulması şarttır.
Hayvan panayırlarının açılış zamanı ve süresi için açılışından en az 20 gün önce Bakan
lığa bildirilerek izin alınır.
Hayvan toplama izni
M A D D E 25. — Bulaşık hastalık nedeniyle Bakanlıkça hassas bölge ilan edilen yerler
de, mahallin en büyük mülkî amirinden izin belgesi alınmadan hayvan toplanması ve nakli
yasaktır.
Hayvan sürülerinin hareketi
MADDE 26. — Her nevi hayvan sürülerinin yurt içindeki hareketleri Bakanlıkça düzenlenir.
Hayvanla nakliyecilik yapanlar
M A D D E 27. — Hayvanla nakliyecilik yapanlar mahalli belediyelerden ruhsat almak
mecburiyetindedir. Ruhsatnamelerle ilgili hususları yönetmelikte belirtilir.
Hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesi
M A D D E 28. — Mahalli hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan
edilen yerlerden o hastalığa hassas hayvanların menşe şahadetnamesi ve veteriner sağlık raporu olsa bile geçirilmeleri yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden hayvanların özel tertibatlı araç
larla transit olarak geçirilmelerine müsaade edilebilir.
Nakil araçlarının dezenfeksiyonu
M A D D E 29. — Hayvanları veya hayvan maddelerini nakleden her türlü aracın nakil
sonunda sahipleri tarafından temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Temizlik, dezenfeksiyon ve bunların kontrolü ile ilgili işlemler yönetmelikte belirtilir.
ALTINCI BÖLÜM
Hastalıklarla Mücadele ve Denetim
Mahalli idarelerin yükümlülüğü
M A D D E 30. — İl özel idareleri ve belediyeler hayvan hastalıktan ile mücadele için mali
imkanlarını ve hayvan varlığını gözönüne alarak bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak
ve mücadeleye katılmakla yükümlüdür.
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Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu
M A D D E 31. — Hayvan hastalıkları ile ilgili hususlarda Bakanlıkça verilen konuları
inceleyerek görüş bildirmeye, gerektiğinde veteriner hekimliğin icrasına ilişkin hizmet konula
rı ile hayvan hareket ve nakillerini düzenleme ve her türlü hayvan maddeleri ile ürünlerinin
muayene ve denetimi konularında görüş belirtmek üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Bakanlıkça seçilecek üyelerden oluşan ''Hayvan Sağlığı
Danışma Kurulu" kurulabilir. Bu kurulun teşkili ile çalışma usul ve esasları, Bakanlık talima
tı ile düzenlenir.
Hayvan sağlık zabıtası komisyonları
M A D D E 32. — İl, ilçe ve köylerde kurulacak hayvan sağlık zabıtası komisyonlarının
kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmelikle belirtilir.
Komisyonların aldığı kararların uygulanması ile ilgili hususlar hükümet veteriner hekimlerince denetlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kesilecek Hayvanlar ile Etlerin ve Hayvan Maddelerinin Muayeneleri
Hayvan kesimi
M A D D E 33. — Ticarî amaçla kasaplık hayvan kesimleri mezbaha, et kombinası veya
kapalı hayvan kesim yerlerinde yapılır. Bu yerlere gelecek hayvanların menşe şahadetnamesi
veya veteriner sağlık raporu bulunması şarttır. Hayvanlar, kesimden önce ve kesimden sonra
veteriner hekim tarafından muayene edilir.
Hayvanların kesim şartları, kesim öncesi ve sonrası muayeneleri ve mecburî kesimlerle
ilgili hususlar Bakanlıkça yönetmelikle düzenlenir.
Mezbaha ve kombinalarda kesilecek hayvan ve hayvan maddelerinin muayeneleri vete
riner hekimi tarafından yapılır. Mezbaha, et kombinaları ve kesim yerlerinin sağlık şartlarına
uygunluğu Bakanlığın denetimine tabidir.
Köylerde zatî ihtiyaç ve köy tüketimi için yapılacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar
bu madde hükümlerine tabi değildir.
İKİNCİ KISIM
Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Sınırlarda Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri
Önemli hastalıklarda alınacak tedbirler
M A D D E 34. — Yabancı ülkelerden yurdumuza gelen ve geri çevrilmesi mümkün olmayan hayvanlarda :
a) Sığır vebası, at vebası, mavidil, domuz vebası, salmonollosis ve tavuk vebası hastalıklarından biri tespit edildiği takdirde, hasta, hastalıktan şüpheli ve bunlarla temas eden
hassas hayvanlar tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bu hastalıkların bulaşmasına
vasıta olabilecek diğer hayvanların ise, karantina süresi sonunda tazminat verilmeden sahiple
ri hesabına kestirilerek etlerinin tüketimine ve satışına müsaade olunur.
b) Şap, çiçek, kuduz, şarbon, yanıkara ve uyuz hastalıklarından birine tutulmuş olanlar
ile hastalıktan şüpheliler tazminatsız olarak öldürülür ve imha edilir. Bulaşmadan şüpheliler,
sahipleri hesabına karantinaya alınarak memleket içinde sağlık zabıtası hükümlerine tabi tutulur.
c) Sığırlarda verem, sığır, koyun, keçi ve domuz brusellozları ile tektırnaklılarda ruam ve durin hastalığı görülenler veya serolojik ve allerjik testlerle bu hastalıkların mevcudiye
ti tespit olunanlar tazminatsız öldürülür ve imha edilir.
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d) Haber verilmesi ve mücadelesi mecburî hastalıklar arasında ismi geçmediği halde mahi
yeti itibariyle salgın niteliğindeki herhangi bir hastalığa tutulduğu tespit edilen hayvanlar hakkında
Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır.
(a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen hastalıklar dışında kalan hastalıklar için uygulanacak
işlemler Bakanlıkça düzenlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri
Şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarında alınacak tedbirler
MADDE 35. — Yurtiçinde sığır vebası, şap, at vebası, mavidil hastalıklarından birinin çı
kışı halinde hastalar ile, hastalıktan ve bulaşmadan şüpheliler Bakanlıkça belirlenecek itlaf, tecrit,
aşılama, serumlama veya diğer uygulamalara tabi tutulur.
Kuduz hastalığında alınacak tedbirler
MADDE 36. — Kuduza yakalanan hayvan tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Kuduz hayvanlar tarafından ışırılan veya kuduzdan şüpheli hayvanlar da tazminatsız öldürülür ve imha edi
lir, ancak bu hayvanların öldürülmesine sahipleri muvafakat etmezlerse masrafları kendilerine ait
olmak üzere müşahade altında tutulabilir.
Kuduz çıkan yerlerde kedi ve köpeklerin, sahipleri tarafından muhafaza altına alınması zorunludur. Sahipsiz ve başıboş kedi ve köpekler şehir ve kasabalarda belediye, köylerde köy ihtiyar
heyetleri tarafından tazminatsız öldürülür ve imha edilir. Bu hususta gerektiğinde mahallî zabıta
dan yardım istenir.
Kuduz hastalığı ile mücadelede ilgili bakanlıklarla yapılacak müşterek çalışma esasları Bakanlıkça tespit edilir.
Tüberküloz, bruselloz ve ruam hastalıklarında alınacak tedbirler
MADDE 37. — Sığırlarda tüberküloz ve bruselloza ve tek tırnaklılarda ruama yakalandığı
tespit edilen hayvanlar tazminatlı olarak kestirilir, öldürülür veya imha edilir.
Ticarî amaçla sütçülük yapan yerlerdeki ineklerin tüberküloz testine, bruselloz yönünden
de muayeneye tabi tutulmaları mecburidir.
MADDE 38. — İhbarı ve mücadelesi mecburî hastalıkların kordon müddetleri yönetmelikte
gösterilir.
Hastalık bölgesine giriş ve çıkış
MADDE 39. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıkların çıktığı yer
lerde hastalığın gerektirdiği şartlara göre hasta, hastalık ve bulaşmadan şüpheli hayvanlar hakkın
da gerekli kanunî işlemler yapılmakla beraber, her nevi hayvan, hayvan maddeleri ve bulaşmaya
sebep olabilecek kaba yemlerin nakli, karantinanın devamı süresince hastalık bölgesine bulaşmaya
duyarlı veya hastalığı taşıyacak diğer hayvanların sokulması yasaktır.
MADDE 40. — Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre tespit edilen hastalıklarla sınırlarda
ve yurt içinde yapılacak mücadele esasları yönetmelikte belirtilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müşterek Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Tazminat
Tazminat verilecek hastalıklar
MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerine göre sığır vebası, ruam, at vebası, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarından dolayı öldürülen veya kestirilen hayvanların sahiplerine Ba
kanlık bütçesinden aşağıda belirtilen miktarlarda tazminat verilir.
a) Hastalığın açık belirtisini gösteren hayvanlar için takdir edilecek kıymetlerin yarısı,
b) Hastalığın açık belirtisini göstermeyip yapılacak testlere göre teşhis konularak öldürü
len veya kestirilen hayvanların takdir olunacak kıymetlerinin dörtte üçü,
c) Sığır vebası ve at vebası hastalıklarında öldürülecek hayvanlar için takdir edilecek kıy
metlerin tamamı.
İhbarı zorunlu olan hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla hükümet veteriner heki
mi veya Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygula
maları yüzünden öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleriyle tespit edilen hayvanların takdir
edilecek kıymetlerinin tamamı ödenir.
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Yukarıdaki hallerde; hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer kısımları
nın bedelleri rayiç bedel üzerinden kıymet takdir edilerek hayvan sahibine bırakılır ve bedeli hak
ettiği tazminattan düşülür.
Tazminat verilmeyecek haller
MADDE 42. — Resmî kurumlarla belediyelere ait veya sahipleri tarafından hastalıkları haber
verilmemiş veya hastalıklı oldukları bilinerek satın alınmış hayvanlarla menşe şahadetnamesiz veya
veteriner sağlık raporu olmadan sevk olunan ve ilan edildiği halde aşı ve ilaç tatbik ettirmeyen hay
van sahiplerine tazminat verilmez.
Kıymet takdiri
MADDE 43. — 41 inci maddede yazılı hallerde hayvanların kıymet takdiri; biri Kanunun
32 nci maddesi uyarınca kurulan komisyonun, diğeri hayvan sahibinin göstereceği bilirkişi ve hü
kümet veteriner hekiminin iştirakiyle üç kişilik bir heyet tarafından mahallî rayice göre yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
MADDE 44. — Bu Kanunun 5 inci maddesine göre tespit edilmiş olan gümrük kapıların
dan başka yerlerden hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya ihraç edenler veya transit geçiren
ler salgın hayvan hastalığı sebebi ile gümrük kapılarından veya hududun tamamından yurda sokul
ması yasaklanan hayvan veya hayvan maddelerini ithal veya transit geçirenler ile ithal, ihraç ve
transit işlemleri nedeniyle karantina veya muayene yerlerine alınmış hayvanlar veya elkonulmuş
hayvan maddelerini kaçıranlar, veteriner sağlık raporu olsun veya olmasın fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikiyüz bin liradan iki milyon liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 45. — Bu Kanunun 6 ncı ve 22 nci maddelerinde yazılı menşe şahadetnamesi veya
veteriner sağlık raporlarını sahte olarak düzenleyenler veya gerçek bir menşe şahadetnamesi yahut
veteriner sağlık raporu üzerinde tahrifat yapanlar veya bu evrakı bilerek kullananlar ile hayvan
veya hayvan maddelerini ihtiva eden vasıta veya kaplara konmuş olan işaret veya damgaları men
faat kastı ile değiştirenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde iki aydan sekiz aya
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Gerçeğe uygun olmayan menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu veren memurlar
ve hastalıklı hayvanlarla hayvan maddeleri için hastalıklı olduklarını bilerek menşe şahadetnamesi
veya veteriner sağlık raporu düzenleyen veya veren memurlar, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MADDE 46. — Hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvan veya hayvan mad
delerini yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri her ne suretle olursa olsun kordon
altına alınan yerler ile önceden tespit ve ilan edilmiş bulunan yasak bölgeler dışına çıkaranlar, bu
suretle çıkarılmış hayvan veya hayvan maddelerini satanlar, başkalarına devredenler veya bu işlere
vasıta olanlar, bu yerlere hayvan veya hayvan maddelerini sokanlar, hayvan veya hayvan maddele
rini tecrit veya muhafaza altına alındıkları yerler dışına çıkaranlar ile öldürülmüş veya imha edil
miş hayvan veya hayvan maddelerim gömüldükleri yerlerden çıkaranlar iki aydan altı aya kadar
hapis ve otuzbin liradan üçyüz bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkrada yazılı hayvan veya hayvan maddelerini taşıyan nakil vasıtalarım kulla
nanlar hakkında da aynı ceza hükmolunur.
MADDE 47. — Bu Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin ikin
ci fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla hayvan park, pazar ve panayırlarından başka yerlerde
canlı hayvan satanlar veya menşe şahadetnamesi yahut sağlık raporu olmadan hayvan-veya hayvan
maddelerini hayvan park, pazar ve panayırlarına, kombinalara, mezbahalara, kesim yerlerine ve
sergilere getirenler ile hayvan veya hayvan maddelerini yurt içinde bir yerden diğer yere nakleden
ler yirmibin liradan ikiyüz bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır,
MADDE 48. — Kordon altına alınan bölgeyi belli etmek için konulan işaret, levha ve benzerleri
ni tahrip edenler veya yerlerini değiştirenler onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 49. — Bu Kanuna göre bulaşıcı hayvan hastalığını veya sebebi belli olmayan hay
van ölümlerini ihbarla yükümlü olup da geçerli bir özürü olmaksızın 48 saat içinde 9 uncu madde
de yazılı görevlilere bildirmeyenler fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa onbin liradan ellibin
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne geçerli bir özürü olmaksızın uymayan hükümet ve
teriner hekimi ile aynı maddede yazılı makam ve kuruluşların görevli memurları fiilleri daha ağır
bir cezayı gerektirmiyorsa otuzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
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MADDE 50. — Kuduz hastalığı çıktığı ilan olunan yerlerde köpek ve kedilerini muhafaza
altına almayanlar beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 51. — Mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilmiş olmasına rağmen bu Kanunun
4 üncü maddesine göre tespit olunan hastalıklara karşı hayvanlarım aşılamak veya ilaçlamak üzere
mahalline giden görevli memura hayvanlarım aşılatmayan, ilaçlatmayan veya bu Kanuna göre mu
ayene ve teste tabi tutulması gerekli hayvanları muayene ve teste tabi tutturmayan hayvan sahipleriyle bunların yokluğunda hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraşanlar onbin liradan ellibin liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Aşı tatbikini gerektiren hastalık; şap, sığır vebası, at vebası ve mavidil hastalıklarından biri
ise fail hakkında yukarıdaki fıkrada yazılı cezalar iki misli artırılarak hükmolunur.
MADDE 52. — Hayvan sağlığını korumada kullanılan aşı, serum, biyolojik madde, vete
riner müstahzarların tahlilleri sonucunda bileşimlerinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya ko
dekse uygun bulunmadığı veya ruhsat almak için verilmiş formüle uymadığı veya teşhis, tedavi,
koruma niteliklerini azaltacak şekilde etkili maddelerin noksan olduğu tespit edildiği takdirde bun
ları imal ve ihzar edenler sağladıkları menfaatin beş mislinden az olmamak üzere ağır para cezası
ile cezalandırılır. Ancak bu ceza ikiyüzbin liradan aşağı olamaz. Bunları bilerek satışa arz edenler
veya satanlar ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki fiillerin tekerrürü halinde aşı, serum, biyolojik madde ve müstahzarın ruhsatı
iptal edilir ve verilecek ceza bir misli artırılır.
Bahis konusu maddelere mahkeme kararı ile el konularak imha edilir.
MADDE 53. — Bakanlıktan izin almadan hayvan sağlığım korumada kullanılan her nevi
aşı, serum ve biyolojik maddelerle veteriner müstahzarları imal ve ihzar edenler üç aydan bir yıla
kadar hapis ve bir milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bunları
satan veya satışa arz edenler yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı
lır. Bahis konusu maddelere mahkeme kararı ile el konularak imha edilir.
Teşhis, tedavi veya aşı üretimi amacı ile canlı veya zayıflatılmış mikroorganizmalar ve ben
zeri maddelerden ithali Bakanlığın iznine tabi olanları izinsiz yurda sokanlar hakkında 1918 sayılı
Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 54. — Aşı, serum, biyolojik madde ve veteriner müstahzarları taklit ederek teşhis, te
davi ve koruma vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal veya ihzar edenler üç aydan bir yıla
kadar hapis ve ikiyüzbin liradan iki milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bunları bilerek
satışa arz eden veya satanlar yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 55. — Bu Kanunda gösterilen istisnalar dışında kombina, mezbaha ve hayvan kesimi
yerlerinden başka yerlerde ticari amaçla hayvan kesen veya kestirenler, bu şekilde kesilmiş hayvanlara
ait etleri satanlar veya satışa arz edenler onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
MADDE 56. — Bu Kanunda yazılı yasak fiiller hakkında yetkili memurlar tarafından tan
zim olunacak zabıt varakaları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Uluslararası Anlaşma Hükümleri
MADDE 57. — Hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracında bu Kanunun 4 üncü mad
desine göre tespit olunan hastalıklardan başka hastalıkların tespiti halinde yabancı devletlerle ya
pılmış olan anlaşma hükümleri uygulanır.
Yönetmelik
MADDE 58. — Bu Kanunun uygulama esas ve usulleri yayımı tarihinden itibaren altı ay
içinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Yürürlükten kaldırılan kanunlar
MADDE 59. — 3.5.1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun
ile bu Kanunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar
17 Eylül 1931 tarih ve 11656 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi ve eklerinin bu Kanuna
aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Yürürlük
.
MADDE 60. — Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
15/5/1986
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 86/10497
Turizm yatırımlarını hızlandırmak maksadıyla arazi ve gayrimenkul tesislerinde süra
sağlamak üzere Ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 18/3/1986 tarihin
de kararlaştırılmıştır.
Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan
K OKSAY OKSAY
Devlet Bakanı

A M. YILMAZ
Devlet Bakanı

M. V. DİNÇERLER
Devlet Bakanı

A TENEKECİ
Devlet Bakanı

M T. TİTİZ
Devlet Bakanı

A. KARAEVLİ
Devlet Bakanı

M. N. ELDEM
Adalet Bakanı

S N TÜREL
Milli Savunma Bakanı V

Y AKBULUT
İçişleri Bakanı

V HALEFOĞLU
Dışişleri Bakanı

A. K. ALPTEMOÇİN
Maliye ve Gümrük Bakanı

İ. K ERDEM
Devlet Bak -Başbakan Yrd.

M. EMİROĞLU
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

İ. S. GİRAY
Bayındırlık ve İskân Bakanı

M. AYDIN
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam

V ATASOY
Ulaştırma Bakanı

H H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

M. KALEMLİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

H. C ARAL
Sanayi ve Ticaret Bakanı

S N. TÜREL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

M. M. TAŞÇIOĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı

K A R A RR
Turizm, eğlence ve dinlenme tesisleri, ticaret merkezleri ve benzeri tesislerin yapılması
maksadıyla:
1 — İstanbul Büyük Şehir Belediyesi hudutları içinde (mücavir alan dahil) hazine, be
lediye, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerin
yerli ve yabancı müteşebbislere tahsisi prensibi; İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının da
katılacağı toplantıda, Maliye ve Gümrük Bakanı, Kültür ve Turizm Bakam ile ilgili Bakan'ca
kararlaştırılır.
2 — Birinci maddede belirtilen yerler dışında:
a) Bakanlar Kurulunca turizm alanı ve turizm merkezi ilân edilen yerlerin tahsis iş
lemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılır.
b) Hazine, kuma iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerin tahsisi prensibi Maliye ve Gümrük Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile diğer ilgili bakanlar tarafından müştereken kararlaştırılır.
3 — Yukarıdaki maddelere göre tahsise karar verecek yetkililer tahsis ile ilgili işlemlerde uygulanacak esasları tesbit ederler.
4 — Prensip olarak verilen tahsis kararının uygulanabilmesi için ilgili mevzuata göre
gerekli işlemler kuruluşların yetkili mercilerince yapılır.
5 — Yerli ve yabancı müteşebbisler, arazi veya gayrimenkul tahsisi için Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına müracaat ederler, tahsisle ilgili sekreterya hizmetleri bu Bakanlıkça yürütülür.
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Atama Kararı
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından :
Karar Sayısı: 86-32550
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu + 1600 ek göstergeli Müsteşarlık görevini yürütmek üzere, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Cemil KIVANÇ'ın, 2547 Sayılı Kanunun değişik 38 nci maddesine göre görevlendirilmesi
uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
15 Mayıs 1986

Kenan E V R E N
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL
Başbakan

M. EMİROĞLU
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı

Sınır Tesbit Kararları
İçişleri Bakanlığından :
Karar Sayısı : 86/32546
1 — Balıkesir İli Burhaniye İlçesine bağlı Taylıeli köyü hudutları içinde bulunan ve Bur
haniye Belediyesi mücavir alanına giren Öğretmen Evleri, Kumbağlar, Kocapalamut ve Karayerler yerleşim yerlerinin Burhaniye Belediye sınırları içerisine alınması, 1580 sayılı Kanunun
7469 sayılı Kanunla değişik 7'nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
12 Mayıs 1986
Kenan E V R E N
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL
Başbakan

Y. AKBULUT
İçişleri Bakam

Karar Sayısı : 86/32547
1 — Ankara İli Güdül İlçesi Merkez Bucağına bağlı Akçakese (Akçakise) Köyü ile Kızılcahamam İlçesi Çeltikçi Bucağına bağlı Kışlak Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın,
özel krokisinde de gösterildiği üzere;
(Akçakese-Başağaç Yolu üzerinde bulunan ve mahallen Beşpınar "Köylüce Pınarı" tabir edilen çeşmeden başlayarak, buradan güneye doğru Köylüce Deresini takip ederek bu derenin Çat Tepesinin hemen batısında küçük bir kola ayrıldığı noktaya çekilen hat, buradan
güneybatıdaki 952 rakımlı Topraklık Tepesine çekilen düz hat, buradanOyuhuDeresinin, Bağ-
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doruk Tepesinin doğusunda iki büyük kola ayrıldığı noktaya çekilen düz hat, buradan güney
batıdaki Bağdoruk Tepesinin en yüksek noktasına çekilen düz hat, buradan batıdaki 943 ra
kımlı isimsiz tepeye çekilen düz hat ve buradan da güneybatıdaki Alacapınar Çeşmesinde son
bulan hat) olarak belirlenmesi; S442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve 7267
sayılı Kanunla değişik (D) fıkralarına göre kararlaştırılmıştır.
2 — Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür.
12 Mayıs 1986
Kenan E V R E N
CUMHURBAŞKANI
T. ÖZAL
Başbakan

Y. AKBULUT
İçişleri Bakanı

Tebliğ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
(Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı)
Tebliğ No. : FKS-86/53-54
1 — 27/7/1984 gün ve 1847.1 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan FKS-84/5-5
sayılı Bakanlığımız tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 868 "Yağ Keçeleri Sentetik
Kauçuk Manşetli" Standardı ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
2 — Adı geçen standard kapsamına giren malı üreten ve satanların standard .hükümlerine uymaları gerekmektedir.
3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018, 2881, 3143, 132 ve 3205 sayılı Kanunlara
göre Bakanlığımızca uygulanacaktır.
TS 868/Temmuz 1981 "YAĞ KEÇELERİ - SENTETİK KAUÇUK MANŞETLİ"
YENİ METİN

ESKİ METİN
1.2.1.3 — Yay
Yay, çekme dayanımı 130 kgf/mm , kopma
uzaması (L = 5d) % 6 olan veya daha ustun
özelikleri bulunan yay çeliğinden
yapılmalıdır.
2

o

1.2.1.3 — Yay
Yay, çekme dayanımı en az 130 kgf/mm
olan yay çeliğinden yapılmalıdır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINCA
BANKASINCA
16 M a y ı s 1986TARİHİNDEUYGULANACAKKURLAR:
BÜLTENNO:1986 / 95

dövizin cinsi
•«•acssesscsssaazsa
1 abd d o l a r ı
l avustralya d o l a r ı
1 avusturya s i l i n i
1 alman markı
1 belçika frangı
1 danimarka kromu
1 fransız frangı
1 hollanda f l o r i n i
1 ı s v f . c kronu
1 i s v i ç r e frangı
100 italyan l i r e t i
100 japom fP.nı
1 kanada d o l a r ı
1 kuveyt d i n a r ı
1 n o r v e ç kronu
1 sterlin
1 suudi a r a b . r i y a l i

dovız
dovız
efektif
efektif
alış
satış
alış
satış
========= ========= SSCBSSSCB SB SBSS23 8S «S S Sf B
672.54
659.35
679.13
659.35
483.02
449.87
473.55
487.76
43.76
42.90
44.19
42.90
310.24
301.20
307.22
301.20
14.76
15.06
14.02
15.20
81.48
81.48
83.11
83.92
94.46
94.46
96.35
97.29
26 7.16
272.50
26 7.16
275.17
95.30
93.43
93.43
96.23
361.98
372.84
361.98
369.22
44.78
41.71
43.90
45.22
403.89
411.97
383.70
416.01
479.88
489.48
494.28
455.89
2165.91
2279.90
2325.50
2348.30
83.89
90.07
88.30
90.95
1016.04
1015.73
1015.73
1046.20
180.64
171.61
184.25
186.06
ç a p r a z kurlar

1 abd dolart

15.3694 AVUSTURYA ŞİLİNİ
2.189 ALMAN MARKI
44.6714 BELÇİKA FRANGI
8.0921 DANİMARKA KRONU
6.9802 FRANSIZ FRANGI
2.4679 HOLLANDA FLORİNİ
7.0571 İSVEÇ KRONU
1.8215 İSVİÇRE FRANGI
1501.94 İTALYA LİRETİ
163.24 JAPON YENİ
1.37398 JAPONYENİKANADADOLARId o l a r ı
7.4671 NORVEÇ KRONU
3.6 5 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AVUSTRALYA DOLARI .7182 ABD DOLARI
I
KUVEYT DİNARI
1KUVEYT
DİNARI
3.4578
1 STERLİN STERLİN
1.5405
15 m a y ı s 1986 tarihinde UYGULANAN 1 GR. 995.0 AYAR ALTININ
alış fiyatı:tl
766 5.00
satış fiyatı:tl
7715.00.
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BÖLÜMÜ
Y a r g ı

İ l â n l a r ı

Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan :
1985/2
Davacılar Ayçan Sait Özbek ve M . Halit Anar vekili Avukat Caner Sayar tarafından
açılan izalei şuyu ve taksim davasında, verilen satış kararı gereğince memuriyetimizin 1985/2
sayılı dosyası ile satışa konu Marmaris İlçesi, Adaköyü, Kızılkum mevkiinde kain tapuda paf
ta 2, parsel 13 numarada kayıtlı taşınmaz malın 13/3/1986 günü mahallinde yapılan kıymet
taktirinde taşınmazın bir metrekaresi on bin liradan 2545 metrekare taşınmazın cem'an
25.450.000 (Yirmibeşmilyon dörtyözellibin lira) muhammen bedelde olduğu tesbit edilmiş, iş
bu kıymet taktiri davalılardan Ümmügülsüm Atalay, Kadir oğlu, Mustafa karısı, Ummuhan,
Mustafa kızı, Emine ve Süleyman oğlu, Kadir'e tebliğ edilememiş olduğundan, adı geçenlerin
veya mirasçılarının yukarıda yapılan kıymet taktirleri ilânen tebliğ olunur.
4783 / 1-1

Kuyucak Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1983/210
İlçemiz Azizabat Köyünde ikamet eden Hasan kızı 1960 doğumlu davacı Ayşe Acun
aynı köyden A l i oğlu 1953 doğumlu davalı Mustafa Acun aralarındaki zina sebebiyle boşan
ma dava sonunda;
Mahkememizin 16/4/1985 günlü 1985/169 kararı ile tarafların boşanmalarına karar ve
rilmiş müşterek çocuklar Ümmü ve Hasan'ın ana yanında bakılmalarına velayetin davacı anaya
verilmesine davalının müşterek çocuklarla dini bayramların ikinci günü saat 14.00'den üçün
cü günü saat 16.00'ya kadar her ayın ikinci ve dördüncü haftalarının Cumartesi günü saat
14.00'den Pazar günü saat 16.00'ya kadar dilediği takdirde çocukları yanında alıkoymasına
9.700 lira yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş olmakla.
İlânın yayınlanmasından itibaren bir aylık süre içinde temyiz edilmemesi halinde davalı
yönünden kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur.
6879 / 1-1
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Tokat Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1985/870
Davacı Mehmet Bilgilioğlu ve arkadaşları vekilleri avukat Yılmaz Altmok tarafından
davalılar A l i ve arkadaştan aleyhine açılan izalei şüyuu davasının mahkememizde yapılan açık
duruşması şifasında,
Dava konusu Tokat'ın meydan Mahallesi çekenli mevkiinde pafta 17, ada 28, parsel
5 numaralı ve 200 M , miktarlı gayrimenkUlde malik olarak görülen davalılardan Abdullah
oğlu Alı, Abdullah kızı Şaziye, Ahmet kızı Hafize, Abdullah kızı Fatma, Tahsin oğlu Nizamettin, Tahsin oğlu Nurettin, Tahsin kızı Belkıs, Tahsin kızı Benice, Salih kızı Zehra'ya ad
reslerine çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade edildiği ve zabıtaca yaptırılan tahkikatta da ad
resleri tesbit edilemediğinden duruşma gününün ve dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar ve
rilmiş olup, davalıların 16/6/1986 günü saat 9.00'da duruşmada hazır bulunmaları veya ken
dilerini bir vekille temsil ettirmeleri, gelmedikleri veya vekil göndermedikleri taktirde
H.U.M.K.nun 509. maddesi gereğince gıyablannda duruşmanın devam edileceği ve karar ve
rileceği hususu dava dilekçesi ve davetiye yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5839
3

1985/1046
Davacı Lütfiye Şentarlı vekili avukat Yılmaz Altınok tarafından davalı Emin Mehmet
oğlu aleyhine açılan izalei şüyuu davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında,
Dava konusu Tokat Meydan Mahallesi pafta 20, ada 36, parsel 8 numaralı ve 90 M ,
miktarlı gayrimenkülde 3/16 hisse maliki davalı Mehmet oğlu Emin adına çıkarılan davetiye
nin bila tebliğ iade edildiği ve zabıtaca yaptırılan tahkikattada adresinin tesbit edilemediği ve
dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olup, davalının 26/5/1986 günü saat 9.00'da
duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği veya vekil gön
dermediği taktirde M.U.M.K.nun 509. maddesi gereğince gıyabında duruşmanın devam ede
ceği ve karar verileceği hususu dava dilekçesi ve davetiye yerine geçerli olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
5838
2

•

Ankara 10. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1985/1311
Davacı S.S.Y.B. vekili Av. Bahar Yeşiltan tarafından davalı Aziz Bostana, Bayram Şahin, Ali
Ünal ve Murat Aymak aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince,
Davalılardan Aziz Bostancı, Ali Unsal ve Mürit Aymak'a çıkarılan tebligatlar adreslerinden ayrıl
dığı ve tanınmadığı gerekçeleri ile bila tebliğ iade edilmiştir. Yaptırılan zabıta tahkikatında da davalıların
adresleri tesbit edilememiştir.
Davalılar hakkında açılan alacak davası hakimliğimizin 1985/1311 Esasına kayıtlı olup, halen de
vam etmektedir. Duruşması 5/6/1986 günü saat 9.30'da olup belli gün ve saatte duruşmada hazır bulun
maları veya kendilerini bir vekil tarafından temsil ettirmeleri, duruşmaya gelmedikleri takdirde H.U.M.K.nun
509-510 maddesi gereğince davanın gıyaplarında devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 5840
Kocaeli 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1985/348
Davacı Ray Sigorta vekili tarafından davalılar Nazım, Ekrem, İsmail Namalan, Hüdaverdi Kılmç, Mehmet Acar, Mustafa Büyükbahçeci Güneş Sigorta A.Ş., Başak Sigorta A.Ş.
hakkında açılan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında, tüm aramalara rağmen dava
lı Mustafa Büyükbahçeci'nin adresi tespit edilemediğinden, Resmî Gazete'de ilanına karar ve
rilmiş olmakla, duruşmanın bırakıldığı 3/6/1986 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bu
lunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği taktirde yargılamaya yokluğunda de
vam edileceği ve karar verileceği davetiye yerine geçmek üzere ilânen teb'iğ olunur.
5785
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Karayazı Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 1980/22
K . No : 1984/16
Davacı Karayazı Mal Müdürlüğü ile Davalı Zühide Ünal ve arkadaşları aleyhine açmış
olduğu Hasimli veraset davasının yapılan açık duruşması sonunda;
Mahkemece 2/5/1984 tarihinde davacının açmış olduğu Hasimli veraset davasının Red
dine karar verilmiş yapılan bütün aramalara rağmen Davalı Köroğlu Kangül mirasçılarından
Zozan Kangül, Hayrettin Kangül, Hüsnü Cemal Kangül, Bahtiyar Kangül ile Sefer Karataş'a
tebliğ edilemediği, adreslerinin meçhul olduğu, anlaşıldığından 7201 sayılı Tebligat yasasının
28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yapıldı
ğı tarihden onbeş gün sonra tabligatın yapılmış sayılmasına, bir süretininde mahkeme divan
hanesine karar verilmiştir.
İlânen tebliğ olunur.
5837

•
Sivas Tapulama Hâkimliğinden :
1983/5
Davacılar Tutan Akın, Afet Akın, Hasan Akın ve Turan Akın vekilleri Av. Metin Ka
radeniz tarafından, davalı Yusuf Akın aleyhine açılan tapulama tesbitinin iptali davasında ve
rilen ara kararı gereğince;
Sivas Merkez Yeniboğazkesen Köyünde bulunan dava konusu 84, 557, 736, 764 ve 796
parsel No.lu taşınmazlar hakkında davacılardan Turan Akın ile Mehmet kızı Kamer'den ol
ma Fikriye (Ayşe Akın) Aslan'ın tüm delilleriyle birlikte bizzat veya kendilerini temsilen bir
vekilin 23/6/1986 günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunmaları, gelmedikleri takdirde yok
luklarında duruşmaya devam olunup karar verileceği ilânen tebliğ olunur.
5850
Kars Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E. No ; 1985/925
K. No : 1986/94
Tehlikeli vasıta kullanmaktan sanık Ardahan Ölçek Köyünden İsmail oğlu 1937 doğumlu
İskender Yılmaz hakkında mahkememizde yapılıp bitirilen duruşma sonunda;
Sanığın fiil ve hareketine uyan TCK.nun 565/1, 565/2, 72, 2790, 647 Sk. 4. maddeleri
gereğince 1.650,— T L . hafif para cezası ile cezalandırılmasına dair mahkememizden verilen
20/1/1986 tarih 925/94 sayılı gıyap karan bu güne kadar devamlı olarak yapılan araştırmaya
rağmen sanık bulunarak kendisine tebliğ edilemediği gibi sarih adreside tesbit edilememiş bu
lunduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29 Ve 31.nci maddeleri gereğince iş bu hüküm
fıkrasının Resmî Gazete'de ilân edilmek suretiyle ilânen tebliğine ve ilân yapıldığı tarihden
15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına tebligat masrafının sanıktan tahsiline ilânen tebliğ
olunur.
5729
Balıkesir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1985/617
K. No : 1985/639
Trafik Kanununa muhalefet suçundan mahkememizin 30/7/1985 tarihli ilamı ile 2918
SK. 36/3,647/4. maddeleri gereğince 7.250,— T L . hafif para cezasına dair Polatlı İlçesi Beylikköprü Köyü nüfusuna kayıtlı halen İstanbul Laleli Büyük Reşitpaşa Cad. No : 50/3'de mu
kim, Ahmet Vefa ve Keriman oğlu, 1954 doğumlu, Barbaros Sürmeli tüm aramalara rağmen
bulunup gıyabi ilam kendisine tebliğ olunamadığından 7201 Sayıli Tebligat Kanununun 29.
maddesi gereğince ilânen tebliğine, ilânın Resmî Gazete'de neşrinden itibaren 15 gün sonra
tebliğ olunmuş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur.
5786
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Sungurlu Tapulama Hakimliğinden :
1976/25
Davacısı Turgutlu Köyünden Abdullah Benzek davalısı IJdzine olan Tapulama tesbitine itiraz davasının Mahkememizce verilen ara kararı uyarınca;
Defalarca adres araştırması yapılan davacı mirasçısı Güllü Benzek'in açık adresi tesbit
edilmediğinden adı geçene tapulama Kanununun 60/3 maddesi uyarınca meşruhatlı davetiye
yerine kaim olmak üzere duruşma günü 5/6/1986 tarihinde duruşmada hazır olması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi hususu ilanen tebliği olunur.
5584 / 3

Kırıkkale 1. İcra Memurluğundan :
1984/2536
Alacaklı Yaşar Arlıer vekili Av. Hüseyin Akay'a 1.540.435,— lira ve masraflarını öde
meye borçlu Kırıkkale Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. Ejder İşhanı Kat. 2'de mukim
Şevki Taştan hakkında yapılan icra takibinde:
Borçlu bu adresinde iken ayrılarak adına çıkarılan tebligat bila tebliğ dönmesine istina
den adres tahkiki için zabıtaya yazılan müzekkeremizede verilen cevapta borçlunun bu adres
ten ayrıldığı ve açık adresinin bilinmediği bildirilmiş olduğundan borçluya icra emrinin ilânen
tebliğine karar verilmiştir,
Karar gereğince borçlu Şevki Taştan'a tebligat Kanununun 28 nci maddesi gereğince
Kanuni süreye 20 gün eklenerek 30 gün içerisinde delilleri ile birlikte memurluğumuza müra
caat etmesi veya itirazları varsa yine bildirilen süre içinde icra Tetkik Merciinden bir karar
getirmek Üzere mehil verilmesine, işbu ilânın kendisine tebliğ tarihinden itibaren ilânen tebliğ
edilmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.
5559

Diyarbakır Sulh Hukuk Hakimliğinden :
1986/1
Davacılar Zahire ve M . Remzi Büyükkoyuncu vekilleri Av. Necdet Hayalioğlu tarafın
dan davalılar Lâtife Tutal (Büyükkoyuncu) ve Sulhiye Ateşoğlu (Büyükkoyuncu" ile müşte
rekleri aleyhine açılmış bulunan ortaklığın giderilmesi davasında:
Dava konusu Diyarbakır merkez Melikahmet mahallesi pafta: 13, ada: 326, parsel: 33'te
kayıtlı bulunan taşınmazın hisseddarlar arasındaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ka
rar verilmiş ve mahallinde kıymet takdiri için keşif yapılmış, yapılan keşif sonunda dava ko
nusu taşınmazın 1986 yılma göre değeri 14.134.190,—TL. bedel takdir edilmiş, ancak davalı
lardan Lâtife Tutal (Büyükkoyuncu) ve Sulhiye Ateşoğlu (Buyukkoyuncu)'nun adresleri meç
hul olduğundan tebügat yapılamamış, bu nedenle adı geçenlere 6/3/1986 tarihli takdiri kıy
met raporu ve 5/3/1986 tarihli takdiri kıymet zaptı ilânen tebliğ olunur.
5560
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Datça Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 1985/8
K . No : 1986/2
Sanık Muzaffer ve Zeynepten olma 1965 doğumlu, Dereli, Sütlüce Mahallesi, Hane:
29 da nüfusa kayıtlı samk Cengiz Altun Mahkememizin 5/2/1986 tarih ve 1985/8 esas, 1986/2
karar sayılı ilamı ile gündüzleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan TCK.nun 491/4, 522, ve
40. maddeleri uyarınca neticeten bir sene altı ay hapis cezası ve bu müddet süre île emniyeti
umumiye nezareti altında bulundurulma cezası ile cezalandırılmış olup karar sanığa adresi meçhul
olduğundan tebliğ edilememiştir. Bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sanık
tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
5671
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Silvan Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . No : 1982/3
K ; No : 1983/372
Ihkakı Hak, adiyen Darp, Mesken masunniyetini ihlal suçundan samk Silvan İlçesi Çi
ğli Köyü nüfusuna kayıtlı Salih ve Göze'den olma, 1947 D.lu Hasan Doğru hakkında mahke
memizce verilmiş bulunan 26/10/1983 tarih ve esas No : 1982/3, 1983/372 sayılı karan ile
TCK.nun 308/2, 4 62.72.647 S.K.nun 4. maddeleri gereğince 1.200 T L . Ağır para cezası ile
cezalandırılmış olduğu sanığın bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemediği cihetle 7201
sayılı Tebligat Kanunu gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebligat icrasına, ilân yapıldığı tarih
ten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına masrafın sanıktan alınması ilân olunur.
5585

Muş Sulh Ceza Hakimliğinden :
E . No : 1983/619
K . No : 1985/364
Hırsızlık suçundan samk Gaziantep İli Emindede Mahallesi Nüfusunda kayıtlı Muş Ye
şilce Köyünde oturan Sahih oğlu işigüzel'den olma Zeki Avcı hakkında yapılan yargılama so
nunda Mahkememizin 10/7/1985 gün 1983/619 esas 1985/364 sayılı hükümlüye T.C.K. 419/ilk
523/1, 522,55/3,647 sayılı yasanın 4 maddesi uyarınca 1.300 T L . ağır para cezasına, sanığın
tutuklu kaldığı günlerin T.C.K. 40 madde uyarınca verilen cezadan mahsubuna dair sanığın
yokluğun'da karar verilmiş ancak, zabita marifetiyle yaptırılan araştırmalara rağmen sanığın
tebligata yarar adresi tesbit edilemediğinde sanığa tebliğ olunamamıştır.
Bu nedenle 7201 sayılı tebligat yasasının 29 ve müteakip maddeleri uyarınca adı geçen
sanığa hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine,
ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ve ilân masrafının
sanıktan alınacağı hususu ilânen duyrulur.
5586

Gaziantep 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1985/103
K. No : 1985/579
17/1/1985 tarihinde işlediği M . fiil suçundan samk Mehmet oğlu Şaziyeden olma 1953
D.lu Kilis İlçesinin Mağracık Köyünde kayıtlı halen Gaziantep Gümüştekin Mah. Küle evleri
28. Sok. 15 numarada oturan Mehmet Avcı'nın suçu sabit görülmekle,
Sanık mahkememizin 8/11/1985 tarihli kararı ile T.C.K. nun 456/2.547/1. 59 madde
leri gereğince takdiren ve neticeten iki sene iki ay yirmi gün hapis cezasına mahkum edilmiş
olup sanığın gıyabında verilen hüküm aramalara rağmen bulunup sanığa tebligat yapılamamıştır.
Tebligat Kanunun gereğince hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ilân tarihinden
itibaren 15 gün içinde kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
5587
Gaziantep'in Karacık mahhallesi Cilt 023-02 sayfa 47 kütük 62 de nüfusuna kayıtlı Ha
ziran 1930 doğumlu Bekir ve zekiyeden olma davacı Veysel İlbayh ile aynı nüfus hanesinde
kayıtlı 25/5/1938 doğumlu Mustafa Neil ve Lütfüye'den olma davalı Türkan ilbayh'nın me
deni Kanunun 132 nci maddesi gereğince terk sebebi ile boşanmalarına karar verilmiş olup
mahkememizin 15/4/1986 tarih ve 1985/245 esas 1986/238 karar sayılı karar verilmiş olup
iş bu ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz etmediği takdirde iş bu ilân kesinleş .üş
sayılacağı ilân olunur.
5572

Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliğinden:

4 — Engin Yüksel : Remzi ve Süreyya'dan ol
ma, 1950 D. lu, Bursa Ertuğrul Köyüne kayıtlı.
5 — Abdülkadir Ercan : Remzi ve Eliften olma,
1954 D. lu, Bursa nüfusuna kayıtlı.

7 — Necati Beyhan : İbrahim ve Hafize'den ol
ma. 1952 D. lu, Keleş, Harmancık, Demirci Köyü nü
fusuna kayıtlı.
8 — Özkan K a r a : Çerkez ve Tellan'dan olma,
1966 D. lu, Çıldır, Göldalı köyünde kayıtlı
9 — Recep Dolaştır :
Bursa nüfusunda kayıtlı.

Ahmet oğlu, 1955 D. lu,

T. C. K 482/3, 2790 S. K .
T. C. K . 572/1, 647 S. K . 4/1
16.500 lira ağır ve 9000 l i r a hf. pr cezası
6085 S. K, 24 mad, 58/b, 2370 S. K
3/1
4500 lira Tl. hf. pr cezası
T.CK. 565/2 370 S. K.
2788 S. K, T . C K 562/2
3750 TL. hf. pr cezası, 5. gün mes. men cezası
6085 S. K , 24 mad, 58/B, 2790 S. K
2370 S. K 3/6,
4500 TL. hf. pr cezası
1479 S. K , 80 mad. 2790 S. K
1800 İr. hf. pr cezası
1479 S. K, 80 mad, 2790 S. K
1800 lira hf pr. cezası
T . C K . 491/ilk mad. T . C K . 522/1 mad
T . C K . 525 mad. 647 S. K 4/1 mad,
6000 TL Ağır pr, cezası, 20 gün em umumiye, nez.
T . C K 572/1. mad, 647 S. K 4/2 mad.
9000 TL hf. pr, cezası
T . C K . 1479 S. K 80. mad, 2790 S.K
600 TL hf, pr.cezası
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6 — Fehmi Torun : Ramazan ve Remziye'den
olma, 1942 D. lu, Bursa nüfusuna kayıtlı.

Maddesi ve Miktarı

RESMÎ GAZETE

3 — Necati Baytimur . Abdullah oğlu, 1846 D.
lu, Kırşehir Merkez nüfusuna kayıtlı.

Q

2 — Ergin Yüksel : Remzi ve Züreyya'dan ol
ma, 1950 D. lu, Bursa Ertuğrul köyünde kayıtlı.

6/2/1984
E. N o : 983/2053
K. NO: 984/170
31/1/1984
E. No : 983/2055
K. N o : 984/128
8/12/1983
E. N o : 983/2090
K. N o : 983/1967
31/1/1984
E. No : 983/2056
K. N o : 984/127
10/9/1984
E. No.: 984/1469
K. N o : 984/1503
10/9/1984
E. N o : 984/1479
K. No : 984/1505
15/7/1985
E. N o : 984/1591
K. No : 984/1612
10/9/1984
E. No : 984/1628
K. N o : 984/1547
10/9/1984
E. N o : 984/1770
K. No : 984/1562

Suçun Nev'f Kanun

fa : 2

1 — A h Balaban: Miyase ve A l i oğlu, 1944
D. lu, Bursa Vakıf köyü nüfusuna kayıtlı. '

Karar Tarihi ve No. su

y

Hükümlünün Adı ve Soyadı

Sa

Mahkememizin sanıkların gıyabında verilen kararları sanıklara tebliğ için çıkarılmış ancak bulunup tebliğ edilememiş oldu
ğundan Resmi Gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olduğun dan aşağıda adı ve soyadı yazılı sanığın esas ve karar numarasına
göre gazetede ilan edilerek ilan edilen gazeteden masrafının belirtilmek suretiyle mahkememize gönderilmesi rica olunur.

Hükümlünün Adı ve Soyadı

11 — Ahmet Karabaş : Hamit ve Güldane'den
1949-D. lu, Çatalca, Kaleici Mah. nüf. kayıtlı.
12 — Seyfettin Cinaz : Bursa nüfusuna kayıth

13 — Rahmi Yılmaz : Rıza ve Lütfiye'den olma,
1937 D. lu, Rize nüfusunda kayıtlı.

15 — Mustafa Köroğlu : Yunus ve Rasime'den
olma, 1951 D. lu, Samsun Vezirköprü, Küçükören kö
yü, nüfusuna kayıth.
16 — Muhammet Şahin
A h ve Emine'den ol
ma, 1951 D. lu, Arhavi ilçesi, Üçırmak köyünde kay.
17 — Dursun Çiçek : Huri ve Sona'dan olma,
1959 D. lu, Artvin, Şavşat, Yeniköy Mah. nüfusuna kay.

20 — Meliha A l : Şükrü ve Cevriye'den olma,
1955 D . l u , Hatay, Antakya, Meydan Mahallesi nüfu
suna kayıth.

16/6/1983
E. N o : 983/774
K. No : 983/914
25/2/1985
E. No : 983/962
K. No : 985/449
26/12/1984
E. NO: 983/1238
K. N o : 984/3152

T.C.K. 456/4, 2790 S. K,
T.C.K 457/1 mad. T C K 572/1. mad, 647 S. K 4/1
8000 TL. ağır ve.9000 TL. hf. pr. cezası.
TCK 572/1. mad, 647 S. K 4/1 mad.
9000 TL hf, pr, cezası
1479
2790
1800
1782
1500

S. K , 2654 S. K , 80 mad, 1479 S. K
S. K,
TL hf, pr cezası
S. K, 24/C mad, 2790 S. K
TL hf, pr, cezası

6831 S. K, 93/1 mad, 647 S. K 4/1 mad,
3000 TL ağır pr, cezası
6085 S. K 31 mad. 58/B, 2248 S. K
647 S. K 4/1 mad,
6000 TL hf, para cezası
T.C.K. 568/1 mad., 2248 S. K., 647 S. K.
4-1 mad.
1000 TL hf, pr cezası
T.C.K 491/4 mad, T.C.K. 522/1. mad.
T.C.K. 525 mad.
4-ay hapis cezası, 4 ay em, umumiye nez. altında
bulundurulma
T.C.K. 572/1. mad, 2788 S. K, 1. mad.
9000 T L hf. pr cezası
T.C.K. 491/ilk, T.C.K 522/1. mad
T.C.K 55/3. mad. 2788 S. K 1 mad,
12.000 TL. hf. pr cezası, 647 S. K 6. mad. Teciline
T.C.K. 482/1. mad. 2790 S. K . 647 S. K . 4/1 mad.
7500 TL hf pr, cezası

Sayfa : 21

18 — Nurten ö n c ü l : Süleyma nve Veciye'den
olma, 1957 D. lu, Afyon, Suhut, Balıkcıhisar köyünde
nüfusa kayıth.
19 — Kemal Sevim : Cemal ve Kıymet'ten olma,
1967 D. lu, Yenişehir, Marmaracık köyünde nüf. kayıth.

Maddesi ve Miktarı

RESMÎ GAZETE

14 — Hüsamettin Uslu : Mehmet ve Pembe'den
olma, 1949 D. lu. Bursa Uluçam köyünde kayıth.

22/8/1984
E. No : 984/211
K. N o : 984/1452
22/8/1984
E. N o : 984/211
K. No :' 984/1452
27/2/19Ö4
E. N o : 984/422
K. N o : 984/349
16/4/1984
E. N o : 984/767
K. No : 984/646
5/6/1985
E. No : 983/2183
K. N o : 985/1270
27/7/1982
E. No : 982/479
K. N o : 982/1013
12/7/1982
E. No : 982/895
K. N o : 982/953
15/10/1984
E. N o : 983/595
K. No : 984/2060
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10 — Ahmet Palal .- İbrahim ve Nefise'den ol
ma, 1945 D. lu, Malkara, Kürtüllü köyü nüf. kayıtlı.

Karar Tarihi ve No> su

21 — Mevlüt Günhan .- İsmail ve Besrail'den ol
ma, 1965 D. lu, Kars, Verimli köyü nüfusuna kayıth.

Karar Tarihi ve No.

T.OK 458/4. mad, 2790 S. K, T.C.K 55/3

T.C.K. 51/1 md.
3000 TL hf, pr cezası
T.C.K 572/1 mad, 647 S. K 4/1 mad.
9000 TL hf, pr. cezası, 647 S. K e. mad, Tecil
T.C.K 568/1 mad, 2790 S. K, 2788 S. K 1. mad
2370 S. K 1 mad,

4500 TL hf. pr, cezası
506 S. K, 140/B mad, 2248 S. K,

2000 TL hf, pr, cezası
1479 S. K, 80 mad, 2790 S. K,

1800 TL hf, pr, cezası
1479 S. K. 80 mad, 2790 S. K.

1800 TL hf, pr cezası

RESMÎ GAZETE

T.C.K. 565/1. mad. 2790 S. K., 2370 S. K, 565/2 mad.

3750 TL hf, pr cezası, 5 gün ehliyetinin geri alınması
T.C.K 572/1. mad. 2788 S. K.

9000 TL hf, pr cezası
T.C.K 1479 S. K, 80 mad, 2790 S. K

1800 TL hf, pr cezası
1479 S. K, 26 mad, 80/mad, 2790 S. K

1800 TL hf, para cezası
1479 S. K, 26. mad, 80 mad, 2790 S. K

1800 TL hf, pr. cezası
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19/12/1983
E. No : 983/1413
K. No: 963/2076
22 — Necla Pakoglu: İsa ve Hatice kızı, 1954 21/5/1984
E. No: 984/378
D. tu. Adana, Döşeme Mahallesi nüfusuna kayıtlı.
K. No: 984/1001
21/5/1984
23 — Remzi Konur: Ahmet ve Ayşe'den olma,
E.
No: 984/1055
1951 D. lu, Tire, Ayaklıkırı köyünde nüfusa kayıth.
K. No: 984/1010
6/2/1885
24 — Mehmet Aksoy: Mehmetalioğlu, 1941
E. No : 985/337
D. lu, Sivas nüfusuna kayıtlı.
K. No : 985/292
28/5/1984
25 — Salih Söylemez : Bursa nüfusuna kayıtlı.
E. No : 964/1084
K. No: 984/1042
26 — Hayati Yetikel : Necati oğlu, 1950 D. lu, 11/6/1984
E. No : 984/1202
Bursa nüfusuna kayıth.
K. No : 984/1174
27 — Yaşar Karayağız : Osman ve Addle'den 19/12/1983
E. No : 983/2127
olma, 1947 D. lu. Bursa Merkez 70 dairede kayıth.
K. No : 983/2049
8/12/1983
28 — Gönül İner Kemal ve Nezihe'den olma,
1958 D.lu, Ankara Beypazarı ilçesi, Gazipaşa Mah. E. No: 983/2094
K. No : 983/1964
kayıtlı.
10/9/1984
29 — Dursunali Y aradanakul: Şaban oğlu, 1953 E. No: 984/1645
D. lu, Kayseri nüfusuna kayıtlı.
K. No: 984/1558
30 — Orhan Evrensel > Ahmet oğlu, 1939 D. lu, 20/12/1984
E. No: 984/3089
Bursa nüfusuna kayıth.
K. No: 984/3103
20/12/1984
31 — Mehmet Yılmaz Şahin : Süleyman oğlu,
E. No: 984/3094
1837 D. lu, Bursa nüfusuna kayıth.
K. No: 984/3097

Suçun Nev'i Kanun Maddesi ve Miktarı

Sayfa : 22

Hükümlünün Adı ve Soyadı

Karar Tarihi ve No su

Maddesi ve Miktarı

1479 S. K. 26. mad. 80 mad. 2790 S. K . 1800 T.L. hf.
pr. cezası
T. C. K . 466/1 mad. 2788 S. K 1. mad. 9000 TL, ağır
para cezası
T.C.K 572/1, mad,
2 ay hapis cezası (hafif)
T.C.K 491/3 mad, T.CK. 522/1 mad, ,1CJK 525 mad.
4 ay hapis, 4 ay emniyeti umumiye i îzareti bul.
T.C.K 526/1 mad, 2790 S.K, 2788 S. K 1. mad,
16.500 lira hafif para cezası
T.C.K 491/4 mad, T.C.K 552/1 mad, T C K 525 mad,
4 ay hapis, 4 ay emniyeti umumiye nezareti bul.

RESMÎ GAZETE

T.C.K 456/4 mad. 2790 S. K
6000 TL. ağır PC
T.C.K 456/4 mad. 2790 S. K
6000 TL. ağır para cezası
T.C.K. nın 456/4 mad. 2790 S. K , T.C.K 456/4 2790
S. K . 72 mad. 12.000 TL. ağır PC.
T. C. K . nın 482/3 mad. 2790 S. K . T. C. nın 466/1
T.C.K 572/1 mad T . C K nın 74-75 mad.
4 ay hapis, 2 ay hafif hapis, 7500 T L ağır PC.
5721
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16/11/1984
E. No : 984/2035
K. No : 984/2285
33 — Ziat Karatepe : Bayram ve Şahferi oğlu, 7/2/1985
E. No : 984/2692
1964 D. lu, Çıldır, Gödelli köyünde kayıtlı.
K. N o : 985/303
34 — Yaşar Demir : Mehmet ve Keziban'dan ol 11/10/1984
E. N o : 984/814
ma, 1956 D. lu, îstanbul Şile îsaköy nüfusuna kayıtlı.
K. N o : 984/1981
35 — Erdoğan Çiçek : A l i ve Sultan oğlu, 1966 9/9/1985
D. lu, K. Maraş, Türkoğlu, Minehöyûk köyü nüfusuna E. N o : 985/1333
K. No : 985/2029
kayıtlı.
36 — Hilmiye Çakmak : Şerif ve Gülbiye'den 21/5/1984
E. N o : 984/1059
olma, 1961 D. lu, Balıkesir Yeniköyü nüfusuna kayıtlı.
K. No : 984/1005
15/10/1984
37 — İbrahim Kuzgun : llbeyit ve Şahsine'den
E. No : 983/574
olma, 1961 D. lu, Kars, Bayrampaşa nüfusuna kayıtlı.
K. N o : 984/2061
38 — Şerafettin Gergeroğlu • İsmail ve Şerife'- 20/6/1984
den olma, 1938 D. lu, M . Kemalpaşa Hamzabey M ah. E. N o : 984/391
K. No : 984/1212
nüfusuna kayıtlı.
39 — Nefise Gegeroğlu: İbrahim ve Ayşe kızı, 20/6/1984
E. N o : 1984/391
1950 D. lu, M . Kemalpaşa Hamzabey M ah. nüfusuna
K. No : 1984/1212
kayıtb.
20/6/1984
40 — Ahmet Yücel : Mustafa ve Fatma'dan ol
E. No : 1984/391
ma, 1946 D. lu, Tekirdağ Oğuzlu Köyünde kayıtb
K No : 1984/1212
13/9/1984
41 — Muhammet Geçgel : Kemal oğlu ve SulE. No : 1983/830
tan'dan olma, 1951 D. lu, Pütürge ilçesi Kavak M a h
K.
No.- 1933/984
nüfusuna kayıtlı.
32 — Naziye Şener : Seyfullah kızı, 1927 D. lu
Bursa'da kayıtlı.
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Ezine Tapulama Hâkimliğinden:
Davacı Mustafa Celal Koşman ile davalı Rabia Morali arasında Dalyan Köyü
(Sıradamlar mevkii) 222 parseli kapsayan mahkememizin 1979/125 esas numaralı
Ezine İlçesi Dalyan Köyündeki taşınmazın tapulama tesbitine itiraz sebebiyle gö
rülmekte olan davada adresi tesbit edilemeyen davacının duruşmanın yapılacağı
16/7/1B86 günü saat 11.00'de mahkememizde b»7ir h -lunmar v~d& kendisini bir ve*
kille temsil ettirmesi tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Artırma,

*
Eksiltme ve

T
ihale

,
Hânları
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
1 — İdaremizce, aşağıda sipariş numarası, cinsi ve miktarı belirtilen malzeme
satınalmacaktır.
Sipariş No : 86-787-1, Konusu : 190.000 ton 60/70, 120/150, 150/200 penetrasyonlu
asfalt çimentosu., Son Teklif Verme Tarihi : 15/7/1986, İhale Tarihi : 16/7/1986, Şartname
Bedeli : 10.000,— T L .
2 — Teklifler, Satınalma Komisyonu Başkanlığının yayımladığı "Teklif Verme Şart
namesi "ne uygun olarak verilecektir.
3 — İhaleye, " I N T E R N A T I O N A L B A N K FOR RECONSTRUCTION A N D DEVE
L O P M E N T ve INTERNATIONAL D E V E L O P M E N T A S S O C I A T I O N S üye ülkeler île İs
viçre ve Taiwan, China teklif verebilir.
4 — Teklifler, yukarıda belirtilen günde, saat 17.30'a kadar Karayolları Genel Müdür
lüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, Satınalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veva gön
derilmiş olunacaktır.
5 — Teklifler, 16/7/1986 günü ve saat 10.00'da açılacaktır.
6 — İstekliler, Teklif Vemıe Şartnamesi ve Teknik Şartnamede istenilen tüm belgeleri
tekliflerine eklemek zorunluğundadır.
7 — İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü YücetepeA N K A R A ' d a (A Blok 7. Kat 710 No.lu Oda) toplanacak Satınalma Komisyonu tarafından
yapılacaktır. İstekliler, şatnameleri sipariş numarası ve hangi firmadan teklif getireceklerini
açık adresleri ile belirttikleri antetli bir kağıda yazılmış dilekçeleri ile aynı adresten (708 No.lu
Oda'dan) temin edebileceklerdir. Posta ile şartname gönderilmez.
8 — Postadaki vaki gecikmeler, telgraf veya teleksle yapılacak teklifler kabul edilmez.
9 — Ödeme ; Dünya Bankası Satınalma Yöntemine göre ve açtırılacak mal mukabili
ödeme şeklindeki akreditifle yapılacaktır.
10 — Geçici Teminat, teklif edilen CİF bedelin %3'ü tutarında ve Teklif Verme Şart
namesinin 6.2 maddesinde açıklanan nitelikte olacaktır.
11 — Genel Müdürlüğümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
6181 / 3-2
P T T Genel Müdürlüğünden :
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 1.250.000 metre virtil bant kapalı yazılı teklif almak
suretiyle satınalmacaktır.
2 — Bu alıma ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz M?'*eme Dairesi Başkan
lığından, İstanbul'da Telefon Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden 3.000,— T L . mu
kabilinde temin edilebilir.
3 — İhaleye iştirak edecek firmaların 23/5/1986 günü saat 17.30'a kadar idari şartnamenin
tfncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığına müra
caatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini
2/6/1986 günü saat 17.30'a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir.
4 — Teklifler en geç 3/6/1986 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüziylalzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.
5762 / 2-2
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Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :
6 A D E T K A N A L AÇMA MAKİNASI A L I N A C A K T I R
1 — Kurumumuza bağlı çeşitli Müesseselerimizin gereksinimi olan 6 adet Kanal Açma
Makinası satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüzün 11. kat 1106 no.lu odasından, İs
tanbul Satınalma Müdürlüğü Merkez Efendi Balıklı Yolu 62. Sokak Atatürk öğrenci Sitesi
Karşısı Zeytinburnu/lstanbul adreslerinden dilekçe ile saat 14.00-17.00 arası temin edilebilir.
3 — İsteklilerin engeç 4/6/1986 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar fiyat ve tekliflerini
kapalı zarfla, üzerine 115-ABLİ/12 dosya işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle Genel Mü
dürlüğümüz Genel Muhaberat servisine vermeleri gereklidir.
4 — Teklif zarfları aynı gün saat 15.30'da Satınalma Komisyonunda açılacaktır.
5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz.
6 — Genel Müdürlüğümüz Devlet İhale Yasasına tabi değildir.
6256 / 2-2

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :
4 A D E T GREYDER SATIN A L I N A C A K T I R
1 — Kurumumuza bağlı Geneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyitleri İşletmesi Müessese
sinin gereksinimi 4 adet 185 H P kapasiteli Greyder satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz 11. Kat 1106 No.lu Odadan ve İstan
bul Satınalma Müdürlüğü Merkezefendi Balıklı Yolu 62. Sokak Atatürk öğrenci Sitesi karşısı
Zeytinburnu/İstaabuladresinden, dilekçe ile saat 14.00-17.00 arasında temin edilebilir.
3 — İsteklilerin en geç 4/6/1986 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar fıat ve teslim şart
larım bildiren tekliflerinin kapalı zarfla, zarfın üzerine 115-GAL/11 dosya işareti ile alım ko
nusu yazılmak suretiyle, Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine verilmesi koşuldur.
4 — Teklifler 4/6/1986 Çarşamba günü saat 15.00'de Satınalma Komisyonu Başkanlı
ğında açılacaktır.
5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz.
6 — Genel Müdürlüğümüz Devlet İhale Yasasına tabi değildir.
6255 / 2-2
a

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Alpagut-Dudurga Linyitleri İşletmesi Müessesesi
Müdürlüğünden :
İŞÇİ NAKLETTİRİLECEKTİR
1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle işçi nakliyesi yapılacaktır.
2 — İşçi nakli Müessesemizce azami 40 Km. mesafedeki 8 yerleşim merkez ile işyerimiz
arasında yapılacaktır.
3 — Teklif zarflan 5/6/1986 günü saat 14.00'e kadar Çorum Dudurga'daki Müessese
Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servis Şefliğine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dik
kate alınmaz.
4 — Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'te Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır.
5 — Şartnameler Çorum-Dudurga'daki Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden, An
kara'da TKİ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Cad.
KST. Ankara Şubesi Yanı temin edilebilir.
6 — Müessesemiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir.
6141 / 2-2
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri
3. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri II Müdürlüğünden :
İHALE İLÂNI
İşin Adı : Adana-Karataş-Yunusoğlu ky.iç.su.inş., Muhammen Keşif Bedeli:
85.000.000,— T L . , Geçici Teminat Miktarı : 2.550.000,— T L . , Son Müracaat Tarihi :
30/5/1986, Yeterlik Belgesi Verme Tarihi: 5/6/1986, İhale Tarihi : 6/6/1986, İhale Saati : 16.00
Yukarıda adı, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı İçmesuyu
inşaatları 2886 sayılı Kanunun 35-A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. Eksiltme Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana-Ceyhan yolu üzerindeki idare
binasında yapılacaktır.
Bu işe ait ihale işlem dosyası hür gün mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Köy Hiz
metleri 3. Bölge Müdürlüğü ile ilgili Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin işe müracaatla verecekleri dilekçelerine;
1 — İşin enaz keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesi.
2 — Yapı araç bildirisi.
a) İş makinaları kendi malı ise bu makinalara sahip olduğuna ve amortisman müd
detlerini doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece
veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asıllarını veya noterdan tasdikli su
retleri ile 1986 yılı içinde satın alınmış olan makinaları sahip olduklarını belirten faturalarla
birlikte kaydedildiği kasa ve yevmiye defterleri ve defteri kebirin asıllarını veya noter tasdikli
suretlerini (Proforma fatura kabul edilmez.) İstekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı
olduğunu gösterir belgeler.
b) İş makinaları kiralık ise bu makinalara ait noter tasdikli işin adına ilk ilan tarihin
den sonra alınmış kira mukavelesi ile bu makinaların kiraya verene ait demirbaş ve envanter
defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının asılları veya noterden tasdikli suretleri
ni veyahutta trafik ruhsatlarını (2-a ve 2-b)'de istenen makinaların halen bulundukları yerle
rin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. Proforma fatura kabul edilmez.
3 — İşin adına ilan tarihinden sonraki tarihli enaz işin keşif bedelinin % 5'i oranında
nakit ve % 5'i oranında teminat mektubu kredisi tutarında bankalardan alınmış banka kredi
si mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (2-a ve 2-b istekli ortak girişim grubu ise
her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi
zorunludur.)
4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş teknik personele ait tek
nik personel, bildirisini.
5 — İsteklinin 1/1/1975 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme ce
zasız olarak bitirip geçici kabulünü yaptırdıkları işler ile ihale tarihinden sonra ihalesi karar
laştırılmış ve sözleşmesi yapılmamış ve halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olup, keşif
bedeline nazaran °7o 50'sini tamamlamış bulunduğu işlerden en büyüğünün keşif bedellerine
kanıtlayıcı belgeleri açıklayan taahhüt bildirisini ve eklerini, istekli ortak girişim ise bildirim
her ortak için ayrı ayrı yapılacaktır.
6 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu Köy Muhtarlığından alınmış
tasdikli işyeri görme belgesini.
7 — 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı ile 28/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı kararna
melere göre hiç bir idarede tasfiye edilmiş bir işin ve 2531 sayılı Kanuna aykırı bir durumun
olmadığına ilişkin beyannamelerine.
8 — Kanuni ikametgah belgelerini ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi olması şarttır.
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 No'da yazılı belgelerine bizzat müteahhit tarafından imzalanması
ve yürürlükte olan Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre hazır
lanması şarttır. Uygun bedel tercihinden kullanılacak kriterler ve puanlar işin şartnamesinde
belirtilmiştir.
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İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzu veya banka mektubunu, 1986 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ve
ya noterden tasdikli suretini istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerle ilaveten şirketin
imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerim, istekli
lerin ortak girişimi olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini, önceden
düzenleyecek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve
şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım
engeç ihale saatinden 1 saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Duyurulur.
6345 / 1-1
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
1 — 90 mm. 790.000 adet, 120 mm. 120.000 adet filtre çubuğu kutusu ile' 910.000 adet
filtre çubuğu kutu kapağı alımı ihalesi 3/6/1986 günü saat 15.00'de Tekel İşletmeleri Genel
Müdürlüğü I. İhale Komisyonunca iç piyasadan kapalı zarf yöntemiyle satın alınacaktır.
2 — Geçici Teminat: lst.Sig.Fab. İçin : 8.000.000,— T L .
Adana Sig. Fab, İçin : 3.000.000,— T L .
Malatya Sig.Fab. İçin :800.000,— T L .
3 — Şartnamesi Tedarik ve İkmal Dairesi Başkanlığından 1.000,— TL. karşılığında satın
alınabilir.
4 — İstekliler en az Uç ay süreli limit dahili geçici teminat mektuplarım ve şartnamesin
de istenilen diğer belgelerle 29/5/1986 tarihine kadar Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tü
tün ve Sigara İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğüne bedelsiz tekliflerini vererek uygun olanların
alacakları katılma belgelerini ihale günü anılan komisyona saat 14.00'e kadar vermişi olacaklardır.
5 — Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen
yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6 — Postada doğacak gecikmeler ile telgraf ve teleksle yapılacak başvurular geçersiz
dir. Hanen duyurulur.
6261 / 1-1
Millî Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanlığından :
1 — T.S.K.lerinin ihtiyacı için 4 takım lisan laboratuvar malzemesi 2886 sayılı Kanu
nun 51/p maddesine göre yurtdışından satın alınacaktır.
2 — İhalesi 4 Temmuz 1986 günü saat 10.00'da M.S.B. Dış Tedarik Dairesi Başkanlı
ğında . yapılacaktır. Şartnameler yurt içinden Ankara, İstanbul, İzmir İç Tedarik Bölge Baş
kanlıklarından, yurt dışından Washıgton, Londra, Paris, Madrit, Roma, Oslo, Ottowa, (Tokyo
Silahlı Kuvvetler Ataşeliklerinden, Koblenz Türk Askeri İrtibat'Heyeti Başkanlığından dilek
çe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığından ücretsiz temin edilir.
3 — Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir.
4 — Usulüne uygun teklifler en geç 2 Temmuz 1986 günü saat 17.00'ye kadar M.S.B.
Genel Sekreterliği Genel Evrak Md.lüğünde bulundurulacak, postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
6260 / 1-1
M . K . E . Kurumu Ağaç Sanayii Ürünleri Fabrikasından : :
TALAŞ SATILACAKTIR
1 — İhale kapak zarf .usulü ile yapılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname her gün mesai saatlerinde Ankara/Etimesgut'daki Fabrikamız
dan temin edilebilir.
3 — Teklif verme süresi 26 Mayıs 1986 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadardır.
4 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 — Fabrikamız 2488 sayılı Kanuna tabi değildir?
6450 / 1-1
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Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Eksiltmeye konan iş
A — Çarşamba Şeker Fabrikası Bafra Ziraat Bölge Şefliği Hasırlı Kantar temeli, binası ve pancar
silosu inşaatı olup, 1. keşif bedeli 1986 yılı Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı rayiç ve birim Hatlarına göre
20.000.000- TL. dır.
B — Çarşamba Şeker Fabrikası Sinop Ziraat Bölge Şefliği ihata duvar inşaatı olup, 1. keşif bedeli
1986 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayiç ve birim Hatlarına göre 6.000.000,— TL. dır.
2 — Eksiltme ihalesi 28/5/1986 Çarşamba günü saat 14.00'de fabrikamızın ofis bina
sında 8/2574 sayılı kararnameye tabi olmak kaydı ile ve kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — isteklilerin bu işe ait ihale dosyasını Çarşamba Şeker Fabrikası İnşaat Müdürlüğü
ve Ticaret Servisinde mesai saatleri içerisinde incelemeleri mümkündür.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
a) Hasırlı kantarı için 600.000,— T L . geçici teminat
b) Sinop bölgesi ihata duvan için 180.000,— T L . geçici temin.
c) 1986 yılına ait Ticaret ve Sanayii odası belgesini
d) Yeterlik belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır.
5 — Yeterlik Belgesi alınma şekli:
a) İsteklilerin en geç 20/5/1986 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Çarşam
ba Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Muhaberat servisine müracaat etmeleri ve dilekçelerine,
b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (C) grubu (Hasırlı kantar temeli binası ve pan
car silosu için) müteahhitlik karnesi asimi veya noter tastikli suretini,
c) Hasırlı kantarı temeli, binası ve pancar silosu için en az 20.000.000,— T L . tutarın
da tek taahhüt mevzuu olarak benzeri bir inşaatı müteahhit sifatı ile ikmal etmiş ve geçici ka
bulünü yaptırmış olduğuna dair belge,
d) Sinop bölgesi ihata duvarı için en az 6.000.000,— T L . tutarında tek taahhüt mev
zu olarak benzeri bir inşaatı müteahhit sıfatı ile ikmal etmiş ve geçici kabulünü yaptırmış ol
duğuna dair belge,
e) Noterden tasdikli yapı araçları ve teknik personel bildirilerini,
f) .Noterden tastikli şirket veya şahıs imza sirkülerini Kanuni ikâmetgâh belgelerini,
g) Mali durum bildirisi ve Banka Referans mektuplarını,
ğ) Müracaat tarihine kadar ikmal ettikleri işlerin cins maliyet miktarlarını ve tarihle
rini gösteren belgenin asıl veya suretini,
h) İsteklilerin şirket veya ortaklık olması halinde şirket tüzüğünün ilân edildiği Tica
ret sicil gazetesini ilk ilân tarihinden soma ahnmış hali faaliyet belgelerim,
ı) örneğe uygun ve ilgili teknik şahısların mutabakat belgelerini haiz teknik personel
beyannamesini eklemeleri lazımdır.
6 — Fabrikamız 2886 sayılı devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip
vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6339 / 1-1
Türk Hava Kurumundan :
R E K L A M İŞİ İHALESİ
1 — 1 - 13 Eylül 1986 Tarihleri arasında Ankara'da-Etimesgut'ta Türkkuşu Tesislerinde
yapılacak olan 18. Dünyü Paraşüt Şampiyonası münasebetiyle buradaki reklam işi kapalı zarf
usulü ile ihale edilecektir.
2 — İhalesi 2 Haziran 1986 Pazartesi günü saat 15.00'de Ankara'da T H K . Genel Mer
kezinde yapılacak olup, ihale dosyası mesai gün ve saatleri içerisinde aynı yerde görülebilir.
3 — Geçici teminatı 1.500.000,— T L . dir. Geçici teminat belgesi, 1986 yılı tasdikli Ti
caret/Sanayi Odası veya benzeri belgeyi ve teklif mektubunu havi usulüne göre hazırlanmış
kapah zarfların en geç ihale günü saat 14.00'e kadar Komisyona verilmesi gereklidir.
4 — Kurum 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği
ne vermekte serbesttir.
6460 / 2-1
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Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Baştabibliğinden :
Cinsi : Sıhhi Malzeme, Miktarı : 73 Kalem, Muhammen Tutarı : 180.849.250.— T L . ,
Geçici Teminatı : 5.425.477,50, Şekli : Kapalı Zarf, Tarihi: 27/5/1986, Günü : Sah, Saati :
10.00
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin 1986yılı ihtiyacı olan yukarıda cinsi, miktarı, mu
hammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı sıhhi malzemeleri 84/8213 Sayılı
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı
teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
Bu hususla ilgili liste ve ekli şartnameler kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığından
2500.— T L . karşılığında temin edilir.
Kurumumuz 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledi
ğine yapmakta serbesttir.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
6454 / 1-1

Oıüs Kurumu Düzce İşletme Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamız mamul madde anbarında mevcut 10 u parke 105 i kereste olmak üzere
toplam 115 parti orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılmış olup, bunun 977.53 M . i
meşe parke 2628.36 M . i kayın parke 53.015 M'.ü meşe kereste ve 1931.997 M .ü kayın
kerestedir.
2 — İhale 27/5/1986 salı günü saat 14.00 de fabrikamız ihale salonunda toplanacak
komisyon huzurunda yapılacak olup, keresteler ve parkeler % 25 i peşin % 75 i teminat mek
tubu karşılığı satılacaktır. Aylık % 4 den 6 aylık faizi °7o 24 tür. Bu faiz vade bitiminde mek
tupla birlikte tahsil edilecektir.
3 — Teminatlar satış günü saat 13.30 a kadar müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır.
4 — Satışla ilgili vergi resimler % 03 karar pulu, % 3 vilayet hissesi % 3 Bakanlık fonu
% 2 dellaliye ve % 10 K D V . alıcısına ilan masrafları fabrikamıza aittir.
5 — Bu satışla ilgili şartname ve ebat listeleri Bolu'da bulunan Orüs Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile Kurumumuzun Müessese Müdürlükleri ve İstanbul, Adapazarı, Bolu Orman Böl
ge Müdürlüklerinde emvaller ise fabrikamız istif sahasında görülebilir.
Hân olunur.
6343 / 1-1
2

2

3

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
64.KİM.327 dosya no ile Kayaş Kapsül ve imla Fabrikasının ihtiyacı 1500 Kg. Çinko
Oksit 9000 Kg. Çinko Tozu malzemeleri satınalmacaktır.
Bu işe ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, İs
tanbul'da İnönü Cad. No: 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul Şube Müdürlüğümüz
den temin edilebilir.
Bu ihaleye iştirak eden firmaların şartnamelerine göre hazırlayacakları teklif mektup
larını kapalı bir zarf içerisinde engeç 29 Mayıs 1986 günü saat 17.00'ye kadar M . K . E . Kuru
mu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmadığından ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir.
6338 / 1-1
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Bursa Belediye Başkanlığından :
Çekirge kuzeyi 264 pafta, 2075 ada, 231 parselde yaptırılacak lojman inşaatı işi 2886
sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihaleye konulmuştur.
İşin tahmin edilen keşif bedeli 125.000.000,— T L . geçici teminatı 3.750.000,— T L . dır.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 3/6/1986 salı günü saat 15.00'de yapılacaktır. Keşif,
şartname ve ekleri Satın Alma Md.de görülebilir.
İstekliler; ihale şartnameleri ve eki özel şartnamelere, yapı tesis ve onarım işleri ihalele
rine katılma yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre ihaleye katılma belgesi
alabilmek için örneğe uygun dilekçe ile Belediye Baş kardığına müracaat dilekçe ekinde örnek
lerine uygun olarak düzenleyecekleri;
a) Yapı araçları bildirisi ve belgelerini,
b) Teknik personel bildirisi ve belgelerini vermesi,
c) İlgili bankalarca ilk ilan tarihinden sonra Bursa Belediye Başkanlığı adına düzenle
nen banka referans mektupları ile belgelendirilmiş mali durum bildirisini vermeleri,
d) 1/1/1975 tarihinden sonra bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe
verdikleri tarihte, adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini gösteren taah
hüt durumu bildirisini vermesi,
e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış B grubundan keşif bedeli itibariyle en
az iştirak edecekleri işin ihalesine girebilecek miktarda müteahhitlik karnesini (aslı veya no
terden tasdikli sureti) vermeyi,
f) İşyeri görme belgesini vermeyi ve Belge komisyonundan ihalelere katılma belgele
rini almaları gerekmektedir.
İhaleye katılma belgesi alabilmek için son müracaat tarihi 30/5/1986 günü mesai saati
sonuna kadardır.
ihaleye iştirak edecek isteklilerin; a- İştirak edecekleri işe ait geçici teminat alındısı veya
banka teminat mektubu, b-Bağlı bulundukları Ticaret Odasından 1986 yılında aldıkları ve si
cile kayıtlı olduklarını gösterir belge, c- Noter tasdikli imza sirküleri d- İhaleye katılma belge
si, e- İç zarflan ve diğer belgeleri havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00'e kadar komis
yonumuza makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez
İlân olunur.
6347 / 1-1

A.Ü. Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi İhale Komisyonu Başkanlığından :
1 — A.Ü. Tıp Fakültesi Hastahanelerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malze
meler Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 37. maddesine göre fiat ve teklif iste
me usulüyle satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname A.Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye İşlet
me Müdürlüğünde görülebileceği gibi isteyen taliplilere (2) ikibin lira ücreüe verilebilecektir.
3 — İhale 28/5/1986 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.00'de A.Ü. Tıp Fakül
tesi İbn-i Sina Hastanesindeki Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
4 — Yazık teklifler ihale saatinden bir saat evveline kadar Döner Sermaye İşletmesi İhale
Komisyonu Başkanlığına alındı karşılığı teslim edilecektir.
5 — Her kalem için ayn ayn iştirak edilebileceği gibi, tamamınada iştirak edilebilecek
tir. Ancak; verilen tekliflerde kalem numaralan ve malzeme cinsleri belirtilecek, verilen tek
lif tutannın Vq 3 oranında geçici teminat yatınlması zorunludur. Aynca; isteyen talipli Yurt
dışı fıatlanylada iştirak edebilecektir.
6 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği Hatları kabul etmekte serbesttir.
İlan olunur.
Malzemenin C i n s i : Radyoaktif Maddelerin alımı Antijen alımı., Miktarı: 86 kalem
6453 / 1-1
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Kars Tekel Başmüdürlüğünden :
Mevcut Şartnameye göre Başmüdürlüğümüzün 1986-1987 yılı harici ve dahiH nakliyat
işleri % 25 artar eksilir şeklinde isteklisi uhtesinde ihaleye çıkarılacaktır.
1 — İşin türü Tekel mamulatları nakliyat ihalesi olup, şehir içi, Kars-Ardahan ve KarsIğdır ciheti olmak üzere 3 gurupta toplanmış (15) ilçeyi kapsamaktadır.
2 — Yaklaşık bedeli 16.555.000.— T L . Tahmini tonu (3760) tondur.
3 — Geçici teminatı 496.650.— T L . kati teminatı 993.300.— TL.dir.
4 — İhale açık eksiltme suretiyle 13/6/1986 cuma günü saat 14.00 de Kars Tekel Baş
müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon marifetiyle yapılacaktır.
5 — İhale süresi bir yıl olup ayrıca 3 aylık ek süre şartnamede yer almıştır.
6 — Şartname Ankara, Erzurum ve Kars Tekel Başmüdürlüklerinde görüşülebilir.
7 — ödemeler ayda 2 defa Kars Tekel Başmüdürlüğü saymanlığında yapılacaktır.
8 — Teminat banka mektubu ve nakit olabilir.
9 — İstenilen belgeler şartnamede mevcut olup isteklilerin ihale gününden üç gün evvel
belgelerini Kars Tekel Başmüdürlüğü ihale komisyonu Başkanlığına vermeleri mecuburidir.
10 — Tekelin 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadığı ihaleyi yapıp yapmamakta ve
dilediğine yapmakta serbest olduğu.
İlân olunur.
6262 / 1-1
İstanbul Valiliğinden :
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünün 8 Adet Dükkan Satışı
1 — Istanbul-Osmaniye (Tozkoparan) Gecekondu Önleme Bölgesinde 775 Sayılı Gece
kondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 924 ve 925 nolu imar adaları üzerinde 4
blok halinde tek katlı betonarme karkas sistemle yaptırılmış 8 adet dükkan mevcut haliyle ka
palı teklif usulü arttırma yolu ile yeniden aynı şartlarla satılacaktır.
İhale işlemleri fonlar ihale yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.
Satış şartnamesi ve eki dosyasında mevcuttur. Tapu tescil ve devri kat mülkiyeti Kanu
nuna göre gerçekleştirilecektir.
2 — Satış şartnamesi 5.maddesi koşullarına durumları uygun olan herkes ihaleye
katılabilir.
3 — Bu ihaleye ait satış şartnamesi ve eki İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdür
lüğünde mesai saatlerinde ücretsiz olarak görülebilir.
4 — İhale İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde 27/5/1986 Sah günü
saat 15.00'de toplantı salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
5 — Kati teminatı nakit olanlar Beşiktaş Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.Ş. Barbaros
Şubesine yatırarak alınacak makbuzu teklif mektubu içinde ihale komisyonuna vereceklerdir.
Teminat mektup halinde ise teminat mektubu limit içi olacak ve teklif zarfı içinde ihale ko
misyonuna verilecektir.
6 — Satılacak 8 adet dükkanın her birinin muhammen bedeli 4.500.000,— TL.dir. Her
dükkan için 270.000,— T L . kesin teminat yatırılması gerekir.
7 — Teklif mektupları ihale günü saat 14.00'e kadar İhale Komisyonuna teslim edil
miş olacaktır. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8 — Komisyon mesai saatine bağlı kalmaksızın çalışabilir, bitmezse ertesi gün mesai
içinde çalışmasını sürdürür.
9 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve ortaya çıkacak teklif bedellerini uygun görüp
görmemekte serbesttir.
„
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuz Afşin-Elbistan Termik Santralının ihtiyacı için konveyör bantları ge
ri dönüş rulolarına ait 89.500 adet lastik takoz imal ettirilecektir. Malzemenin cinsi : 10000
adet takoz NR-SBR, diğer takozlar NR-türü kauçuk malzemeden olacaktır.
2 — İhaleye iştirak edebilmek için önce yeterlilik belgesi alınabilmesi gerekmekte olup,
bunun için firmanın;
a) Referans,
b) Bankalardaki kredi ve taahhüt durumunu gösterir mali güç tablosu,
c) Teknik kapasite raporu (eleman, makine, teçhizat)
d) Teklif anındaki taahhüt durumunu, gösterir belgelerle birlikte 6/6/1986 günü saat
17.30'a kadar; TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü Bayındır Sok. No :
3 Kat : 1 Oda No : 108 Yenişehir/Ankara Tel : 30 21 21/2534 adresine şahsen müracaat etme
si veya belgelerini posta ile göndermesi gerekmektedir.
3 — Yeterlilikleri uygun görülen firmalara 30/6/1986 tarihinden itibaren şartname gön
derilecek veya elden verilecek, ihale tarihi ayrıca bildirilecektir.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
6459 / 2-1
1 — Kurumumuz Yatağan Termik Santralının ihtiyacı için konveyör bantları geri dö
nüş rulolarına ait 20.000 adet lastik takoz imal ettirilecektir. Malzemenin cinsi: NR türü kau
çuk olacaktır.
2 — İhaleye iştirak edebilmek için önce yeterlilik belgesi alınabilmesi gerekmekte oiup,
bunun için firmanın;
a) Referans,
b) Bankalardaki kredi durumunu gösterir mali güç tablosu,
c) Teknik kapasite raporu (eleman, makine, teçhizat)
d) Teklif anındaki taahhüt durumunu, gösterir belgelerle birlikte 2/6/1986 günü saat
17.30'a kadar; TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü Bayındır Sok. No :
3 Kat : 1 Oda No : 108 Yenişehir/Ankara Tel : 30 21 21/2534 adresine şahsen müracaat etme
si veya belgelerini posta ile göndermesi gerekmektedir.
3 — Yeterlilikleri uygun görülen firmalara 26/6/1986 tarihinden itibaren şartname gön
derilecek veya elden verilecek, ihale tarihi ayrıca bildirilecektir.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
6457 / 2-1
Yem Sanayii Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 — Adapazarı Yem Fabrikamızın eskiyen değirmen ünitesinin imalat, montaj ve ona
rım işleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Söz konusu işin birinci keşif bedeli 20.195.000,— T L . olup, geçici teminatı
605.850,— T L . dir.
3 — Bu işin mukavele dosyası Eskişehir Yolu 8. km. Beytepe Girişi Ankara adresinde
bulunan Genel Müdürlüğümüz Tesisler Dairesi Başkanlığında görülebilir.
4 — İsteklilerin iştirak belgesi almak için 2/6/1986 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar
teklif alma şartnamesinde belirtilen evraklarla birlikte Genel Müdürlüğümüze müracaat et
meleri gerekmektedir.
5 — Teklif mektuplarının ihale günü 4/6/1986 Çarşamba günü engeç saat 14.00'e ka
dar Tesisler Dairesi Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecik
meler dikkate alınmayacaktır.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabii olmadığından yeterlilik belgesi ve
rip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6458 / 2-1
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Bayındırlık ve îskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 3. Bölge
Müdürlüğünden :

Sıra
No.
1

2

3

4

tşin Adı ve Mahiyeti

Keşif
Bedeli
TL.

Konya-Cihanbeyli 4.Bl.Hd.
Yolu 125 + 000-130 + 000 Km.
ler arası Ariyet ve Stabilize Te
mini Nakli İşi
99.064.030
Konya-Cihanbeyli 4.Bl.Hd.Yolu 130 + 000-135 + 000 Km.ler
arası Ariyet ve Stabilize Temi
ni Nakli İşi.
99.514.470
Konya-Cihanbeyli 4.Bl.Hd.Yolu 135 + 000-140 + 000 Km.ler
arası Ariyet ve Stabilize Temi
ni Nakli İşi.
99.787.135,50
(Konya-Karaman) Ayr.-DinekBelören Yolu 12 + 700-27 + 800
Km.ler arası Konkasörle Kırılmş Temel Malzemesi ve As
falt Mıcırı Temini Nakli İşi. 99.482.759.93

Geçici
Teminatı
TL.

Son Mür.
Tarihi

İhale
Tarihi ve Saati

2.971.921 27/5/1986 2/6/1986

11.00

2.985.435 27/5/1986 2/6/1986

15.00

2.993.615 27/5/1986 3/6/1986

11.00

2.984.485

15.00

27/5/1986 3/6/1986

1 — Yukanda yeri ve mahiyeti belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81 .b mad
desine göre, kapalı teklif usulü esaslarına uygun olarak ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Teklifler; Bu işlerin karşılarında yazılı gün ve saatlerde Karayolları 3. Bölge Müdürlü
ğü Yapım Başmühendisliği odasında açılacaktır.
3 — Bu işlere ait Keşif ve Şartnameler, Konya'da Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Yapım
Başmühendisliğindeki dosyalarında tetkik edilebilir.
4 — Yeterlik Belgesi Almak İçin : İsteklilerin söz konusu işlerin karşılarında yazılı son mü
racaat tarihinde mesai sonuna kadar örneği dosyasında bulunan bir dilekçe ile Karayolları 3. Bölge
Müdürlüğüne'ne müracaat ederek bu dilekçelerine aşağıdaki yazılı belgeleri eksiksiz olarak ekle
meleri şarttır. Müracaatlarda bölge genel evrak kayıt tarihi geçerlidir
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubundan en az
bu işlerin Keşif Bedelleri kadar Müteahhitlik Karnesinin aslını (Noterden tasdikli örneği olabilir)
veya Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığınca onaylanmış örneğini, yahutda resmi kuruluşlarca
tasdik edilmiş bu işlerin keşif bedellerinin yarısı kadar benzeri tek bir iş yapmış olduklarına dair
iş bitirme belgelerinin aslını veya aslına uygun noterden tasdikli örn6ğini eklemeleri şarttır.
b) Yapı Araçları Bildirisini; Bildiride gösterilen Ana İnşaat Makinalann Müteahhit veya
Taşaronların kendisine, taahhüt edilen kiralık veya ortaklık gibi "Yardıma Araçların ise taahhüt
edene ait olduğunu gösteren fatura, ruhsat demirbaş amortisman defteri ile demirbaş hesabının gös
terildiği maliye'ye verilen bilanço gibi belgelerin asılları veya 1986 yılı aslına uygun noterden tas
dikli suretlerini eklemelerini şarttır. Bu makinalann halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve
kesin olarak bildirimde göstereceklerdir. Bu işler için gerekli görülen ana inşaat makinalann ve yar
dımcı araçların cins ve kapasiteleri dosyalarında görülebilir.
c) Mali Durum Bildirisini; Kullanılmamış Teminat Mektubu ile nakit kredileri toplamı
işlerin keşif bedellerinin %10'undan az olmayan ilan tarihinden sonra Bölge Müdürlüğü adına alınmış
Banka Referans mektubunun eklenmesi şarttır.
d) Taahhüt Bildirisini; Son Beş Yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına Taah
hüde bağlanmış ve bağlanacak olan işlerin belirtilmesi şarttır.
e) Teknik Personel Bildirisini; Teknik Elemanların 2531 sayılı Yasa hükümlerine aykırı ol
madıklarının belirtilmesi şarttır.
f) İş Yeri Görme Belgesini; İş Yeri Görme Belgesini isteklinin kendki veya vekaletnameli bir
vekili ilgili Yollann Şantiye Şefliklerinden alacak ve Yapım Başmühendisliğine tasdik ettireceklerdir.
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g) İsteklilerin, Noter tasdikli gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, Şirket
olması halinde Şirket Sirkülerini, isteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dosyasındaki
örneğine uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ver
meleri şarttır. Ortak girişimin ortakları yukarıda belirtilen belgeleri ayrı, ayrı vereceklerdir.
h) Gerekiyorsa bu iş için verilmiş vekaletnamenin eklenmesi şarttır.
i) Yapı Araçları, Mali Durum, Taahhüt ve Teknik Personel Bildirileri ile teklif mek
tupları Müteahhit veya Taşaronun bizzat kendisi tarafından imzalanacaktır.
5 — İhaleye Girebilmek İçin
a) Yeterlik Belgesini,
b) İhale Şartnamesindeki esaslara uygun noterlikçe onaylanmış imza sirküleri veya
şirketin sirkülerini (İsteklilerin ortak girişim olması halinde örneğine uygun olarak girişim be
yannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ve imzaları teklif mektuplarını zarfa
koymaları gerekir.)
c) 1986 Yılı Vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini,
d) Söz konusu işlerin karşılarında yazılı geçici teminatlarının (teminat mektubu ola
rak veriliyorsa bu mektup süresiz ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı (1) sıra no'lu Devlet İhale
leri Genelgesine uygun olacaktır.) Bölge Saymanlık Müdürlüğü veznesinde yatırıldığına dair
makbuzu. (İsteklilerin, ortak girişim olması halinde teminat mektuplarının pilot ortak ve gru
bu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına düzenlenmiş olması veya bölüştürülmüş olarak
ortaklar adına düzenlenmiş olması şarttır.)
e) İstekliler, dosyasındaki örneğine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, ihale günü
ihale saatinden bir saat öncesine kadar Taşaron İşlerine Ait Anlaşmanın 35. maddesinde be
lirtildiği şekilde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığından vermeleri
gereklidir.
6 — 1986 Yılı Aslına Uygun noter tasdikli fotokopili belgeler, telgraf ile başvurular ve
postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7 — Tüm taahhütnameler ilân tarihinden sonra alınmış olacaktır. Genel Taahhütna
meler geçersizdir.
İlgililere Duyurulur.
6341 / 1-1
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Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden :
İşin Adı-Yeri ve Nev'i : Hatay Orta Öğrenim Öğrenci Yurdu 1986 Yılı Yeni İnşaatıYurt İnşaatı., 1. Keşif Bedeli : 305.000.000,— T L . , Geçici Teminatı : 9.150.000,— T L . , İhale
Tarihi ve Saati : 29/5/1986 10.30
1 — Yukarıda adı ve 1. Keşif Bedeli yazılı olan iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa
göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
2 — Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile
Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığından ücretsiz
görülebilir.
3 — İhale Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
4 — İhaleye iştirak belgesi almak için, istekliler eksiltme şartnamesinin 4/F maddesin
de belirtilen, a) Yapım araçları bildirimi, b) Teknik personel bildirimi, c) Mali durum bildi
rimi, d) Taahhüt durum bildirimi, e) (B) Grubundan müteahhitlik karnesi, f) 305.000.000
Liralık iş bitirme belgesi, g) Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden almacak yer gördü belgesi
gibi belgeleri eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde bildirilen esaslar dahilinde düzenleyip bir
dilekçe ekinde ve tebligat için bir adresde göstererek 20/5/1986 günü saat 17.00'e kadar Vakıf
lar Genel Müdürlüğü Genel Evrağına vereceklerdir.
5 — Teklifler, eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde gösterilen evraklar da dahil edile
rek, yukarıda belirtilen ihale saatinde bir saat önce Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına sunulmuş olacaktır.
6 — Bu iş için yapılmış olan tüm ilan masrafları, ihale üzerinde kalan isteklinin ilk is
tihkakından kesilecektir.
İlan olunur.
5829 / 1-1
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Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden :
1 — Taahhüdü yerine getiremeyen bir firmanın nam-ı hesabına 460.131,930 Ton Kal
kerin fabrikamıza ait Beytepe Lodumlu ocaklarından istihraç yükleme-nakliye + tahliyesi ka
palı teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Bu işe ait şartname fabrikamız Ticaret Müdürlüğüden temin edilebilir.
3 — Teklif mektupları geçici teminat mektubu ile birlikte engeç 20/05/1986 günü saat
14.00'de kadar fabrikamız personel müdürlüğüne gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
Telgrafla yapılacak teklifler ile postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır.
4 — Şirketimiz, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olup,
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine
yapmakta serbesttir.
6198 / 1-1
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden :
4 K A L E M KÜNK KALIBI AYNASI İMAL ETTİRİLECEKTİR.
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı 4 kalem künk kalıbı aynası mühürlü numunesine göre ka
palı teklif mektubu almak suretiyle imal ettirilecektir.
Şartnamesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdür
lüğünden temin edilebilir.
İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 5/6/1986 Perşembe günü
saat onikiye kadar Malzeme Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur.
6197 / 1-1

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
76/MAK/328 dosya ile Elmadağ Roket Fabrikamıza 600 adet DİN 2391 ST 35 dikişsiz
çelik çekme borudan mamul 25,4 dış çapında 21,45 iç çapında 650 mm boyunda hönlanmış
850 Kg/cm hidrostatik iç basınca dayanıklı namlucuk borusu imal ettirilecektir.
Bu işe ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, İs
tanbul'da İnönü Caddesi No: 88 Taksim/istanbul adresindeki İstanbul Şubesi Müdürlüğü
müzden temin edilebilir.
Bu ihaleye iştirak eden firmaların şartnamelere göre hazırlayacakları teklif mektupları
nı kapalı bir zarf içerisinde en geç 29/5/1986 günü saat 17.00'ye kadar M . K . E . Kurumu Ge
nel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya
tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir.
2
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İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
200 A D E T KONİK NİPEL V E 200 A D E T GRAFİT E L E K T R O D İTHAL EDİLECEKTİR
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir.
1 — İskenderun'da D.Ç.Fabrikalan Ticaret Müdürlüğü'nden
2 — Ankara'da Çankırı Cad. No: 57 Dışkapı'daki Genel Müdürlüğümüzden isteklile
rin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını engeç 19/6/1986
günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları
ilân olunur.
„
,
M
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri
izmir 16. Bölge Müdürlüğünden :
Aşağıda adı, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, saat ve izahı yazılı işler
2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile İzmir Köy Hizmetleri 16.
Bölge Müdürlüğü'nün Çınarlı'daki Bölge Binasında eksiltmeye çıkarılmıştır.
Sıra
No.
1
2

3

İşin Adı ve Konusu
Manisa-Saruhanlı Nuriye
l.ks. sulama
Manisa-Saruhanlı-Nuriye ve
Salihli, Kabazlı-Yaraşlı, Yaraşlı köyleri kapalı drenaj
projesinin * 100-mm.lik dre
naj borusu satınalınması ve
işyerine nakli.
Manisa-Salihli-Beylikli, Ye
şilova, Köseali, Emirhacılı
ve Çökelek köyleri toprak
ıslahı için Bandırma'dan
jips temini ve nakli.

Keşif
Bedeli
TL.

Geçici
Teminatı
TL.

Belge için
Son Mür.
ihale
Tarihi
Tarihi ve Saati

148.742.219

4.462.267

28/5/1986 2/6/198610.30

124.222.417

3.726.673

28/5/1986 2.6.1986 15.00

121.369.389

3.641.082

28/5/1986 3/6/198610.30

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak İzmir
Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğünde görülebilir. İstek
lilerin yeterlik belgesi için son müracaat tarihinde saat 17.00'ye kadar yeterlik belgesi komisyonu
başkanlığına her iş için ayrı ayrı işin adına verecekleri dilekçelerinde;
1 — 1 ve 3 numaralı işler için en az keşif bedeli kadar " C " grubu müteahhitlikkarnesini (Ortak girişim olduğu takdirde pilot ortaklardan birine ait müteahhitlik karnesinin en az
işin keşif bedeli kadar olması)
2 — Numaralı iş için Ticaret ve Sanayi Odasınca verilmiş drenaj borusu imalatçısı ol
duklarına dair belgeyi ve Türk standartlarına uygunluk belgesi ve kalite beyan belgesi,
3 — Numaralı iş için Jipse sahip olduğuna veya Jipse sahip olanlardan kendisine Jips
verilebileceğine dair Noterden onaylı taahhütname,
2 — Yapı Araçları Bildirisi'ni (Örnek 1)
a) Miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen ana iş makinası ve ekipmanın
sahibi olduğuna ve amortisman müddetlerini doldurmamış olduklarma dair noter onaylı en
vanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosu
nun asılları veya noter onaylı suretlerini, 1986 yılı içinde satın alınmış olan makina ve ekipm^ı.a
sahip olduklarım belirten faturalarla (Proforma fatura kabul edilmez) birlikte bunların kay
dedildikleri yevmiye defteri ve defteri defteri kebir asılları veya noter onaylı suretlerini, istekli
Şirket ise, bu makina ve ekipmamn Şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri.
b) Miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen yardımcı makina ve ekipma
na ait işin adına düzenlenmiş noter onayh kira mukavelesi ile bu makina ve ekipmanların ki
raya verene ait olduğuna dair (a) fıkrasındaki belgelerin eklenmesi şarttır. Kamyon ve taraktörler için trafik ruhsatnamesinin aslı veya noter onaylı suretlerini (2/a ve 2b)'de beyan edilen
makina ve ekipmanlarm halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride
gösterilecektir.)
3 — İlk ilan tarihinden somaki tarihli, işin keşif bedelinin en az % 8'i oranında nakit ve
% 8'i oranında teminat mektubu kredisi tutarında bankalardan işin adına alınmış banka kredisi
mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisi'ni (Örnek 2-A ve 2-B) ayrıca son beş yıla ait onaylı
bilançoları ile son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösterir belgeleri, istekli ortak
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girişim grubu ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektupla
rının eklenmesi zorunludur.)
4 — Eksiltme şartnamelerinde belirtilen ve isteklinin bu işlerde çalıştıracağı teknik per
sonele ait işin adına düzenlenmiş teknik personel bildirisi'ni (örnek 3)
5 — İsteklinin 1/1/1975 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme ce
zasız olarak bitirip geçici kabulünü yaptırdıkları işler ile ihale tarihinden önce ihalesi kararlaş
tırılmış ve sözleşmesi yapılmış ve halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olup, keşif bedeli
nin % 50'sini tamamlamış bulunduğu işlerden en büyüğünün son keşif bedellerini kamtlayıcı
belgeleri açıklayan taahhüt bildirisi'ni (örnek : 4).
6 — İsteklilerin iş yerini görüp, mahalini tetkik ettiklerine dair İdareden alacakları ö r 
neğe uygun İşyeri Görme Belgesi'ni,
7 — 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı ile 28/12/1984 tarih ve 84/8921 sayılı kararna
melere göre hiç bir idarede tasfiye edilmiş işinin olmadığına ve 2531 sayılı Kanuna aykırı bir
durumun olmadığına dair beyannamelerini.
8 — Kanuni İkametgah Belgesi'ni (Tebligat için kanuni adres)
9 — Yukarıda 2 ve 3 numarada belirtilen işler uygun bedel tesbitine tabi değildir.
10 — İsteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde Ortaklık Sözleşmesi
ile düzenleyecekleri Ortak girişim beyannamesi'ni,
Başvuru evrakı olarak ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgesi almaları şarttır.
Bu işler için uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puanlar işlerin şartnamele
rinde belirtilmiştir.
Yukarıda 2, 3,4, ve 5 sıra numarada yazılı belgelerin yürürlükteki Yapı, Tesis ve Ona
rım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine'ne göre hazırlanması ve bizzat istekli tarafından
imzalanması şarttır.
İhaleye Gireceklerin yeterlik belgesi ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici
teminat vezne alındısı veya banka teminat mektubu'nu 1986 yılı tasdikli Ticaret veya Sanayi Odası
Belgesi'nin aslı veya noter onayh suretini Gerçek kişi olması halinde kendisinin, tüzel kişilik
olması halinde tüzel kişiliğin|İmza Sirküleri ile ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış Hali
Faaliyet Belgesi'ni 2886 sayılı Kanun gereğince usulüne uygun hazırlayacakları (İdareden ala
caktan örneğe uygun) Teklif Mektuplan ile birlikte en geç ihale saatinden bir saat öncesine
kadar ihale komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri şarttır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, postadaki gecikmeler ve telgrafla müra
caatlar Dikkate alınmaz.
Duyurulur.

6342 / 1-1

Türk Hava Kurumundan :
PERSONEL TAŞITTIRILACAKTIR
1 — 31 Ağustos 1986 - 13 Eylül 1986 Tarihleri arasında günlük yaklaşık 400*jersonelin Ankara Şehir Merkezindeki otellerden Etimesgut-Türkkuşu Tesislerine ve EtimesgutTürkkuşundan otellere taşıma işi teklif alma usulü ile yaptınlacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Ankara'da TH|K. Genel Merkez Satmalına Komisyon Başkan
lığında mesai gün ve saatleri içerisinde görülebilir.
3 — Geçici teminatı 150.000,— T L . olan taşıma işine iştirak için; geçici teminat belgesi,
1986 yılı tasdikli Ticaret Odası veya benzeri belgeyi havi kapalı teklif mektuplarının en geç
5 Haziran 1986 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gereklidir.
4 — Kurum 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği
ne vermekte serbesttir.
6461 / 2-1
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Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
1 — Kurumumuzun ihtiyacı 100.000 adet kimlik muhafazası (plastik kab) küpleri ile
komple olarak satınahnacaktır.
2 — Bu işe ait teklif isteme mektubu, TEK Satmalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok.
No : 3 Yenişehir/Ankara adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden OK/86111 işaretiyle dilekçe
mukabilinde temin edilebilir. (Kurumumuzla ilk defa iş münasebetinde bulunacak firmalar
dilekçelerine, oda sicil kayıt sureti, konuya ait referans listesi, çalıştıkları bankalardan ala
cakları mali referans mektubu ekkyecektir.)
3 — Teklifler 28/5/1986 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki
Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Genel teklifler aynı gün ve adreste saat 15.00'e ale
nen açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağh değildir.
6455 / 1-1
1 — Kurumumuz Afşin-Elbistan Termik Santralının ihtiyacı için 288 adet değirmen ön
kırıcı çekiç sfero döküm olarak imal ettirilecektir
2 — Bu işe ait şartname TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No : 3/1 Ye
nişehir/Ankara adresindeki İç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe mukabili temin edilebilir. (Ku
rumumuzla iş ilişkisi olmayanlar dilekçeyi çalışmakta oldukları banka, referansları, oda sicil
kayıt sureti ve varsa tanıtıcı katalog ekkyecektir.)
3 — Teklifler 6/6/1986 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki Muhaberat
Servisinde bulundurulmalıdır. Gelen teklifler aynı gün ve saat 15.00'de aynı adreste alenen
açılacaktır.
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağh değildir.
6456 / 1-1

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamız ihtiyacı 1 adet 1,51 doymuş buhar/Saat- 6 atü basınç kapaziteli buhar
kazam satın alınacaktır.
2 — İhale 28/5/1986 günü saat 14.30'da Fabrikamızın Etimesgut dairi Ofis binasında
yapılacak olup isteklilerin teklif mektuplarını aynı gün engeç saat 14.30'a kadar fabrikamız
Muhaberat Servisi'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Telgraf ve teleks teklifleri ve postada va
ki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3 — Teknik şartname mesai saatleri dahilinde Fabrikamız Ticaret Servisinden bedelsiz
olarak temin edilir.
4 — İşin geçici teminatı teklif tutarının °7o 5'i olup nakit, suresiz Banka teminat mektu
bu veya devlet tahvili şeklindedir.
5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile
diğine yapmakta serbesttir.
6350 / 2-1

Tasfiye Kurulu Başkanlığından :
Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin; 4/5/1986 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantı
sında feshine karar verilmiş olup mal varlığının Hazineye intikali için Tasfiye Kurulu teşekkül
ettirilmiştir.
İşbu ilanın yayınlanmasından itibaren 30 gün zarfında Milliyetçi Demokrasi Partisin
den alacağı bulunan şahısların Kızılay Sümer I Sokak No : 10 daki M D P Genel Merkezinde
çalışan Tasfiye Kurulumuza belgeleriyle birlikte müracaatta bulunmaları, yukarıda işaret edi
len müddet içinde başvurmayan kişilerin bu tarihten sonraki talepleri nazara alınmayacağı ilanen
duyurulur.
6442 / 1-1
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Ankara Büyük Şehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden :
1 — Kuruluşumuzca;
590 H O Tipi M A N Marka otobüslere ait 120 adet iç lamba anahtarı piyano tipi (Tuşlu
tip tek çıkışlı ve 160 Adet park lamba rölesi (24 V . SR. 9812 veya 9871) malzemeler 26/5/1986
günü saat 10.00'da firma nam ve hasabına pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir.
3 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
4 — Her türlü yazışmalarda 262-85/MY. Referansı ile İkmal inşaat ve Tesis Dairesi
Başkanlığı Ticaret Müdürlüğüne başvurulacaktır.
5 — Firma sahiplerinin söz konusu ihaleye iştirak edebilmesi için
a) Hüviyet
b) Vekil olanlar (Hüviyet ve Vekaletname)
c) 3.866,— T L . tutarında geçici güvence (Güvence alındısı veya banka teminat mektubu)
d) Sanayici ise Sanayi odasına kayıtlı olma belgesi.
e) Ticaret Odasına kayıtlı olma belgesi (1986 yılına ait)
0 Yurt içi İdari Şartname ücret karşılığı Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir.
6108 / 1-1

Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünden :
Bölgemiz Merkez Şube Şefliği (Kayseri) sahasında inşaa edilecek olan Bölge Sosyal Te
sisleri ikmal inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre yeniden 1987
yılına sari olarak 29/5/1986 tarihine kadar 14.30'da kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir,
işin keşif bedeli 203.500.000,— TL. olup, geçici teminat miktarı 6.105.000,— T L . dır. Son
müracaat tarihi 27/5/1986 günü mesai sonuna kadardır. İhale dosyası ile bu işe ait keşif şart
name ve projeler Bölgemiz Yapım Başmühendisliğinde incelenebilir. (Uygun bedelin tespiti;
29 Ocak 1986 gün ve 19003 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının tebliğindeki kriter ve usul
lere göre yapılacaktır.
Yeterlik belgesi alabilmek için; İsteklilerin usulüne uygun bir dilekçeyle son müracaat
günü mesai saati sonuna kadar Bölge Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. (Mü
racaatlarda Bölgemiz kayıt tarihi geçerlidir.) Dilekçelerine;
1 — En az keşif bedeli kadar süresi dolmamış (B) gurubu müteahhitlik karnesinin aslı
nı veya noterden tasdikli sureti.
2 — Sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış asgari keşif bedelinin % 8'i ka
dar nakit kredisi, % 8'i kadar da teminat mektubu kredisi olduğunu belgeleyen banka refe
rans mektubunu.
3 — Usulüne uygun ıhali durum bildirisi.
4 — İşyeri görme belgesi (Bölgemiz Tesisler Teknik Şefliğinden alınacaktır.)
5 — Taahhüt durumu bildirisi (isteklilerin, müteahhit veya taşaron olarak kamu ku
rum ve kuruluşlarına taahhüt ederek gecikme cezası almadan bitirip 1/1/1975 tarihinden son
ra geçici kabulünü yaptırdığı işleri ve ihale başvuru tarihinden önce kamu kurum ve kuruluş
larınca istekliye ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımları
na ait keşif bedellerim ayrı ayrı belirtmeleri ve gerekli belgeleri bildirime eklemeleri.
6 — Yapı araçları bildirisi; İhale dosyasındaki ihale şartnamesinde belirtilen makina
ve teçhizata ait fatura, kiralık makinalar için kiraya verene ait olduğunu belgeleyen fatura
ve ihale yılında geçerli olan noter tasdikli amortisman defterinin bildirime eklemeleri.
7 — İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerim, Şirket ol
ması halinde şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin ilan tari
hinden sonra alınmış belge ve şirketin sirkülerinin, şirket adına tekliflerde bulunacak kişilerin
vekili olduğunu gösterir noter tasdikli belge.
8 — Teknik personel bildirisi eklenmesi şarttır.
Teklif Verilmesi: Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. ve 38.maddesine
ve ihale dosyasındaki ihale şartnamesinin 7.maddesinde belirtilen evraklarla birlikte hazırla
yarak ihale saatine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri
gerekmektedir:
Keyfiyet ilan olunur.
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Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 3. Bölge
Müdürlüğünden :

Sıra
No.
1

2

3

4

5

İşin Adı ve Mahiyeti
Konya-Aksaray) Ayr.-Gölyazı
yolu Alt temel malzemesi temi
ni ve taşınması
Ereğli-Ulukışla Ayr. yolu Ma
kas 2. Köprüsü yaklaşım imla
ları dolgusu işi ile alt temel mal
zemesi temim ve taşınması.
Karapınar Ayr. Goloren-(Aksaray-Ulukışla)Ayr, yolu alt temel
malzemesi temim ve taşınması.
Hatip-AköTen-(İçeriçumraBelören)Ayr.yoSu sanat yapılan
inşaatı işi ile A k temel malze
mesi temini ve taşınması.
Ayr.-Yeniceoba-4Bl.Hd.yolu
Alt temel malzemesi temini ve
taşınması.

Keşif
Bedeli
TL.

Geçici
Teminatı
TL.

Son Mür.
Tarihi

İhale
Tarihi ve Saati

94.093.556

2.822.810 27/5/1986 29/5/1986 10.30

41.240.160

1.237.210 27/5/1986 30/5/1986 10.30

31.824.202

.954.730

33.570.998

1.007.130 28/5/1986 2/6/198^

27/5/1986 30/5/1986 15.30

10.30

89.576.624 2.687.300 28/5/1986 2.6.1986 15.30
1 — Yukanda yeri ve mahiyeti belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81.
maddesine göre, kapalı teklif usulü esaslarına uygun olarak ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Teklifler; Bu işlerin karşılarında yazılı gün ve saatlerde Karayolları 3. Bölge Mü
dürlüğü Bakım Başmühendisliği odasında açılacaktır.
3 — Bu işlere ait Keşif ve Şartnameler, Konya'da Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü Ba
kım Başmühendislığindeki dosyalarından tetkik edilebilir.
4 — Yeterlik Belgesi Almak için : İsteklilerin söz konusu işlerin karşılarında yazılı son
müracaat tarihinde mesai saati sonuna kadar örneği dosyasında bulunan bir dilekçe ile Kara
yolları 3. Bölge Müdiırluğüne'ne müracaat ederek bu dilekçelerine aşağıdaki yazılı belgeleri
eksiksiz olarak eklemeleri şarttır. Müracaatlarda Bölge genel evrak kayıt tarihi geçerlidir
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubundan en
az bu işlerin Keşif Bedeli kadar Müteahhitlik Karnesinin aslını (Noterden tasdikli örneği ola
bilir) veya Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığınca onaylanmış örneğini, yahutda resmi ku
ruluşlarca tasdik edilmiş bu işlerin keşif bedelinin yarısı kadar benzeri tek bir iş yapmış olduk
larına dair iş bitirme belgelerinin aslını veya noterden tasdikli örneğini eklemeleri şarttır.
b) Yapı Araçları Bildirisini; Bildiride gösterilen "Ana İnşaat Makinaların" Müteah
hit veya Taşeronların kendisine, 1986 yılı noter tasdikli ile taahhüt edilen kiralık veya ortaklık
gibi "Yardımcı Araçların" ise taahhüt edene ait olduğunu gösteren fatura, ruhsat demirbaş
amortisman defteri iîe demirbaş hesabının gösterildiği Maliye'ye verilen bilanço gibi belgele
rin asılları veya 1986 yılı aslına uygun noterden tasdikli suretlerini eklemeleri şarttır.Bu işler
gerekli görülen ana inşaat makinaların ve yardımcı araçların cins ve kapasiteleri dosyalarında
görülebilir.
c) Mali Durum Bildirisini ; Kullanılmamış Teminat Mektubu ile kullanılmamış nakit
kredileri toplamı işlerin keşif bedellerinin %10'undan az olmayan ilan tarihinden sonra usu
lüne uygun olarak, ı>m adına alınmış Banka Referans Mektubunun eklenmesi şarttır.
d) Taahhüt Bildirisi; 1/1/1975 tarihinden sonra bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde
adına Taahhüde bağlanmış ve bağlanacak olan işlerin belirtilmesi şarttır.
e) Teknik Personel Bildirisini; Teknik Elemanların 2531 sayılı Yasa hükümlerine ay
kırı olmadıklarının belirtilmesi şarttır.
f) İş Yeri Göıme Belgesini; 1. ve 5. Sıra nodaki işler için Konya 35. Şube Şefliğinden
2. ve 3. sıra nodaki ı>Ier için Karaman 33. Şube Şefliğinden, 4. Sıra no.daki iş için Konya
34. Şube Şefliğinden alınması ve Bakım Başmühendisliğince tasdik edilmiş olması şarttır.
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g) îhale Şartnamesine esas olacak 1986 yılında noterlikçe onanmış imza sirküleri veya
Şirket olması halinde Şirket Sirkülerinin eklenmesi şarttır. (İsteklilerin ortak girişim olması
halinde 84/7958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki tip şartnamede bulunan ortak girişim be
yannamesinin eklenmesi şarttır.
h)

Gerekiyorsa bu iş için verilmiş vekaletnamenin eklenmesi şarttır.

5 — İhaleye Girebilmek İçin
a) Yeterlik Belgesini,
b) İhale Şartnamesindeki esasların uygun noterlikçe onaylanmış imza sirküleri veya
şirketin sirkülerini (İsteklilerin ortak girişim olması halinde 84/7958 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı eki tip şartnamede bulunan ortak girişim beyannamesini),
c)

1986 Yılı Vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini,

d) Söz konusu işlerin karşılarında yazılı geçici teminatlarının (teminat mektubu ola
rak veriliyorsa bu mektup süresiz ve Maliye ve Gümrük Bakanlığımı) sıra no'lu Devlet İhale
leri Genelgesine uygun olacaktır.) Bölge Saymanlık-Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair
makbuzu. (İsteklilerin, ortak girişinvotarası halinde teminat mektuplarının pilot ortak ve gru
bu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına düzenlenmiş olması veya bölüştürülmüş olarak
ortaklar adına düzenlenmiş olması şarttır.)
e) İstekliler, dosyasındaki örneğine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, ihale günü
ihale saatinden bir saat öncesine kadar Taşeron İşlerine Ait Anlaşmanın 35. maddesinde be
lirtildiği şekilde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığından vermeleri
gereklidir.
0 Vekaleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimsenin istekli adına teklif ver
meye yetkili olduğuna dair noterlikden tasdikli ve tanzimli vekaletnameyi eklemesi gerekir.
6— 1986 Yıh noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler, telgraf ile başvurular ve postad
ki gecikmeler kabul edilmez.
7 — Tüm taahhütnameler ilân tarihinden sonra alınmış olacaktır. Genel Taahhütna
meler geçersizdir.
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M.S.B. İç.Ted.Bölge Bşk. 4 Numaralı İhale Komisyonu Başkanlığından :
SİRKECİ/İSTANBUL
Askeri İhtiyaç için aşağıda yazılı mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı mad
desi Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi Komisyonda, İzmir ve Ankara Bölge
Bşk.toklarında . görülebilir. Kanuni şekilde hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatine kadar
Komisyon Başkanlığına verilmesi. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Cinsi : Kum Torbası., Miktarı : 851063 A d . , Tahmini Tutarı: 279.999.727,— T L . , G=
cici Teminatı : 8.400.000,— T L . , İhale Günü : 27 Mayıs L986., Saat : 11.00.
AÇIKLAMA : 1 — İsteklilerde Kapalı Teklif Şartnamesinin 3 ncü maddesinde yazılı
belgeler aranacaktır.
2 — Geçici Teminat mektupları toplamı ile kalan miktarı gösterilmiş ve süresiz olacaktır.
3 — Miktar, İhale sırasında beliren fiyat üzerinden yeniden tesbit edilecektir. Numu
nesi Komisyonda görülebilir.
6349/1-1
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri
12. Bölge Müdürlüğünden :
152.543.322,00 T L . Keşif Bedelli Amasya-Merzifon-Kayadüzü Gölet Tesisi 30/5/1986
tarihinde saat 10.30'da 2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile
Köy Hizmetleri Samsun 12.Bölge Müdürlüğünün Atakum adresindeki İdare Binasında eksiltmeyek çıkarılmıştır. İşin geçici teminatı 4.576.300,00 TL.dir.
Bu işe ait ihale işlem dosyası her gün mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Atakum
adresindeki Köy Hizmetleri Sansun 12.Bölge Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin işe müracat için son gün olan 27/5/1986 tarihinde saat 17.30'a kadar Köy Hizmetleri Samsun 12.Bölge
Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine;
1 — (B) Grubu müteahhitlik karnesini,
2 — Yapı araçları bildirisini (Örnek: 1)
a) Miktarları, ihale işlem dosyasında belirtilen ana inşaat makinalarına (Dozer, yük
leyici, baraj tipi keçiayağı, damperli kamyon) sahip olduğuna ve amortisman müddetlerim dol
durmamış olduğuna dair noter tastikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliye'ce veya Vergi
Dairesi'nce tastik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noterden tastikli suretleri ile 1986
yılında satın alınmış olan makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedil
diği kasa ve yövmiye defteri ile defteri kebirin asılları veya noter tastikli suretlerini, (proforma fatura kabul edilmez) istekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir
belgeleri,
b) Miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyasında belirtilen yardımcı inşaat makinaları
na ait noter tastikli işin adına ilk ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavelesi ile bu makinaları kiraya verene ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yövmiye ve defteri kebir kayıtla
rının asılları veya noterden tastikli suretlerini, veyahutta trafik ruhsatlarım (2.a ve 2.b de iste
nilen makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösteri
lecektir, proforma fatura kabul edilmez.)
3 — Keşif bedelinin % 8'i oranında nakit ve % 8'i oranında teminat mektubu tutarın
da bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (istek
li ortak girişim gurubu ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi
mektuplarının eklenmesi zorunludur.)
4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş teknik personele ait tek
nik personel bildirisini (Örnek: 3)
5 — İsteklinin 1/1/1975 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme ce
zasız olarak bitirip, geçici kabulünü yaptırdıkları işler ile ihale tarihinden önce ihalesi karar
laştırılmış ve sözleşmesi yapılmış vtf halen gecikme cezasız olarak yürütülmekte olupta, keşif
bedeline nazaran % 50'sini tamamlamış bulunduğu işlerden en büyüğünün son keşif bedelle
rini kanıtlayıcı belgeleri açıklayan taahhüt bildirisini ve eklerini (Örnek: 4). istekli ortak giri
şim grubu ise bildiriler her ortak için ayrı ayrı yapılacaktır.
6 — Dilekçenin veriliş tarihinde müteahhidin son iki yılda bitirdiği ve dilekçenin veril
diği tarihte adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri kanıtlayacağı belgeleriyle
açıklayan taahhüt bildirisini (Örnek: 4)
7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış
tastikli iş yeri görme belgesini,
8 — 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı ile 28/J2/1984 tarih ve 84/8921 sayılı kararna
melere göre hiçbir idarede tasfiye edilmiş bir işinin ve 2531 sayılı Kanuna aykırı bir durumun
olmadığına ilişkin beyannamelerini,
9 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları şarttır.
Yukarıda 2,3,4 ve 5 noda yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması ve
yürürlükte olan yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlan
ması şarttır. Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puanlar işin şartnamesinde
belirtilmiştir.
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İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzu veya banka mektubunun. 1986 yılı tastikli ticaret ve sanayi odası belgesini
ve noterden tasdikli suretini, noter tastikli imza sirkülerini, istekli bir ortaklık olduğu taktirde
bu belgelere ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilan tarihinden sonra alınmış
hali faaliyet belgelerini, isteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca or
taklık sözleşmelerini önceden düzenliyerek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru ev
rakına eklenmeleri, usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazır
layacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce ihale komisyonu başkanlı
ğına vermeleri lazımdır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Duyurulur.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden
SİVAS
Aşağıda özelliği belirtilen işin kapalı teklif usulü ile Eksiltmesi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 37. maddesinin ilgili fıkralarına göre belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonunca
Bölge Binasında yapılacaktır. Bu işe ait dosya Malzeme Şube Müdürlüğünde görülebilir.
Müracaatçıların dilekçelerine;
a) İşin keşif bedeli (C) grubu meteahhitlik karnesinin aslını vaya işin keşif bedelinin
yarısı kadar Resmi Kuruluşlardan tasdikli benzeri iş yaptığına dair İş Bitirme Belgesinin aslı
veya Noterden tasdikli suretini,
b) 1986 yık vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikasımn (Şirketlerde ilan tarihinden sonra
Ticaret Odasından alınmış halihazır faaliyet belgesini,
c) Taahhüt Bildirisini,
d) Mali Durum Bildirisini,
e) Banka Referans Mektubu,
f) Teknik Personel Bildirisini,
g) İşyeri Görme Belgesini,
h) Yapı Araçları Bildirisini,
1) İkametgah Senedi,
ı) Yasal Adres İçin Dilekçe,
j) İmza Sirkülerini.
Makina Parkı : Kendi Malı Olması Gereken Makineler : 1 Adet Betoniyer, 1 Adet Vib
rator, 1 Adet Asansör
Kiralayabileceği Makineler : 1 Adet Yükleyici, 2 Adet Damperli Kamyon.
İstenilen makinelerin kendilerine ait olduğunu belirten faturalarım ve amortisman kayıllarını, kiralayabilecekleri makinelerin 1986 yılı noter tasdikli kira mukaveleleri, kiralaya
nın bu makinelerin kendilerine ait olduğunu belgeleyen fatura amortisman kayıtlarını ekleme
leri gerekmektedir.
İştirak belgesi alan iştirakçiler Bölge Müdürlüğünden alacakları teklif mektubunu ve
diğer belgeleri usulüne uygun zarflayarak en geç ihale saatinden 1 saat evvel İhale Komisyonu
Başkanlığına makbuz mukabilinde vereceklerdir.
N o t : 1 — Muvakkat teminat mektubu olması halinde geçici teminat olarak getirecektir.
2 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz ve telgrafla müracaat kabul edilmez.
3 — Keşif bedeli üzerinden asgari % 3 nakit, azami *7o 6 teminat kredisi olarak
edilmiştir.
4 — İş yıllara saridir.
İşin A d ı : Bölge Sosyal Tesisler Lojman Binası II. Kısım İnşaatı., Keşif Bedeli:
154.500.000,— T L . , Geçici Teminat : 4.635.000., Son Müracaat Tarihi: 26/5/1986., Saati:
17.00., İhale Tarihi 29/5/1986., Saati : 16.00
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Devlet Orman İşletmesi Aladağ Müdürlüğünden :
BOLU
Deposunun
Yol
Adı
Dur.

C i n s i ve N e v i

Sarıalan
Stablize I.SNB.Çam Tomruk
Soku
I.SNB.Çam Tomruk
Sarıalan
II.SNB.Çam Tomruk
>»
Soku
II.SNB.Çam Tomruk
»»
Ortakıraç
II.SNB.Çam Tomruk
1»
Sarıalan
III.SNB.Çam Tomruk
II
Soku
III.SNB.Çam Tomruk
Ortakıraç
II
III.SNB.Çam Tpmruk
Sarıalan
II
III.SNB.Göknar Tomruk
II
Ortakıraç
İbreli Yakacak Odun
'*
Ortakıraç
İbreli Yakacak Odun
11
Kındıra
İbreli Yakacak Odun
1I
Avşaryayla
ibreli Yakacak Odun
11
Çapniyayla
İbreli Yakacak Odun
»1 İbreli Yakacak Odun
Soku
11
Soku
İbreli Yakacak Odun
»*
Sarıalan
İbreli Yakacak Odun
1I
Ortakıraç
Yapraklı yakacak odun
Ortakıraç
»I
l.S.Ks.B.Çam Sır. (3mt.boy)
Ortakıraç
1»
I.SNB.Çam Sır. (4mt.boy)
Ortakıraç
,1
I.SNB.Çam Sır. (5mt.boy)
"
Ortakıraç
I.SNB.Çam Sır. (6mt.boy)
Ortakıraç
»I
l.SNB.Göknar Sır.
(4mt.boy)
Yapacak Emval Toplamı
Yakacak Emval Toplamı
Sırıklar Toplamı

Muh.
Miktarı
Bed.
Parti
Adedi Adet M . Dur. (TL.)
3
1
7
4
10
13
9
17
1
8
4
1
1
1
2
1
2
1
5
5
3
1
1
65
21
15

82
44
402
238
606
1386
1156
2801
39
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
-

44.025
18.403
184.443
93.922
257.347
451.209
359.056
801.848
13.767
727.Ster
323.Ster
lOö.Ster
24.Ster
108.Ster
128.Ster
75.Ster
119.Ster
14.Ster
85.Ster
UO.Ster
66.Ster
18.Ster

82.000
82.000
69.000
69.000
69.000
47.000
47.000
47.000
47.000
3.650
6.500
6.500
6.500
6.500
3.650
6.500
3.650
7.600
15.500
16.000
16.000
16.000

7.Ster 16.000

6704 2224.020 M
— 1624.Ster
316.Ster

3

%3
Teminat
(TL.)
108.360
45.300
382.100
194.500
533.000
636.500
506.400
1.130.900
19.500
79.850«/o40
63.050
20.700
4.700
21.100
14.050 %40
14.650
13.100 %40
3.200
39.650
67.300
31.700
8.600
3.400
3.556.560
234.400
150.700

1 — İşletmemiz depolarında bulunan, yukarıda cins ve miktarı yazılı 101 parti, çeşitli
cins orman ürünlerinden, 65 parti yapacak emvalinin °/o 50'si ile vergi ve resimleri ve % 10
KDV'si peşin bakiye °7o 50'si üç (3) ay vadeli süresiz ve limit dahili banka teminat mektubu
karşılığında Model Ek: 1 şartname uyarınca ve 21 parti yakacak emvali ile 15 parti sırık emva
linin ise tamamı peşin olmak şartıyla Model Ek: 2 şartname uyarınca açık artırmalı satışa
çıkarılmıştır.
Vadeli satışlarda talep halinde; °7o 40 mektup faizleride teminata bağlanmak kaydıyla
üç (3) ay vade uygulanır.
2 — Açık artırma 27 Mayıs 1986 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de Seben Or
man İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli, Orman Genel müdürlüğü,
Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğü, Akçakoca, Düzce, Bolu, Gerede, Göynük, Kıbrısçık^ Men
gen, ıVıuJ T I U , Seben, Yığılca ve Adapazarı Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde
görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte Seben İşletmesinde hazır bulunmaları ve ihale saatin
den bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları banka te
minat mektubu verecek olanların, teminat mektubunda işletmemizin adını ve satış tarihini bil
dirmeleri ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır.
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Yatağan Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Bölgesi
Yatağan
Bağyaka
Yatağan
Bağyaka
Yatağan
Yatağan
Yatağan
Bağyaka

\

Deposu
Kavşak
Gevenes
Kavşak
Gevenes
Kavşak
Kavşak
Kavşak
Gevenes

Emvalin
C i n s ve N e v i
3.S.Nb.Çz.
3.S.Nb.Çz.
3.S.Kb.Çz.
3.S.Kb.Çz.
Çk. Sanayi
Çz. Sanayi
Çz. Sanayi
Çz. Sanayi

Tomruk
Tomruk
Tomruk
Tomruk
Odun
Odun
Odun
Odun

YEKÛN
Bağyaka Kürküdere İbreli Odun
Bağyaka Havdan İbreli Odun
Menteşeçayı Kındıraklı İbreli Odun
Göktepe İbreli Odun
"»»
Ziftlik
İbreli Odun
ff
Akçataş İbreli Odun
Turgut
Turgut İbreli Odun
YEKÛN
UMUMİ YEKÛN

Miktarı
Parti
Adedi Adet M .Dm .
18
4047 926.330
39
6057 1518.537
49
8712 1860.914
37
5555 1393.307
6
661
101.489
36
4988 594.605
3 T.Y.
552
69.216
3
751
91.682
3

3

191
5
4
1
2
1
1
1

31323 6556.080
Ster
835.000
»»
665.000
191.000
»*
309.000
"T.Y.
50.000
"T.Y.
87.000
VT.Y.
82.000

15
206

2219.000

Muh.
Bed.
(TL.)

% 3 Geç.
Teminat
(TL.)

37.800
37.800
27.100
27.100
21.100
20.700
13.100
20.700

1.050.000
1.723.000
1.513.000
1.133.000
64.000
369.000
27.000
57.000

3.900
3.900
3.900
3.900
3.000
3.000
3.000

5.936.000
98.000
78.000
22.000
36.000
4.500
7.800
7.400
253.700
6.189.700

1 — Yukarıda müfredatı yazılı 191 parti orman emvali hizalarında yazılı muhammen bedel
üzerinden satış bedelinin % 50'si ve vergileri peşin bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz limitli banka mek
tubu ve her zaman paraya çevrilebilen devletçe kabul edilmiş devlet iç istikraz tahvilleri karşılığın
da olmak üzere açık arttırma suretiyle satılacaktır.
2 — 15 parti ibreli odunlar ise peşin olarak açık arttırma ile satılacaktır.
3 — Satış 26 Mayıs 1986 Pazartesi günü saat 13.00'de Yatağan Belediye Salonunda teşek
kül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
4 — Alıcıların almak istedikleri partileri yerinde görmüş ve teminatlan ona göre yatırmış
olmaları şarttır.
5 — Satışa iştirak edecekleri model şartname esasları gereğince istenilen belge ibraz ederek
satın alacakları partilerin teminatlarını engeç saar i2.O0ye kadar yatırarak makbuzları ile birlikte
komisyona müracaatları ilân olunur.
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Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden :
Fabrikamız ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzemeler şartnameleri dahilinde imal
ettirilecektir.
Malzemenin
Ana ve Uygun Yatak
Silindir Gömleği
H P Piston

Cinsi

İhale Tarihi

Saati

5/6/1986
5/6/1986
5/6/1986

14.00
15.00
16.00

İhale Fabrikamız Alım, Satım ve İhale Komisyonu başkanlığında yapılacaktır.
Tekliflerin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşmış olması şarttır.
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İhaleye katılabilmek için teklif tutarının % 2,5'u oranında geçici teminat yatırılmış
olacaktır.
Bu işlere ait şartnameler ücretsiz olarak Ank. Dmy. Fab» Alım, Satım ve İhale Komis
yonu Başkanlığı Behiçbey/ANKARA Adresinden temin edilebilir. T e l : 22 20 67.
Ankara Demiryol Fabrikası 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya kısmen ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
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Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden :
Fabrikamız ihtiyacı plan aşağıda kayıtlı malzemeler şartnameleri dahilinde imal
ettirilecektir.
Malzemenin

Cinsi

Enjektör Memesi
Spiral hortum
Tavan Filitresi

İhale Tarihi

Saati

4/6/1986
4/6/1986
4/6/1986

14.00
15.00
16.00

İhale Fabrikamız Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır.
Tekliflerin ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşmış olması şarttır.
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İhaleye katılabilmek için teklif tutarının % 2,5'u oranında geçici teminat yatırılmış olacak.
Bu işe ait şartnameler ücretsiz olarak Ank. Dmy. Fab. Alım, Satım ve İhale Komisyo
nu Başkanlığı Behiçbey/Ankara Adresinden temin edilebilir. T e l : 22 20 67.
Ankara Demiryol Fabrikası 2886 saydı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya kısmen ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
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Araç Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposu
Gemet
»»

t*

P.ören
Gemet
>»

»t

C i n s i ve N e v i
l.S.N.B. Çam Tom.
2.S.N.B. Çam Tom.
2.S.N.B. G . Tom.
3.S.N.B.Çam Tom.
3.S.N.B.Ç.Tom.
3.S.N.B.G.Tom.
3.S.K.B.Ç.Tom.
Tomruklar Toplamı

Miktarı
Parti
Adedi Adet M . D m \
3

1
10
1
1
82
4
1

78
1402
45
36
18168
824
205

35.033
456.716
18.003
21.144
4421.784
201.610
30.310

20758

5184.600

Muh.
Bed.
(TL.)

% 3
Teminatı
(TL.)

82.000
69.000
69.000
47.000
47.000
47.000
35.000

86.000
946.000
37.000
30.000
6.304.000
284.000
32.000
7.719.000

1 — İşletmemiz Müdürlüğünün Gemet ve P.ören Depolarında mevcut çeşitli cins ve
kalitedeki tomruklar 29/5/1986 Perşembe günü saat 14.00 de açık artırmalı olarak satışa
çıkarılacaktır.
2 — İhaleye iştirak edeceklerin aynı gün saat 13.30'a kadar % 3 geçici teminatlarım
işletme veznesine yatırmaları; saat 13.30'dan sonra teminat alınmayacağı,
3 — İsteklilerin 171 / A sayılı tebliğin E K No. 1 saydı şartnamesinin 3. maddesinde is
tenilen belgeleri Satış Komisyonuna ibraz etmeleri; aksi halde ihaleye almmıyacaklan.
4 — İhalesi kesinleşen partilerin % 50'si peşin, % 50'si üç ay vadeli limit dahili banka
teminat mektubu ile % 40 faizi, % 3 özel idare % 3 bakardık fonu, % 1-2 dellaliye resmi %
03 karar pulu ve % 10 KDV'si yapılan tebligatı müteakip 15 gün içersinde işletme veznesine
yatırmaları.
5 — Tebligatların adreslerine yapıldığında çeşitli nedenlerle ellerine ulaşmayanların ve
postada geciktirenlerin kanuni sürelerinde değişiklik olmayacaktır. 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 7. maddesi uygulanacaktır.
6 — % 3 teminatlar mal depodan kalkıp Ek. No. 12 sayılı tahakkuk fişi düzenlenme
dikçe iade edilmiyecektir.
İhaleye iştirak edeceklere ilanen duyurulur.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından I-A-E-E Sula
ma Projesi ve Tarım Sektörü Düzenleme giderlerini karşılamak üzere iki ikraz sağlanmıştır.
Bu ikrazların birer bölümü inşaat ekipmanları ve vasıta alımı için ilgili sözleşmeler tahtında
yapılacak ödemelerin karşılanmasında kullanılacaktır.
2 — Bu satınalmalarla ilgili tanıtıcı mahiyette olan genel ilân, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan "Development Forum" adlı yayının 17 Haziran 1985 tarihli nüshasının "Bu
siness Edition" bölümünde yayınlanmıştır.
Kalem
No.

thale
No.

İ

86-DB-17
86-DB-ll

2

86-DB-27
86-DB-19
86-DB-16

86-DB-20
86-DB-22

86-DB-12
86-DB-18

C i n s i

Miktarı

Son Teklif
Verme Tarihi

Paletli Angldozer (300 HP).
Paletli "Dragline" Ekskavatör
(Kepçe: 2,5 yarda küp).
Damperli Kamyon
(15 ton net kapasiteli, 6x4).
Motor Greyder (130 HP).
Kamyona Monte Edilmiş Teleskopik
Bumlu Hidrolik Ekskavatör
(Kepçe: 5/8 yarda küp).
Paletli Yükleyici
(Kepçe: 2,5 yarda küp).
Treyler Çekicisi ve Semi-treyleri
(Semi-Treyler yük kapasitesi: min.
120.000 Lbs)
Paletli "Dragline" Ekskavatör
(Kepçe: 1,5 yarda küp)
Paletli Angldozer (140 HP).

200

7 Temmuz 1986

35

8 Temmuz 1986

400
91

9 Temmuz 1986
10 Temmuz 1986

85

11 Temmuz 1986

100

14 Temmuz 1986

65

15 Temmuz 1986

95
155

16 Temmuz 1986
17 Temmuz 1986

Yukarıda her bir kalem için belirtilmiş olan miktarlardan daha az miktarlar için verilen
teklifler kabul edilmeyecektir.
3 — Bu ihaleler, Dünya Bankasının Tedarik Klavuzu'nda tarif edilmiş olan kabul edi
lebilir (eligible) kaynak ülkelerin bütün satıcılarına açıktır. Kabul edilebilir (eligible) memle-.
ketlerin ilgi duyan teklif sahipleri, aşağıdaki adrese müracaat ederek, daha fazla bilgi alabilir
ler ve ihale evrakını tetkik edebilirler: DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ), Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı, Yücetepe Mah. R-7, Maltepe/ANKARA.
4 — İlgi duyan kabul edilebilir (eligible) teklif sahipleri herbir kaleme ait ihale evrakım yu
karıda belirtilen adrese bir dilekçe ile müracaat ederek 140.000,— TL. karşılığında temin edebilirler.
Teklif sahibi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ'ye) teklifiyle birlikte; üzerinde
DSt'nin mühUrü bulunan, DSİ'den alınmış Orijinal Teklif İsteme Evrakım da verecektir. Teklifle
birlikte DSİ'ye verilecek bu Teklif İsteme Evrakı, orijinal nüsha olacak, onun çoğaltılmış bir
kopyası (fotokopi v.s.) olmayacaktır. Orijinal Teklif İsteme Evrakını ihtiva etmeyen teklifler
reddedilecektir.
5 — Her kaleme ait muvakkat teminat miktarı, Teklif İsteme Evrakı'mn IX. Bölümü
nü teşkil eden İhtiyaç Listesi'nde (Section IX - Schedule of Requirements'da) belirtilmiştir.
Teklifler, gerekli teminat ile birlikte, en geç, yukarıdaki listede belirtilen tarihlerde saat 14.00'e
kadar yukarıda belirtilen adreste DSİ'ye verilmiş olmalıdır. Bu saatten sonra gelen(ieJclifler
postalandıkları tarihler nazarı itibare alınmaksızın reddedilecektir. Postada vaki gecikmeler,
telgraf veya teleksle yapılan teklifler kabul edilmez. Tekliflerin verilebileceği en son tarih ve
saatten sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
6 — Bu ihaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
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Tarım - Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri X I V . Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri Afyon İl Müdürlüğünden :
Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886
sayılı Kanunun 3S-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Afyon Köy Hizmetleri İl Müdür
lüğünün Hamidiye Mahallesi Milli Birlik Caddesi adresindeki idare binasında eksiltmeye
çıkarılmıştır.
Belge İçin
Son. Mür.
İhale
Sıra
İşin Yeri
Keşif Bedeli Geç. Tem.
Tarihi
No
(Afyon) Konusu
TL.
TL.
Tarihi
Saati
1. Emirdağı-Türkmena korenY.A.S. sulama tesisi.
2. Dazkırı-Merkez-Y.A.S.
sulama tesisi.
3. D a z k ı r ı - S a r ı k a v a k
Y . A . S . sulama teMS
4. Merkez-Kocaöz A .A.S.
sulama tesisi.
5.Sultandağı-DereçineY.Ü.S. sulama tesisi
6. Çay-Kılıçkaya-Eiek'.ropompaj sulama tesisi.
7. Merkez-Değirmendere
Y.Ü.S. sulama tesisi
8. Sultandağı-DoğancıkYeşilçiftlik Y.Ü.S. sula
ma tesisi.
9. Çay-Aydoğmuş-Elektr opompaj tesisi elektrik
projesi.
10. Merkez-Büyükçobanlar
drenaj tesisi,
11. Ihsaniye-Karacaah met
Drenaj tesisi.
12. Çay-Pınarkaya Drenaj
tesisi.

34.552.304

1.036.569

1.257.554

27/5/1986

2/6/1986

11.00

37.727

2/6/1986

15.00

76.104.675

2.283.140

2/6/1986

17.00

9.686.053

290.582

3/6/1986

10.00

28.132.587

843.978

3/6/1986

15.00

40.015.488

1.200.465

3/6/1986

17.00

14.393.033

431.791

4/6/1986

10.00

23.568.734

707.062

4/6/1986

15.00

4.146.456

124.394

4/6/1986

17.00

34.144.852

1.024.346

5/6/1986

10.00

4.899.131

146.974

5/6/1986

15.00

6.541.339

196.240

5/6/1986

17.00

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Afyon
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Sulama ve Toprak İşleri Şube Müdürlüğünde görülebilir.
1 — 1, 3, 5, 6, 10 sıra no.daki işler için en az keşif bedelleri kadar (C) grubu müteah
hitlik karnesini, sıra no 2,4,7,8,911,12'deki işler için en az keşfi kadar benzeri işleri bitirdi
ğini gösterir iş bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti, sıra no 9 daki iş için Türk
Standartlarına uygunluk belgesini veya bu standarda uygun olarak imalat yapıldığını belirten
Sanayi ve Teknoloji Bal;anlığından alınmış imalatçı firma belgesini veya TSE'ye uygun mal
zeme vereceğini noterden taahhüt eden (TSE normuna uygun malzeme vermeyi taahhüt eden
imalatçı firmama y^andV tları ile ilgili belgesi ve müteahhit firma ile imalatçı firma arasındaki
noter tasdikli taahi»ıt r sgesi)
2 — Yapı

bildirisi (örnek : 1)
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a) Sıra No 10 daki iş için miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyasında belirtilen ana
iş makinalarına (ekskavatör) sahip olduğunu ve amortisman müddetlerini doldurmamış ol
duklarına dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliye.-' veya Vergi Dairesince
tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları veya noterden tasdikli suretleri ile 1986 yılı için
satmalınmış olan makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği yev
miye defteri ve defteri kebirin asılları veya noterden tasdikle suretlerini (oroforma fatura ka
bul edilmez.) İstekli şirket ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğun'i gösterir belgeleri,
b) Diğer işler için miktar ve çeşitleri ihale işlem dosyalarında belirtilen işin adına alın
mış yardımcı iş makinalarına ait noter tasdikli kira mukavelesi ile o makinaları kiraya veren
şahsa ait olduğuna dair, kamyon ve traktörler için trafik ruhsatname asî» veya noterden tasdik
li sureti, diğer iş makinalan ile alet ve ekipmanlar için ise fatura ask veya noterden tasdikli
sureti (2a, 2b de beyan edilen makina ve ekipmanların halen bulundukları yerlerin adresleri
açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir. Proforma fatura kabul edilmez.
3 — İşin adına ilân tarihinden sonraki tarihli ve enaz keşif bedelinin V* 8'i oranında
nakit ve % 8'i oranında teminat mektubu kredisi tutarında bankalardan alınmış banka kredi
si mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (örnek: 2/a ve 1 b) istekli ortak girişim
grubu ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının
eklenmesi zorunludur.)
4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait
.teknik personel bildirisini (örnek: 3)
5 — İsteklinin 1/1/1975 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme ce
zasız olarak bitirip, geçici kabulünü yaptırdıkları işler ihale tarihinden önce ihalesi kararlaştı
rılmış ve sözleşmesi yapılmış ve halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olupta, keşif bedeli
ne nazaran °7o 50'sini tamamlamış bulunduğu işlerden en büyüğünün son keşif bedellerini kanıtlayıcı belgeleri açıklayan taahhüt bildirisini ve eklerini (Örnek: 4) istekli ortak girişim ise
bildirim her ortak için ayrı ayrı yapılacaktır.
6 — İstekülerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış
tasdikle iş yeri görme belgesini.
7 — 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı ile 28/12/1984 tarih " * 84'8921 sayılı kararna
melere göre hiç bir idarede tasfiye edilmiş işinin olmadığını ve 253 sayılı Kanuna aykın bir
durumun olmadığına ilişkin beyannamelerini.
1

8 — Kanuni ikametgah belgelerini ekliyerek her iş için ayrı &j rı yeterlik belgelerini al
maları şarttır. Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puanlar işin şartnamesinde
bildirilmiştir.
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 No.da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması
ve yürürlükte olan yapı, tesis ve onarım işlen ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlan
ması şarttır.
İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak işin adına alın
mış geçici teminat makbuzunu veya banka mektubunu, 1986 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi
Odası Belgesi veya Noterden tasdikli sureti, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere
ilâveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet
belgelerini usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplann» en geç ihale saatinden 1 saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
Duyurulur.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü I. Bölge Müdürlüğünden :
1 — Kınalı-Çorlu yolu için üst yapı malzemesi (Kırmataş) temini ve nakli işi 2886 sayılı
Kanunun 81. maddesine göre Emanet Komisyonunca taşeronlardan teklif alma suretiyle
yapılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 99.724.355,— T L . dır.
3 — Geçici teminatı 2.991.730,— T L . dır.
4 — Eksiltme 6 Haziran 1986 Cuma günü saat 15.00'de Karayolları 1. Bölge Müdürlü
ğü Yapım Şefliğinde ilgili Emanet İnşaat Komisyonu tarafından yapılacaktır.
5 — Bu işe ait keşif, şartname ve ekleri :
a) İstanbul Küçükyalı'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yapım Şefliğinden,
b) Kınalı-Çorlu yolundaki Emanet İnşaat Komisyonundan tetkik edilebilir.
6 — İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmesi için son başvuru tarihi olan 30 Mayıs 1986
Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müra
caat ederek aşağıda yazılı belgeleri dilekçe ekine eksiksiz olarak vermeleri gerekmektedir. (Mü
racaatlarda evrak kayıt tarihi geçerlidir.)
a) Bu işte çalıştıracakları makine ve teçhizatı gösterir ''Yapı araçları bildirisi" (Örnek
1) bu bildiriye;
1985 yılı vergi dairesince tasdikli envanter defterinin veya ilgili sayfanın noter, tasdikli
sureti veya tasdikli fotokopisi,
1986 yılında alınan makineler için gerçek fatura veya noterden onanmış fotokopisi ve
ya noterden onanmış suret eklenecektir.
Bu işte kullanılacak makinalar (Makinaların bulunduğu yerin açık adresi belirtilecektir.)
Taşerondan istene makinalar :
A - Taşeronun kendi malı olacak makinalar ve diğer belgeler :
(1) Takım Konkasor (Kübiksel veya çekiçli primer + sekonder), (1) adet yükleyici, (1)
adet kompresör, dinamit depo ruhsatı ve dinamit kullanma ruhsatı.
B - Tâşaronun kira ile çalıştırabileceği makinalar :
(5) Beş adet kamyon, (taahhüt edilen makinaların, taahhüt eden tarafından kendi malı
olduğunu ispatlaması kaydı ile),
b) Müteahhitlik karnesi (C Gurubu) aslı veya tasdikli örneği (işin keşif bedeli kadar)
veya benzeri özellikte ). keşif bedeli kadar iş yaptıklarına dair resmi kuruluşlardan alınmış
iş bitirme belgesi.
c) Sermaye ve olanakları açıklayan M a l i Durum Bildirisie" (Örnek 2/A)
d) İlk ilân tarihinden sonra alınmış "banka mektubu"
e) İsteklilerin bu işde çalıştıracakları teknik personele ait "Teknik personel bildirisi"
(Örnek 3),
f) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış olan
işleri belgeleri ile açıklayan "Taahhüt bildirisi" (örnek 4),
g) İşin kontrol mühendisi tarafından verilecek olan "işyeri görme belgesi",
h) İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şir
ket sirküleri,
f) Kanuni ikametgah belgesi;
Yukarıda a, c, e, f de belirtilen örnek 1, 2 / A , 3 ve 4 başvuru dilekçesinin bizzat istekli
tarafından imzalanması şarttır. Bu bildiriler vekaleten imza edilmiş olursa kabul edilmez.)
7 — İsteklilerin bu işe ilişkin teklif mektuplarını, idarenin özel taşaron "teklif ve taah
hüt mektubunu" kullanarak düzenlenecektir ve 150 T L . kk damga pulu yapıştırıp imzalana
rak kapalı bir zarfa yerleştirilecektir. Bu zarfın üzerine yalnız kendi isimce adresleri yazılacaktır.
8 — Kapalı zarf içindeki teklif mektubu ayrıca bir dış zarf içine yerleştirilecektir. Bu
dış zarfta bulunması gereken diğer belgeler şunlardır :
v
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a) Yeterlik belgesi,
b) Ticaret ve sanayi odası, faaliyet belgesi,
c) Şirketlere ait imza sirküleri geçici,
d) Geçici teminat makbuzu veya geçici banka teminat mektubu (limitli). İkinci zarf
(dış zarf) içinde yukarıda istenen belgeler istekli tarafından konulup, kapatılıp mühürlendik
ten sonra dış zarfın üzerine teklif mektubunun hangi işe ait olduğu ve isteklilerin adı, soyadı
ile açık adresi yazılarak Emanet İnşaat Komisyonuna (Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Ya
pım servisinde) verecektir.
9 — Teklif mektupları eksiltme saatinden 1 saat evvel Emanet İnşaat Komisyonuna (Ka
rayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yapım Servisinde) teklim edilecektir.
10 — Noter tasdikle olmayan fotokopiler ve suretler kabul edilmez.
11 — Telgraf ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
12 — Bildirilerdeki beyanları kanıtlayan belgelerin bildirilere eklenmesi zorunludur.
İlân olunur.
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Tavşanlı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Cins ve Sınıfı
Boy ve Sınıfı

Deposu
Bahköy
Balıköy
Bahköy
Kenanbey
Yemişen
Çıkrıcak
Bahköy
Yemişen
Balıköy
Kenanbey
Çıkncak
Çıkrıcak

l.S.N.B.Çk.Tom.
2.S.N.B.Çk.Tom.
3.S.NJB.Çk.Tom.
3.S.N.B.Çk.Tom.
3.S.N.B.Çk.Tom.
3.S.N.B.Çk.Tom.
3.S.N.B.Çz.Tom.
3.S.N.B.Çz.Tom.
3.S.K.B.Çk.Tom.
3.S.K.B.Çk.Tom.
3.S.N.B.Çk.Tom.
2.S.N.B.Çk.Tom.
TOPLAM

Parti
Miktarı
Adedi Adet M .Dm .
5

12
12
5
29
14
15
8
1
9
1
2
1
109

1

Muh.
Bed.
(TL.)

Geçici
Teminatı
(TL.)

733 391.883 86.000 1.050.000
975 483.450 70.000 1.050.000
724 233.109 53.000
385.000
7639 1.382.711 53.000 2.265.000
1969 367.677 53.000
615.000
3110 675.841 53.000 1.107.000
1011 243.547 40.000
310.000
35.043 40.000
139
45.000
698 202.816 40.000
265.000
111
16.799 40.000
25.000
22.114 40.000
187
35.000
41.161 70.000
90.000
145
17441 4.096.151

7.242.000

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 109 parti çeşitli
cins orman ürünlerinin, % 50'si ile % faizi peşin, %'si üç ay vadeli süresiz banka teminat
mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 28/5/1986 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de İşletme
toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü,
Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğü, Kütahya, Simav, Bursa, İnegöl, Balıkesir, Afyon, Konya
Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden
bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat
mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım ve satış tarihini bildirmeleri ve
katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır.
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İnebolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

Deposunun
AdıÇaydüzü
A. ÇukuruSahil-Çaydüzü
Sahil
Armutçukuru
Çaydüzü-Sahil
A. Çukunı-Sahil-Çaydüzü
Sahil-Çaydüzü
Sahil
Sahil
Sahil
Sahil
Sahil
Armutçukuru
Armutçukuru
Çaydüzü
Çaydüzü
Çaydüzü
Çaydüzü-Sahil
Sahil
Sahil
Çaydüzü
Sahil
Sahil
Sahil
Sahil
Sahil
Sahil
A . ÇukuruÇaydüzü
A . ÇukuruÇaydüzü

Cins ve Nev'i
2.SKB. Soy. Kay. T. Kİ.

Parti
Adedi

MİKTARI
Adet M . D m .
3

3

Muh.
Bedeli
TL.

<7o 3
Tem.Tut.
TL.

1

41

19.402

80.000

47.000

11
1
5
12

690
20
596
986

295.558
12.227
87.217
405.818

76.000
65.000
39.000
53.000

688.000
24.000
103.000
570.000

3.SKB. Kay. Tom. Kİ.
3.SNB. Meşe Tom. Kİ.
3.SNB. Meşe Tom. İn.
3.SKB. Meşe Tom. Kİ.
3.SKB. Meşe Tom. İn.
3.SNB. Kestane Tom.
3.SKB.' Kestane Tom.
3.SNB. Akçaağaç Tom.
3.SNB. Gürgen Tom.
3.SNB. Kavak Tom.
3.SKB. Kavak Tom.
2.SNB. Çam Tom.
3.SNB. Çam Tom.
3.SKB. Çam Tom.
3.SNB. Göknar Tom.
2.S. Çam Maden Direk
2.S. Gök. Maden Direk
2.S. Meşe Mad. Direk
2.S. Kızılağaç M d . Direk
2.S. Kavak M d . Direk
Çam Yuvarlak Sanayi
Kestane Yuvarlak Sanayi

7
3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

245
45
5
6
14
45
27
51
26
102
20
24
320
9
14
73
46
49
5
11
684
90

105.420
15.718
0.962
1.247
1.540
11.328
5.936
12.048
4.574
26.373
6.015
18.367
52.447
1.735
1.943
5.565
3.669
5.551
0.336
0.290
19.076
3.091

35.000
57.000
44.000
41.000
35.000
48.000
34.000
48.000
47.000
30.000
26.000
69.000
47.000
35.000
47.000
32.000
32.000
35.000
32.000
32.000
22.000
27.000

111.000
27.000
1.500
1.500
2.000
17.000
6.000
18.000
7.000
23.000
5.000
39.000
63.000
2.000
3.000
6.000
4.000
6.000
500
500
13.000
2.500

Kayın Yuvarlak Sanayi

4

1301

44.153

26.000

26.000

2.SNB.
2.SKB.
3.SNB.
3.SNB.

Kay. Tom. Kİ.
Kay. Tom. Kİ.
Kay. Tom. İn.
Kay. Tom. Kİ.

1
1
1
1

Kayın Yarma Sanayi

4

Ster

YEKÛN

70

5545

108
1167.636M'.
108 St.

15.000

49.500
1.866.000

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 70 parti çeşitli cins
orman ürünlerinin, kayın cinsi olanlarının % 25 siyle % 40 faizi ve vergileri peşin °/o 75'i 6
ay vadeli, Akçaağaç, Kestane, Kavak, Gürgen, Meşe, Çam ve Göknar tomruklar ile bunların
maden direkleri ve sanayii odunlarının °/o 50'siyle °/o 40 faizi ve vergileri peşin °7o 50'si 3 ay
vadeli müddetsiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartna
meler uyarınca satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 28 Mayıs 1986 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00'de İş
letmemiz toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — İhaleye İştirak edeceklerin engeç saat 12.00'ye kadar °7o 3 geçici teminatlarını işlet
memiz veznesine yatırmaları.
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4 — ihaleye iştirak edeceklerin Ticaret Odası Sicil Kartı, Şirket adına gireceklerin ve
kaletname veya yetki belgesi, yılı içersinde vize görmüş kapasite belgelerini, (Tomruk, Direk,
Sanayi Odunu satışları için) teminat yatırmadan önce Komisyona ibraz etmeleri halinde satışa
iştirak ettirilecektir.
5 — Bu satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Orman İşletmeleriyle İşletmemizde görülebilir.
6 — Kayın Tomruklar 1986 yılı kış kesimidir.
7 — Alıcıların belirli gün ve saatte hazır bulunmaları ve ihale saatinden iki saat öncesi
ne kadar ihaleye giriş için % 3 geçici teminatlarını İşletmemiz Veznesine yatırmaları, Banka
Teminat Mektubu verecek olanların İşletme adına ve satış tarihini mektup üzerine yazdırma
ları ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona başvurmaları şarttır.
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Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden :
İşin Adı, Nev'i ve Yeri : Mersin Vakıf İşhanı 1986 Yılı inşaatı Mersin Yeni İnşaat, 1.
Keşif Bedeli : 203.000.000,— TL., Geçici Teminatı : 6.090.000,— TL., İhale Tarihi ve Saati :
3/6/1986 11.00'de.
1 — Yukarıda adı ve 1. Keşif bedeli yazılı olan işler, Fonlar İhale Yönetmeliğinin 29.
maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
2 — Şartnameler ve ekleri her gün saat 9.00 ile 12.00 ile 17.00 saatleri arasında, Adana
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Abide ve Yapı İşleri Dai
resi Başkanlığında görülebilecektir.
3 — İhale, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunun huzurunda
yapılacaktır.
4 — İhaleye iştirak belgesi almak için, istekliler eksiltme şartnamesinin4/F maddesin
de belirtilen;
a) Yapım araçları bildirimi
b) Teknik personel bildirimi,
c) Mali durum bildirimi,
d) Taahhüt durumu bildirimi.
e) B grubunuan müteahhitlik karnesi,
f) Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınacak yer gördü belgesi gibi belgeleri Ek
siltme şartnamesinin 4. maddesinde bildirilen esaslar dahilinde düzenleyip bir dilekçe ekinde
ve tebligat için bir adresde göstererek 23/5/1986 Cuma günü saat 17.00'a kadar Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü, Genel Evrakına vereceklerdir.
5 — Teklifler, eksiltme şartnamesinin 4. maddesinde gösterilen evraklarda dahil edile
rek, yukarıda belirtilen ihale saatmdan bir saat önce Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale
Komisyonu Başkanlığına sunulmuş olacaktır.
6 — Bu iş için daha önce yapılmış olanlar da dahil, tüm ilân bedelleri ihale üzerinde
kalan isteklinin ilk istihkakından kesilecektir.
İlân olunur.
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SEKA Genel Müdürlüğünden :
İZMİT
30000 TON S A P - S A M A N SATIN A L I N A C A K T I R
1986 yılı ihtiyacı olarak, idari ve teknik şartnamesi esaslarında, izmit Müessesemiz için
10000 ton, Afyon Müessesemiz için 20000 ton olmak üzere cem'an + % 20 toleransla 30000
ton sap-saman sâtınalınacaktır.
Alımlara İzmit ve Afyon Müesseselerimizde siparişi müteakip başlanacak ve Müesseselerce yapılacak termin program dahilinde teslim alınacaktır. Teminatsız teklifler kabul
edilmiyecektir.
Alım şartnameleri İzmit'te Genel Müdürlüğümüzden İstanbul, Ankara Alım-Satım Mü
dürlüklerimiz ile Afyon Müessesemizden temin edilebilir.
İsteklilerin tekliflerini 2/6/1986 günü saat 12.00'ye kadar geçici teminatları ile birlikte
Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Müdürlüğüne tevdii etmeleri lâzımdır.
Teklifler 28/7/1986 tarihine kadar opsiyonlu olacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
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Beyoğlu İlçe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden :
1 — Beyoğlu Belediyesi Sınırları dahilindeki Sütlüce, Örnektepe, Çıksalın, Fetihtepe,
Piyalepaşa, Piripaşa Mahallelerinin Katı Atıkların Toplanması, Cadde ve Sokakların Te
mizlenmesi İşi 2886 ve 2990 sayılı Yasa ile ek tadilleri gereğince kapalı zarf usulü ile 2. ke2
ihaleye çıkartılmıştır.
2 — İşin tahmini 1986 yılı birim fiatlan ile keşif bedeli 150.173.000,— T L . dir, adı ge
çen işe Bakanlar Kurulunun 1/4/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararı uygulanacaktır.
3 — İhale 16/6/1986 günü, saat 15.00'de Beyoğlu Belediyesi Encümen Salonunda
yapılacaktır.
4 — İhale Dosyası 30.000,— T L . karşılığında Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırılan makbuz
karşılığı Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale- Dosyası almayana yeterlilik
verilmeyecektir.
5 — Bu işe ait geçici teminat 4.506.000,— T L . dir.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 16/6/1986 günü saat 15.00'e kadar makbuz karşılı
ğında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Yeterlik Belgesi Almak İçin;
A) En geç 6/6/1986 günü saat 17.00'e kadar dilekçe ve aşağıda sıralanan belgeler ile
Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
B) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından verilmiş, süresi dolmamış (B) gurubundan en
az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi,
C) Mali güç bildirimi; °7o 4'ü kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi gös
terir banka mektubu,
D) Makina ve Teçhizat Kapasitesi;
Yapım araçları bildirimindeki araçların müteahhide ait olduğunu belgeleyen Noter tas
dikli suret, 1985 yılma ait vergi Dairesince tasdikli amortisman defterinin veya ilgili sayfasının
noter tasdikli sureti, 1986 yılında alınan araç ve makinalann fatura veya noterden alınmış su
reti, araçların 1986 yılına faal olduğuna dair İl Trafik Müdürlüğünden alınmış belgesi,
İstenilen Araç ve Makina Parkı :
C İ N S İ
Damperli Kamyon
Paletli Yükleyici
Lastik Tekerli Yükleyici

Adet

Kendi Malı

Kiralık

12
1
1

5
—
—

7
1
I

E) Taahhüt Bildirimi: Yeterlik Belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına
taahhüde bağlanmış veya bağlanmacak işlerini gösterir belge,
F) Son 5 yılda bitirmiş oldukları ve kesin veya geçici kabulünü yaptırdıkları işlere ait
keşif bedellerinin karne katsayısı ile çarpılarak bulunmuş değerlerini gösterir iş bitirme belgesi,
G) Teknik Personel Bildirimi; Bu işte çalıştıracağı teknik elemanlara ait noterden tas
dikli belge,
H) Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret veSanayii Odası Belgesinin sisli.
7 — Yukarıdaki B,C,D,E,F, G . maddelerinde belirtilen belgelerin incelenmesi sonu
cu, Fen İşleri Müdürlüğünden yeterlik belgesi alınacaktır.
8 — İhaleye katılması yeterli görülen firmaların yeterlilik belgesi, Fen İşleri Müdürlü
ğünce 13/6/1986 günü, saat 17.00'e kadar başvurusu üzerine verilecektir.
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162.579.973

4.880.000 .

26/5/1986

15.00

28/5/1986

10.00

85.785.480
21.511.632

2.574.000
646.000

26/5/1986
26/5/1986

15.00
15.00

28/5/1986
11.00
28/5/1986
15.00
6484/ 1-1

Sayfa : 55

1 — Kığı-Sancak Ayr.-Adaklı yolu toprak işleri, alttemel
nakli, sanat yapıları işi.
2 — Karakoçan-Çan-Kığı yolu alttemel malzemesi nakli ve
temini işi
3— Elâzığ-Bingöl Ayr.-Diyarbakır yolu temel, alttemel nakli işi.

RESMÎ GAZETE

1 — Aşağıda özellikleri belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81/b. maddesi ve emanet işlere ait Uygulama yönetmenüği
esaslarına göre Emanet İnşaat Komisyonlarınca, Kapalı teklif usulü ile taşeronlara yaptırılacaktır.
2 — Bu işelere ait dosyalar her gün mesai saatleri içinde Y o l Yapım Baş Mühendisliğinde görülebilir.
3 — Teklif vermek isteyenlerin aşağıda belirtilen son müracaat gün ve saatine kadar bir dilekçe ile Karayolları 8. .Bölge Müdürlüğüne
müracaat etmeleri ve dilekçelerine;
a) Son üç yıl içinde benzeri özellikte 1. keşif bedelinin yarısı kadar bir iş yaptıklarına dair Resmi Dairelerden alınmış İş Bitirme Belgesi ile
1. keşif bedeli kadar (C) gurubu müteahhitlik karnesini, (Karne suret veya fotokopileri, aslı görüldükten sonra daire yetkililerince tasdik edilecektir.)
b) Yapı Araçları bildirisini; Dosyalarında yazılı makina parkının kendi malı olduğuna dair faturalarla, ihale yılında geçerli olan. 2918
sayılı Kanuna göre hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmenliğine uygun olarak Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış tescil belgelerini; İş ile
ilgili kiralayacağı makinalar için ise iş adı belirtmek suretiyle, iş süresince aynı iste çalıştıracağına dair mal sahibi ile istekli arasında düzenlenmiş
1986 yılı noter tasdikli sözleşme ve kiralanan makinalarm sahibinin olduğunu belirten ruhsat ve tescil belgelerini eklemeleri şarttır.
c) 1986 yılı vizeli Ticaret odası belgesini, istekli şirket ise şirketin halen faaliyette olduğuna dair belgeyi,
d) Mali durum Bildirisini ve ilk ilân tarihinden sonra alınmış 1. keşif bedelinin en az °/o 10'u tutarında kullanılmamış Banka Referans
mektubunu,
e) Teknik Personel Bildirisini,
0 İş Yeri görme belgesini,
g) İmza sirkülerini, (Şirket olması halinde şirket imza sirkülerini),
h) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini, eklemeleri şarttır.
4 — Yeterlik Belgesi için telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Başvuruda genel evrak kaydı geçerlidir.
5 — Yeterlik Belgesi almış bulunanlar, teşeron teklif ve taahhüt mektubunu iç zarfa koyarak, geçici teminat ait alındı veya banka geçici
teminat mektubunu, ilgili servisten alacakları Yeterlik Belgesini ve varsa vekaletnameyi dış zarfa koyarak ihale tarih ve saatinden önce ilgili
Emanet İnşaat Komisyon Başkanlığına vermeleri,
6 — Yukarıda istenilen belgelerin asılları dışında kalan tüm suret ve fotokopilerin 1986 yılı Noter tasdikli olmaları şarttır.
1 — Dilekçelere 150,— T L . hk damga pulu eklenecektir.
İlân olunur.
Keş. Bedeli
Geç. Tem.
Son Müracaat
1h a K
Keş.T Bedeli
Geç.T L
Tem.
Son Müracaat
1 h ave11. Saati
L.
.
Tarihi
ve Saati
Tarihi
İşin Adı
TL.
TL.
Tarihi ve Saati
Tarihi ve Saati
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığından :

E N V A L İ N
Yol Durumu
Dosya Adı
Büyükaçma
Şose
»»

»»

Şimşirlik

"

J 9

»t

Muhtelif

"

Cinsi, Nev'i Boy ve Sınıfı

1
3
4
2
2
11
12
7
4
17
5

M i k i a r ı
M . Dm .
A-det
46.674
46
160
132.804
165.121
219
—
50.000
50
50.000
—
395.000
—
385.000
—
225.000
—
120.000
—
2063 Ster
620 Ster
—
3

5

Muh.
Bedeli
TL.
82.000
69.000
47.000
120.000
100.000
53.000
35.000
39.000
30.000
5.000
7.600

o/o 3
Teminatı
TL.
115.000
275.000
233.000
180.000
150.000
632.000
408.000
263.000
109.000
324.000
142.500
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Dip
Beykdyü
1 — Bolu İli Düzce ilçesi merkezinde bulunan İşletmemiz Büyükaçma, Beyköyü, Şimşirlik, Dip, Göl depolarında mevcut 68 parti muh
teviyatı muhtelif cins orman emvallerinin açık artırmalı satışlarda uygulanacak vade faiz oranı aşağıdadır.
a) Kayın satışları % 25 peşin, % 75'şi 6 ay vadeli olarak,
b) Yumuşak emval ile diğer yapraklılar °/o 50 peşin, Vo 5' ise 3 ay vadeli olarak, Yakacak odun satışları peşin olarak yapılacaktır.
c) Normal mektup faizleri % 40, gecikme faizi °/o 60 olarak uygulanacak,
d) Peşinat alındıktan sonra bakiye alacak ve buna tekabül eden faiz teminata bağlanacak,
Faiz bakiye alacak ile beraber vade sonunda tahsil edilmek üzere ilgili şartnameleri uyarınca satışa çıkarılmıştır.
2 — Vadeli açık artırma 28 Mayıs 1986 Çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda
yapılacaktır.
3 — İhaleye iştirak edeceklerin mutlak surette 1986 yılı vizesi yapılmış kapasite belgelerini, Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, vekilleri
ise kapasite belgeleri ile birlikte vekaletnamelerini göstermek sureti ile satışa iştirak edebilirler. '
4 — Kesin ihale kararından sonra alıcı talebinden döndüğü takdirde geçici teminatı gelir kaydedilir. İkinci defa yapılan açık artırmalı
satışta işletme zararına bir fiat farkı meydana gelirse veya aynı fiata satılırsa ilk alıcı bu fiat farkından doğan zararın tamamını ve ilk ihale
ile ikinci ihale arasında geçen günler için ilk ihale bedeline göre hesaplanacak parti satış tutarının °7o 30 gecikme cezasını ödemeyi kabul eder.
5 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Bolu, Adapazarı, İstanbul, Zonguldak Orman
Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ve İşletmemiz Müdürlüğünle bağlı depolarında görülebileceği,
6 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte geçici teminat makbuzları ile saat 13.00'e kadar yatırarak makbuzları ile birlikte İşletmemiz Satış
Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.
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l.S.N.B.Göknar Tomruk
2.S.N.B.Göknar Tomruk
3.S.N.B.Göknar Tomruk
1 .S.N.B.Kap.Kayın.Tom.
l.S.N.B.Soy.Kayın Tom.
3.S.N.B.KI.Kt.Krs.Kay.Tom.
3.S.K.B.Kl.Kt.Krs.Kay.Tom.
3.S.N.B.İnc.Kl.Kt.Krs.Kay.Tom.
3.S.K.B.İnc.Kl.Kt.Krs.Kay.Tom.
Yapraklı Yakacak Odun
Yapraklı Yakacak Odun

Parti
Adedi

Sayfa : 56

Düzce Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :

1 — Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35.
ile satın alınacaktır.
C i n s i
1 — $ 100, 200 mm. anma çaplı asbestli çimento bo
ru ve özel aksamları.
2 — <>| 125,150,250 mm. anma çaplı asbestli çimento
boru ve özel aksamları.
3 — p 300,350,400,450, 500 mm. anma çaplı asbestli
çimento boru ve özel akşamlan.

maddesi gereğince kapalı teklif (eksiltme) usulü

Miktarı

Tah.Bed.
TL.

Geç.Tem.
TL.

Şart.Bed.
TL.

Tarihi

Saati

66 Kalem

1.116.012.050

33.480.362

50.000

29/5/1986

11.00

106 Kalem

1.396.784.200

41.903.526

50.000

29/5/1986

15.00

143 Kalem

227.880.050

6.836.402

20.000

29/5/1986

15.30
RESMl GAZETE
Sayfa : 57

2 — Eksiltme ihaleleri yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde toplanacak Komisyon ta
rafından yapılacaktır. (Anafartalar İşhanı 10/9 Ankara).
3 — Şartnameler dilekçe karşılığında yukarıda gösterilen bedellerle aynı yerden temin edilebilir. (10. kat 16 No.lu oda).
4 — ihalelere katılacak istekliler engeç 27/5/1986 günü saat 14.00'e kadar İdareye müracaatla ihaleye iştirak belgesi isteğinde buluna
caklardır. Bu belgeyi alıp, almadıklarını 27/5/1986 günü saat 18.00'e kadar öğrenebilirler.
5 — İhaleye girecek firmaların ihaleye iştirak belgesi almak için dilekçelerine ekleyecekleri belgeler;
a) Atelye teçhizat ve tezgah bildirimi,
b) Atelye personel ve teknik personel bildirimi,
c) Bankalardan alınmış mali referans bildirisi,
d) Sanayi Odası kapasite raporu aslî veya noterden tasdikli sureti (geçerlilik süresi doldurmamış olacaktır.)
e) T.S.E. uygunluk belgesi TS 102 (Her çap ve atü için).
6 — İdare iştirak belgesi almak için müracaat eden isteklilerin işyerlerini görerek karar vermek hakkına sahiptir.
7 — İştirak belgesi almayan istekliler ihaleye katılamazlar ve bu hususta herhangi bir hak talep edemezler.
8 — İsteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektup veya makbuzlarını
koymak sureti ile hazırlayacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim et
meleri şarttır. (10. kat No: 9).
9 — Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân olunur.
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Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından

RESMÎ G A Z E T B
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Kıbrısçık Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
DEPOSUNUN
Adı
Yol Durumu
Beslen
»»
»»

»»
»»
»>

K.Doğan

STB.Yol.Üstü
STB.Yol Üstü
STB.Yol Üstü
STB.Yol Üstü
STB.Yol Üstü
STB.Yol Üstü
STB.Yol Üstü
STB.Yol Üstü

Cins ve Nev'i
Boy ve Sınıfı
I.S.N.B.Çam Tom.
lI.S.N.B.Çam Tom.
III.S.N.B.Çam Tom.
III.S.Ks.B.Çam.Tom.
II.S.N.B.Gök Tom.
III.S.N.B.Gök Tom.
İbreli Yakacak Od.
İbreli Yakacak Od.

Parti
Adeti

Miktarı Muh.Bed
MVSter
TL.

4
20
41
1
3
12
63
1

80.257
579.318
1655.420
20.380
68.604
495.463
5290 Ster
196 Ster

Yapacak Emval
Tomruklar Yekûnu
İbreli Yakacak
Odunlar Yekûnu

81

2899.472

64

5486. Ster

GENEL T O P L A M

145

82.000
69.000
47.000
35.000
69.000
47.000
6.500
5300

°7o 3 Geç.
Tem. TL.
197.000
1.200.000
2.339.000
22.000
142.000
699.600
1.036.000
31.000
4.599.000
1.067.000
5.666.000

1 — İşletmemiz Yayla ve Kıbrısçık Bölgelerinin Beslen ve K.Doğan depolarında mev
cut yukarıda Cins, nev'i ve miktarı yazılı (81) parti yapacak 2899.472 M ve (64) parti yakacak
odun 5486.000 Ster % 50'si ile Vo 40 vade faizi peşin, % 50'si 3 ay vadeli, Süresiz banka temi
nat mektubu karşılığı % 60 gecikme faizi alınmak suretiyle, Yapacak emval için 1 model nolu; Yakacak emvaller için 1-2 nolu şartnameler gereğince açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 26/5/1986 tarihine rastlayan Pazartesi günü İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda saat 14.00'de yapılacaktır.
3 — Alıcıların satışa katılabilme şartlarına haiz olmaları ve şartnamelerde belirtilen belge
leri ile birlikte belirtilen gun ve saatte; İhaleden 1 saat önceden % 3 geçici teminatlarını yatırmaları
ve Banka teminat mektubu verecek olanların işletme adını ve satış tarihinin belirtilmesi.
4 — Tebligat sonunda geçici teminatların 15 günlük sürede kat'i teminat iblağ edilmesi
halinde, tebliğ tarihinden itibaren 15 güne ek olarak 15 günlük bir süre normal faiz alınmak
kaydı ile tanınır.
5 — Satışlarla ilgili şartname ve satış öncesi bilgi cetvelileri Orman Genel Müdürlüğü
müzde, Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Çevre Orman İşletme Müdürlüklerinde
görülebilir.
6 — Satışa iştirak edeceklerin teminat makbuzları ile birlikte Komisyonumuza müra
caatları ilan olunur.
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Bursa İli Orhaneu Orman İşletme Müdürlüğünden :
Deposu

Yol Durumu

Cins ve Nev'i

Parti
Adedi

Miktarı

307.000
4.407.000
1.759.000
461.000
47
2643.016
6.934.000
YEKÛN:
1 — İşletmemiz depolarında bulanan orman emvalleri °7o 50 mal bedeli ile vergiler peşin,
bakiyesi ile % 40 faizi 3 ay vadeli suresiz limitli banka mektubu karşılığında olmak üzere model
şartnameler uyarınca açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 27/5/1986 Salı günü saat 14.00'te İşletmemiz Satış Salonunda toplana
cak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Bursa
Orman Bölge Müdürlüğü ile civar işletme müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir.
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve saat 12.00'ye kadar
teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları. Saat 12.00'den sonra teminat ahnmıyacağı, banka
mektubu vereceklerin işletme adını, satış tarihini ve parti numaralarını belirtmeleri ilân olunur.
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Orhaneli
Muhtelif
Muhtelif
Muhtelif

Asfalt
Asfalt-Stab.
Asfalt
Asfalt-Stab.

2.S.N.B.Çk. Tom.
3.S.N.B.Çk. Tom.
3.S.N.B.ÇZ. Tom.
3.S.Ks.B.Çk. Tom.

2
26
13
6

76.074
1591.973
749.925
225.044

Muh.Bed. Teminatı
TL,
TL.
67.000
46.000
39.000
34.000
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İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanlığından :
1 — Fakültemiz Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji ve merkezi röntgen servisinde
kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve kalem miktarı yazılı cihaz ve Demirbaş malzemeler, 2886
sayılı Kanunun 51/p maddesi gereği yurtdışından akreditif yolu ile satın alınacaktır.
2 — Satın alınacak olan cihaz ve demirbaş malzemelere ait idari ve teknik şartname,
Fakültemiz Satınalma Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
3 — Şartnameyi inceleyebilmek için firmanın mümesillik belgesini ibraz etmesi şarttır.
4 — 30/5/1986 gün ve saat 10.30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi
nin (a) bendi gereğince yapılacak ihaleye katılacak firmaların en geç bir saat öncesine kadar
teklif mektuplarını kapalı olarak İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri
gereklidir.
5 — Fakültemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.
6 — Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 — İhale yukarıda anılan gün ve saatte Fakültemiz Dekanlık katında kapalı teklif al
mak suretiyle yapılacaktır.
8 — Taliplilerden istenen belgeler ilgili ihale dosyasındaki idari ve teknik şartnameler
de belirtilmiştir.
CİNSİ
Ortodontik E l Aleti
Ultrasonik Diştemizleme Cihazı
Ünit Yedek Aksamı
Diş Röntgen Cihazı

Miktarı
34
10
10
2

Kalem
Adet
Kalem
Adet

İhale Günü

Saati

30/5/1986
30/5/1986
30/5/1986
30/5/1986

10.30
10.45
11.00
11.15
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Ankara İli Daimi Encümeninden
İşin

Konusu

Nallıhan İlçesi, Durhanlar Köyü yolundaki 13.00 metre açıkhğmdaki köprü inşaatı işi.
Şereflikoçhisar ve Haymana İlçeleri 12. Grup Sanat Yapıları in
şaatı işi.
Çubuk ilçesi, Akkuzulu Köyü yolundaki 15.70 metre açıklığındaki köprü inşaatı işi.
Kalecik İlçesi, 13. Grup Sanat Yapıları inşaati işi.
Nallıhan ilçesi, 14. Grup Sanat Yapılan inşaatı işi.

Keş.Bed.
TL.

Geç.Tem.
TL.

20.000.000

600.000

20.000.000

600.000

22.000.000
29.000.000
29.500.000

660.000
870.000
885.000

Yukarıda konusu, keşif bedeli ve geçici teminatları yazılı işler, 2886 sayılı Yasanın 45
nci maddesi uyarınca açık teklif usujü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. (İdari ve teknik şartnamele
ri uyannca).
a) Bu işlere ait şartnameler Hisarparkı Caddesi Karakuş Sokak No: 3'deki özel İdare
binasında İl Daimi Encümen Kaleminde bedelsiz olarak görülebilir.
b) İhaleleri ayn ayn olmak üzere 28/5/1986 Çarşamba günü saat 10.30*da Hükümet
Konağında İl Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
İsteklilerin son müracaat tarihi olan 23 Mayıs 1986 tarihine kadar Valilik Makamı ka
nalıyla Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne müracaat ederek (C) grubundan karnelerini ibraz et
mek suretiyle alacaktan yeterlik belgeleri ile birlikte 1986 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası
belgesi, imza sirküleri ve geçici teminat, makbuz veya banka mektubuyla Encümenimizde ha
zır bulunmaları gerekir.
Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgrafla yapılacak başvurular dikkate alınmaz.
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M . K . K . Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden :
H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR
Aliağa Gemi Sokum Tesislerimiz ile Kara Hurdası Toplama ve Değerlendirme Merkezinde
bulunan ve aşağıda sıralanan 20 kalem hurda malzeme kapalı zarfla teklif alınarak satılacaktır.
Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü Pk. 35 Aliağa/İzmir ve Genel Müdür
lük Piyasa Satışları Gurup Başkanlığı Tandoğan/Ankara'dan temin edilebilir.
Teklifler engeç 27 Mayıs 1986-Sak günü saat 14.00'e kadar Aliağa Yeni Foça yolu 5.
km. deki Fabrika Müdürlüğümüze verilecektir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
A) Gemi Söküm Tesislerindeki Malzemeler;
Geçici
Takribi
Teminat
TL.
Miktar
Malzemenin Cinsi
Demir Çelik Pik Hurdası
86/117 (Gem Sat-117)
Kitan Separatör Hurdası
86/124 (Gem Sat-124)
Demir Çelik Saç Hurdası
86/132 (Gem Sat-132)
Demir Çelik Saç Hurdası
86/133 (Gem Sat-133)
Demir Çelik Saç Hurdası
86/134 (Gem Sat-134)
Demir Çelik Saç Hurdası
86/135 (Gem Sat-135)
Demir Çelik Saç Hurdası
86/136 (Gem Sat-136)
Köşebent ve Kemere Hurdası
86/137 (Gem Sat-137)
Demir Çelik ve Pik Vana Hurdası
86/138 (Gem Sat-138)
Demir Çelikli Bakır Hurdası
86/139 (Gem Sat-139)
B)

250 Ton

2.500.000

5 Adet

400.000

100 Ton

1.100.000

200 Ton

2.200.000

300 Ton

3.300.000

400 Ton

4.400.000

150 Ton

1.500.000

200 Ton

2.000.000

40 Ton

600.000

15 Ton

1.700.000

150 Ton

2.500.000

60 Ton

910.000

1500 Ton

9.000.000

60 Ton

1.000.000

60 Ton

750.000

130 Ton

1.800.000

25 Ton

330.000

25 Ton

1.500.000

20 Ton

200.000

Kara Hurdası Tesislerindeki Malzemeler,

Zincir Hurdası
86/101 (Top Sat-101)
Lastik Hurdası (Jantsız)
86/105 (Top Sat-105)
Demir Çelik Hurdası
86/116 (Top Sat-116)
Karışık Boru Hurdası
86/117 (Top Sat-117)
Akü Hurdası
86/118 (Top Sat-118)
Lastik Hurdası
86/119 (Top Sat-119)
Galvanizli Köşebent, Lama, Saç Hurdası
86/120 (Top Sat-120)
Alüminyum Hurdası
86/121 (Top Sat-121)
İnşaat Demiri Hurdası (0 20-30 mm.)
86/122 (Top Sat-122)
Kangal Tel Hurdası (f 2-3 mm.)
86/123 (Top Sat-123)

13 Ton
160.000
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Seben Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Muh.
% 3 Geç.
Parti
Miktarı
Bed.
Teminatı
Deposunun
TL.
Adedi M'.Dm'.St. T L .
Cins ve Nev'i
Adı ve Yoldurumu
627.200
302.936 69.000
14
Taşlıyayla Stabilize Yol Üt. 2.S.No.Boy.Çam.Tom.
»*
»»
»» >>
3.S,No.Boy.Çam.Tom.
29 1153.706 47.000 1.626.800
>)
>»
>» »»
Kalın Kutur.Gök.Mad.Dr.
1
12.791 35.000
13.400
Yapacak envai Yekünü
Taşlıyayla Stabilize Yol Üt. İbreli Yakacak Odun

44
11

1469.433
657.000 St.

6.500

2.267.400
128.100

2.395.500
24.000
450
2.419.950
1 — İşletmemizin Taşlıyayla ve Seben Bölgelerinin Taşlıyayla depolarında mevcut yukarıda cins
Nev'i miktarları yazılı (44) parti yapacak, orman emvalleri % 50'si ile % 40 vade faizi peşin % 50 3 ay
vadeli süreniz banka Teminat mektubu karşılığında 1 Model Şartname yakacak odunların 2 Model No.lu
müsadereli araçlar 1 model No.lu şartnameler gereğince açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Yaka
cak odunların ve müsadereli araçların satış bedellerine vade uygulanmaz.
2 — 'Açık artırma 30/5/1986 tarihine raslayan Cuma günü İşletmemiz satış salonunda toplanacak
komisyon huzurunda saat 14.00'de yapılacaktır.
3 — Alıcıların satışa katılabilme şartlarına haiz olmaları ve şartnamelerde belirtilen belgeleri ile
birlikte belirtilen gün ve saatte 1 saat önceden % 3 geçici teminaüarnı yatırmaları ve Banka Mektubu ve
receklerin İşletme adını ve satış tarihini belirtmelerini.
4 — Tebligat sonunda geçici teminatların 15 günlük bir süre normal faizi alınmak kaydıyle 15 gün
süre tanınır.
5 — Satışla ilgili Şartnameler ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğümüzde, Bolu
Orman Bölge Müdürlüğümüzde, çevre Orman İşletme Müdürlüklerinde ve " İşletmemizde görülebilir.
6 — Satışa iştirak edeceklerin teminat makbuzları ile birlikte komisyonumuzca müracaatları ilân
olunur.
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55
1
1

işletme Merkezi Musadereli Araç Traktör
»»
»»
»»
Kani Arabası

1
1

800.000
15.000

İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 No.lu İhale Komisyon Başkanlığından :
Sirkeci/İSTANBUL
1 — M.S.B. (K.K.K.Dz.K.K.) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı üç kalem malzeme hiza
sında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile
ihalesi Sirkeci İstanbul İç. Tedarik Bölge Başkanlığı 2 No.lu İhale Komisyon Bşk.lığınca yapı
lacaktır. Aranacak belgeler şartnamenin 3. maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale
saatine kadar Komisyona verilmiş olması sattır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tama
mı bir istekliye ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı isteklilere de ihale edilecektir.
2 — Evsaf, şartnamesi Ankara ve İzmir İç. Tedarik Bölge Başkanlıklarında Evsaf, şart
namesi ve numunesi Komisyonda görülebilir.
Geçici
Tutarı
Teminatı
İhale Gün
C İ N S İ
Miktarı
TL.
TL.
ve Saati
K- Çorap, siyah er uzun
konçlu
Dz-Çorap, er siyah
naylon Tip-2
Dz-Çorap, siyah naylon
öğr. Tip-1

1.350.000 Çf.

405.000.000

12.150.000

12 Haziran 1986

250.000 Çf.

62.500.000

1.875.000

Perşembe

20.000 Çf.

5.000.000

150.000

472.500.000
Bölünebilen 450.000 Çiftlik bir grubuna
girildiği taktirde G . Teminatı

14.175.000

Saat : 11.00

4.050.000,— T L . dır.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a mad
desine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.
Toplam
Toplam
İhale
İhale
Tah.Bedeli
Geç.Tem.
No.
Cinsi ve Miktarı
TL.
TL.
Tarihi ve Saati
86-51D-066 Bilgisayarlı Otomatik Çizim Siste
mi (1 Adet).
65.000.000
1.950.000 28/5/1986
11.00
86-54D-055 Sisal Halat $ 28 mm. çapında
(5.000 m.).
8.500.000
255.000
2/6/1986
11.00
86-72D-068 Leece-Neville Yedek Parçalan (4
Kalem).
11.325.000
339.750
3/6/1986
11.00
86-72D-036 Mack Yedek Parçalan (36 Kalem). 28.471.000
854.130
4/6/1986 11.00
86-72D-Q42 Chevrolet Yedek Parçalan
(17 Kalem).
'
10.498.600
314.958
5/6/1986 11.00
2 — İhale DSİ Makina, İmalât ve Donatım Dairesi Başkanlığında-(Yücetepe Man. R/7 ANKA
RA) toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. İstekliler; şartnameleri, şartname numarasını sa
rih adreslerini belirttikleri bir dilekçe ile aynı yerden veya İstanbul'da DSİ 14. Bölge Mudürluğü'nden
(Libadiye Caddesi Çamlıca - İSTANBUL) 1.000,—'er TL. karşılığında temin edebileceklerdir.
3 — İsteklilerden aranacak belgeler :
İhale evrakında belirtilen nitelikte, isteklinin tebligat adres beyanı, kanuni ikametgah belgesi, hali
faaliyet belgesi, imza sirküleri, vekâleten ihaleye katılmıyor ise teklifte bulunanın vekâletnamesi ve imza
sirküleri, teminata ait belge, istekliler ortak girişim ise ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi
ve eksiltme şartnamesinde belirtilen diğer belgelerden ibarettir.
4 — İstekliler, teklif mektuplarım yukarıda belirtilen belgeler ve şartnamesinde belirtilen diğer ve
saikle birlikte en geç ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim
edeceklerdir.
5 — Postada geciken teklifler işleme konulmayacaktır.
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ORÜS Kurumu Ayancık Müessese Müdürlüğünden :
1

İşletmesi
thsangazi
Daday
Azdavay
Küre
Bozkurt
Pınarbaşı
Çatalzeytin
Çatalzeytin
Taşköprü
Boyabat
Sinop
Sinop

Deposu
Tüm Depolar
>,
,»
»,
,,
,»
,,
»
»,
»»

»»
»,
»,
,*
,»
*,
,,
,,
,»

Cinsi
Çam
Çam-Göknar
Göknar
Çam-Göknar
Kayın
Göknar
Çam-Göknar
Kayın-Meşe
Çam-Göknar
Çam-Göknar
Göknar
Kayın

Miktarı (M .)
t % 100
4000
5000
2000
4500
1800
1300
1400
2100
5000
6000
4000
3800

Muh.
Bedel
TL.
4.901
4.818
4.620
3.766
3.734
5.044
2.527
3.285
2.981
3.137
2.403
3.124

Geçici
Teminat
TL.
588.120
722.700
277.200
508.410
201.636
196.716
106.134
206.955
149.050
564.660
288.360
356.136

1 — Yukarıda muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı olan emvalin nakliye işi ORÜS JCurumu
Satınalma Yönetmeliği esaslarına ve dosyasında mevcut şartnameye göre kapalı zarf usulü teklif almak
suretiyle ihale edilecektir.
2 — İhaleye girecekler geçici teminatlarını ihale saatinden önce Müessesemiz veznesine
yatıracaklardır.
3 — İhale 28 Mayıs 1986 Çarşamba günü saat 14.00'de Müessesemizde yapılacaktır.
4 — İhaleye ait şartnameler mesai saatleri dahilinde Müessesemizde görülebilir.
5 — İstekliler dosyasındaki örneğe göre tanzim edecekleri teklif mektuptan ile birlikte bu işe ait
teminat mektuplarını bir zarfa koyarak ihale saatinden önce Müessesemiz Satınalma Komisyonu Başkan
lığına vermeleri, postadaki gecikmeler kabul ediuniyecektir.
6 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta veya bir süre pazarlığa bırak
makta serbesttir.
7 — Teminatlarını yatırmış bulunan iştirakçiler şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
8 — Sert ve yumuşak envai için ayn ayrı % üzerinden eksiltme usulü fıat teklifi verileceği ilân
olunur.
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Çeşitli İlânlar
Yenimahalle Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden :
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 69250-D nolu plan Müdür
lüğümüz ilân tahtasına asılmıştır.
İlânen ilgililere duyurulur.
Ada

Persel No:

2108

3
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Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu Başkanlığından :
Kitap Yazan Dr. Emin Derman'dan intikâl eden "Cinsel Birleşme Pozisyonlan" ve "Ger
dek Gecesinin Sorunları ve Başansı" isimli kitapların Kurulumuzca incelenmesi istenmekle
mezkûr kitaplar incelenmiş; 18 yaşından küçüklerin maneviyatlan üzerinde muzu* tesir yapa
caklarına ve cinsi arzuları tahrik ve istismar eder nitelikte genel ahlâka aykırı mahiyette müs
tehcen olduklarına 10/5/1986 tarihinde karar verilmiştir.
İlgililere duyurulur.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden :
Vakfın Adı : Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı.
Vakfedenler : Abdullah Ustaosmanoğlu, Muhammed Ustaosmanoğlu, Hasan Yılmazer,
Kemal özcan, Mehmet A l i Kartal, A l i Ulvi Uzunlar.
Vakfın İkametgahı : İstanbul
Tescil Kararı Veren : Eyüp 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 31/3/1986 gün,
Mahkemenin Adı : 1985/65 Esas, 1986/295 sayılı kararı.
Vakfın Gayesi : a) Bayrampaşa Devrim mahallesi* Yeşil camii, Kur'an kursu pansi
yonu, müezzin imam, kur'an kursu öğreticileriyle bu müesseselerde görevli personeller İçin
yapılmış ve yapılacak meşrutaları ve akarları onarmak, bakımlarını sağlamak gerektiğinde,
eksiklerini yıkıp bunlann yerlerine veyahut imkanlar nisbetinde başka arsalar (Satın alma ve
ya bağış yoluyla) temin etmek suretiyle yenilerini inşa etmek. Bu tesislerin giderlerini karşılamak.
b) Dini ilimler yönünden bilgilerini artırmak isteyen ve ihtisas yapmayı arzulayan her
tahsil seviyesindeki öğrencilerle, fakirlik sebebiyle tahsile devam etme imkanı kalmayan öğ
rencilere, camii kur'an kursu personel ve öğrencilerine hertürlü aynı ve nakit yardımlarda bu
lunmak.
c) İhtiyaç sahiplerine; mütevelli heyetinin belirleyeceği şekillerde yardımcı olmak,
ç) Mezkur hizmet ve gayelerin tahakkuku için gelir getirmek amacıyla işletmeler kur
mak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek ve bunlarla yardımlaşmak.
Vakfın Mal Varlığı: 1- 2.500.000,— T L . nakit para 2- İstanbul İli, Eyüp ilçesi, Sağmal
cılar Köyü, Yeni Açılan Yıl sokak 8/4 pafta, 2174 parselde kayıtlı 296.67 m sahalı dört katlı,
dört daireli betonarme apartman.
2

Vakfın Organları : a) Mütevelli Heyeti, b) Vakıf Müdürü,
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13 mad
desi gereğince ilân olunur.
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden :
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazır
lanan 8 Aralık 17 Temmuz tarihleri arasındaki Kanunlar, T B M M Kararlan, Kanun Hük
münde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Kararları (Andlaşmalar ve Sözleşmeler, Türk
parası Kıymetini Koruma Kararları, Tüzükler, Yönetmelikler), Yargıtay, Danıştay ve
Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kararlarını ihtiva edenŞ inci Tertip 23 Cilt DÜSTUR
İşletmemiz Satış Bürolarında KDV. hariç 8000 T L . ya satılmaktadır.
İlgililere Duyurulur.
NOT : Talepte bulunanların 600,— T L . Posta ücreti ile kitap bedelini T.C. Z i 
raat Bankası Ankara - Dışkapı Şubesi 30400/65 numaralı İşletmemiz hesabına gönder
melerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğü
müze bildirmelerini rica ederiz.
Resmî Gazete'de 8/12/1983 ile 17/7/1984 tarihleri arasında yayımlanan mevzu
atın Resmî Gazete tarih ve sayısı ile Düstur, Tertip ve Cilt'ini belirten FİHRİST % 10
KDV dahil 330.— T L . karşılığında, 5 inci tertip 22 cilt DÜSTUR ise iki kitap halinde
% 10KDVdahil7.150,—TL. karşılığında Resmî Gazete satış büromuzda temin edilebilir.
Posta ile talepte bulunanlar, Fihrist için 150,— T L . Düstur için 500,— T L . Pos
ta ücretini de ilâve ederek Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - A N K A R A 30400/65 numa
ralı İşletmemiz hesabına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya
fotokopisini göndermeleri gereklidir.
İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Resmî Gazete Fihristi
Yasama Bölümü :
Sayfa

Kanun
3285 Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu

1

Yürütme ve İdare Bölümü :
Bakanlar Kurulu Karan
86/10497 Turizm Yatırımlarım Hızlandırmak Maksadıyla Arazi ve Gayrimen
kul Tesislerinde Sürat Sağlamak Üzere Ekli Kararın Yürürlüğe
Konulması

11

Atama Karan
— Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Karan

12

Sınır Tesbit Kararlan
— İki Adet Sınır Tesbit Kararı

12

Tebliğ
— Bir Adet Standart Tebliği

13

— İlânlar

15
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

