
T.C. 
Resmi Gazete 

Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) — 7 Ekim 1920 

Yönetim ve yazı işleri için 
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 

Yayın Gene l Müdürlüğüne 
başvurulur 

7 Ağustos 1986 
PERŞEMBE Sayı : 19188 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Milletlerarası Sözleşme 
Karar Say ı s ı : 86/10753 

23 Ağustos 1983 tarihinde (17 maddesinin 2 paragrafına ihtirazı kayıt ko-
nulmak suretiyle) imzalanan ve 1/11/1984 tarihli ve 3070 sayılı Kanun ile onaylan-
ması uygun bulunan ekli «Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Söz-
leşme'nın onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 5/6/1986 tarihli ve EIBD-1II-750 
218-1352-2897 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 uncu 
ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/1986 tarihinde kararlaştırıl-
mıştır. 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T ÖZAL 
Başbakan 

I K ERDEM 

Devlet Bak - Başbakan Yrd 

M V DİNÇERLER 

Devlet Bakanı V 

Z YAVUZTÜRK 

Millî Savunma Bakanı 

K OKSAY 

Devlet Bakanı 

M T TİTİZ 

Devlet Bakanı 

A M YILMAZ 

Devlet Bakanı 

A KARAEVLİ 

Devlet Bakanı 

M V DİNÇERLER 

Devlet Bakanı 

M N ELDEM 

Adalet Bakanı 

Y AKBULUT 

İçişleri Bakan 

A K ALPTEMOÇİN 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. EMİROĞLU 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 

Ulaştırma Bakanı 

H. C. A R A L 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

A M YILMAZ 

Dışişleri Bakanı V 

I S GİRAY M AYDIN 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Y AKBULUT M KALEMLİ 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

S N TÜREL M EMİROĞLU 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kultur ve Turizm Bakanı V 

Yürütme ve İdare Bölümü Say fa 1 

Resmî Gazete Kodu : 0 7 0 8 8 6 Resmî Gazete Fihristi 64 Sayfadadır 

c • 

T.ÖZAL 

nı 



Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 7 Ağustos 1986 — Sayı: 19188 

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme 
Bu Söz le şmeye Taraf Devletler, 
Tüm Devletlerin, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla gel işt irme ve uygulama 

haklarını ve nükleer enerjinin barışçı kul lanımından elde edilecek yararlarla ilgili 
m e ş r u menfaatlerini TANIYARAK, 

Nükleer enerjinin barışçı kullanımı iç in milletlerarası işbirliğini kolaylaş-
t ırma gereğine İNANARAK, 

Nükleer maddelerin kanun dışı yollarla elde edilmesi ve kul lanı lmasından 
doğması muhtemel tehlikeleri bertaraf etmeyi ARZULAYARAK, 

Nükleer maddelerle ilgili suçların ciddi mahiyette o lduğuna ve bu tür suç
ların önlenmesi , tesbit edilmesi ve cezalandırı lması hususunda uygun ve müessir 
tedbirler al ınmasının acil ihtiyacına İNANARAK, 

Her Taraf Devletin milli hukukuna ve bu sözleşmeye uygun olarak, nükleer 
maddelerin fiziki korunması için müess ir tedbirler tesis etmek üzere milletlerarası 
işbirliği iht iyacım BİLEREK, 

Bu Sözleşmenin, nükleer maddelerin emniyetle transferini kolaylaştırması 
gerekt iğ ine İNANARAK, 

Nükleer maddelerin ülke içi kullanımı, depolanması ve taş ınmasında fiziki 
korunmanın ö n e m i m de V U R G U L A Y A R A K , 

Askeri amaçlarla kul lanı lan nükleer maddelerin müess ir fiziki korunmasının 
önemini ve bu türden maddelere katı fiziki korunma tedbirleri uygulanmakta ol-
duğu ve bunun devam ettirileceği görüşünü KABUL EDEREK, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmış lardır: 

M A D D E 1 — 
Bu Sözleşmenin amaçları açısından, 
a) «Nükleer Madde», Plutonyum-238 izotop konsantrasyonu % 80'ni aşma

yan Plütonyum, Uranyum-233, Uranyum-233 veya Uranyum-235 izotoplarınca zen-
ginleştiri lmiş Uranyum, cevher ve cevher artığının dışında, tabiatta bulunduğu 
şeki lde izotop karışımlarını ihtiva eden Uranyum, yukarıdaki maddelerin bir veya 
daha fazlasını ihtiva eden herhangi bir nükleer madde, 

b) «235 veya 233 izotoplarınca zenginleşt iri lmiş uranyum», 235 ve 233 izo-
topları toplamının 238 izotopuna oranı, tabiattaki şekliyle 235 izotopunun 238 izo
topuna oranından daha fazla miktarda 235 veya 233 izotoplarından birini veya 
her ikisini ihtiva eden uranyum; 

c) «Milletlerarası nükleer taşıma», bir nükleer madde yükünün, herhangi bir 
taş ıma şekli ile devlet sınırları d ış ına çıkarılması amacıy la devlet içindeki gönde-
ricinin tesisinden ayır ı lmasından başlayarak alıcı devlette taş ımanın son bulacağı 
tesise varmas ıy la sona erecek olan taşıma; 

anlamındadır. 

MADDE 2 — 
1 Bu Sözleşme, barışçı amaçlar la kul lanı lan nükleer maddenin milletlerarası 

nükleer taşıması s ırasında uygulanacaktır . 
2. Bu Sözleşme, 3. ve 4. maddeler ile 5. maddenin 3. paragrafı istisna olmak 

üzere, barışçı amaçlarla kul lanı lan nükleer maddenin ü lke içi kullanımı, depolan
ması ve taş ınmasında da uygulanacaktır . 

3. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, barışçı amaçlar için kullanı lan nükleer 
maddenin ülke içi kullanımı, depolanması ve taş ınması konusunda, Taraf Devlet
lerin 2 paragraf ile açıkça kabul ettikleri taahhütler dışında, bir Devletin, sözko-
nusu nükleer maddenin ülke içi kullanımı, depolanması ve takınmasına il işkin ege-
menlik haklarını etki leyeceği şeklinde yorumlanmayacakt ır . 
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M A D D E 3 — 
Her Taraf Devlet, kendi milli mevzuatı çerçevesinde ve milletlerarası hukuka 

uygun olarak, milletlerarası nükleer tas ıma sırasında, kendi topraklarında veya 
kazai yetkisi altında bulunan gemi veya uçaktaki nükleer maddenin, bu gemi veya 
uçak o ülkeye veya o ülkeden taş ıma yaptığı sürece EK 1'de belirtilen düzeylerde 
korunması için gerekli tedbirleri mümkün olduğu ölçüde alacaktır 

M A D D E 4 — 
1. Hiçbir Taraf Devlet, nükleer maddenin, milletlerarası nükleer taş ıma sı

rasında EK I'de belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminat almadıkça, bu 
maddeyi ihraç etmeyecek veya bu maddenin ihraç edilmesine irin vermeyecektir 

2 Hiçbir Taraf Devlet, nükleer maddenin, milletlerarası nükleer taş ıma sı
ras ında EK I'de belirtilen düzeylerde korunacağ ına il işkin teminat almadıkça, bu 
sözleşmeye taraf olmayan bir Devletten bu maddeyi ithal etmeyecek veya bu mad
denin ithaline izin vermeyecektir. 

3. Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletler arasındaki mil
letlerarası nükleer taş ıma sırasında, nükleer maddenin m ü m k ü n olan ölçüde, EK 
I'de belirtilen düzeylerde korunacağına il işkin teminat almadıkça, sözkonusu nük-
leer maddenin kara veya iç su yollan vası tas ıyla ya da hava veya deniz limanları 
yoluyla topraklarından geçmes ine izin vermeyecektir 

4 Her Taraf Devlet ülkesinin bir bölgesinden diğer bir bölgesine milletler-
arası sular veya milletlerarası hava sahası yoluyla taş ınmakta olan nükleer mad-
deye, milli kanunları çerçevesinde EK I'de belirtilen düzeylerde fiziki koruma uygu
layacaktır 

5. Bu maddenin 1 ila 3. paragrafları uyarınca nükleer maddenin EK I'de 
belirtilen düzeylerde korunacağına ilişkin teminatı almakla yükümlü bulunan Ta
raf Devlet, nükleer maddenin kara veya iç su yol larından geçmes i ya da hava ve-
ya deniz l imanlarına girmesi beklenilen Devletleri tesbit edip bunlara önceden bilgi 
verecektir 

6. Bu maddenin 1 paragrafında belirtilen teminat alma mesuliyeti ithal eden 
devlet sıfatıyla taş ımaya katı lan Taraf Devlete karşılıklı an laşma jle devredilebilir 

7 Bu madde hiç bir şekilde, bir Devletin hava sahası ile karasuyu üzerin-
deki de dahil olmak üzere toprağı üzerindeki egemenl iğ i ve yetkilerini etkileyecek 
şekilde yorumlanamayacakt ır . 

M A D D E 5 — 
1 Taraf Devletler, nükleer maddelerin fiziki korunmasında ve nükleer mad

denin izinsiz el değişt irmesi , kullanılması veya tadili veya ciddi bir tehlike hali söz-
konusu olduğu durumlarda, nükleer maddenin gen al ınması ve bu konuda gerekli 
karşı fiiller için koordinasyon sağlanmasından mesul temas noktasını ve Merkezi 
makamını belirleyerek, doğrudan veya Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı aracı-
l ığ ıy la birbirlerine bildireceklerdir 

2. Nükleer maddenin, hırsızlık, soygun veya diğer hertürlü kanundışı yolla 
elde edilmesi veya bu hususlarda ciddi bir tehlike ile karşı karş ıya olması halle
rinde, bu maddenin geri al ınması ve korunması için, Taraf Devletler talepte bulu
nan her Devlete, milli mevzuat ına uygun olarak, mümkün olan azami ölçüde işbir-
liği ve yardımlaşmayı sağlayacaklardır Özell ikle 

a) Her Taraf Devlet, nükleer maddenin herhangi bir hırsızlık, soygun veya 
diğer her turlu kanundışı yolla elde edilmesi veya bu hususlarda ciddi bir tehlike 
ile karşı karş ıya olması hallerinde mümkün olan süratle, ilgili görebileceği diğer 
Devletleri ve gerektiğinde Milletlerarası Kuruluşları haberdar etmek üzere gerekli 
tedbirleri alacaktır 
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b) İlgili Taraf Devletler, tehlikedeki nükleer maddenin korunması , taş ıma 
kabının bütünlüğünün belirlenmesi veya kanun dışı bir yolla elde edilen nükleer 
maddenin geri alınması amacıyla, birbirleri ile veya Milletlerarası Kuruluşlarla 
gerektiğinde bilgi alış verişinde bulunacaklar ve: 

(il Bu çabalarını diplomatik veya anlaştıkları diğer yollarla koordine ede-
cekler, 

(ii) Talepte bulunulmuşsa, yardım edecekler, 
(iii) Yukarıda belirtilen fiiller sonucu çal ınan veya kaybolan nükleer mad

denin geri alınmasını sağlayacaklardır. 
Bu işbirliğinin uygulanma şekli, ilgili Taraf Devletlerce belirlenecektir. 
3. Taraf Devletler, milletlerarası taş ımada nükleer malzemenin fiziki korun

ması sistemlerinin tasarlanması, devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için görüş almak 
amacıy la gerektiğinde birbirleriyle doğrudan ya da Milletlerarası Kuruluşlar ara-
cılığı ile işbirliğinde ve ist işarede bulunacaklardır. 

M A D D E 6 — 
1. Taraf Devletler, bu Söz leşme hükümleri uyarınca bir diğer Taraf Devlet-

ten al ınan veya bu Sözleşme'nin uygulanmas ıy la ilgili olarak yapı lan bir ça l ı şmaya 
kat ı lmayla sağlanan herhangi bir bilginin gizli l iğini korumak için milli mevzuatla-
rına uygun gerekli tedbirleri alacaklardır. Eğer Taraf Devletler, Milletlerarası Ku
ruluşlara gizli bilgiler verirlerse, bu bilgilerin gizli l iğinin korunmasını sağlayacak 
tedbirler alınacaktır. 

2. Taraf Devletlerden, milli mevzuat ının aç ıklanmasına izin vermediği veya 
Devlet güvenliğini veya nükleer maddenin fiziki korunmasını tehlikeye sokacak 
herhangi bir bilginin sağlanması bu Söz leşme yoluyla istenmeyecektir. 

M A D D E 7 — 
1 Kasti olarak iş lenen 
al Nükleer maddenin herhangi bir kişinin sağl ığının ciddi bir biçimde bozul-

masına, ö lümüne ya da mala karşı önemli bir zarar vukuuna yol açan veya bun
lara yol açabilecek biç imde kanuni bir yetkiye dayanmaksız ın elde edilmesini, 
bulundurulmasını , kullanılmasını, transferini, değiştirilmesini, atı lmasını veya sa-
çılmasını oluşturan bir fiil; 

b) Nükleer maddenin çal ınması veya gasbı; 
c) Nükleer maddenin zimmete geçirilmesi veya hile ile elde edilmesi, 
d) Tehdit, kuvvet kullanma veya diğer herhangi bir zorlama yoluyla nük-

leer madde talebini meydana getiren bir fiil, 

(i) (i) Herhangi bir kişinin ö lümüne veya sağl ığının ciddi bir b iç imde bo
zulmasına veya mala karşı önemli bir zarara yol açmak için nükleer maddenin kul
lanı lacağına veya, 

(ii) Bir gerçek veya tüzel kişiyi Milletlerarası Kuruluşu veya Devleti herhan-
gi bir fiilde bulunmaya ya da bu fulden kaç ınmaya zorlamak için (b) paragrafın
da belirtilen suçlardan birinin iş leneceğine 

dair tehdit, 

f) (a), (b) veya (c) paragraflarında belirtilen suçlardan herhangi birinin 
iş lenmesine teşebbüs ile, 

g) (a)'dan (f)'ye kadar olan paragraflarda belirtilen suçlardan herhangi 
birine katı lmayı meydana getiren fiil, 

Her Taraf Devletçe milli mevzuat ına cezayı gerektiren bir s u ç olarak dahil 
edilecektir 
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2. Her Taraf Devlet, vahim maliyetlerini gözönünde bulundurarak, bu mad-
dede belirtilen suçları uygun cezalarla müeyyide alt ına alacaktır. 

M A D D E 8 — 
1 Her Taraf Devlet 7. maddede yer alan suçlar üzerinde, a şağ ıda belirtilen 

hallerde, yargı yetkisini tesis etmek için gerekli görebileceği , tedbirleri alacaktır. 
a) S u ç u n o Devletin toprakları üzerinde veya o Devlette kayıt l ı gemi ya da 

uçakta iş lenmiş olması, 
b) S u ç u işlediği iddia olunan kiş inin o Devletin tabiyetinde olması . 
2 Aynı şekilde, her Taraf Devlet, suçu işlediği iddia olunan kiş inin kendi 

ülkesinde bulunması ve 11. madde uyar ınca 1 paragrafında belirtilen Devletlerden 
hiçbirine iade etmemesi durumunda bu suçlar üzerinde kazai yetkisini tesis etmek 
için gerekli görebileceği tedbirleri alacaktır. 

3. Bu Sözleşme, milli mevzuata göre uygulanmakta olan mevcut herhangi 
bir cezai yargı yetkisini kaldırmaz 

4. 1. ve 2. paragraflarda sözü edilen Taraf Devletlere ilaveten her Taraf Dev
let ihraç veya ithal eden Devlet olarak millet lerarası nükleer taş ımaya katıldığı du-
rumlarda, Devletler hukukuna uygun bir biçimde, 7. maddede belirtilen suçlar ü z e -
rinde kazai yetkisini tesis edebilir. 

M A D D E 9 — 
Taraf Devlet, suçu işlediği iddia edilen kışı kendi ülkesinde bulunuyorsa şart-

ların buna izin verdiğine kanaat getirmesi halinde, tutuklama da dahil olmak ü z e -
re, kişiyi takibat veya geri verme amacı ile haz ır bulundurmayı sağ lamak için 
milli mevzuat ı uyar ınca gerekli tedbirleri alacaktır. Bu maddeye göre a l ınan ted
birler, 8. maddeye uygun olarak kazai yetkisini tesis etmesi gereken Devletlere ve 
gerektiğinde ilgili diğer bütün Devletlere gecikmeksizin bildirilecektir. 

M A D D E 10 — 
Taraf Devlet, suçu işlediği iddia edilen kişi kendi ülkes inde bulunuyorsa, bu 

kişiyi iade etmediği takdirde herhangi bir istisna yapmaksız ın ve gereksiz gecikme-
ye yol açmaksızın, milli mevzuat ına uygun usullere göre, ilgili hakkında takibat 
açı lmak üzere konuyu yetkili makamlar ına intikal ettirir. 

M A D D E 11 — 
1. 7. maddede belirtilen suçlar, Taraf Devletler arasında mevcut bulunan 

herhangi bir suçluların iadesi anlaşmasına, iadeye esas suçlar olarak eklenecektir 
Taraf Devletler, bu suçları gelecekte birbirleriyle yapacakları suçluların iadesi an
laşmalarına iadesi m ü m k ü n suçlar olarak dahil ötmeyi taahhüt edeceklerdir. 

2. Eğer bir Taraf Devlet, suçlunun iadesini bir anlaşmanın mevcut bulunma-
sı şartına bağlamış ise aralarında suçluların iadesi anlaşması bulunmayan diğer 
bir Taraf Devletten suçlunun iadesi talebini aldığı takdirde, arzu ederse bu sözleş
meyi, yukarıda belirtilen suçlar konusunda, suçluyu iade için hukuki dayanak ola-
rak addedebilir. İade, talep eden Devletin kanunlar ında belirlenen diğer şartlara 
tabi olacaktır. 

3. İadeyi, aralarında bir anlaşmanın mevcudiyeti şart ına b a ğ l a m a y a n Taraf 
Devletler yukarıda belirtilen suçları talep eden devletin mevzuat ındaki koşullara 
bağlı olarak iadeye esas suçlar olarak tanıyacaklardır. 

4. Taraf Devletler arasında, suçluların iadesi bakımından her bir suç, sa-
dece işlendiği yerde değil, 8. maddenin 1. parağraf ına göre yargı yetkisini kurması 
gereken Taraf Devletlerin sınırları iç inde de iş lenmiş bir suç olarak muamele gö
recektir. 
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M A D D E 12 — 
7. maddede belirtilen suçlardan herhangi biri ile ilgili olarak hakkında taki-

bat yapı lan her kişiye, takibatın butun safhalarında adil bir muamele sağlanacaktır 

M A D D E 13 — 
1. Taraf Devletler, madde 7de belirtilen suçlarla ilgili cezai takibat ile bağ

lantılı olarak, takibat için gerekli delillerin verilmesi dahil olmak üzere, birbirle-
rine mümkün olan en fazla yardımı sağlayacaklardır Butun durumlarda, talep edi
len Devletin mevzuat ı uygulanacakt ır 

2. 1 paragrafta belirtilen hükümler, bütünüyle veya bir bölümüyle adli yar-
dımlaşma konusunu düzenleyen veya düzenleyecek ikili veya çok taraflı herhangi 
bir an laşmadan doğan taahhütleri etkilemeyecektir. 

M A D D E 14 — 
1. Her Taraf Devlet bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağ layan mevzuatı 

hakkında saklayıc ıya depoziter) bilgi verecektir Saklayıcı bu tür bilgileri tüm Ta-
raf Devletlere periyodik bir şekilde iletecektir. 

2. Bir sanık hakkında takibat yapılan Taraf Devlet, takibatın sonucunu, 
mümkün olduğu her zaman, ö n c e doğrudan ilgili Devletlere bildirecektir. Taraf 
Devlet, sonucu t ü m Devletlere bilgi verecek olan saklayıc ıya da bildirecektir 

3. Suçun, iç kul lanım depolama veya taş ımada barışçı amaçlarla kul lanı lan 
nükleer maddeyi ilgilendirmesi ve sanık ile nükleer maddenin her ikisinin suçun 
işlendiği- Taraf Devletin ülkesinde kalması halinde, bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, 
Taraf Devletin böyle bir suç sonucu girişi len cezai takibat hakkında bilgi sağ lamaya 
mecbur olduğu şekl inde yorumlanmayacaktır . 

M A D D E 15 — 

Ekler bu Sözleşmenin ayrı lmaz birer parçasıdır 

M A D D E 16 — 
1. Söz leşmenin yürürlüğe girmesinden 5 yı l sonra, saklayıcı taral ından, söz-

leşmenin uygulanmasın ı ve giriş, hüküm bölümü ile eklerinin o zaman geçerli du-
rumun ışığında yeterli l iğini gözden geçirmek üzere, Taraf Devletler aras ında bir 
konferans düzenlenecektir . 

2 Taraf Devletler çoğunluğu sağlayarak, saklayıc ıya tevdi edecekleri bir 
teklif ile, 5 yı ldan az aralıklarla olmamak üzere, aynı amaç la yeni konferanslar 
düzenlenmesini isteyebilirler 

M A D D E 17 — 
1 İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında bu Sözleşmenin yorumlanması 

veya uygulanmas ına dair bir ihtilaf olduğunda, bu Taraf Devletler ihtilafın m ü z a -
kere ile veya ihtilafa taraf olanların hepsi tarafından kabul edilebilecek herhangi 
bir diğer barışçı çözüm yoluyla çözümlenmesi amac ı ile birbirleriyle istişare ede-
ceklerdir. 

2 1 paragrafta öngörülen şekilde çözümlenemiyen bu mahiyette herhangi 
bir ihtilaf, bu ihtilafa taraf olanlardan herhangi birinin talebi üzerine, karar için 
hakeme tevdi edilecek veya Milletlerarası Adalet Divanı'na havale edilecektir. Bir 
ihtilafın hakeme havalesi halinde, eğer talep tarihinden başlayarak altı ay içinde 
ihtilafa taraf olanların hakem mahkemesinin kurulması hakkında aralarında an-
laşmaya varmaları mümkün olmamışsa, taraflardan biri Milletlerarası Adalet Di-
vanı Başkanı'nın veya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bir veya daha fazla 
hakem atamasını isteyebilir. İhtilafa taraf olanların taleplerinde tenaküz bulun-
ması halinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapı lan talebin önceliği ola-
caktır. 
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3 . Her Taraf Devlet, bu Sözleşmenin imzası , onayı kabulü veya tasvibi s ıra-
s ında veya Söz leşmeye kat ı lma esnasında, kendisini, 2 . paragrafta öngörülen ihti
lafların çözümü usullerinden biri veya her ikisi ile bağlı saymadığını beyan edebi
lir. 2 . paragrafta öngörülen ihtilafların çözümü usulüne ihtirazi kayıt koymuş bu-
lunan bir Devletin taraf o lacağı ihtilaflarda diğer Taraf Devletler de bu usül le bağ-
lı bulunmayacaklardır . 

4 3 paragrafa uygun olarak bir ihtirazı kayıt koymuş bulunan herhangi 
bir Taraf Devlet, saklayıc ıya bildirimde bulunarak bu ihtirazi kayıttan her an sar-
f ınazar edebilir. 

M A D D E 18 — 
1. Bu Sözleşme, 3 Mart 1980 gününden başlıyarak yürürlüğe gireceği güne 

kadar Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı'nın Viyana'daki Merkezinde ve Birleş-
miş Milletlerin New York Merkezinde bütün devletlerin imzas ına açık olacaktır. 

2 . Bu Sözleşme, imza eden ülkelerin onaylamasına, kabulüne veya tasvibine 
konu olacaktır. 

3. Bu Sözleşme, yürürlüğe girdikten sonra butun devletlerin kat ı lmasına açık 
tutulacaktır. 

4. a) Bu Sözleşme, Sözleşmenin ihtiva ettiği konulardaki Milletlerarası an-
laşmaları müzakere etme, sonuçlandırma ve uygulama yetkilerine sahip ve ege-
men devletlerce bütünleşmek üzere veya diğer bir biçimde kurulmuş Milletlerarası 
Kuruluşlar ile Bölgesel Kuruluşların imzasına veya sonradan kat ı lmasına açık tu-
tulacaktır. 

b) Bu Kuruluşlar, kendi ihtisas alanları içindeki konularda, kendi adlarına, 
bu Söz leşmenin Taraf Devletlere verdiği hak lar ı kullanacak ve mesuliyetleri yerine 
getireceklerdir. 

c) Böyle bir Kuruluş, bu Söz leşmeye taraf olurken, saklayıc ıya yazılı olarak 
hangi ülkelerin Kuruluşa taraf o lduğunu ve bu Sözleşmenin hangi maddelerinin 
uygulanmayacağın ı belirten bir beyanda bulunacaktır 

d) Böyle bir Kuruluş. Kuruluşa ü y e devletlerin sayıs ından fazla oya sahip 
olmayacaktır . 

5. Onay, kabul, tasvip veya kat ı lma belgeleri saklayıc ıya tevdi edilecektir, 

M A D D E 19 — 
1. Bu Sözleşme, yirmibirinci onay, kabul veya tasvip belgesinin saklayıcıya 

teslim edildiği g ü n ü takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 
2 . Yirmibirinci onay, kabul veya tasvip belgesinin teslim edildiği günden 

sonra Sözleşmeyi onaylayacak, kabul edecek, tasvip edecek veya Söz leşmeye katı
lacak her Devlet için. bu Sözleşme o Devletin onay, kabul tasvip veya kat ı lma bel
gesini teslim ettiği günden başlıyarak otuzuncu gün yürür lüğe girecektir. 

M A D D E 2 0 — 
1. 16. madde hükümleri mahfuz olmak üzere Taraf Devletlerden biri bu 

Sözleşmeye değişiklik teklifinde bulunabilir Teklif edilen değişiklik, bütün Taraf 
Devletlere derhal iletecek o'an saklayıc ıya tevdi edilecektir. Eğer Taraf Devletlerin 
çoğunluğu teklif edilen değişiklikleri görüşmek üzere bir konferans düzenlenmesini 
saklayıcıdan talep ederlerse, saklayıcı bütün Taraf Devletleri davetin yapıldığı ta-
rihten itibaren otuz günden önce baş lamayacak şekilde böyle bir konferansa davet 
eder. Konferansta bütün Taraf Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul 
edilen herhangi bir değişiklik, saklayıcı tarafından bütün Taraf Devletlere zaman 
geçirmeksiz in İntikal ettirilecektir. 

2. Kabul edilen değişiklik, değişiklik için onay, kabul veya tasvip belgelerini 
tevdi eden her Taraf Devlet için, Taraf Devletlerin üç te İkisinin onay, kabul veya 
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tasvip belgelerini saklayıc ıya tevdi ettiği tarihten sonraki otuzuncu gün yürürlüğe 
girecektir Bu tarihten sonra, diğer bir Taraf Devlet için değişikl ik o Taraf Devle-
tin değişiklikle ilgili onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi ettiği g ü n yürürlüğe 
girecektir. 

M A D D E 21 — 
1 Her bir Taraf Devlet saklayıc ıya yapacağı yazılı bir bildirimle işbu 

Söz leşmeden çekilebilir (feshini ihbar edebilir) 
2 Çekilme, bildirimin saklayıcı tarafından alındığı tarihten itibaren yüzsek-

sen gün bitiminde yürürlüğe girecektir 

M A D D E 22 — 
Saklayıcı vakit geçirmeksizin bütün Devletlere 
al Bu Söz leşmeye konan imzaları, 
b) Her bir onaylama, kabul tasvip veya kat ı lma belgelerinin tevdiini, 
c) 17 maddeye uygun olarak koyulan herhangi bir ihtirazı kayıt veya bu

nun geri alınmasını, 
d) 18 maddenin 4 (c) paragrafı gereğince bir Kuruluşça yapılan herhangi 

bir bildirimi, 
e) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini, 
f) Bu Sözleşmede yapılan bir değişikliğin yürürlüğe girişimi ve, 
g) 21 madde uyarınca yapı lan herhangi bir çeki lmeyi bildirecektir. 

M A D D E 23 — 
Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri eşit dere-

cede geçerli olan i şbu «Sözleşmenin» aslı, söz leşmenin tasdikli örneklerini tüm Dev-
letlere gönderecek olan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörlüğüne 
tevdi edilecektir 

EK I 

EK Il'de SINIRLANDIRILAN NÜKLEER MADDELERİN 
ULUSLARARASI TAŞINMASINDA U Y G U L A N A C A K O L A N 

FİZİKSEL K O R U N M A DÜZEYLERİ 

1 Uluslararası nükleer taş ıma ile ilgili olarak nükleer maddenin depolan-
ması s ıras ında fiziki korunma düzeyleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır : 

a) III Sınıf maddeler için, girişi kontrol alt ında olan yerde depolama; 
b) II Sınıf maddeler ıçin, muhafız lar veya elektronik cihazlar ile sürekli 

nezaret alt ında tutulan, uygun şekilde kontrol alt ında olan sınırlı say ıda giriş yer
lerine sahip bir fiziki engel ile kuşatı lmış bir alan, veya eş değer düzeyde fiziki 
korunumlu herhangi bir alanda depolama, 

c) I Sınıf maddeler için, yukarıda II Sınıf ıçin tanımlanmış şeki lde koru-
nan ve buna ek olarak girişi güvenilirlikleri bel irlenmiş kişi lere sınırlandırılmış ve 
uygun güvenlik güçleri ile yakın irtibatı olan muhaf ız larca sürekli nezaret altında 
tutulan bir alanda depolama Bu konuda alman özel tedbirlerin amacı, herhangi 
bir konuda yapılacak bir saldırıyı, yetkisiz kişilerin girmesini veya yetkisiz olarak 
maddenin alınmasını tesbit etmek ve önlemek olmalıdır. 

2 Uluslararası taş ıma s ıras ında nükleer maddelerin fiziki korunma düzey-
leri aşağıdaki hususları ihtiva etmektedir 

a) II ve III Sınıf maddeler için, taşıma, gönderici alıcı ve taşıyıcı arasında 
önceden yapılan düzenlemeler ile ihraç ve ithal eden Devletlerin kazai yetkisine ve 
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mevzuatına tabi olan gerçek ve tüzel kişiler arasında zaman, yer ve taşıma mesu-
liyetinin devrine dair muameleleri belirleyen on anlaşmaları ihtiva eden özel dü-
zenlemeler altında yapılacaktır. 

b) I Sınıf maddeler için taşıma, yukarıda II. ve III. Sınıf maddeler için ta
yın edilmiş özel tedbirlere ek olarak, taşıma aracını izleyen muhafızların sürekli 
nezareti altında ve uygun güvenlik güçleri ile yakın irtibatı sağlayacak koşullarda 
yapılacaktır 

c) Cevher veya cevher artığı şekli dışındaki tabu uranyum için, 500 kilog
ramı aşan miktarlardaki uranyumun tanınmasındaki korunma, taşıma biçimini be-
lirten yükleme, tahmini varış zamanını belirten on bildirimi ve malın alındığının 
teyidini kapsayacaktır 

EK II 
TABLO NÜKLEER MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 

S I N I F 
A 

M A D D E YAPISI 

Plütonyum (a) Işınlanmış (b) 

Uranyum-235 

Uranyum-233 

Işınlanmış 
Yakıt 

I 

Iş ınlanmamış (b) 
-U-235'ı % 20 
veya daha fazla 
zenginleştiri lmiş 
Uranyum. 

U-235'i % 20 
den az fakat 
% 10 veya 
daha fazla 
zenginleştiril
miş uranyum. 

— Tabu uranyum
dan daha zen
gin fakat % 10 
dan daha az 
zenginleştiril
miş U-235 içeren 
uranyum 

Işınlanmamış (b) 

2 kg veya 
daha fazla 

5 kg veya 
daha fazla 

2 kg veya 
daha fazla 

II 

2 kg'dan az, fakat 
500 gr'dan fazla 

5 kg'dan az fakat 
l kg'dan daha 
fazla 

10 kg veya daha 
fazla 

III (c) 

500 gr veya da
ha az fakat 15 
gr'dan fazla 
1 kg veya daha 
az fakat 15 gr. 
dan fazla 

10 kg'dan az 
fakat 1 kg'dan 
fazla 

10 kg veya 
daha fazla 

2 kg'dan daha az 
fakat 500 gr'dan 
daha fazla 
Tüketilmiş (d)-(e) 
veya tabii uran
yum, toryum veya 
duşuk zenginlikte
ki yakıt (bölünebi
lir madde içeriği 
% 10'dan daha azJ 

500 gr veya 
daha az fakat 
15 gr'dan fazla 
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(a) — Plutonyum-238'ce İzotopu % 80 izotopik konsantrasyonu geçenlerin 
dışındaki her turlu plütonyum. 

(b) — Reaktörde ı ş ın lanmamış maddeler veya z ırhlama olmaksızın bir metre 
uzakl ıkta 100 rad/saat radyasyon düzeyine eşit veya daha az radyasyon ile reak-
törde ış ınlanmış maddeler 

(c) — III S ı n ı f a girmeyen miktarlar ve Tabii uranyum ihtiyatlı yönet im 
uygulamaları gereğ ince korunmalıdır 

(d) — Her ne kadar bu düzeydeki korunma tavsiye edilir ise de, özel du
rumlar değerlendirilerek farklı fiziksel korunma sınıf ına tahsis edilmesi hususu 
Devletlere bırakılmıştır 

(e) — Işınlanmadan önce bölünebilir madde içeriğinden dolayı diğer yakıt-
lardan I ve II Sınıf olarak ayrılmış olanlar zırhlama olmaksız ın yakıttan bir metre 
uzaklıktaki radyasyon seviyesinin 100 rad/saat i a ş m a s ı durumunda bir alt sı
nıfa geçirilebilir 

CONVENTION O N THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL 
T H E STATES PARTIES T O THIS CONVENTION, 
RECOGNIZING the right of all States to develop and apply nuclear energy 

for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be 
derived from the peaceful application of nuclear energy. 

CONVINCED of the need for facilitating international co-operation in the 
peaceful application of nuclear energy, 

DESIRING to avert the potential dangers posed by the unlawful taking and 
use of nuclear material, 

CONVINCED that offences relating to nuclear material are a matter of grave 
concern and that there is an urgent need to adopt appropriate and effective mea
sures to ensure the prevention, detection and punishment of such offences, 

A W A R E OF THE NEED FOR international co-operation to establish, in con
formity with the national law of each State Party and with this Convention, effec
tive measures for the physical protection of nuclear material, 

CONVINCED that this Convention should facilitate the safe transfer of nuc
lear material, 

STRESSING also the importance of the physical protection of nuclear ma
terial in domestic use, storage and transport, 

RECOGNIZING the importance of effective physical protection of nuclear 
material used for military purposes, and understanding that such material is and 
will continue to be accorded stringent physical protection, 

H A V E A G R E E D as follows : 
Article l 

For the purposes of this Convention : 
(a) «nuclear material* means plutonium except that with isotopic concent

ration exceeding 80 % in plutonium-238-, unanium-233, uranium enriched in the iso
topes 235 or 233, uranium containing the mixture of isotopes as occurring in natu
re other than m the from of ore or ore-residue, any material containing one or more 
of the foregoing; 
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(b) «uranium enriched in the isotope 235 or 233» means uranium containing 
the isotopes 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the 
sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 
to the isotope 238 occurring in nature-, 

(c) «international nuclear transport» means the carriage of a consignment of 
nuclear matenal by any means of transportation intended to go beyond the territory 
of the State where the shipment originates beginning with the departure from a 
facility of the shipper in that State and ending with the arrival at a facility of the 
receiver within the State of ultimate destination 

Article 2 
1 This Convention shall apply to nuclear material used for peaceful purposes 

while in international nuclear transport. 

2. With the exception of articles 3 and 4 and paragfraph 3 of article 5, this 
Convention shall also apply to nuclear material used for peaceful purposes while 
in domestic use, storage and transport. 

3 Apart from the commitments expressly undertaken by States Parties in 
the articles covered by paragraph 2 with respect to nuclear material used for peace
ful purposes while in domestic use, storage and transport, nothing in thi6 Conven
tion shall be interpreted as affecting the sovereign rights of a State regarding the 
domestic use, storage and transport of such nuclear material 

Article 3 
Each State Party shall take appropriate steps within the framework of its 

national law and consistent with international law to ensure as far as practicable 
that, during international nuclear transport, nuclear material within its territory, 
or on board a ship or aircraft under its jurisdiction insofar as such ship or aircraft 
is engaged m the transport to or from that State, is protected at the leveSs descri
bed in Annex I 

Article 4 
1. Each State Party shall not export or authorize the export of nuclear ma

terial unless the State Party has received assurances that such material will be 
protected during the international nuclear transport at the levels described in An
nex I. 

2 Each State Party shall not import or authorize the import of nuclear ma
terial from a State not party to this Convention unless the State Party has received 
assurances that such material will during the international nuclear transport be 
protected at the levels described in Annex I. 

3 A State Party shall not allow the transit of its territory by land or inter
nal waterways or through its airports or seaports of nuclear material between Sta
tes that are not parties to this Convention unless the State Party has received as
surances as far as practicable that this nuclear matenal will be protected during 
international nuclear transport at the levels described in Annex I. 

4. Each State Party shall apply within the framework of its national law the 
levels of physical protection described m Annex I to nuclear matenal being trans
ported from a part of that State to another part of the same State through inter-
naional waiters or airspace. 
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5. The State Party responsible for receiving assurances that the nuclear ma
terial wiQ be protected at the levels described in Annex I according to paragraphs 
1 to 3 shall identify and infor m in advance States which the nuclear material is 
expected to transit by land or internal waterways, or whose airports or seaports it 
is expected to enter. 

6. The responsibility for obtaining assurances referred to in paragraph l may 
be transferred, by mutual agreement, to the State Party involved in the transport 
as the importing State. 

7. Nothing in this article shall be interpreted as in any way affecting the 
territorial sovereignty and jurisdiction of a State, including that over its airspace 
and territorial sea. 

Article 5 
1. States Parties shall identify and make known to each other directly or 

through the mternational Atomic Energy Agency their central authority and point 
of contact having responsibility for physical protection of nuclear material and for 
co-ordinating recovery and response operations in the event of any unauthorized re
moval, use or alteration of nuclear material or in the event of credible threat the
reof. 

2. In 'the case of theft, robbery or any other unlawful taking of nuclear ma
terial or of credible threat thereof, States Parties shall, in accordance with their 
natioaal law, provide co-operation and assistance to the maximum feasible extent 
in the recovery and protection of such material to any State that so requests. In 
particular : 

(a) a State Party shall take appropriate sftops to Inform as soon as possible 
other States, which appear to it to be concerned, of any theft, robbery or other un
lawful taking of nuclear material or credible, threat thereof and to inform, where 
appropriate, international organizations, 

(b) as appropriate, the States Parties concerned shall exchange information 
with each other or international organizations with a view to protecting threatened 
nuclear material, verifying the integrity of the shipping container, or recovering 
unlawfully taken nuclear material and shall: 

(i) co-ordinate their efforts through diplomatic and other agreed channels, 

(ii) render assistance, if requested. 

(iii) ensure the return of nuclear material stolen or missing as a consequence 
of the above-mentioned events 

The means of implementation of this co-operation shall be determined by the 
States Parties concerned. 

3. States Parties shall co-operate and consult as appropriate, with each other 
directly or through international organizations, with a view to obtaining guidance 
on the design, maintenance and improvement of systems of physical protection of 
nuclear material in international transport. 

Article 6 
1. States Parties shall take appropriate measures consistent with their natio

nal law to protect the confidentiality of any information which they receive in con
fidence by virtue of the provisions of this Convention from another State Party or 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 12 



7 Ağustos 1986 — Sayı : 19188 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

through participation in an activity carried out for the Implementation of this Con
vention If States Parties provide information to inernational organizations m con
fidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information 
is protected. 

2. States Parities shall not be required by this Convention to provide any in
formation which they are not permitted to communicate pursuant to national law 
or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical pro
tection of nuclear material. 

Article 7 
1 The intentional commission *of 
(al an act without lawful authority which constitutes the receipt, possession 

use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material and which causes 
or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to 
property; 

(b) a theft or robbery of nuclear material, 
(cl an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear material, 
(dl an act constituting a demand for nuclear material by threat or use of 

force or by any other form of intimidation, 
(e) a threat : 
(il to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or 

substantial property damage, or 
(hi to commit an offence described In sub-paragraph (b) in order to compel 

a natural or* legal person, international organization or State to do or to refrain 
from doing any act, 

(f) an attempt to commit any offence described in paragraphs (a), (bl or 
(c); and 

(gl an act which constutites participation in any offence described in parag
raphs (a) to (fl 
shall be made a punishable offence by each State Party under its national law 

2. Each State Party shall make the offences described in this article punis
hable by appropriate penalties which take into account their grave nature 

Article 8 
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to es

tablish its jurisdiction over the offences set forth m article 7 in the following cases • 
(a) when the offence is committed in the territory of that State or on board a 

ship or aircraft registered in that State, 
(b) when the alleged offender is a national of that State. 
2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary 

to establish its jurisdiction over these offences in cases where the alleged offender 
is present in its territory and it does not extradite him pursuant to article 11 to any 
of the States mentioned in paragraph 1. 

3 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in 
accordance with national law 

4. In addition to the States Parties mentioned in paragraphs 1 and 2, each 
State Party may, consistent with international law, establish its jurisdiction over 
the offences set forth in article 7 when it is involved in international nuclear trans
port as the exporting or importing State 

Article 9 
Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in 

whose territory the alleged offender is present shall take appropriate measures, 

Yürütme ve İdare B o l u m u S a y f a 1 3 



Sayfa : 14 RESMÎ G A Z E T E 7 Ağustos 1986 — Sayı : 19188 

including detention, under its national law to ensure his presence for the purpose 
of prosecution or extradition Measures taken according to this article shall be no
tified without delay to the States required to establish jurisdiction pursuant to ar
ticle 8 and, where appropriate, all other States concerned. 

Article 10 
The State Party in whose territory the alleged offender is present shall, if it 

does not extradite him, submit, without exception whatsoever and without undue 
delay, the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, through 
proceedings in accordance with the laws of that State 

Article 11 
1. The offences in article 7 shal be deemed to be included as extraditable 

offences in any extradition treaty existing between States Parties States Parties un
dertake to include those offence? as extraditable offences in every future extradition 
treaty to be concluded between them. 

2 If a State Party which makes extradition conditional on the existence of 
a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it 
has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal 
basis for extradition m respect of those offences Extradition shall be subject to the 
other conditions provided by the law of the requested State 

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence 
of a treaty shall recognize those offences as extraditable offences between them
selves subject to the conditions provided by the law of the requested State. 

4 Each of the offences shall be treated, for the purpose of extradition bet
ween States Parties, as if it had been committed not only in the place m which it 
occurred but also m the territories of the States Parties required to establish their 
jurisdiction in accordance with paragraph 1 of article 8. 

Article 12 
Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection 

with any of the offences set forth in article 7 shall be guaranteed fair treatment 
at all stages of the proceedings. 

Article 13 
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance 

in connection with criminal proceedings brought in respect of the offences set forth 
in article 7, including the supply of evidence at their disposal necessary for the pro
ceedings The law of the State requested shall apply in all cases. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not affect obligations under any other 
treaty, bilateral or multilateral, which governs or will govern, in whole or in part, 
mutual assistance in criminal matters. 

Article 14 
1. Each State Party shall inform the depositary of its laws and regulations 

which give effect to this Convention. The depositary shaHl communicate such infor
mation periodically to all States Parties. 

2. The State Party where an alleged offender is prosecuted shall, wherever 
practicable, first communicate the final outcome of the proceedings to the States 
directly concerned The State Party shall also communicate the final outcome to 
the depositary who shall inform all States. 

Yürütme ve İdare B o l u m u S a y f a 14 
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3. Where an offence involves nuclear material used for peaceful purposes in 
domestic use, storage or transport, and both the alleged offender and the nuclear 
material remain in the territory of the State Party in which the offence was com
mitted, nothing in this Convention shall be interpreted as requiring that State Party 
to provide information concerning criminal proceedings arising out of such an of
fence. 

Article 15 
The Annexes constitute an integral pant of this ConvenJtion. 

ArtScle 16 
1. A conference of States Parties shall be convened by the depositary five 

years after the entry into force of this Convention to review the implementation of 
the Convention and its adequacy as concerns the preamble, the whole of the ope
rative part and the annexes in the light of the then prevailing situation. 

2. At intervals of not less than five years thereafter, the majority of Stales 
Parties may obtain, by submitting a proposal to this effect to the depositary, the 
convening of further conferences with the same objective. 

Article 17 
1. In the event of a dispute between two or more States Parties concerning 

the interpretation or application of this Convention, such States Par ties shall con
sult with a view to the settlement of the dispute by negotiation, or by any other 
peaceful means of settling disputes acceptable to all parties to the dispute. 

2. Any dispute of this character which cannot be settled in the manner presc
ribed in paragraph l shall, at the request of any party to such dispute, be submit
ted to arbitration or referred to the International Court of Justice for decision. Whe
re a dispute is submitted to arbitration, if, within six months from the date of the 
request, the parties to the dispute are unable to agree on the organization of the 
arbitration, a party may request the President of the International Court of Justice 
or the Secretary-General of the United Nations to appoint one or more arbitrators. 
In case of conflicting requests by the parties to the dispute, the request to the Sec
retary-General of the United Nations shall have priority. I 

3. Each State Party may at the time of signature, ratification, acceptance or 
approval of this Convention or accession thereto declare that it does not consider 
itself bound by either or both of the dispute settlement procedures provided for in 
paragraph 2. The other States Parties shall not be bound by a dispute settlement 
procedure provided for in paragraph 2, with respect to a State Party which has 
made a reservation to that procedure. 

4. Any State Party which has made a reservation in accordance with parag
raph 3 may at any time withdraw that reservation by notification to the depositary. 

Article 18 
1. This Convention shall be open for signature by all States at the Headquar

ters of the International Atomic Energy Agency in Vienna and at the Headquarters 
of the United Nations in New York from 3 March 1980 until its entry into force. 

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the 
signatory States. 

3. After its entry into force, this Convention will be open for accession by 
all States. 

Yürütme ve idare Bolümü Sayfa 15 
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4. (a) This Convention shall be open for signature or accession by inter
national' organizations and regional organizations of an integration or other na
ture, provided that any such organization is constituted by sovereign States and 
has competence in respect of the negotiation, conclusion and application of inter
national agreements m matters covered by this Convention. 

(b) In matters within their competence, such organizations shall, on their 
own behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities which this Convention, 
attributes to States Parties. 

(c) When becoming party to this Convention such an organization shall 
communicate to the depositary a declaration indicating which States are members 
thereof and which articles of this Convention do not apply to it. 

(d) Such an organization shall not hold any vote additional to those of its 
Member States. 

5. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be de
posited with the depositary. 

Article 19 
1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the 

date of deposit of the twenty first instrument of ratification, acceptance or approval 
with the depositary. 

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Conven
tion after the date of deposit of the twenty first instrument of ratificaion, accep
tance or approval, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after 
the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession. 

Article 20 
1. Without prejudice to article 16 a State Party may propose amendments 

to this Convention The proposed amendment shall be submitted to the depositary 
who shall circulate it immediately to all States Parties. If a majority of States Par
ties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amen
dments, the depositary shall invite all States Parties ito attend such a conference 
to begin not sooner than thirty days after the invitations are issued. Any amendment 
adopted at the conference by a'two-thirds majority of all States Parties shall be 
promptly circulated by the depositary to all States Parties 

2 The amendment shall enter into force for each State Party that deposits 
its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment on the 
thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposi
ted their instruments of ratification, acceptance or approval with the 'depositary. 
Thereafter, the amendment shall enter into force for any other State Party on the 
day on which that State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or 
approval of the amendment. 

Article 21 
1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to 

the depositary 

2. Denunciation shall take effect one hundred and eighty days following 
the date on which notification is received by the depositary. 
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Article 22 
The depositary shall promptly notify all States of: 
(a) each signature of this Convention; 

(b) each deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession-, 

(c) any reservation or withdrawal in accordance with article 17; 

Article 23 
The onginal of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, 

Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Direc
tor General of the International Atomic Energy Agency who shall send certified 
copies thereof to all States. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed 
this Convention, opened for signature at Vienna and at New York on 3 March 1980. 

A N N E X I 
Levels of Physical Protection to be Applied in International Transport of 

Nuclear Material as Categorized in Annex II 
l . Levels of physical protection for nuclear material during storage inciden

tal to international nuclear transport include . 

(a) For Category III materials, storage within an area to which access is 
controlled, 

(b) For Category II materials, storage within an area under constant surve
illance by guards or electronic devices, surrounded by a physical barrier with a li
mited number of points of entry under appropriate control or any area with an 
equivalent level of physical protection, 

(c) For Category I material, storage within a protected area as defined for 
Category II above, to which, in addition, access is restricted to persons whose 
trustworthiness has been determined, and which is under surveillance by guards 
who are in close communication with appropriate response forces Specific measures 
taken in this context should have as their object the detection and prevention of 
any assault unauthorized access or unauthorized removal of material 

2. Levels of physical protection for nuclear .'material during international 
transport include: 

(a) For Category II and III materials, transportation shall take place under 
special precautions including prior arrangements among sender, receiver, and 
carrier, and prior agreement between natural or legal persons subject to the juris
diction and regulation of exporting and importing States, specifying time, place 
and procedures for transferring transport responsibility, 

(b) For Category I materials, transportation shall take place under special 
precautions identified above for transportation of Category II and III materials, 
and in addition, under constant surveillance by escorts and under conditions which 
assure close communication with appropriate response forces, 

(c) For natural uranium other than in the form of ore or ore-residue, trans
portation protection for quantities exceeding 500 kilograms U shall include advance 
notification of shipment specifying mode of transport, expected time of arrival and 
confirmation of receipt of shipment 

Y i / r u t m e ve Ware B o l u m u S a y f a 17 
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TABLE 

A N N E X TI 

CATEGORIZATION OF NUCLEAR MATERIAL 
Category 

Material Form II IT(c) 

1. Plutonium (a) Unirradiated (b) 2 kg or more Less than 2 kg 
but more than 
500 g 

Uranium Unirradiated (b) 
235 — uranium enriched 5 kg or more 

to 20 % 235U or 
more 

Less than 5 kg 
but more than 
1 kg 

-uranium enriched 
to 10 % 235U but 
less than 20 % 

-uranium enriched 
above natural, but 
less than 10 % 
235U 

10 kg or more 

500 g or less 
but more than 
15 g 

1 kg or less 
but more than 
15 g 

Less than 
10 kg but more 
than 1 kg 

10 kg or more 

3. Uranium 
233 

4. Irradiated 
fuel 

Unirradiated (b 

Less than 2 kg 500 g or less 
2 kg or more but more than but more than 

500 g 15 g 
Depleted or 
natural uranium, 
thorium or low -
enriched fuel 
(less than 10 % 
fissile content 
(d) (e) 

(a) A l l Plutonium except that with isotopic concentration exceeding 80 % in 
plutonlum-238. 

fb) Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a reactor 
but with a radiation level equal to or less than loo rads/hour at one metre unshiel
ded, 

(c) Quantities not falling in Category III and natural uranium should be 
protected in accordance 'with prudent management practice. 

(d) Although this level of protection is recommended, it would be open to 
States, upon evaluation of the specific circumstances, to assign a different category 

of physical protection. 

(e) Other fuel which by virtue of its original fissile material content is 
classified as Category I and II before irradiation may be reduced one category 
level while the radiation level from the fuel exceeds 100 rads/hour at one metre 
unshielded. 

^ 
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Bakanlar Kurulu Karan 
Karar Sayısı : 86/10858 

13/1/1986 tarihli ve 86/10282 sayılı Kararnameye göre 1.083 — (Binseksenuç) lira ola
rak tesbit edilmiş bulunan, günlük, haftalık ya da aylık olarak belirli bir ücrete dayanmış ol-
mayıp da komisyon ücreti ve kâra katılma gibi belirsiz bir zaman ve miktar üzerinden ücret 
alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulan günlük kazançlarının, 1/7/1986 
tarihinden geçerli olmak üzere, 1.199,— (Binyüzdoksandokuz) liraya çıkarılması; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 11/7/1986 tarihli ve 025713 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu'nun 77 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/7/1986 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T ÖZAL 

Başbakan 

I K E R D E M 
Devlet B a k -Başbakan Yrd 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z YAVUZTÜRK 

Millî S a v u n m a Bakanı 

M EMİROĞLU 
Mil l i Eğitim Gençlik ve S p o r Bakanı 

A K ALPTEMOÇİN 

Ulaştırma Bakanı V 

H C A R A L 
S a n a y i ve T icaret Bakanı 

K O K S A Y 
Devlet Bakanı 

A M Y I L M A Z 
Devlet Bakanı 

M T TİTİZ A KARAEVLİ 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Y A K B U L U T V HALEFOĞLU 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

I S GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H H DOĞAN 
Tarım O r m a n ve Köyişleri Bakanı 

S N TÜREL 
Enerj i ve Tabı! K a y n a k l a r Bakanı 

M V DİNÇERLER 

Devlet Bakanı 

M N E L D E M 

Adalet Bakanı 

A K ALPTEMOÇİN 

Mal iye ve Gümrük Bakanı 

M A Y D I N 
Sağlık ve S o s y a l Yardım Bakanı 

M KALEMLİ 
Çalışma ve S o s y a l Güvenlik Bakanı 

M M TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Tur i zm Bakanı 

Cezaların Kaldırılması Kararı 
Adalet Bakanlığından 

Karar Sayısı : 86/32716 
1 — Sahte evrak tanzim etmek suçundan Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 7/10/1983 

gün ve Esas : 1983/7, Karar : 1983/120 sayılı ilâmı ile 1 sene, 8 ay ağır hapis cezasına, 
Sahte bono tanzim etmek suçundan Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 22/3/1985 gün 

ve Esas : 1984/87, Karar : 1985/33 sayılı ilâmı ile 1 sene, 8 ay ağır hapis cezasına, 
Hükümlü, içel İl'i Tarsus ilçesi, Köselerli köyü, Hane : 101, Cilt : 150/03, Sahife : 66'da 

nüfusa kayıtlı, Ali Ballı ve Türkiye'den olma 27/5/1931 doğumlu Arif Bali'nin, Adlı Tıp Ku-
rumunun 21/4/1986 gün, 12544-860414-101-3691 sayılı mütalâasına göre, tesbit olunan sü-
rekli sakatlığı sebebiyle kalan hürriyeti bağlayıcı cezasının kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 104. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı Adalet Bakanı yürütür 
4 Ağustos 1986 

Kenan E V R E N 
CUMHURBAŞKANI 

İ. K. ERDEM M. N ELDEM 
Başbakan V. Adalet Bakanı 
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Adalet Bakanlığından 

Karar Sayısı : 86/32716 
1 — Sahte evrak tanzim etmek suçundan Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 7/10/1983 

gün ve Esas : 1983/7, Karar : 1983/120 sayılı ilâmı ile 1 sene, 8 ay ağır hapis cezasına, 
gün 

ve Esas 

EM ELDEM 
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T Ü R K İ Y E C U M H U R T Y F T M R T Î K F ' Î B A N K A S I N C A 

7 AĞUSTOS 1986 TARIHINDE T'YGULANACAK KURLAR: 
BÜLTEN NO:1986/150 

DO VıZ DOVTZ EFFKTıF EFEKTIF 
DÖVIZIN CINSI ALıŞ f'ATıS ALıŞ SATIS 
s s s c e s a s s s s m s s K a s s s a s s essassssB ==a==ss=== =ı ======== ="======= 

1 ART) DOLARı 672.85 686.31 672.85 693.04 
1 AVUSTRALYA DOLARı 410.44 418.65 389.92 422.75 
1 AVUSTURYA SıLıNı 46.09 47.01 46.09 47.47 
1 ALMAN MARKı 323.65 330.12 323.6 5 333.36 
1 RELCıXA FRANGı 15.63 15.94 14.85 16.10 
1 DANIMARKA KRONU 86.48 88.21 86.48 89.07 
1 FRANSıZ FRANGı 99.76 101.76 99.76 102.75 
1 HOLLANDA FLORINI 287.30 293.05 287.30 295.92 
1 ıSVEC KRONU 96.88 98.82 % . 8 8 99.79 
1 ISVIÇRE FRANGı 401.58 40«) .61 401.58 413.63 
100 ITALYAN LIRETI 47.06 48.00 44.71 48.47 
100 JAPON YENI 435.92 444.6 4 414.12 449.00 
1 KANADA DOLARı 486 .80 4 % . 5 4 46 2 . 46 501.40 
1 KUVEYT DINARı 2317.77 2364.13 2201.88 2387.30 
1 NORVEÇ KRONU 91.36 93.19 86.79 94.10 
1 STERLIN 997.84 1017.80 997.84 1027.78 
1 SUUDI ARAR.RIYALI 179.38 182.97 170.41 184.76 
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ÇAPRAZ KURLAR 

1 ART) DOLARı 14.5986 AVUSTURYA SILINI 
2.0789 ALMAN MARKı 

43.0486 RELCıKA FRANGı 
7.7804 DANIMARKA KRONU 
6.7446 FRANSıZ FRANGı 
2.3419 HOLLANDA FLORINI 
6.9451 ıSVEC KRONU 
1.6755 ISVIÇRE FRANGı 

1429.77 ITALYAN LIRETI 
154.35 JAPON YENI 

1.38218 KANADA DOLARı 
7 . 36 48 NORVEÇ KRONU 
3.7509 SUUDI ARABISTAN RIYALI 

1 AVUSTRALYA DOLARı .61 AW) DOLARı 
1 KUVEYT DINARı 3.4447 
1 STERLIN 1.483 
6 AĞUSTOS 1986 TARIHINDE UYGULANAN 1 GR.995.0 AYAR ALTıNıN: 
ALıŞ FIYATı:TL 8350.00 
SATIS FIYATı:TL 8400.00. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
İstanbul 5. İcra Memurluğundan : 

1985/12914 MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLÂNI 

1 — Tasfiye işlemleri Ankara 4 nolu Tasfiye Kurulu tarafından yürütülen Çukopa Koli. 
Ştı. (Veysi Gun - İhsan Bayat), Borsay Ticaret (Şemsettin Erkose) adına kayıtlı aşağıda nu
maraları ve muhammen bedelleri yazılı telefonların intifa hakları Memurhığumuzca açık ar
tırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Telefonların numaralan ile muhammen bedelleri : 

3 — Satışa katılma şartları : 
a) Satış peşin para ile yapılacaktır. 
b) Satışa katılabilmek için alıcıların satış saatinden önce satışına iştirak edecekleri men

kullerin muhammen bedellerinin % 10'u tutarındaki nakti, nakit yerine geçen mevduat serti
fikasını, teminat mektubunu, Devlet tahvilini İcra Memurluğuna vermesi gerekir. 

c) Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları satışa teminat 
aranmaksızın kaulabılirler. 

d) 35 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 13. maddesi uyarınca tahmini bedel
leri 50.000 TL'sından fazla menkul satışlarında satışın yapıldığı günü takip eden 7 gun içinde 
satış bedelinin % 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde 
ilk aha ile sonradan teklifte bulunanlar arasında, satıştan sonra 10'ncu günde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık artırma yapılarak, satış en çok artıran üzerinde bırakılır. 

e) Satıştan sonra teklifte bulunanlar, teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak, 
nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde İcra Memurluğuna yatırma-
dıkça artırma talepleri kabul edilmez. 

f) Ankara 4 No'lu Tasfiye Kurulu, artırma sonucunda gerekli fiyatın oluşmadığı ka
naatine varırsa satış yapmaktan sarfınazar edebilir. 

4 — Satışın günü, saati, yeri : 
Telefonların satışı 5/8/1986 günü İstanbul 5. İcra Memurluğunda saat 9.00 - 11.00 

arasında yapılacaktır. 

Telefonun No'su Bilirkişi Değen 

143 30 23 
145 61 41 
149 65 86 
146 00 20 
146 00 21 
140 40 24 
146 11 38 

250.000 TL.sı 
250.000 TL.sı 
250.000 TL.sı 
250.000 TL.sı 
250.000 TL.sı 
250.000 TL.sı 
250.000 TL.sı 



Sayfa : 22 RESMİ G A Z E T E 7 Ağustos 1986 — Sayı 19188 

Birinci «atışta telefonların muhammen bedellerinin % 75'ine alıcı bulunmaması halin
de, .kinci satış 6/8/1986 gunu ayrı yer ve saatte tekrarlanarak en çok artırana ihale edilecektir 

5 — Masrafların kime ait olacağı • 

Satış nedeni ile doğacak butun masraflar (K.D V. dahil) alıcıya ait olup, satış bedeli 
dışında ayrıca tahsil edilecektir. 

6 — Alıcının yükümlülüğü : 

Alıcı, ihalesi kendisine yapılan telefonların satışı kesinleştiği günden itibaren devir ve 
borçlarından sorumludur. Aksı halde meydana getirdiği zararı ödemek zorundadır 

, . İlân olunur. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş . Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Ankara 9 
Noiu Tasfiye Kurulundan Bildirilmiştir • 

İ I. Kanununun 206 - 207. maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun 232 - 235. 
maddeleri ile 35 sayılı K.H.K.nın değişik 15. maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkraları uyarınca 
ilânı gereken ek sıra cetvelidir. 

Bankerin Adı Soyadı (Unvanı) : Banker Özturk Menkul Değerler ve Ticaret A .Ş . (Atil
la Ozturk) 

ikâmetgâh yada işyeri adresi : Mıthatpaşa Cad. 26/50-51 - Ankara. 

Kayıt Sıra No : 118, Alacaklının Adı Soyadı . Ozdemir Korurek, Talep Edilen : Ana
para : 100 000, Faiz : 4.000, Msr. : —, Kabul Edilen . Anapara : 100.000, Faiz : 4.000, Msr. : 
—, Reddedilen . Anapara : —, Faiz : —, Msr. : —, I.İ.K.nın 206. Md. S. : 6, Tasfiye Kurulu 
Karan : Kabul. 

AÇIKLAMA : 

Bu ek sıra cetveli ilânı, Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 3/2/1983 gun ve 308 
sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmıştır. 

ilân olunur. 

I.İ. Kanununun 206.-207. Maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun 232. ve 235. 
Maddeleri ile 35 S.K.H.K. nin değişik 15. maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkralan uyarınca ilânı 
gereken ek sıra cetvelidir. 

Bankerin Adı Soyadı (Unvanı) : K. Fugen Altıner - A . Turan Altıner (Kelaynak Ya
yınevi ve Matbaası) 

İkametgâh yada işyeri adresi : G.M.K. Bulvarı 32/C Demirtepe/Ankara 

Kayıt S.No : 149, Alacaklının Adı Soyadı : T.Iş Bankası Kuçukevler Şubesi, Talep Edi
len : Anapara : 282.905,— T L . , Faiz : 7.000,— T L . , Msr. : 3.300,— T L . , Kabul Edilen : Ana
para : 234.905,— T L . , Faiz : 7.000,— T L . , Msr. : 3.300,— T L . , Reddedilen : Anapara : 
48.000,— T L . , Faiz : —, Msr. : —, I.I.K.nun 206. Madde Sırası : 6, T.K. Kararı : Kabul. 

AÇIKLAMA : Bu eksıra cetveli, Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin 4/2/1983 gun 
ve 311 sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanmıştır. (Hüküm taraflarca temyiz edilmediğinden 
35 S.K.H.K. hükümleri gereğince 29/3/1983 gunu kesinleşmiştir.) 

Teminat senetlerinden ödemeler yapıldıkça bu sıra cetveline yapılan miktardan, yapı
lan ödeme mıktan kadar tenkis yapılarak mükerrer ödemenin önlenmesine dikkat edilecektir. 

ilân olunur 
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Üsküdar 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1985/708 
K. No : 1985/1569 
Sanık: Abdülkadir Dümen : Ömer ve Saide'den olma, 1956 Doğ. İstanbul Beyoğlu Emek-

yemez Mah. K. 07, C. 45, S. 78'de nüfusa kayıtlı olup, İstanbul, bimekan takımından. 
Suç : Hırsızlık. 
Suç Tarihi : 1 J , 4 / 1 9 8 5 

Karar Tarihi : 30/10/1985 

Uygulanan Kanun Maddesi: TCK.nun 491/3, 522 Mad. 525. 
Verilen Ceza : 1 yıl hapis cezası ve 1 yıl emniyeti umumiye nezareti altında 

bulundurulmasına. 
Yukarıda tarihi, esas ve karar numarası belirtilen yine yukarıda kimliği, nüfusta kayıtlı 

olduğu ve en son oturduğu yer PTT aracılığı ile zabıta aracılığı ile sanığa tebliğine gönderil
miş, ancak sanık gösterilen yerlerde bulunamadığı, başka adreside tesbit edilemediğinden teb
liğine bu şekilde imkan bulunamadığından 11/2/1959 tarih 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28. maddesi gereğince adresi bilinmeyen kişi sayılarak gıyabi karar özetinin aynı kanunun 29 
ncu maddesi gereğince sanığın ıttılaına en emin şekilde hasıl olacağı kanaati ile Resmî Gaze
te'de ilan olunmasına, Resmî Gazete ile yapılacak ilan Mahkememize gelinceye kadar ayrıca 
karar özetinin Mahkememiz ilan tahtasına asılmak suretiyle gıyabi kararın bu şekilde ilanen 
sanığa tebliğine, 

7201 sayıh Kanunun 31 nci maddesi gereğince Resmî Gazete ile yapılacak ilandan itiba
ren 15 gün sonra sanığa tebliğ karar tebliğ edilmiş sayılarak temyiz ve kesinleşme tarihlerinin 
buna göre yapılmasına karar verildi. 10556 

E . No : 1985/1845 
K. No : 1985/1931 
Sanık : Lutfı Aziz Egeman : Mustafa Münir oğlu, Yeter'den olma 2/10/1960 doğum

lu, Üsküdar İlçesi Gülfemhatun Mah. C . 016/02, S. 10, K. 163'de nüfusunda kayıtlı. Üsküdar 
Ümraniye Sitesi Nazik Sok. 29/A'da oturur. 

Suç ; Ehliyetsiz oto kullanmak. 
Suç Tarihi : 4/11/1985 
Karar Tarihi : 27/12/1985 
Uygulanan Kanun Maddesi : 2918-36/3, 647/4, TCK.nun 72. 
Verilen Ceza : 9.500 lira hafif para cezası ile cezalandırılmasına. 

Yukarıda tarihi, esas ve karar numarası belirtilen yine yukarıda kimliği, nüfusta kayıtlı 
olduğu ve en son oturduğu yer PTT aracılığı ile zabıta aracılığı ile sanığa tebliğine gönderil
miş, ancak sanık gösterilen yerlerde bulunamadığı, başka adreside tesbit edilemediğinden teb
liğine bu şekilde imkan bulunamadığından 11/2/1959 tarih 7201 sayıh Tebligat Kanununun 
28. maddesi gereğince adresi bilinmeyen kişi sayılarak gıyabi karar özetinin aynı kanunun 29 
ncu maddesi gereğince samğın ıttılaına en emin şekilde hasıl olacağı kanaati ile Resmî Gaze
te'de ilan olunmasına, Resmî Gazete ile yapılacak ilan Mahkememize gelinceye kadar ayrıca 
karar özetinin Mahkememiz ilan tahtasına asılmak suretiyle gıyabi kararın bu şekilde ilanen 
sanığa tebliğine, 

7201 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince Resmî Gazete ile yapılacak ilandan itiba
ren 15 gün sonra sanığa tebliğ karar tebliğ edilmiş sayılarak temyiz ve kesinleşme tarihlerinin 
buna göre yapılmasına karar verildi. 10551 
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Delice Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Dosya No : 1984/132 

Davacılar Muzaffer Karabal, Nimet Karabal, Neriman Karabal vekili Av. Zeki Ayte-
kın tarafından davalılar Mahir Kültepe, Güzel Aykaç ve Duran ö n a l aleyhine açtığı 600.000 
T L . manevi 820.000 T L . maddi olmak üzere 1.420.000 T L maddi ve manevi tazminat davası
nın duruşması safhasında davalılardan Duran ö c a l ve Güzel Aykaç'ın adreslerinin meçhul 
olduğu yapılan tebligat ve tahkikattan anlaşıldığından Davalılar Dursun Öcal ve Güzel Ay-
kaç'ın duruşmanın atılı bulunduğu 13/10/1986 günü saat 10 da mahkememizde hazır bulun
ması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim 
olmak üzere ılânen tebliği olunur. 

10387 

Diyarbakır 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1983/439 

Karar No :1984/183 

Karar Tarihi : 25/10/1984 

Davacı : K . H . 

Müşteki :Mehmet Altaş, Sabri oğlu 1961 D.lu Seyrantepe Cumhuriyet Mah.l6.Sk.no:23 
de mukim 

Sanık :Zulkuf Altaş, Hamo oğlu Emmeden olma, 1956 D.lu Dicle ilçesi Meydan Koyu 
nüfusuna kayıtlı ve mukim. 

Suç :Hırsızlık 
Suç Tarihi : 13/12/1983 

Sanığın musbet suçtan dolayı TCK.492/1,523,59,525, Maddesi gereğince sanığın Altı 
ay yirmi gun hapis ve aynı müddet emniyeti umumiye cezasıyla cezalandırılmasına karar veril
miş olup sanığın adresinin meçhul bulunması sebebiyle karar tebliğ edilemediğinden; 

7201 sayılı kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ış bu kararın Resmî Gazetede 
ilânından 15 gun zarfında kanuni yollara baş vurulmadığı takdirde hukum kesinleşeceği ilân 
ücreti ile Mahkeme masraflarının sanıktan tahsil olunacağı ilânen tebliğ olunur. 

10388 

Sivas 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Gecelayin konut dokunulmazlığını ihlâl suçundan mahkememize 3/10/1985 gün ve 
1985/462-281 sayılı kararı ile TCK.nun 193/2,59,647 sayılı yasanın 4/6,89.maddeleri gereğin
ce cezalandırılan Turan oğlu, Fatma'dan olma, Yıldızeli Çağlayan Köyü nüfusuna kayıtlı sa
nık Hasan Cenık butun aramalara rağmen karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 
tebligat kanununun 28,29,30, ve 31.maddeleri gereğince hukum özetinin ilânen tebliğine teb
ligatın ilâm tarihinden 15 gun sonra yapılmış sayılmasına bir hafta içinde kanun yollarına baş
vurmadığı takdirde hukmun kesinleşmesine, ve ilân masraflarının hükümlüden alınmasına, 
25/7/1986 tarihinde karar verildi. 

10390 
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Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Davacı : K . H . 

Müşteki : Mehmet Aslan 

Mağdure : Hatice Aslan (Yeşilkaya) 

Sanıklar : 1 - Cevdet Aşlak 

2 - Mehmet Kapucuoğlu. Hüseyin ile Ferıde'den olma 1955 Doğumlu, Ovacık Kışla Köyü 
nüfusuna kayıtlı olup, İstanbul, Kartal Kaynarca, Kavakpınar Mah : Mevlana Sokak No : 
6'da oturur, Pendik tersanesinde işçi, evli, 2 çocuklu, okur yazar, sabıkasız, islâm, Türk. 

Suç : Zorla Kaçırıp Alıkoymak. 

Suç Tarihi : 21/9/1980 

Hukum : TCK. 429/1-433-59/2 M D . Bir yıl uç ay ağır hapis 

Hukum Tarihi : 24/2/1986 - 1984/85 E . 1986/15 K. 

Mahkememizden verilen yukarıda tarih ve numarası yazılı bulunan karar sanık Meh
met Kapucuoğul'nun adresi tesbıt edilip tebliğ imkânı bulunamadığından mahkeme kararının 
Resmî Gazete ile ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gun içinde kesinleşmiş sayılaca
ğından ilân tebliğ olunur. 10133 

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından . 

Esas No : 1982/98 

Karar No : 1986/62 

1980 ve 30/7/1981 tarihlerinde işlediği sahte evrak tanzim etmek suçundan sanık Di
yarbakır Ilı Merkez iskender Paşa Mahallesi Nüfusuna kayıtlı ve Samsun Çiftlik Mahallesi 
Aziziye Caddesi No : 92'de oturuı Abdulkadır oğlu Adalet'ten olma 1938 Asıl 1942 Tashih 
doğumlu Guner Özel'in Mahkememizce yapılan yargılaması sonucunda T C K nunun 339/1 
inci maddesi gereğince 3 sene Ağır Hapis Cezasıyla Cezalandırılmasına 17/3/1986 gun ve aynı 
sayı ile karar verilmiş ve adı geçen sanık bugüne kadar yapılan araştırmalara rağmen buluna
madığından gıyabı hukum tebliğ edilememiş olup, hukmun ilan yoluyla tebliğine karar 
verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve mutakıp maddeleri gereğince hukmun Resmî Gaze-
te'de ılânen tebliğine ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gun içinde tebliğ edilmiş sayılacağı 
ilan olunur 10134 

Ankara 5. icra Ceza Hakimliğinden : 

1986/226 
Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Hasan Danlı'nın Siteler Tezcan Sok. No : 

14 adresine çıkartılan davetiye ile sanığın mahkumiyetine dair kararın tebliğine ait tebligat 
bila tebliğ iade edildiği, zabıtaca yapılan adres tesbitinde ise Sanığın adresinin tesbıt edileme
diği bildirilmiş olmakla, 

Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Hasan Danlı'ya Ankara 5. İcra Ceza Ha
kimliğinin 21/5/1986 tarih ve 1986/226-401 sayılı Kararı ile sanığın 10. gün hafif hapis cezası 
ile mahkumiyetine ait Mahkeme ilâmı adresi meçhul kalan sanığa ilânen tebliğine karar 
verilmiştir 

Sanığın mahkumiyetine ait karar ılânen tebliğ o'unui. 10400 
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Karamürsel Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1984/84 
Karar No : 1986/90 

24/3/1984 tarihinde açıktan hırsızlık suçundan sanık Ahmet ve Binnaz kızı, 1948 do
ğumlu, Emine özyıldız'ın sabit görülen eyleminden ötürü T C K . nun 491/ilk, T C K . 62, T C K . 
522, TCK. 81/1, TCK. 525 T C K . 40, 6085 sayılı Kanunun 60/E maddeleri gereğince 1 Ay 
14 gün müddetle hapis ve 1 ay 14 gün Emniyeti Umumiye nezareti altında bulundurulmasına 
ayrıca ehliyetnamesinin daimi olarak geri alınmasına, ilişkin 7/4/1986 tarihli kararımız uzun 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayüı Kanunun 28 ve müteakip madde
leri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı 
hususu tebliğ olunur. 10394 

Ankara 9. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1986/421 
Davacı Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığı vekili Avukat S. Ender Selcikoğlu ta

rafından, davalı Ahmet İlhan hakkında açılan tahliye davasının yapılan duruşmasında davalı
nın bütün aramalara rağmen bulunamadığından Resmî Gazete'de ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş olmakla: 

Davalı Ahmet İlhan'ın duruşmanın bırakıldığı 16/10/1986 günü saat 9.30'da duruşma
da hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ibraz etmek istediği delil ve bel
geleri varsa ibraz etmesi aksi takdirde gıyabında duruşmanın devam edip karar verileceği hu
susu HUMK.nun 509 ve 510. maddeleri gereğince ilânen davetiye yerine kain olmak üzere tebliği 
olunur. 10107 

• 
Eskişehir 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1986/581-829 
Mahkememizin 16/7/1986 tarih ve 1986/581-829 sayılı kararı ile Bolvadin Karşıyaka 

Mah. Karabağ Kasabası Hane 28/107'de nüfusa kayıtlı hükümlü Hasan Tunca'ya 1930 D.lu 
Zülbiye Tunca'nın vasi tayin olunduğu ilân olunur. 10116 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Mudurluğu Merkez Satınalma Ko

misyonu Başkanlığından : 

1) T . C . Resmi Gazete'nin 3 Temmuz 1986 tarih ve 19153 sayılı ve 8 Temmuz 1986 ta
rih ve 19158 sayılı nüshasında, 

2) 24 Saat Gazetesı'nin 3 Temmuz 1986 tarih ve 5081 sayılı ve 8 Temmuz 1986 tarih 
ve 5085 sayılı nüshasında, 

3) Türkiye Gazetesi'nin 3 Temmuz 1986 tarih ve 5664 sayılı nüshasında; 
Yayınlanan ve ihalesi 8. Eylül. 1986 gunu saat 10.30'da yapılacak YIS-1986/20 Kod 

No.lu 5.600.000.000,— TL. Muhammen bedeli 4 adet Helikopterin ihalesi iptal edilmiş olup, aynı 
ilanda belirtilen diğer kalemlerin ihalesi ilanda belirtilen gun ve saatte yapılacaktır 

N O T :Helıkopter ihalesine tekrar çıkılması halinde daha once Helikopter ihale evrakı 
satınalmış olanlara yem ihale evrakı bedelsiz verilecektir. 

İlan olunur. 
10600 / 2-2 
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Ankara P T T Onarım ve Donatım Fabrika Müdürlüğünden 

1 — Müdürlüğümüz ıhtıy acı 

a) 10 A d Kontak anahtarı Aııadol 

b) 8 A d On sinyal komple sol F ıat *•() NC 

c) 10 A d On sinyal komple sağ hat 5ü N C 

d) 10 A d Cam silgi kolu arka Renault 12 TSW 

Olmak üzere 4 kalem oto elektrik mal/emesı idari ve Teknik Şartname esaslanııa u*£ 
gtın olarak satın alınacaktır 

2 — Bu ihaleye ait idari ve Teknik Şartname Müdürlüğümüz ve/nesınden 500,— T l 
mukabilinde temin edilebilir 

3 — ihale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır 

4 — İhale 22/8/1986 Cumagunu saat 15 00'de Müdürlüğümüzde yapılacaktır lhale\e 
iştirak edecek firmalar tekliflerini en geç aynı gun saat 14 00'e kadar Personel Muduı luğumıı 
ze teslim etmeleri şarttır. Postada ve her turlu gecikme kabul edilmez 

5 — idaremiz 2886 sayılı Kanuna tabu değildir 

T E K S.S.İlgaz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden • 

DEMİR S A T I N A L I N A C A K T I R 

1 — Müessese Müdür lüğümüz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen demir
ler kapalı zarfla teklif ve fıat almak suretiyle ıhaleten satın alınacaktır 

2 — Satın Alınacak Demirler • 

S .NO D E M İ R L E R İ N CİNSİ MİKTARI (TON) 

3 — Bu işe ait teklif isteme mektubu ve idari şartname; T E K S S İlgaz Elektrik Dağı
tım Müessese Müdürlüğü Inonu Mahallesi Yalçın Caddesi Bulvar Apar tmanı No 1 Kasta
monu Adresinden 15 000,— T L . bedel karşılığı temin edilebilir 

4 — Bu ihaleye ait geçici teminat teklif edilen bedelin % 3 'ünden az olmayacaktır 

5 — ihaleye iştirak edecekler, 

a) Hüviyet, 

b) Ticaret Odası Kayıt Belgesi (1986), 

c) Veki l Olanlar Vekâletname, 

d) Sanayici ise Sanayi Odası Kayıt Belgesini (1986 Yılı) tekliflerine eklıyeceklerdır 

6 — Teklifler engeç 21/8/1986 Gunu Saat • 14 00'e kadar Müessese Müdürlüğümüz M u 
haberat Servisine vermiş olacak ve aynı gun Saat : 15.00'de Müessese Müdürlüğümüzde ale
nen açılacakatır. 

7 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır . 

8 — Müessese Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa tabı değildir 

9926 2 -2 

1. 
2 

N P L 4 0 x 4 0 x 4 
N P L 5 0 x 5 0 x 5 

100 
100 

10083,2-2 
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Manavgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmece satışa çıkarılan aşağıda beyanı gösterilen orman emvali açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 21/8/1986 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemizde toplanacak Komis
yonca yapılacaktır. 

3 — Satışa konulan emvalin % SO'si peşin bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz banka mektubu 
karşılığı satılacaktır. 

4 — İhaleye iştiraklılar her parti için aynı gün ve saatten önce % 3 teminatlarım işletmemiz 
veznesine yatırmış olmaları. 

5 — İlân ve şartname Bölge Müdürlüğümüzde, Akseki, Serik, Alanya, Bucak, Antalya, Bur
dur, Korkuteli ve Konya İşletme Müdürlükleriyle, Manavgat, Taşağıl, Burmahan Orman Bölge Şef
liklerinde görülebilir. 

6 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte makbuzlarıyla birlikte Komisyona müracaatları. 

Muh. Teminat 
Yolun Parti M i k t a r ı Bed. Tutarı 

Deposu Vasfı C i n s i ve N e v i Adedi Adet M 5 . (TL.) (TL.) 

Olukköprü Asfalt 3.S.N.B.Çz. Tom. 57 10785 2166.164 38.000 2.483.000 
Ulualan 11 3.S.N.B.Çz. Tom. 10 1250 285.728 38.000 326.000 
Olukköprü ıı Çz Sanayi Odunu 10 2382 188.663 23.000 134.000 
Olukköprü 11 Çk. Sanayi Odunu 2 280 30.071 23.000 21.000 
Olukköprü " 3.S.K.B.Çz. Tom. 15 2804 432.673 28.000 364.000 
Ulualan 3.S.K.B.Çz. Tom. 11 1752 234.367 28.000 198.000 

10712/2-2 

Yem Sanayii Türk A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

1 — Van Yem Fabrikasına yaptırılacak Atölye ve Garaj ve Devrekani Yem Fabrikası
na yaptırılacak olan yatay hammadde ambar inşaatları Bayındırlık Bakanlığı 1986 yılı birim 
Hatlarına göre kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale 25/8/1986 Pazartesi günü saat 15.00'te Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 
2 — Bu işlerle ilgili mukavele ve eksiltme şartnamesi Eskişehir Yolu 8. km. Beytepe Gi

rişi Ankara adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Tesisler Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
3 — Teklifler her iş için ayn ayrı düzenlenecek ve ayrı zarflara konularak verUecektir. 
4 — İsteklilerin yeterlilik belgesi almak için 21/8/1986 Perşembe günü saat 18.00'e ka

dar eksiltme şartnamesinde belirtilen evraklarla birlikte Genel Müdürlüğümüze müracaat et
meleri gerekmektedir. 

5 — Teklif mektupları ihale günü olan 25/8/1986 Pazartesi günü en geç saat 14.00'e 
kadar Genel Müdürlüğümüz Tesisler Dairesi Başardığına vermeleri gerekmektedir. Postada 
meydana gelecek gecikmeler dikkate ahnmıyacaktır. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, yeterlilik 
belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ertelemekte veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

Keşif Bedeli Geçici Teminatı 
İşin Yeri ve Konusu T L . T L . 

Devrekani Yem Fabrikası Yatay Ambar İnşaatı 30.000.000 900.000 
Van Yem Fabrikası Atölye ve Garaj inşaatı 19.200.000 576.000 

10713/2-2 
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Dutm işletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yeri, keşif bedelleri, geçici teminatı, yeterlik belge gunu, eksiltme gun ve 
saati yazılı işler 1986 birim fıatları üzerinden kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işlere ait dosya ekleri TIGEM. Malı işler Daire Başkanlığı veznesinden 5.000.— 
T L . karşılığında, Karanfil Sokak No: 62, Bakanlıklar/Ankara adresinden alınabilir. 

3 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 

Yeterlik Bel- Yeterlik Bel- Tekliflerin 
Keş. Bedeli Geç.Tem. gesi için Son gesi Verilme- Verileceği 

İ ş l e t m e A d ı T L . T L . Mur. Gunu sı Gun-Saat Gun Saat' 

SULTANSUYU E N H . ve 
Kompanzasyon Tesisi Akça- 11/8/1986 13/8/1986 13/8/1986 
dağ/MALATYA 30.000 000 900.000 Saat : 18.00 Saat : 10.00 Saat ; 14.00 

KARAKÖY E N H . ve Kom 
panzasyon Tesisi Bafra/ 11/8/1986 13/8/1986 13/8/1986 
SAMSUN 38.341.925 1.150.258 Saat : 18.00 Saat : 10.00 Saat : 14.00 

K U M K A L E E N H . ve Kom 
panzasyon Tesisi Gökçali/ 11/8/1986 13/8/1986 13/8/1986 
ÇANAKKALE 22.941.960 688.259 Saat: 18.00 Saat: 10.00 Saat: 14.00 

10371 / 2-2 

Artvin II Daimi Encümen Başkanlığından : 

1 — Aşağıda isimlen, keşif bedelleri, Geçici Teminatları, ihale tarih ve saatleri yazıh 
bulunan Artvin Yusufeli Kılıçkaya Ortaokulu, Sarıgöl Ortaokulu, Şavşat 8 Derslikli Ortaokul 
Inşaatlan, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 81/P Maddesi uyarınca 0.92 katsayı uygula
narak Kapalı Teklif Usulüyle Emaneten ihaleye konulmuştur. 

2 — Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bayın
dırlık ve iskân Bakanlığı Tebliğinin Hükümleri uygulanacaktır. 

3 — Kapalı Teklif Usulü Emaneten İhale 28/8/1986 Perşembe gunu hizalarında belir
tilen saatlerde II Daimi Encumenliğince Vilayet Binasındaki toplantı salonunda yapılacaktır. 

4 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 20/8/1986 Perşembe gunu mesai 
bitimine kadardır. 

5 — Şartnameler ve diğer belgeler İl Özel İdare Mudurluğu EncumenTîtrresunda mesai 
saatleri dahilinde görülebilir. 

A — Eksiltmeye Emaneten Girebilmek İçin İsteklilerin Müracaat Dilekçeleri ile Birlikte; 
a) Yapı araçları bildirisi, 
b) Teknik personel bildirisi (Noter Tastikli) 
c) Mali durum bildirisi (Keşif bedelinin °7o 8 nakit, % 8 Teminat Kredisi) 
d) Yer göndü belgesi (İl Özel İdaresi Müdürlüğünden alınacak) 
e) Taahhüt durumu 
Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için ayrı ayrı düzenlenecek bildiri

mi ve belgelerini, 
1 — Kılıçkaya, Sarıgöl Ortaokulları için (B) Grubu, Şavşat Ortaokulu için (C) Grubun

dan 1.Keşif bedeli kadar Müteahhitlik Karnesi aslı veya aslını ibraz etmek kaydıyla suretim, 
B — ihaleye Girebilmek için Teklif Mektubu ile Birlikte 
a) ihaleye katılma belgesi 
b) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
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c) Artvin II Daimi Encumenlığı adına inşaat hizalarında gösterilen Geçici Teminat ve 
istenilen diğer belgeler verilecektir. 

6 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 

7 — istekliler teklif mektuplarını 28/8/1986 Perşembe gunu saat 09 00'a kadar belge 
karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. 

8 — Keyfiyet ilân olunur. 

Not : Tebliğin 5. ncı Maddesinde yer alan kriterler herbırıne ayrılan puan miktarları 
aşağıda gösterilmiştir 

a) Malı güçlen % 25 

b) Makma ve Teçhizat <7o 0 

c) Daha önce yaptıkları işler % 35 

d) Halen devam eden işler % 20 

e) Sicil durumlan ve iş tutumları % 20 

Toplam 100 Puan 

ihale Edilecek Keşif Bed Geç Tem Son Mur ihale ihale 
S.No Okulun Adı. T L . T L Tarih Tarihi Saati 

1 Kıhçkaya Orta- 450.000.000.x 0.92 = 
okulu inşaatı 414.000.000 12.420.000 20/8/1986 28 8 1986 10 00 

2 Sarıgöl Ortaokulu 447.000.000.x0.92 = 

411.240.000 12.337.200 20/8/1986 28 8 1986 13 30 
3 Şavşat 8 Derslik 168 000.000.x0.92 = 

Ortaokul inşaatı 154.560.000 4.636.800 20/8/1986 28 8 1986 15 30 

9932 / 1-1 

• 
Tulomsaş Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A Ş den : 

15 A D E T G A Z A L T I K A Y N A K MAKINASI ALINACAKTIR. 
1 — Yukarda belirtilen ihtiyaç, teknik şartname, resim, sözleşme örneği ve eksiltme şart

namesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır 

2 — Eksiltmesi 21/8/1986 tarih """rşembe gunu saat 14.00'de Alım Satım Komisyonu
muzda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının %2,5 udur. 

4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin 
yapılacağı gun ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri 
gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat temina
tı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri, bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edılebılc^eğ' 
gibi, istenildiğinde posta ılede gönderilecektir 

7 — Eksiltme ve Arttırma mevzuunu teşkil eden ışı ihale edip etmemekte veya kısmen 
etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

10020 / 1-1 
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O.D.T.Ü. Araştırma Fonu Saymanlığından : 

1 — Konu : 1 Adet IBM P C / A T Compatible bilgisayar ve Prınter ihale Yö
netmeliğimizin 29/a maddesi uyarınca satın alınacaktır. 

2 — Tahmini Bedeli : 6.950.000,— T L . 
3 — Geçici Teminatı : 208.500,— T L . Teminat mektupları limit içi olacaktır. 
4 — Şartnamesi : Araştırma Fonu Saymanlığından dilekçe karşılığı bedelsiz ola

rak temin edilebilir. 
5 — ihale : 29 Ağustos 1986 günü saat 14.00 te AGUDOS İşletmesi Mü

dürlüğünde yapılacaktır, isteklilerin şartname uyarınca hazırlayacakları kapalı teklif zarfları
nı en geç 28 Ağustos 1986 günü saat 16.00 ya kadar AGUDOS işletmesi Müdürlüğüne verme
leri gerekir. 

6 — istenilen Belgeler : a) 1986 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
b) İmza sirküleri 
c) Geçici Teminat 
d) Vekaleten ihaleye katılmıyor ise vekaletname. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler ile teleks, telefon ve telgraf ile yapılan müracaatlar ka
bul edilmez. 

8 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, en uygun bedeli tesbitte, dilediğine yap
makta serbesttir. 

10610/ 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Makina ikmal Dairesi Başkanlığından : 

119-TTB/438 işaretli dosya kapsamında bulunan Kurumumuz ihtiyacı olan 1 adet 6 
kV.lık, 1120 kW. gücünde Fan Motoru yurt dışı piyasasından satın alınacaktır. 

Bu işle ilgili şartnameler mesai saatlerinde ; 
T E K Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Teklif Servisi Bayındır Sok. No : 3 Kat : 3 Ye

nişehir/Ankara adresinden ilgili konuda imalat yaptığını belgeleyen firma ve mümessillerine 
dilekçe karşılığı bizzat verilir. 

Kapalı tekliflerin en geç 10/9/1986 tarih, Saat 14.00'e kadar Makina İkmal Dairesi Baş
kanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

Teklifler aynı gün saat 15.00'de Başkanlığımızda alenen açılacaktır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

10612/1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı 5 adet fotokopi makinası satınalınacaktır. 
2 — Bu işe ait teknik şartname ve teklif isteme mektubu, 
TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No : 3 Yenişehir/Ankara adresindeki 

tç Ticaret Müdürlüğünden dilekçe karşılığı temin edilebilir. Bilgi için telefon No : 302121/2532 
3 — Firmalar şartname alabilmek için dilekçelerine Distribütörlük belgesini 

ekliyeceklerdir. 
4 — Teklifler engeç 25/8/1986 günü saat 14.00'e kadar yukarda kayıtlı adresteki Mu

haberat Servisinde bulundurulmalıdır. Teklifler aynı gün saat 15.00'de aynı adreste alenen 
açılacaktır. 

5 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 
10613 / 1-1 
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T C D D İşletmesi Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Limanımızın ihtiyacı olan bir adet Dizel Kaynak Makinası kapalı zarf usulü eksiltme 
ile ihale edilerek satın alınacağından ; 

1 — İşin muammen bedeli 10.000.000.— TL.dir. 
2 — İhale kapalı zarf usulü eksiltme ilâm suretiyle yapılacaktır. 
3 — Teklifler en geç 20/8/1986 günü saat 10.00'a kadar T C D D Mersin Liman İşletme

si Müdürlüğüne verilmiş olması şarttır. 
4 — İhale 20/8/1986 günü saat 15.00'de T C D D Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğün

de yapılacaktır. 
5 — Bu işle ilgili şartname, Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğünde ve Ankara T C D D 

Genel Müdürlüğünde Limanlar Dairesi Başkanlığında görülebilir. 
6 — Firmalar °7o 2,5 geçici teminatlarını muhammen bedel üzerinden hesap edip 3.cü 

maddedeki mühlet üzerinden Mersin Liman İşletmesi Müdürlüğü Veznesine yatırmış olmaları 
ve teminat makbuzunu ibraz etmeleri şarttır. Tekliflerde opisyon bildirilmesi şarttır. 

7 — TCDD. 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 

10523 / 2-1 

Ankara Valiliğinden : 

(Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden) 
Ankara Devlet Arşiv Sitesi Müteferrik İnşaat İşleri, işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanu

nunun 35.nci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur. 
1 — Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayın

dırlık ve İskân Bakanlığı tebliğlerinin hükümleri uygulanacaktır. 
2 — İşin tahmin edilen bedeli (100.000.000.— TL.) dir. 
3 — İhale 29/8/1986 Cuma günü saat 11 .OO'de Ankara Valiliği, Etlik Caddesindeki Ba

yındırlık ve iskân Müdürlüğü ihale Komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — İhale Şartnamesi ile diğer evraklar bedelsiz olarak Bayındırlık ve İskân Müdürlü

ğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 
5 — İstekliler; İhale Şartnamesi ve Eki öze l Şartname, Yapı Tesis ve Onarım işleri iha

lelerine Katılma Yönetmeliğine göre; 
A — İhaleye Katılma Belgesi almak için müracaat dilekçeleri ile birlikte; 
a) Mali Güçleri. 
b) Teknik Personel Taahhütname bildirimi ve belgeleri, 
c) Yapı Araçları bildirisi ve belgeleri, 
d) Daha Önceki Yaptıkları işleri, 
e) Halen devam eden işleri, 
f) 1986 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
g) Şirketler için ortaklık mukavelesi, 
h) (C) Gurubundan enaz işin keşif bedeli kadar Müteahhitlik Karnesini (Aslını ibraz 

etmek kaydıyla) Noter Tasdikli Suretini, 
B — İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesi, 
b) 1986 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) İmza Sirküleri, 
d) Ankara Valiliği, Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü adına alınmış (3.000.000) lira tu

tarında limit içi Geçici Teminatı ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir. 
6 — ihaleye Katılma Belgesi almak için son müracaat 25/8/1986 Pazartesi gunu mesai 

saati sonuna kadardır. 
7 — İstekliler teklif mektuplarını 29/8/1986 Cuma günü saat 10.00'a kadar makbuz 

karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 10607 / 1-1 
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Petrol Ofisi A .Ş . Genel Müdürlüğünden : 

PETROL OFİSİ A.Ş . MERSİN BÖLGEMİZ ISI MERKEZİ YENİLENMESİ İŞİ 
1 — Kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 
Bu ihalede 29 Ocak 1986 gun ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığı tebliğinin esesları uygulanacaktır. 
2 — İşle ilgili keşifler 1986 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim iratlarına göre ha

zırlanmış olup, 1986 yılı fiatlanna göre keşif bedeli 44.547.930.— T L . dir. 
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeler mesai saatleri içerisinde Etüd-Proje İnşaat 

ve Tesisat Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — Başvuracak isteklilerin ihaleye girebilmeleri; 
a) Eksiltme şartnamemizde belirtilen esaslara göre yeterlilik belgesi, 
b) İlân tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret Odası Belgesi, 
c) İstekli şirket olduğu takdirde Noterden tasdikli (İlân tarihinden sonraki tarihi içere

cektir) imza sirkülerini, 
d) P .O.A.Ş. adına işle ilgili 1.336.438.— T L . tutarındaki geçici teminatı, vermeleri ile 

mumkun olabilecektir. 
5 — İhaleye iştirak edecekler yeterlilik belgesi için engeç 14/8/1986 gunu saat 14.00'e 

kadar, 
a) Eksiltme şartnamemizde belirtilen hususları içeren belgeleri, 
b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış enaz keşif bedelinin iki katı tutarında 

(C) gurubu müteahhitlik karnesine veya Noterden tasdikli suretim, 
c) Teknik Personel Taahhütnamesini, eklıyerek bir dilekçe ile P.O. A.Ş. Genel Müdür

lüğü Haberleşme Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Bu tarihten soma yapılan müra
caatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 — Yeterlilik Belgesi P.O.A.Ş Genel Mudurluğu Etut-Proje İnşaat ve Tesisat Şube Mü
dürlüğünce 22/8/1986 günü ve saat 14.00'den itibaren isteklilerin kendisine veya kanum veki
line verilecektir. 

7 — İhale P .O.A.Ş . Genel Müdürlüğü İhale ve Satmalına Komisyonu Başkanlığında 
26/8/1986 günü saat 15.00'de yapılacaktır. Teklif zarfları aynı gün saat 14 00'e kadar Haber
leşme Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak mü
racaatlar kabul edilmeyecektir. 

8 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 
10615 / 2-1 

M . T . A . Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz TSN Sondaj Makınasına ait 13 kalem sabit bılyalı rulman 
ve 7 kalem yağ keçesi satınalınacaktır. 

2 — Bu işe ait bilgi ve İdari Şartname Alım-Satım Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin 
edilebilir. 

3 — Teklif mektupları en geç 26/8/1986 günü 16.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel 
Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya P.T.T. ile gönderilmiş olacaktır. P .T .T. de doğan 
gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 

4 — Söz konusu ihale kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 
5 — Bu işe ait tahmin edilen bedel 5.500.000.— TL.sı olup, geçici teminat miktarı 

165.000.— TL.sıdlr. 
6 — Teklif mektupları firmalar huzurunda 26/8/1986 günü saat 14.00'de İhale Komis

yonu tarafından açılacaktır. 
10616 / 2-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri II. Bölge Müdürlüğü Artvin İl 
Müdürlüğünden : 

Aşağıda yen, konusu muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 
sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü
nün Artvin-Çayağzı Mahallesindeki idare binasında eksiltmeye çıkanlmıştır. 

Belge için 
Muh.Bed. Geç.Tem. Son Mür. İhalenin 

İşin yeri Konusu T L . T L . Tarihi Tarihi Saati 

Yusufeli Çevrelı 
Sul. Tes.Projesı Mühendislik Hiz. 969.364 29.081 21.8.1986 27.8.1986 10.00 
Yusufeli Merkez 
(Vecanget) Sul. 
Projesi. Mühendislik Hiz. 694.531 20.386 21.8.1986 27.8.1986 14.00 
Ardanuç Avcı-
lar-Gümüşhane 
Sul.Tes.Proj. Mühendislik Hiz. 3.261.473 97.845 21.8.1986 27.8.1986 16.00 

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gun mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hiz
metleri Artvin İl Müdürlüğü İdare binasında görülebilir. İsteklilerin ise müracaat için son gün 
olan 21/8/1986 tarihinde saat 17.00'a kadar Köy Hizmetleri Artvin İl Müdürlüğüne müraca
atla verecekleri dilekçelerinde; 

1 — Resmî dairelerden alınmış benzeri proje yaptığına dair iş bitirme belgesinin aslını 
veya noterden tasdikli suretini, 

2 — ihale şartnamesinde belirtilen alet ve donanım bildirimini (kendi malı olanlarının 
aidiyetini belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterleri
nin noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu alet ve donanımın 
halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir, 

3 — Teknik personel bildirimini (ihale şartnamesindeki örneğe uygun olarak) 
4 — Mali durum bildirimim (ilgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra 

alınmış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş banka mektupları bildirime eklenecektir. İs
teklilerin, Bu işlere ait her biri için en az keşif bedelinin % 8 i kadar kullanılmamış nakit ve 
% 8 i kadar da teminat kredisi alması şarttır.) 

5 — İsteklilerin son yıla ait onaylı mali blançolan ile son yıla ait ödemeleri gelir veya 
kurumlar vergisini gösterir belgeleri vermesi, 

6 — Taahhüt durumu bildirimine (İsteklilerin son beş yılda bitirmiş oldukları ye katıl
ma belgesi almak için dilekçe verdikleri tarihte adlanna taahhüde bağlanmış veya bağlanacak 
hizmet işlerini gösterir işlerin bitirilen ve arta kalan kısımlarının ihale tarihleri ile keşif bedel
leri miktarlarının ayrı ayrı bildirimde gösterilmesi zorunludur.) 

7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu İdareden alınmış 
tasdikli iş yeri görme belgesi. 

8 — Kanuni ikametgâh belgelerim, 
9 — Özel kişilerle, Kollektif Şirket teknik ortağının Meslek Odaları kimlik kartları ile 

öğrenim ve ihtisas durumlarım belirten öğrenim belgeleri, Anonim, Limited Şirketlerinin ise 
meslek Odalannın tescil belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarım belir
ten öğrenim belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini vermesi, 

10 — Projenin kapsamına girecek hizmetleri iş süresince yürütmekle summlu olan bu 
türlü Mühendis ve teknik elmanlarla ilgili sözleşmenin noterden onaylı örneğini ve bu eleman
ların benzer iş yaptıklarım belgeleyen evraklar vermesi (Resmî dairelerden alınmış yazılar, bon
servisler, özel ve tüzel kişilerden alınmış bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel kişide 
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çalıştığını belgeleyen ve o tarihte sigorta primini yatırdığını gösteren evrak asılları veya noter 
tasdikli suretleri), 

11 — Firma tarafından son beş yılda yapmış ve halen yapılmakta olan benzeri projele
rin özellik ve boyutları belirtilip, bu projelerin hangisinin gerçekleşme safhasında geçtiği, han
gisinin geçmediği, nedenleri, uluslararası kurumlarla finanse edilen projeler varsa bunların du
rumlarının bildirilmesi, 

12 — Bu iş için gerekli hizmet ve özel testlerden hangilerinin firmaca yapılacağı, yada 
hangi firmalara ve laboratuarlara yaptırılacağının bildirilmesi, 

13 — İşte çalıştırılacak teknik personelin adları, diploma örnekleriyle birlikte öğrenim 
durumları, mesleki öz geçmişleri, çalışma surelerinin bildirilmesi, 

14 — Söz konusu hizmet hakkında ışın analizi ve firma görüşüne göre yuklenimin yeri
ne getirilmesinde izlenecek yöntem ve ış programının belirtilmesi 

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

16 — Gerekiyorsa vekâletnameyi eksiksiz olarak hazırlayıp ekleyerek bu ış için yeterlik 
belgesi almaları şarttır. 

ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle 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 belgelere ilaveten şirketin 
imza sirkülerinin ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerin istekli
lerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden dü
zenleyerek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve şart
namesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitınde serbesttir. 

Postadaki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez. 

İlgilenenlere duyurulur. 
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PTT Fabrika Müdürlüğünden : 

13.500 A D E T STROPOR A M B A L A J KUTUSU SATINALINACAKTIR. 
İdari ve Teknik Şartnamesine ve Teknik resmine göre 13.500 adet Stropor Ambalaj ku

tusu kapalı yazılı teklif alma usulü ile satınalınacaktır. 

Eksiltme 28/8/1986 günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname normal çalışma gun ve saatlerinde İstanbul Ümraniye'de bulunan 
Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden 350,— T L . mukabilinde alınabilir. 

Tekliflerin geçerli olabilmesi ıçm teklif vermek isteyen firmaların şartnameyi fabrika
mızdan almış olmaları şarttır. 

Teklif mektupları en geç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdürlüğümüze mak
buz mukabilinde teslim edilmeli veya aynı gun ve saatte Malzeme Müdürlüğümüzde buluna
cak şekilde posta ile gönderilmelidir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 2886 sayılı Kanuna tabı değiliz. 

Bu malzeme için gerekli bilgi 335 13 13/231-234 no.lu telefonlardan istenebilir. 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetle
ri Kayseri 4. Bölge Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan "Muhtelif çapta PVC Temiz Su Borusu Alınması" 
işi 99.994.800.— T L . Tahmini bedel ile 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre kapalı tek
lif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 22/8/1986 Cuma günü saat 11.00'de Bölge Müdürlüğümüzün Çevreyolu Cad. 
No. 163 Kayseri adresindeki idare binasmda yapılacak bu işin geçici teminatı 2.999.844.— T L . 
dır. 

Bu işe ait birim fiat ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz Pro
je Uygulama Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

isteklilerin; 7/8/1986 tarihinden sonra bankalardan işin adına alacakları, keşif bedeli
nin °7o 8'ı oranında nakit ve <% 8'i oranında kullanılmamış teminat mektubu kredisini ihtiva 
eden banka referans mektuplarının ekli olduğu Mali Durum Bildirisini şirket veya şahıslara 
ait imza sirküsunu, taahhüt edeceği malzemeye ait Türk Standartlarına uygunluk belgesini bir 
dilekçeye ekleyerek en geç 20/8/1986 Çarşamba günü 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz 
genel evrak'ına vererek ihaleye girme belgesi almaları gereklidir. 

İhaleye girebilmek için; isteklilerin 1986 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası tescil belge
sini, Geçici teminat belgesini, İhaleye girme belgesini ve Eksiltme şartnamesindeki örneğe gö
re tanzim edilmiş ve kapalı bir zarfa konulmuş teklif mektuplarım ikinci bir zarfa koyarak 
en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar geçersizdir. Duyurulur. 
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• 
Türkiye Şeker Fabrikaları A .Ş . Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A .Ş . Eskişehir Makma Fabrikasında 4600 m 2 İzocam 
(5 cm kalınlıkta) ve 4600 m 2 Reboroit alımı ile ilgili ihale yapılacaktır. 

2 — İhale 21/8/1986 Perşembe günü saat İ5.00'de Eskişehir Makina Fabrikası Ofis bi
nasında kapalı zarfla teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

3 — İhaleye katılmak isteyenler Ticari şartnameyi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde 
Fabrikamız Ticaret servisinden bedelsiz temin edebilirler. 

İşin geçici teminatı 200.000,— (Y.lkiyüzbin ve 00/00 lira) dır. 
4 — Teklifler en geç 21/8/1986 tarih Perşembe gunu saat I5.00'e kadar Fabrikamız 

Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacaktır. 
5 — Şirketimiz 2886 saydı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta ve söz konusu malzemeleri dilediğinden temin etmekte serbesttir. 
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1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A .Ş . Eskişehir Makina Fabrikasında 6000 adet GP Fi-
litre teli (395 x 485 x 20 mm) imali işi ile ilgili ihale yapılacaktır. 

2 — İhale 21/8/1986 tarih Perşembe günü saat 15.00'de Eskişehir Makina Fabrikası 
Ofis binasında kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

3 — İhaleye katılmak isteyenler Ticari Şartname, Teknik şartname ve resimleri iş gün
lerinde ve çalışma saatlerinde fabrikamız Ticaret servisinden bedelsiz temin edebilirler. 

İşin geçici teminatı 300.000,— (Y.Üçyüzbin ve 00/00 lira) dır. 
4 — Teklifler en geç 21/8/1986 tarih Perşembe günü saat 15.00'e kadar Fabrikamız 

Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmayacaktır. 
5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta ve sözkonusu işi dilediğine yaptırmakta serbesttir. 
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Bakırköy Belediye Başkanlığından : 

1 — Başkanlığımız,Fen işleri Müdürlüğü ihtiyacı mozaik parke ihtiyacı 195.000.000.— 
T L . tahmin bedel ve 5.850.000.— T L . geçici teminatla 2886/36. maddesine göre kapalı zarf 
eksiltmesi usulü ile 22/8/1986 günü, 

2 — Başkanlığımız Güngören, Atışalan toprak döküm yeri 326.969.600.— T L . bedel 
ve 9.809.100.— T L . geçici teminatla 2886/36. maddesine göre kapalı zarf arttırması usulü ile 
22/8/1986 günü ihale olunacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 15/8/1986 akşamına kadar Fen işleri Müdür
lüğüne müracaatla alacakları ihaleye iştirak belgelerini teminat belgelerini, 1986 yılı Ticaret 
Odası belgelerini, imza sirkülerini veya vekaletnamelerini hazırlayacakları teklif zarfı ile bir
likte başka bir zarfa koyup muhürledikten sonra ihale günü saat 14.30, 15.00'e kadar Yazı 
işlen Müdürlüğüne teslim etmelen gerekmektedir. Şartnameler Fen işleri Müdürlüğünde 
görülebilir. 
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• 
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden : 

K A S T A M O N U 

Servisi : Bakım., İşin Yeri ve Cinsi : (Devrekani-Çatalzeytin) Ayr. Bozkurt Yolu 
0 + 000-1 +900 km.Ier arası kazı ve sanat yapıları işi., 1. Keşif Bedeli : 99.600.877.41.— T L . , 
Geçici Teminatı : 2.988.026.00.— T L . , Teklif Verme Günü Saati : 26/8/1986 10.00 

1 — Yukarıdaki işler 2886 sayılı Kanunun 81. maddesine göre " E M A N E T " suretiyle 
"TAŞARONLARA" yaptırılacaktır. 

2 — İşlere ait teklif alınması yukanda hizalarında yazılı "GÜN V E S A A T T E " " E M A 
NET KOMİSYONU" tarafından "KAPALI TEKLİF U S U L Ü " ile yapılacaktır. 

3 — Bu işlere ait Şartnameler mesai saatleri içinde (İhale Dosyasında) " i L G l L l SER
VİS B A Ş M Ü H E N D l S L l ö l ' N D E " görülebilir. 

4 — İŞTİRAK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN : 
4.1. - istekliler 21/8/1986 Perşembe gunu mesai sonuna kadar her iş için ayn bir dilek

çe ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine aşağıda yazılı ev
rakları eklemeleri gerekir. 

4.1.1. - istekliler Şirket ise "İMZA SİRKÜLERİ" 
4.1.2. - İşin Keşif Bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından alınmış, süresi dolmamış (C) 

grubu''MÜTEAHHİTLİK KARNESİ" veya Resmi Dairelerden alınmış, keşif bedelinin yarısı 
kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair "IŞ B l T l R M E BELGESİ" 

4.1.3. - Dilekçelerin verildiği tarihte elinde bulunan işleri açıklayan " T A A H H Ü T 
BİLDİRİSİ" 

4.1.4. - "İŞ YERİ GÖRME BELGESİ" 
4.1.5. - "YAPI ARAÇLARI BİLDtRiSl" Ana inşaat makinalan kendisinin ise belge

leyen evraklar, kira ise kira taahhütnamesi. 
4.1.6. - Teknik Personel "BİLDlRÎM F O R M U " 
5 — TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN : 
5.1. - isteklilerin 1986 yılı "TİCARET V E SANAYİİ ODASI BELGESİ", Şirket ise 

ilk ilân tarihinden sonra alınmış "FAALİYET BELGESİ" 
5.2. - Bölge Müdürlüğünden alınacak "İŞTİRAK BELGESİ" 
5.3. - Geçici Teminat olarak Bölge Saymanlık veznesine yatıracakları, nakit karşılığın

da alacakları geçici teminat " V E Z N E ALINDISI" veya usulüne uygun Banka "GEÇİCİ T E 
MİNAT M E K T U B U " 

5.4. - Örneği ilgili Servisten alınan ve usulüne uygun olarak hazırlanan "TEKLİF V E 
T A A H H Ü T MEKTUPLARINI" hizasında yazılı gunve saatten "YARIM S A A T " önce Ema
net İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri ilân olunur. 

5.5. - P.T.T.deki gecikmeler kabul edilmez. 
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Turk Hava Kurumundan : 

Urgup Konaklama Tesisi Restorasyon yapılmak koşuluyla kiraya verilecektir 
1 — Urgup şehir merkezinde Turk Hava Kurumu'na ait 2 bina ve bahçeden oluşan mev

cut tesis, muştecırı tarafından; Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararları ile Kultur ve 
Turizm Bakanlığı Yönetmeliklerine uygun olarak restorasyona tabi tutulmak koşuluyla turis
tik bir tesis haline getirilerek kiraya verilecektir. 

2 — Bu işle ilgili olarak istekliler tarafından mahallinde ve Turk Hava Kurumu Genel 
Merkezinde incelemeler yapılmak suretiyle hazırlanacak olan mimarı tatbikat projesi, yatı
rım, finansman, işletme ve kira bedeliyle ilgili ayrıntılı kapalı tekliflerini 17 Eylül 1986 Çar
şamba gunu Saat 16.00'ya kadar Turk Hava Kurumu Genel Başkanlığı inşaat Emlak Şube 
Müdürlüğüne vermeleri gereklidir. 

3 — Kurum 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, verilen teklifler içinden herhangi birini 
seçmeye, tadıl etmeye yetkili olup, dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

4 — Verilen teklifler iade edilmez ve bunlar için bir bedel istenemez. 
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Ankara II Daimi Encümeninden : 

Işın Adı ve Yen : Çubuk ilçesi, Melıkşah Köyünde 18.000 m J'lık alan üzerindeki 2 adet 
yüzme havuzunun ustunun kapatılması ve ayrıca Sosyal Tesisler ile çevre düzenlenmesi ışı., 
Keşif Bedeli . 140.063.394.— T L . , Geçici Teminat : 4.201.901., Tarihi : 27/8/1986, Saati : 
11 00'de 

1 — Yukarıdaki niteliği yeri ve miktarı belirtilen inşaat ışı, 2886 Sayılı Devlet ihale Ka
nununun 35 ncı maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur, 
(idari ve teknik şartnamesi uyarınca) 

2 — Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı tebliğlerinin hükümleri uygulanacaktır. 

3 — Işın 70.063.394.— lirası 1986 malı yılı bütçesinden, geri kalan 70.000.000.— lirası 
ise 1987 malı yılına sarı mukaveleli, 

4 — ihale yukarıda belirtilen gun ve saatte Ankara Valiliği II Daimi Encümen Toplantı 
Salonunda yapılacaktır. 

5 — ihale şartnamesi ile diğer evraklar bedelsiz olarak Hisar Caddesi Karakuş Sokak 
No . 3'dekı Özel idare Mudurluğu binasının 4. katında bulunan II Daimi Encümeni Kalemin
de bedelsiz olarak mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

6 — İstekliler; ihale şartnamesi ve eki özel şartname yapı, tesis ve onarım işleri ihalele
rine katılma yönetmeliğine göre, 

A — ihaleye katılma belgesi almak için Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne müracaat 
dilekçeleri ile birlikte, 

a) Malı güçleri, 
b) Yapı araçlan bildirisi ve belgelen, 
c) Daha önceki yaptıkları işleri, 
d) Halen devam eden işleri, 
e) 1986 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
f) Şirketler ıçm ortaklık mukavelesi, 
g) (C) gurubundan enaz işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz et

mek kaydıyla) Noter tasdikli suretini, 
B — ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile bırhkte, 
a) ihaleye katılma belgesi, 
b) 1986 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) İmza surkulen, 
d) Ankara Valiliği İl Daimi Encümeni adına alınmış (4.201.901.—) Ura tutarındaki li

mit ıçı geçici teminatı ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir. 
7 — ihaleye katılma belgesi almak için son müracaat 22/8/1986 Cuma gunu mesai sa

ati sonuna kadar Bayındırlık ve iskân Müdürlüğüne yapılacaktır. 
8 — İstekliler teklif mektuplarını 27/8/1986 Çarşamba gunu saat 10.00'a kadar mak

buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
9 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünden : 
Trabzon 

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisler İnşaatı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Ka
nununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İşin 1. Keşif Bedeli 161.316.261.— T L . dır. İhalesi 25 Ağustos 1986 Pazartesi günü sa
at 11.00'de Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı odasında yapılacaktır. 

1 — Yeterlik Belgesi Almak İçin : İsteklilerin en geç son müracaat tarihi mesai saati 
sonuna kadar dilekçelerine gerekli belgeleri de ekleyerek bir dosya ile Bölge Müdürlüğümüze 
müracaat etmeleri gereklidir. (Müracaatta genel evrak tarihi geçerlidir.) Bu işe ait ihale dosya
sı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlüğünde görülebilir. 

a) En az işin 1. Keşif Bedeli kadar (B) gurubu Müteahhitlik Karnesinin aslını veya Bölge 
Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyon Başkanlığınca aslının görüldüğüne dair onaylan
mış örneğini vermeleri şarttır. 

b) İşyerini görüp tetkik ettiğine dair işin ait oıduğu kontrol şefliğinden alınmış tastıkli 
işyeri görme belgesini eklemeleri şarttır. 

c) Yapı Araçları Bildirisi : İhale şartnamesi ekindeki yapı araçları bildirisinde idarece 
istenen makinalara ait gerekli belgelerin, beyan edeceği bildirime eklenmesi şarttır. 

d) Taahhüt Bildirisi : İsteklilerin Müteahhit veya Taşeron olarak 1/1/1975 tarihin
den sonra Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirilip geçici kabulünü yap
tırdıkları işler ile ihale tarihinden önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca istekliye ihalesi karar
laştırılmış veya sözleşmesi yapılmış devam eden işlerin bitirilen veya arta kalan kısımlarının 
ihale tarihleri ile keşif bedelleri miktarlarının ayrı ayrı bildiride gösterilmesi zorunludur. 

e) İlk ilân tarihinden sonra alınmış ve kullanılmamış, enaz işin keşif bedelinin % 5 
kadar nakit % 5 kadarı da teminat mektubu kredisi olduğunu açıklayan Banka Referans Mek
tubu ile bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan Mali Durum Bildirisini ; 

f) İsteklilerin Noter tasdikli ; gerçek kişi olmaları halinde imza sirkülerini, şirket ol
ması halinde şirket sirkülerini, ortak girişim olması halinde İhale şartnamesi eki örneğine uy
gun ortak girişim beyannamesini (ortak girişim ortakları yukarıda belirtilen belgeleri ayrı 
ayrı vereceklerdir.); 

g) Gerekiyorsa "Vekaletname"yi eksiksiz olarak hazırlayıp dilekçelerine eklemeleri 
şarttır. 

Yukarıda belirtilen matbu evraklara 50.— TL.lik damga pulu yapıştırılması zorunludur. 

Yeterlik Belgesi için telgrafla yapılacak müracaatlar geçersizdir. 
2 — İhaleye Girebilmek İçin : Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesindeki esaslara uy

gun olarak 1986 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, Noter tasdikli imza yada Şirket 
Sirkülerim, gerekiyorsa Noter Tasdikli vekaletnameyi, lO.Bölge Müdürlüğümüzden alınacak 
Yeterlik Belgesini, Kanuna ve usulüne uygun olarak aşağıda gösterilen miktarlarda geçici te 
minatmı (İsteklilerin ortak girişim olması halinde, örneğine uygun ortak girişim beyannames 
ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini) ve örneği Yapım Başmühendisliğinden alına 
rak, ilgilisi tarafından düzenlenip imza edilmiş iç zarf içindeki teklif mektubunu da dış zarf: 
koyarak ihale saatinden bir saat öncesine kadar tekliflerini Bölge Müdürlüğümüz İhale Ko 
misyonu Başkanlığına vermeleri. 

İlân olunur. (Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına veri 
len teklif mektupları geri alınmaz) 

Yapılacak İşin A d ı : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri inşaatı işi., 1 
Keşif Bedeli : 161.316.261.—TL., Geçici Teminat: 4.839.488.— T L . , Son Müracaat Tarihi 
21/8/1986, İhale Gün ve Saati : 25/8/1986 11.00 
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Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğünden : 

1 — Üniversitemiz Eğitim Sektöründe yer alan 1986 mali yılı yatırım programına dahil 
dört grup Büyük Onarım inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca 
kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İşin toplam bedeli 58.880.000.— TL.dir. 

3 — Ekbiltme şartnamesi ve diğer evrakların, Ondokuzmayıs Üniversitesi Samsun Ku-
rupelit Kampüsunde Yapı İşlen ve Teknik Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde görü
lebileceği gibi, talep edildiğinde 5.000.— T L . mukabilinde alınabilir. 

4 — İhale Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlük binasında İhale Komisyonu Başkan
lığında 22/8/1986 gunu saat 11.00'de yapılacaktır. 

5 — İhaleye girebilmek için isteklilerin ; 

a) 1.766.400.— 11 .lık geçici teminatını, 

b) 1986 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesini, 

c) Yeterlik belgesi almaları, 

Yeterlik belgesi almak için aranan belgeler; 

c - 1) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar (C) gru
bundan müteahhitlik karnesi (aslı veya noter tasdikli sureti), 

c - 2) Usulüne gore hazırlanmış yapı araçları bildirimi, teknik personel bildirimi, taah
hüt- bildirisi, malı durum bildirisi, 

c - 3) İşyeri görme belgesini ibraz etmek suretiyle yeterlik belgesini zarfa koymaları 
gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgesini almak için son başvurma tarihi 20/8/1986 gunu saat 17.00'ye 
kadardır. 

7 — İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları 
teklif mektuplarım en geç 22/8/1986 gunu ihale saatine kadar makbuz karşılığında ihale Ko
misyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

8 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

9 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
10323 / 1-1 

• 
Türkiye Gemi Sanayii A .Ş . Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığından : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır. 

İhaleye ait satış şartnamesi "Evliya Çelebi Caddesi No: 6 Kasımpaşa istanbul" 
adresindeki" İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

Teklifler aşağıda belirtilen tarihte en geç saat 17.00'e kadar ikmal Dairesi Başkanlığı
na verilmiş olacaktır. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

Duyurulur. 

Dosya No : 1986/504, Malzeme Adı : Muhtelif Hurda, Miktarı : 7 kalem, Geçici Te
minat : 1.200.000.— T L . , Son Teklif Verme Tarihi: 13/8/1986 
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M.S.B. Ankara İç Ted. Böl. Bşk. (5) No.lu Sat. A l . Kom. Bşk.lığından : 

Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatları yazılı (98) Kalem Mlz.nin 
ihalesi (2886/36) Kapalı Teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyon ihale salo
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Bölge 
Başkanlığında görülebilir. İsteklilerin Yasal belgelerle hazırlayacakları teklif mektuplarım Bir 
Saat Evveline kadar Makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada ge
ciken teklifler dikkate ahnmıyacaktır. 

Cinsi: Müstahzar İlaç, Miktarı: 98 Kalem, T.Bedeli : 392.309.429.18, Geçici Bedeli : 
11.769.300, İhale Gün ve Saati : 1/9/1986/Pazartesi Saat: 14.00 

9568 / 1-1 

Çanakkale İl Daimi Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, keşif bedeli, geçici teminatı, karne gurubu, eksiltmeye girme belge
si için son müracaat tarihi, ihale gün ve saati belirtilen Güzelyalı sosyal ve turistik tesis ikmal 
inşaat işi 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konul
muştur. Bu ihalede 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — Bu işin eksiltmesi Çanakkale ö z e l İdare Müdürlüğü hizmet binasındaki İl Daimi 
komisyonu toplantı salonunda İl Daimi Komisyonunca belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait ihale dosyası Çanakkale İl Daimi Komisyonu kaleminde mesai saatleri 
içinde görülebilir. 

4 — İsteklilerin; ihale şartnamesi ve eki Özel şartnameye, yapı tesis ve onarım işleri iha
lelerine katılma yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre; 

A — Yeterlik belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Yapı araçları bildirisi, 
b) Teknik personel beyannamesi, 
c) Taahhüt beyannamesi, 
d) Sermaye ve kredi imkanlarını gösterir mali durum belgesi, 
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları ve işin ihalesine girebileceklerini 

gösterir (A) gurubundan müteahhitlik karnesinin aslı ve noter tasdikli sureti, 
f) Banka referans mektubunu, 
B — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte, 
a) Karşısında yazılı geçici teminatını, 
b) 1986 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
c) Yeterlik belgesini, (Özel İdare Müdürlüğü yeterlik belgesi komisyonundan) 
d) İkametgah ilmühaberi, 
e) İmza sirküleri ve istenilen diğer belgeleri vereceklerdir. 
5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/8/1986 Çarşamba gunu saat 

17.30'a kadardır. 
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 26 Ağustos 1986 Salı gunu saat 13.30'a kadar mak

buz karşılığında ihale komisyon başkanlığına vermeleri şarttır. 
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez, keyfiyet ilgi

lilere duyurulur. 
İşin Adı : ö z e l İdare Md. Güzelyalı sosyal ve Turistik tesis İkmal Ins., Keşif Bedeli : 

150.000.000.— T L . , Geçici Teminatı : 4.500.000.— T L . , Son Müracaat Tarihi : 2 0 / « / 1 9 8 6 , 
İhalenin Tarihi Saati : 26/8/1986 14.30, Karne Gurubu : A ' 
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Sümerbank Satınalma Müessesesinden : 
Bahçekapı/lstanbul 

25 K A L E M YARDIMCI KİMYEVİ M A D D E SATINALINACAKTIR 
Camiamıza bağlı kuruluşların 1986 yılı 3 ve 4.uncü 3 aylık ihtiyacı 25 kalem Yardımcı 

Kimyevi Madde kapalı zarf usulü ile teklif temini suretiyle satınahnacaktır. 
1 — Teklif verme son günü 21 Ağustos 1986 günü, Saat 17.30'a kadardır. 
2 — Teklifler, teklif verme son gününden itibaren 45 (Kırkbeş) gün opsiyonlu olacaktır. 
3 — Bu iş ile ilgili iştirak Teminatı 500.000.— T L . Kafi Teminat siparişin Vo 3'ü 

oranındadır. 
4 — Detaylı bilgi ve şartnameler Müessesemiz İç Alım Servisinden alınabilir. 
5 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp şartlarımızla ihtiya

cımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 
10717 / 1-1 

T. Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

SOĞUTMA MALZEMESİ İMAL ETTtRİl ECEKTlR 

1 — Muhtelit fabrikalarımızdan ihtiyacı için yaklaşık 143 ton soğutma malzemesi imal 
ettirilecektir. 

2 — Kapalı zarfla verilecek tekliflerin engeç 22/8/1986 günü saat 15.00'e kadar Genel 
Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulundurulması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra 
gönderilen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 

3 — İhale şartnamesi 15.000.— T L . karşılığında Eskişehir Yolu 7. Km. adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden ve Meclisi Mebusan Cad. Dursun Han Kat 4 Sahpazarı-lstanbul adresin
deki Alım Satım Müessesemizden temin edilebilir. 

4 — Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 

10727 / 2-1 

TULOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.den : 

10 K A L E M DİKİŞLİ HASSAS PREZİSYON BORU SATIN ALINACAKTIR 
1 — Yukarıda belirtilen ihtiyaç Sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı 

zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi 22/8/1986 tarih Cuma günü saat 14.45 de Alım Satım Komisyonumuz

da yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2.5'udur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım eksiltmenin 

yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri 
gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat temina
tı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri, bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği 
gibi, istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — Eksiltme ve Arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen 
etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 
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Mengen Belediye Başkanlığından : 

TASHİH ÎLÂNI 

İşin adı : Bolu-Mengen-Beşler Mah. kuprusu, Keşif bedeli : 70.000.000,— T L . , Geçici 
teminat: 2.100.000,— T L . , İhale tarihi: 21/8/1986, ihale saati : 16.00 

1 — Yukarıda adı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı köprü inşaatı 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümlerine göre kapalı zarf teklif usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — ihale 21/8/1986 gunu saat 16.00'da Belediye Encümen odasında, Belediye Encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

3 — Adı geçen işin keşif özeti, şartname ve projeleri Belediye Fen ^şlerinde mesai saat
leri dahilinde görülebilir. 

4 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 15/8/1986 günü mesai saati so
nuna kadardır. 

5 — istekliler yeterlik belgesi alabilmeleri için dilekçelerine; 
a) En az işin keşif bedeli kadar (B) grubu karne veya köprü işine ait keşif bedeli kadar 

iş bitirme belgesi, 
b) Taahhüdü altındaki işleri bildirir taahhütname, 
c) İşin ilk ilân tarihinden sonra işin adına alınmış keşif bedelinin % 5'i oranında na

kit, % 5 (Yüzde beş) oranında teminat mektubu kredisi tutarında banka kredi mektubu, 
d) Kanuni ikâmetgâh belgesi, 
e) Mali durum bildirisi, 
f) Bu iş için 1 adet damperli kamyon, 1 adet su motopompu» 1 adet betoniyer taahhü

dü verilmesi. Bu araçların kendisine ait ise amortisman müddetlerini doldurmamış oldukları
na dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya vergi dairesince tasdik 
edilmiş yıllık bilançolarını, 

g) Kiralık ise noter tasdikli işin adına ilk ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavele
si ve halen araçların bulundukları yerlerin adreslerini eklemeleri gerekmektedir. 

6 — Eksiltmeye girebilmek için; 
a) Teklif mektuplarını, 
b) Yeterlik belgelerini, 
c) 1986 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini, 
d) Belediye muhasipliğinden alınmış geçici teminata ait makbuzun veya ilk ilân tari

hinden sonra alınmış limit dahili teminat mektubunu havi zarflarını ihale saatinden bir saat 
öncesi makbuz karşılığında Belediye Muhasipliğine vermeleri gerekmektedir. 

7 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 
8 — İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 10498 / 1-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş . Şeker Enstitüsü ve Yardımcı Tesislerinden : 
_ 

Şeker Enstitüsü işletme Malzemeleri ve Pilot Tesisler Şubesinin ihtiyacı olan 5 ton orta 
yağlı alkit kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile satın alınacaktır. 

1 — ihale 21/8/1986 Perşembe günü saat 14.30'da Ankara Şeker Enstitüsü binasında 
yapılacaktır. 

2 — Teklif mektupları belirtilen gun ve saate kadar Şeker Enstitüsü Muhaberat Servi
sine verilmiş olacaktır. 

3 — İhale ile ilgili şartname Şeker Enstitüsü Ticaret Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
4 — İşin geçici teminatı teklif tutarının <% 5'i (Yuzdebeşi)dır. 
5 — Postadaki gecikme, telefon ve telgrafla başvurmalar kabul edilmeyecektir. 
6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve

ya ışı dilediğine vermekte serbesttir. 10826 / 1-1 



Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN ALINACAKTIR 

Aşağıda ayrıntılı durumu gösterilen muhtelif malzeme; 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalenin en son teklif verme gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

Ş. Bedeli 
Malzemenin Cinsi Miktarı Dosya No. ihale Tarihi Saati T L . 

1 — Balata 68 kalem 875-ELİS/86-250 22/8/1986 15.00 500,— 
2 — E N H ve Elektrik Teçhizatı Malzemesi 14 kalem 90034-90125-ELIS/86-273 22/8/1986 15.00 4.000 

(Akım Traf. 36 KV 3 Ad. - Akım Traf. 10 KV 3 Ad. - Ampermetre 800/5 3 Ad. -
Ampermetre 150/5 3 A d . - Azyağlı kesici 1 Ad . - Dah.tip Alt. Top. Sek. 1 Ad. - Güç 

Transf. 8000 KVA1 Ad. - 6 KV Har. tip pano 4 Ad. - Güç Transf. 400 K V A 1 Ad. - Dahili 
tip Sig. Sek. 36 K V 1 A d . - 3.5/6 KV YVŞÇU güç kablosu 3x50/6 mm 1 2000 Mt. - 3,3 
K V harici pano 2 Ad. - Güç Transf. 1000 K V A 1 Ad. - Güç Transf. 1000 K V A 1 Ad.) 

2 — Teklif zarflan üzerine firma adı ve adresi ile ihale konusu yazılarak ihale günü en geç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Genel Muhaberat 
Servisine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde ve saat (15.30)'da Müessesemiz Saünalma Komisyonunca açılacaktır. 

4 — Konu ile ilgili şartnameler; 

a) Ankara'da TKt Genel Müdürlüğü, Saünalma Dairesi Başkanlığından. 

b) istanbul'da TKt Saünalma Müdürlüğünden (Merkez Efendi Balıklı Yolu, Atatürk öğrenci Sitesi Karşısı Zeytinburnu/İSTANBUL.) 

c) Soma'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden, (PK. 6 SOMA). 

Dilekçe ve yukarıda yazılı bedel karşılığında temin edilebilir. 

5 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta yada dilediğine vermekte serbesttir. 
10621 / 2-1 

Sayfa : 44 
R

E
SM

Î G
A

Z
E

T
E

 
7 A

ğustos 1986 —
 Sayı : 19188 



7 Ağustos 1986 — S a y ı : 19188 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 45 

T. Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

PERSONEL TAŞITTIRILACAKTIR 

Genel Müdürlüğün personelini Ankara'nın çeşitli semtlerinden Eskişehir Yolu 7. Km.de 
bulunan Genel Müdürlük binamıza getirmek ve mesai bitiminde geri götürmek üzere otobüsle 
taşıma yaptırılacaktır. 

Bu işle ilgili şartname Eskişehir Yolu adresindeki C' i e l Müdürlüğümüzden temin 
edilebilir. 

Kapalı zarfla verilecek tekliflerin en >on 22/8/1986 gunu saat 15.00'e kadar Genel Mü
dürlüğümüz Haberleşme Servisinde bulundurulması gerekmekte olup bu tarihten sonra yapı
lacak teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayan Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 10830 / 2-1 

D U Y U R U 

25/7/1986 tarihli ve 19175 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ankara Üniversitesine 
alınacak akademik kadrolarla ilgili ilânın Tıp Fakültesine ait şartlardan 3. maddesi ilgili 
kurumun başvurusu üzerine aşağıdaki şekilde düzeltilerek ilgililere duyurulur. 

Tıp Fakültesi 
Mezun olma durumunda bulunan öğrencilerinde sınava girmeleri mümkündür. 

9742 / 1-1 

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 

Belediyemiz Şehir Çöplüğünün içinden çıkan yararlı maddelerin ayıklanıp, değerlendi
rilmesi işi şartnamelerine göre 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre bir yıl süreyle çöpün 
tesfiyesi müteahhide ait olmak üzere 18.000.000,— lira muhammen bedel ve 540.000,— lira 
geçici teminatla artırma suretiyle talipli çıkmadığı takdirde çöpün tasfiyesi Belediyemize ait 
olmak üzere 60.000.000,— lira muhammen bedel ve 1.800.000,— lira geçici teminatla artırma 
suretiyle 19/8/1986 günü saat 14.00'de Encümen Salonunda satışı yapılacaktır. 

1 — Şartnameler Satınalma Daire Başkanlığına bağlı Satınalma ve Ayniyat İşleri Şube 
Müdürlüğünde görülebilir. 

2 — İhaleye iştirak edecekler Ticaret Odası veya mensup oldukları Dernekten alacak
ları belgelerini teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır. 

3 — istektiler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden 1 saat önce Encümen Kalemi
ne vermeleri şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 10822 / 1-1 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Eskişehir ve Kütahya'da yaptırılan Toplu İşçi Konutlarının sıvı yakıttan 
katı yakıta çevrilmesi neticesinde açığa çıkan kalorifer tesisatı malzemeleri teklif alma olma
dığı takdirde pazarlık usulüyle satılacaktır. 

Bu ihale ile ilgili dosya mesai saatleri içinde 2 ı-io.lu Satınalma Komisyonumuzda 
görülebilir. 

İhaleye iştirak etmek isteyen firmaların hazırlayacakları tekliflerini engeç 14/8/1986 tarihi 
mesai bitimine kadar Mithatpaşa Cad. No: 7'deki Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Evrak 
Servisine vermeleri veya aynı gun ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndermeleri ge
rekir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve 
dilediği firmaya yapmakta serbesttir. 10825 / 1-1 
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Millî Savunma Bakanlığından : 

Çorlu içinde yapılacak inşaat ve tesisat işleri ıçm 6095 sayılı Yasa ve bu yasaya dayanı
larak çıkarılmış kararnameler uyarınca onerı kabul edilecektir. 

1 — İhale konusu işin yaklaşık bedeli 1.000.000.000,— T L . 
2 — İhaleye girecek firmaların Ağustos 1981 tarihinden sonra alınmış N A T O Güven

lik belgesine ve en az 1.000.000.000,— TL.lık " A " grubu ustencı karnesine sahip olmala
rı ön koşuldur. 

3 — İstekli olan firmaların bu ış ıçm hazırlanmış bulunan ön duyuruyu N A T O Güven
lik belgesini ibraz ederek ve bir dilekçe ile başvurarak aşağıda^yazılı adresten almaları ve ön 
duyuruda istenilen belgeleri hazırlayarak 8 Eylül 1986 gunu saat 11.00'e kadar M.S.B. N A T O 
Enf. D. Bşk.lığı Belge ve İhale Komisyonu Başkanlığı, Bakanlıklar/Ankara adresine gönder
miş olmaları gerekmektedir. 

4 — ö n duyuru için başvuruların şahsen veya yetkili temsilciler tarafından yapılması 
zorunludur. Posta ile başvuru kabul edilmez ve ön duyuru posta ile gönderilmez. 

Duyurulur. 
Adres : M.S.B. N A T O Enf. D. Bşk.lığı 
Hv. Gr. Mak. Elk. Şb. Md. Bakanlıklar/ANKARA 10824 / 1-1 

Türkiye Gemi Sanayii A.Ş . Genel Müdürlük ikmal Dairesi Başkanlığından • 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler kapatılmış zarfta teklif almak suretiyle sa
tın alınacaktır. 

ihaleye ait şartnameler "Evlıyaçelebi Cad. No: 6 Kasımpaşa/İstanbul" adresindeki 
"Türkiye Gemi Sanayii A.Ş . ikmal Dairesi Başkanlığından bedeli karşılığında temin edilebilir. 

Teklifler aşağıda belirtilen tarihlerde engeç saat 16.30'a kadar İkmal Dairesi Başkanlı-
ğı'na ulaştırılmış olacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 

Şartname 
Geçici Son Teklif Bedeli 

Teminat Verme (KDV Dahil) 
Dosya No. Malzemenin Cinsi Miktarı T L . Tarihi T L . 

1986/1119(2) Panel tipi radyatör. 10 gemilik 750.000 21/8/1986 2.200 
1986/1157(2) Fiberglass filika 5 gemilik 375.000 21/8/1986 1.650 
1986/1179 Transformatör 1 Adet 400.000 13/8/1986 1.650 
1986/1166 Muhtelif cins boya 

hammaddeleri 15 kalem Muhtelif 21/8/1986 Muhtelif 
10618 / 1-1 

• 
TULOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A. Ş. den : 

52 K A L E M BAĞLANTI ELEMANI SATİN ALINACAKTIR 

1 — Yukarda belirtilen ihtiyaç, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı 
zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 22/8/1986 tarih Cuma gunu saat 14.00'de Alım Satım Komisyonumuzda 
yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının °/o 2,5'udur. 
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4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin 
yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri 
gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat temina
tı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili şartnameleri, bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği 
gibi, istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — Eksiltme ve Arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen 
etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 10084 / 1-1 

Gediz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Vilayeti : Kütahya 
İşletmesi : Gediz 
İhale Tarihi : 21/8/1986 

Muh. % 3 Geç. 
Deposunun Yol Emvalin Parti M i k t a r ı Bed. Teminat 

Adı Durumu Cinsi ve Nevi Adedi Adet M'.Dm 3. (TL.) (TL.) 

Efendiköprüsü Asfalt 3.S.N.B.Çam Tom. 19 3482 741.660 50.000 1.113.000 
Efendiköprusü » » 3.S.K.B.Çam Tom. 6 1290 159.783 35.000 168.000 
Göynük 1» 3.S.N.B.Çam Tom. 31 7219 1510.550 50.000 2.267.000 
Çukurören 1 > 3.S.N.B.Çam Tom. 17 2778 650.263 50.000 975.000 
Çukurören >> 3.S.K.B.Çam Tom. 7 818 148.768 35.000 158.000 
Yenigediz f » 3.S.K.B.Çam Tom. 12 1293 306.031 35.000 320.000 
Yenigediz » » Çam Odun 6 598 Ster 5.380 96.000 
Göynük » I Çam Odun 5 500 Ster 5.380 79.000 
Çukurören » t Çam Odun 4 399 Ster 5.380 64.000 

5.240.000 
3.S.N.B. Çam Tomruk 13479 Adet 2902.473 M 3 

3.S.K.B. Çam Tomruk 3401 Adet 614.600 M 3 

Çam Odun Ster 1497 
1 — Yukarıda belirtilen orman emvalleri 1986 yılı istihsali olup, hizalarında gösterilen fíat-

lardan % 50 peşin % 50 müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vade ile saüşa çıkarılmıştır. 
2 — Yakacak odun satışları peşin (nakit) olacaktır. 
3 — İhale 21/8/1986 Perşembe günü saat 13.30'da İşletme Satış salonunda toplanacak Ko

misyon huzurunda yapılacaktır. 
4 — Emval depodan kaldırılmadan teminat iade edilmez. 
5 — Taliplilerin belirtien gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyonumuza mü

racaatları ilân olunur. 10209 / 1-1 

Gazipaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 
Muh. % 3 

Parti Bed. Teminatı 
Deposu C i n s i ve N e v i Adedi Adet M 3 .Dm 3 . (TL.) (TL.) 

B. Bucak 3.S.N.B.Çk. Tom. 10 1817 363.671 52.000 567.000 
D. Çeşme-B.Bucak 3.S.N.B.Çz. Tom. 44 7820 1870.162 42.000 2.356.000 
B. Bucak Çam Maden Direk 2 533 48.383 30.000 44.000 

Yekûn 56 10170 2282.216 2.967.000 

Yukarda müfredaü yazdı Orman emvalleri 28/8/1986 Perşembe günü saat 14.00'de açık 
arttırma suretiyle satılacaktır. 56 Parti Orman Ürünlerinin °/o 50'si ile Vo 40 faiz vergi ve re
simlerin peşin Vo 50'si 3 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. Bununla ilgili ilân Orman Genel Müdürlüğü ile buna bağlı İşlet
meler ve İşletmemiz Muhasebesinde görülebilir. 

Alıcıların % 3 teminatları ile şartnamede belirtilen belgeler ile belirtilen gun ve saatte 
İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlar 
İşletmemiz veznesine yatırmaları rica olunur. 10827 / 1-1 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Mudurluğu 2. Bölge Müdürlüğünden : 
İZMİR 

İşin Adı: Sarıgöl-Buldan yoluna Temel, malzemesi ve Asf. mıcırı temini ve taşınması., 
1. Keşif Bedeli: 201.099.362,60 T L . , Geçici Teminatı: 6.032.981,— T L . , Son Başvuru Tarihi: 
20/8/1986, İhale Tarihi Saati: 22/8/1986 14.30. 

1 — Birinci sahifede yeri ve mahıvetı belirtilen 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81 .b 
maddesi esaslarına uygun olarak emanet usulüyle taşoron eliyle yaptırılmak üzere ihaleye çı
karılmıştır. (Teklifler kapalı zarf usulü ile hazırlanacaktır.) 

2 — Teklifler: 
Bu işlerin karşısında yazılı gun ve saatlerde Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde Asf. 

Başmühendisliğinde çalışma saatlerinde incelenebilir. 
Yeterlik Belgesi Almak İçin: 
isteklilerin sözkonusu işlerin karşılarından yazılı son müracaat tarihinde mesai saati so

nuna kadar örneği dosyasında bulunan bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne mü
racaat ederek bu dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Başvurularda Bölge Genel 
evrak kayıt tarihi esas alınacaktır. 

A - Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış ve suresi dolmamış (B Grubundan en 
az bu işlerin keşif bedeli kadar, Müteahhit karnesinin aslı veya noterden tastikli örneği veya 
yeterlik belgesi komisyon başkanlığınca (Başkan bulunmadığı zamanlarda üyelerden herhan
gi birisine) onaylanmış örneği veya resmi kuruluşlarca tasdik edilmiş bu işlerin keşif bedelleri
nin en az yarısı kadar üç vû içersinde benzeri tek iş yapmış olduklarına dair iş bitirme belgele
rinin ash veya noterden tasdikli örneği 

B - Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisi, 
C - Yapı araçları bildirisi: Bildiride gösterilen ana inşaat makinalarının müteahhit veya 

taşoronların kendisine (1986 yılı noter tasdiki ile taahhüt edilen kiralık veya ortaklık gibi) yar
dımcı araçların ise taahhüt edene ait olduğunu gösteren fatura, ruhsat, demirbaş amortismanı 
defteri gibi belgelerin asılları veya 1986 noter tasdikli suretleri. 

D - Kullanılmamış nakit kredileri işin keşif bedelinin enaz % 5'i kullanılmamış teminat 
kredileri işin keşif bedelinin enaz Vt 5'i olmak üzere ilk ilân tarihinden sonra işin adına alın
mış banka referans mektubu. 

E - Taahhüt bildirisi: Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taah-
hüte bağlanmış veya bağlanacak olan işler. 

F - Teknik personel bildirisi. 
G - işyeri görme belgesi: işyerini görüp incelediğine dair Karayolları 2. Bölge Müdürlü

ğü Asf. Başmühendisliğinden alınacak belge, Bölge Müdürlüğünce onaylanacaktır. 
H - İmza sirküleri: isteklerin gerçek tek kişi olması halinde şahıs imza sirküleri, şirket 

olması halide şirket sirküleri (Noter tasdikli), gerekiyorsa vekaletname. 
3 — İhaleye girebilmek için: istekliler kapalı zarf içindeki teknik mektubunu ayrıca bir 

zarf içine yerleştireceklerdir. Dış zarfda bulunması gereken diğer belgeler şunlardır. 
A - Yeterlik belgesi, 
B - imza sirküleri veya şirket sirküleri (Aslı veya noterce onaylanmış örneği), 
C - 1986 yılı vizesi yapılmış ticaret veya sanayi odası belgesi (Aslı veya noterce onay

lanmış örneği, 
D - Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (teminat mektubu olarak 

veriliyorsa bu mektup suresiz ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1 sıra nolu Devlet ihaleleri ge
nelgesine uygun olacaktır, 

E - istekler bu işe ilişkin teklif mektuplarına idarenin özel taşoron teklif ve taahhüt mek
tubunu kullanarak düzenleyip ve 150 T L . lik pul yapıştırıp ımzahyarak kapalı bir zarfa 
yerleştireceklerdir. 

F - ikinci zarf (Dış zarf) içine yukarıda istenilen belgeler istekli tarafından konulup mü
hürlendikten sonra üzerine hangi işe ait olduğu yazılacak ve ihale saatinden 1 saat önce Ema
net İnşaat Kom. Baş. verilecektir. 
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4 — 1986 yılı noter tasdikli olmayan fotokopili belgeler, telgraf ile başvurular ve posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Tum taahhütnameler işin adına ve ilân tarihinden sonra alınmış olacaktır. Genel 
taahhütnameler geçersizdir. 

6 — Emanet İnşaat Komisyonuna verilen teklif zarfı gen alınamaz. 

Duyurulur. 

NOT : Bu ış için Resmî Gazete'mn 29/1/1986 gun, 19003 savı ve 8. sayfasındaki tebli
ğin ilgili maddelerine gore puanlama listesi ihale dosyasında şartnamelere ekli olarak bulun
maktadır. 10620 / 1-1 

Burdur İli Gölhısar ilçesi Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Bölgesi Emvalin Cinsi ve Nev'ı 

Tefenni 2.S.N.B.Çk. Tomruk 
3.S.N.B.Çk. Tomruk 
3.S.K.B.Çk. Tomruk 
3.S.N.B.Çz. Tomruk 
3.S.K.B.Çz. Tomruk 

*' Çk. Sanayi Odunu 
" Çz. Sanayi Odunu 

Muh. °7o 3 Geç. 
Part- M i k t a r ı Bed. Teminatı 
Adedi Adet M'.Dm 5 . (TL.) (TL.) 

2 61 37.258 75.000 83.00Q 
38 4140 1025.213 46.000 1.417.000 
5 612 104.750 34.000 106.000 
6 833 183 595 38.000 210.0ÖÖ 
6 969 162.920 28.000 136.000 
4 833 73.383 23.000 50.000 
5 1181 115.654 23.000 79.000 

UMUMİ Y E K Û N : 66 8629 İ702 773 2.081.000 

1 — İşletmemizin Tefenni deposunda yukarıda cins ve miktaıı yazılı 66 parti çeşitli or
man ürünlerinin % 50'si ile vergiler ve "1% 40 nizami faizi peşin bakiyesi 3 ay müddetle süresiz 
banka teminat mektubu karşılığında açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 — Açık arttırmalı satış 22/8/1986 tarihine rastlayan Cuma günü saat 13.30'da Te
fenni Belediyesi Duğun salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 17l/A Ek. 1 şartname 
hükümleri gereğince yapılacaktır. 

3 — ihaleye iştirak edeceklerin mutlak surette 1986 yılı vizesi yapılmış kapasite belge* 
lerini, Ticaret ve Sanayi Odası belgelerini, veya meslek kuruluşlarından alacakları belgeler ile 
oturdukları yer adresini belirtir tasdikli belgeyi ibraz etmeleri şart olup, partilerin asgarisi 14 
M 3 , azamisi 42 M 3 , dur. 

4 — Sanayi odunlarına şartnamenin 4. maddesindeki hususlara haiz olanlar katılabilirler. 

5 — Satışla ilgili ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, İsparta Orman Bölge 
Müdürlüğünde, Antalya, Afyon, Burdur, Bucak, Denizli, Kütahya, Konya, İsparta Orman 
İşletme Müdürlüklerinde, Gölhisar, Dirmil, Ibecik, Tefenni Orman Bölge Şefliklerinde ve İş» 
letmemizde görülebilir. 

6 — Alıcıların belirli gun ve saatte hazır bulunmaları ihale saatinden bir saat evveline 
kadar geçici teminatlarını yatırmaları ve teminat mektubu verecek banların teminat mektu
bunda satış tarihini ve işletme adım belirtmesini, ihaleye katılacakların teminat mektupları ile 
birlikte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

10828 / 1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri I. Bölge Müdürlüğü Ankara !l 
Müdürlüğünden : 

Aşağıda yen, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı 
Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri Ankara İl Müdürlüğünün 
İskitler Caddesindeki İdare Binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Sıra 
No İşın Yen 

Keşif 
Bedeli 

Konusu TL. 

Geçici Belge İçin İhalenin 
Teminatı Son MUr. Tarihi 

T L Tarihi Saati 

1 — Ank. Haymana Dikilitaş 

2 -
3 — 

Ank. Polatlı-Hıdırşeyh 
Ank. Ş. Koçhısar-Seymenli 
Haymana-Durutlar, Delı-
ce-Gözukızüi Köyleri 

Göl. Sul. Tes. 
Projeleri 

Müh.Hız. 8.610.850 258.326 21/8/1986 
Sul.Tes. 
Projelen 
Müh.Hiz. 3.750.000 112.500 21/8/1986 
Sul.Tes. 
Projeleri 
Müh.Hız. 3.565.410 106.963 21/8/1986 

28/8/1986 
10.30 

28/8/1986 
11.30 

28/8/1986 
14.00 

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gun mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hizmet
leri Ankara İl Müdürlüğü İdare Binasında görülebilir. İsteklilerin işe müracaat için son gün olan 
21/8/1986 tarihinde saat 18 OO'e kadar Köy Hizmetleri Ankara İl Müdürlüğüne müracaatla vere
cekleri dilekçelerinde; 

1 — Resmi Dairelerden alınmış benzen proje yaptığına dair iş bitirme belgesinin aslını veya 
noterden tasdikli suretim 

2 — İhale şartnamesinde belirtilen alet ve donatım bildirimini kendi malı olanlannın'aidiye-
tinı belgeleyen fatmalarla ihale yılında geçerli olan demirbaş ve amortisman defterlerinin noterlik
çe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu alet ve donanımın halen bulundukları 
yerlerin adreslen açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir. 

3 — Teknik personel bildirimi (İhale şartnamesmdekı örneği uygun olarak). 
4 — Mali durum bildırıminı(İlgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alın

mış ve örneğine uygun olarak düzenlenmiş, banka mektupları bildirime eklenecektir. İsteklilerin, 
bu işlere ait herbın için % 8 TL. lık kullanılmamış nakit ve % 8 TL. lik teminat kredisi alması şarttır.) 

5 — İsteklilerin son yıla ait onaylı mali blançolan ile son yıla ait ödedikleri gelir veya kurum
lar vergisini gösterir belgeler vermesi. 

6 — Taahhüt durumu bildirimini (isteklilerin son beş yılda bitirmiş olduklan ve katılma belgesi 
almak için dilekçe verdikleri tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak hizmet işlerini 
gösterir işlerin bitirilen veya arta kalan kısımlarının ihale tarihleri ile keşif bedelleri miktarlarının 
ayrı ayrı bildirimde gösterilmesi zorunludur.) 

7 — İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış tasdikli 
işyeri görme belgesi. 

8 — Kanuni ikametgah belgelerini. 
9 — Özel kişilerle, kollektif şirket teknik ortağının meslek odalar kimlik kartları ile öğre

nim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgelen, Anonim, Limited Şirketlennın ise Meslek 
Odaları Tescil Belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlannı belirten öğrenim bel
gelerinin aslı veya noterden onaylı örneğini vermesi. 

10 — Projenin kapsamına girecek hizmetleri iş süresince yürütmekle sorumlu olan bu türlü 
mühendis ve teknik elemanlarla ilgili sözleşmenin noterden onaylı örneğini ve bu elemanların ben
zer iş yaptıklarını belgeleyen evraklar vermesi (resmi dairelerden alınmış yazılar, bonservisler özel 
ve tüzel kişilerden alınmış bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel kişide çalıştığını belgele
yen ve o tarihte sigorta primini yatırdığım gösteren evrak asıllan veya noter tasdikli suretleri.) 

11 — Firma tarafından son beş yılda yapümış ve halen yapılmakta olan benzeri projelerin 
özellik ve boyutları belirtilip, bu projelerin hangisinin gerçekleşme safhasında geçtiği, hangisinin 
geçmediği, nedenleri, uluslararası kurumlarla finans edilen projeler varsa bunların durumlarının 
bildirilmesi. 

12 — Bu ış için gerekli hizmet ve özel testlerden hangilerinin firmaca yapılacağı, ya da han
gi firmalara ve labaratuvarlara yaptırılacağının bildirilmesi. 
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13 — İşte çalıştırılacak teknik personelin adları, diploma örnekleriyle birlikte öğrenim du
rumları, mesleki oz geçmişleri çalışma surelerinin bildirilmesi 

14 — Soz konusu hizmet hakkında ışın analizi ve firma görüşüne gore yükleminin yerme 
getirilmesinde izlenecek yöntem ve ış programının belirtilmesi 

15 — Firma bir veya birkaç firma ile ortak çalışmayı düşünüyor ise bu firmalar hakkında 
da danışmanlık meslek hizmetleri formu doldurulması. 

16 — Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak hazırlayıp ekleyerek bu ış için yeterlik bel
gesi almaları şarttır 

ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat 
makbuzu veya banka mektubunu, 1986 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya noterden 
tasdikli suretim, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerine 
ait belgelerini, isteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde ayrıca ortaklık sözleşme
lerini önceden düzenleyerek ortak gınşım beyannamesi ile birlikte başvuru evraklarına eklemeleri, 
usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektup
larını en geç ihale saatinden bir saat once ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır 

idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbıtınde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgraf ile müracaatlar kabul edilmez. 
Ilgılenlere duyurulur. 10715 / 1-1 • 
Devlet Orman işletme Müdürlüğünden : 

Ilı : Adana 
ilçesi Pozantı 
işletmesi • Pozantı 

Muhammen % 3 
Parti Bedeli Teminatı 

C I N S I Adet M ' . Dm 3 . Adedi T L . T L . 

2.S.N.B.Çz. Tomruk 48 28.177 1 50.000 42.500 
3.S.N.B.Çz. Tomruk 7140 1720 353 45 38 000 1.968 500 
3.S K.B.Çz. Tomruk 7865 1387.836 46 28.000 1.179 500 
Çam Sanayi Odunu 1869 188 064 8 25.000 144 000 
Çam Yarma San. Od. — 37.000 Ster 1 12.000 13 500 

16930 3324 430 M 3 . 101 3.348 000 

37.000 Ster 

1 — işletmemiz Kepez deposunda bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı yapacak em
val 1 No.lu model şartname esasları dahilinde °Io 50'sı peşin bakiyesi 3 ay vadeli muddetsız 
banka mektubu karşılığında °Io 40 faizli (Faizi peşin) saüşı yapılacaktır. 

2 — Açık artırmalı satışımız 22/8/1986 tarihinde saat 13.30'da işletmemiz Satış Salo
nunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü
müzde, Adana Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Adana, Mersin, Tarsus, Kozan, Yahyalı, Pos, 
Konya Orman işletme Müdürlükleri ile işletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirlenen gun ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatin
den bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, banka mek
tubu verecek olanların teminat mektuplarını işletme adına ve satış tanhını belirtmek üzere açık 
artırmaya katılacakların teminat mektupları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. 

10721 / 1-1 



ko2an Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Bölgesi Deposu 
^ olun Emvalin 
Vastı Cins ve Nev'ı 

Parti 
Adedi Adedi M ' . D m 3 . 

Muh.Bed 
T L 

% 3 Geçici 
Teminatı 

T L N O T 

Kozan Ortulu Asfalt Çk 3 S N . B . Tom. 7 1629 274 950 45 000 371.000 1986 Yılı Üretimi 
Kozan Ortulu Asfalt Çz 3 S N B Tom. 11 2189 420 860 38.000 480.000 1986 Yılı Üretimi 
Kozan O n ulu Asfalt Çz 3 S K . B . Tom 33 10562 1483 314 28.000 1 246.000 1986 Yılı Üretimi 

T O M R U K L A R G E N E L T O P L A M I 51 18880 2179.124 2.097.000 

Kozan Ortulu Asfalt Çz.2 .S.Mad. Direk 17 10522 379 484 30 000 342.000 1986 Yılı Üretimi 
Kozan Ortulu Asfalt Çz. Sanayi Odunu 94 35586 1839.637 25.000 1 380.000 1986 Yılı Üretimi 
Kozan Ortulu Asfalt Çz Kapak Tahtası 2 — 164 Ster 9 000 44.000 1985 Yılı Travers İmalatından 

SATIŞ GfcNEL T O P L A M I 164 69488 4398.245 M 3 3.863.000 
164 St. 

1 İşletmemizin Ortulu son deposundan yukarda cins ve miktarı yazılı 164 parti çeşitli cins ve nev'ı deki orman emvalleri % 50'sı peşin 
% 50'sı 3 ay vadeli, suresiz, limit dahili banka teminat mektubu (Devlet tahvili) karşılığında olmak üzere banka mektubunun % 40 vade faizi 
peşin a l ı lmak kaydı ile model şartnameler uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 14/8/1986 tarihine rastlayan Perşembe gunu saat 13.30'da İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzu-
unda yapılacaktır . 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin resmi ikametgahlarını gösterir belgeyi, ihaleye giriş belgesini ve kapasite belgelerini beraberlerinde 
getirmeleri şart t ır . 

4 — Bu satışa ait ilân, satış öncesi bilgi cetveli ve satış şartnameleri Orman Genel Müdür lüğünde , Adana, Mersin, Tarsus, Pos, Pozant ı , 
Feke, Saimbeyli, Osmaniye, Antakya, Yahyalı ve Andır ın İşletme Müdürlüklerinde, Kozan ve Kadir l i Orman Bölge Şefliklerinde ve İşletmemiz 
ilâh tahtasında görülebilir. 

5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatde İşletmemiz satış salonunda hazır bulunmalar ı , ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici temi
natlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları , banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubuna İşletme adını ve satış tarihini muhak 
kak surette yazdırmaları , satış salonunda teminat makbuzlar ı ile bırlikde Komisyonumuza baş vurmaları şarttır. 

6 — Vadeli satışlarda mektubun hangi partiye ait olduğu ve o partinin °7o 50 mal bedeli karşılığı diye yazdıı maları şart olup mektuplar 
mutlaka suresiz ve limit dahili olacaktır, i lân olunur. 10211 / 1-1 
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Sinop Orman işletme Müdürlüğünden ; 

SATIŞ İLÂNI 

Muhammen °/o 3 Geçici 
Parti Ster Bedeli Teminatı 

D e p o s u C İ N S N E V İ Adedi M 3 . Dm 3 . T L . T L . 
Dikmen 3.SNB. Çam Tomruk 17 399.603 47.000 573.000 
Dikmen 2.SNB. Göknar Tomruk 26 800.820 69.000 1.673.000 
Dikmen 3.SNB. Göknar Tomruk 105 3275.288 47.000 4.672.000 
Dikmen-Hamidiye 3.SNB. Kİ. Kr. Kayın Tomruk 11 388.429 53.000 622.000 
Dikmen 3.SNB. In. Kr. Kayın Tomruk 1 30.598 39.000 36.000 
Dikmen-Hamidiye 3.SKB. Kİ. Kr. Kayın Tomruk 5 187.549 35.000-30.000 199.000 
Hamidiye-Akliman 3.SNB. Gürgen Tomruk 8 199.852 47.000-26.400 287.000 
Hamidiye-Akliman 3.SKB. Gürgen Tomruk 7 90.517 33.000 92.000 
Akliman 3.SNB. Kİ. Kr. Meşe Tomruk 1 5.798 57.000 10.000 
Akliman 3.SNB. In. Kr. Meşe Tomruk 1 21.672 44.000 29.000 
Akliman 3.SKB. Kİ. Kr. Meşe Tomruk 1 7.904 41.000 10.000 
Akliman 3.SKB. İn. Kr. Meşe Tomruk 2 37.073 35.000 40.000 
Hamidiye Çam Maden Direk 1 8.309 32.000 8.000 
Hamidiye Gök. Maden Direk 1 24.438 32.000 24.000 
Akliman-Ahmetyeri Meşe Maden Direk 4 37.206 35.000 41.000 
Akliman Gürgen Maden Direk 1 1.175 32.000 2.000 
Akliman-A. Yeri-Hamidiye Meşe Yuv. Sanayii Odun 5 68.775 27.000 63.000 
Akliman-Hamidiye Gürgen Yuv. Sanayi Odun 2 22.917 26.000 19.000 
Hamidiye Kayın Yuv. Sanayi Odunu 3 64.986 26.000 53.000 
Akliman Dişbudak Yuv. İn. San. Odunu 1 56 18.000 31.000 
Hamidiye Meşe Yuv. In. Sanayi Odunu 1 13 16.000 7.000 
Hamidiye Yapr. Lif Yonga Odunu 3 202 11.000 70.000 

G E N E L YEKÛN 207 5672.909 M 3 . Dm 3. 8.561.000 
271 Ster. 

1 — işletmemiz Müdürlüğünün Hamidiye, Akliman, Ahmet yeri, Dikmen depolarında bulunan yukarıda beyanı yazılı 207 parti orman emvali 
vadeli açık artırmalı olarak, kayın emvalleri % 25'i peşin, % 75 limit dahili süresiz kesin teminat mektubu karşılığı 6 ay vadeli, Ibreh ve diğer 
yapraklı emvaller % 50'si peşin, % 50'si limit dahili süresiz kesin teminat mektubu karşılığı 3 ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. 
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2 — Açık artırmalı satış 26/8/1986 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz Müdürlüğü Satış salonunda Komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat alınacak olup, teminat yatıranlar satışla ilgili Ek No: 1-2 No.lu şartnamelerdekı 
hususları aynen kabul etmiş sayılırlar. 

4 — Emval depodan kaldırılmadıkça, teminat iade edilmez, emval bedeline sayılmaz. 
5 — Müdürlüğümüz Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 
6 — Taliplilerin belirtilen gun ve saatde teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. 10722 / 1-1 

Gerede Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

% 3 Geçici 
Yol C i n s ve N e v ' i İstif Miktarı Muh. Bedel Teminat 

Deposu Durumu Boy ve Sınıfı Parti Adet Adedi Adet M 3 . D m \ T L . T L . 

Muhtelif Asfalt II.S.N.B. Gök. Tomruk 6 7 350 129.535 69.000 268.000 
Muhtelif Asfalt III.S.N.B. Gök. Tomruk 43 45 5844 1572.131 47.000 2.217.000 
Muhtelif Asfalt III.S.N.B. Gök. Tomruk 21 22 2515 698.215 47.000 984.000 

T O P L A M 70 74 8709 2399.881 3.469.000 

1 — İşletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 70 parti orman emvali °7o 50'si ve vergileri peşin bakiyesi 
3 ay vadeli suresiz ve limit dahili Banka teminat mektubu karşılığında Model 1 No.lu şartnameler uyarınca açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Vadeli satışlarda talep halinde % 40 mektup faizleride teminata bağlanmak kaydıyla 3 ay vade uygulanır. 

3 — Açık artırmalı satış 22/8/1986 tarihinde Cuma günü saat 14.00'de Yeniçağa Belediyesi İhale salonunda toplanacak Komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

4 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu, Düzce, Aladağ, Mengen, Eskipazar, 
Kızılcahamam, Karabük, Yığılca ve Mudurnu işletme Müdürlükleri ile İşletmemiz ilgili Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletme
miz veznesine yatırmaları Banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında işletme adı, satış tarihi ve parti numaralarını yazdırmala
rı ve ihaleye katüacakların teminat makbuzları ile ihaleye katılabilecekleri yetki belgeleri birlikte Komisyona başvurmaları şarttır. 

10720 / 1-1 
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İzmir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

D E P O N U N Cinsi, Nev'i 
Adı Yol Durumu Boy ve Sınıfı 

Parti 
Adedi Adet 

Miktarı 
M ' . D M 3 . 

Muh. 
Bedeli 

T L . 

<>7o 3 
Geç.Tem. 

T L . 
Artırma 
Tarihi 

G.Emır-Malta Asfalt Stabilize ÇMK.3.S.N.B. Tomruk 18 4581 1131.044 34.000 1.133.000 22/8/1986 
G.Emir-Malta ÇMK.3.S.K.B. Tomruk 69 18831 3718.895 24.500 2.683.000 22/8/1986 
G.Emir-Malta ÇMK. Sanayi Odunu 11 5375 526.098 19.000 306.000 22/8/1986 
Karabel-Kamberler-Or. İçi ÇMK.lnce Kab. San.Od. 12 — 570 Ster 10.500 180.000 22/8/1986 
G.Emir-Başpınar Lif Yonga Od. (Çınar) 3 — 512 Ster 4.700 72.000 22/8/1986 
Karabel -Parsa " " Yapraklı Çınar Odunu 3 — 346 Ster 5.200 54.000 22/8/1986 

Genel Toplam 116 28787 5376.037 M 3 

1428 Ster 

4.122.000 

1 — İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut bulunan yukarıda cins ve nevi yazılı 116 parti orman emvali ürünlerinin °?o 50 ile °7o 40 
faizi ve vergileri peşin % 50'si vadeli süresiz banka teminat mektubu olmak üzere model 1 No.lu ek şartname gereğince açık artırmalı satışa 
çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 22/8/1986 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İzmir Kemalpaşa Belediye Satış Salonunda toplanacak komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Mudurluğu istanbul, Ankara, Aydın, Manisa, Bayındırlık Orman 
İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gun ve saatte hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine ka lar geçici teminatlarını bölge mudurluğu 
mutedine yatırmaları, Banka teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ile katılacakların makbuzları ile birlikte komisyona 
baş vurmaları şarttır. 10829 / 2-1 
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Sayfa : 56 RESMÎ G A Z E T E 7 Ağustos 1986 — Sayı : 19188 

Devlet Orman işletmesi Adana Müdürlüğünden 

Deposu Cins ve Nev'i 
P. 
Ad Adet M 3 . Dm 3 . Ster Kilo 

M.Bed. 
TL. 

%3 Tem. 
T L . 

Akarca 

>» 

Murtluca 
»» 

Akarca 

Akyatan 
Murtluca 
Kesin 
Kaledağı 

3 .S.N.B.Çz.Tom. 

3.S.K.B.Çz.Tom. 
2.S.Çz.Md.Dr. 

Çz.Sanayi Odunu 
yi 

Çam Travers 
Yap.Yak.Odun 
Ham Reçine 

N.B.Tomruklar 
K.B.Tomruklar 
Maden Direkler 
Sanayi Odunları 
Traversler 
Yakacak Odunlar 
Reçineler 

2084 
675 

17 8824 
6 8195 
3 9308 
6 14562 

15 19760 
1896 

65 
2 
1 
5 — 
9 — 
2 — 
2 — 
7 2759 

17 8824 
15 32065 
17 21656 
1 65 
5 — 

13 — 

365.367 
78.086 

1076.384 
286.133 
255.477 
404.909 

1114.200 
126.579 

7.410 
— 750 

96889 
23105 
14748 

38.000 
31.000 
28.000 
30.000 
23.000 
23.000 
25.000 
17.000 
25.000 
6.500 

150 
150 
150 

443.453 
1076.384 
946.419 

1240.779 
7.410 

570 — 
— 134740 

420.000 
73.000 

912.000 
261.000 
178.000 
275.000 
842.000 
66.000 
6.000 

115.000 
436.000 
104.000 
112.000 
493.000 
912.000 
714.000 
928.000 

6000 
115.000 
652.000 

3.820.000 75 65369 3714.445 570 134740 
1 — İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukanda cinsi ve miktarı yazılı 75 parti 

çeşitli cins orman ürünlerinin •% 50 si peşin, •% 40 faizi peşin, <% 50 si 3 ay vadeli müddetsiz 
banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı 
satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 27.8.1986 Çarşamba günü saat 13.30 da Karaisalı'da Belediye Top
lantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, 
Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Antakya, Mersin, Tarsus, Osmaniye, Kozan, Feke Saim
beyli, Yahyalı, Pozantı işletme müdürlüklerinde ve ilgili bölge şefliklerinde işletme merkezin
de görülebilir 

4 — Alıcıların belirli gun ve saatte işletmemizde hazır bulunmadan, ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar geçici teminatlannı işletmemiz veznesine yatırmalan, Banka teminat mek
tubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adına ve satış tarihini bildirmeleri, katıla
cakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır. 

5 — İlân olunur. 10719 / 1-1 

Kayseri Asken Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıdaki (9) kalem ihtiyacın kapalı teklifle ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 37 nci maddesi
ne gore hizasında yazılı gun ve saatte Komisyonumuzda yapılacaktır. Teklif mektupları usu
lüne uygun olarak ihale saatinden yanm saat öncesine kadar komisyonumuza teslim edilmeli
dir. Postadaki gecikmeler geçerli değildir. İsteklilerden, ilk ilân tarihinden geçerli olmak üze
re Ticaret veya Sanayi Odası faaliyet belgesi, istekli vekillerden veya şirketlerden vekaletname 
ve şirketin imza sirküleri istenecektir. Bu işle ilgili şartname Komisyonumuzda ve İstanbul, 
Ankara İç Tedarik Bölge Bşk.lığında görülebilir. 

C İ N S İ 

1. Muhtelif Motor Piston 
2. Muhtelif Motor Ana Yatak 

ve Kol Yatak 

Miktan 

3 Kalem 

6 Kalem 

Tahmini 
Bedel 
T L . 

98.350.000 

79.350.000 

Geçici 
Teminatı 

T L . İhale Tarihi-Saati 

2.951.000 22/8/1986 10.00 

2.381.000 22/8/1986 11.00 

10377 / 1-1 
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Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası imar ve Kalkınma Bankasından (International 
Bank for Reconstructıon and Development) çeşitli para birimlerinden 300 Milyon ABD Dola
rı tutarında bir tarım sektörü uyum kredisi sağlanmıştır Ve bunun bir kısmı Türkiye Zirai 
Donatım Kurumunca ithal edilecek kimyevi gübrelerin finansmanı için kullanılacaktır. 

2 — Türkiye Zirai Donatım Kurumunca ithal edilecek aşağıda belirtilen kimyevi gur> 
relerin kapalı zarf usulü ile ihalesine Dünya Bankasına uye ülkelerle, isviçre, Tayvvan ve Çin 
katılabilir. Aşağıdaki her kalem için teklif edilecek asgari miktar 10.000 ton olacaktır. 

— 240.000 metrik ton torbalı Calsıyum Amonyum Nitrat (26 %N) 
— 60.000 metrik ton torbalı Amonyum Sülfat (20.5 %N) 
3 — ilgilenen yeterli teklif sahiplen aşağıdaki adresden daha ayrıntılı bilgi alıp teklif 

belgelerini inceleyebilirler. 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Mudurluğu Dış Ticaret Mudurluğu Fatih Cad. 

Kalaba Ankara/TURKÎYE 
leleks : 44288 Z D A N TR 

44245 Z D G M TR 
44283 ZDA TR 

Telgraf : Donat ım/ANKARA 
4 — ilgilenen ehil teklif sahiplen, yakarıdaki adrese yazılı olarak başvurmak ve 50.000,— 

T L . ücret ödemek suretiyle ihale dokümanının tam bir takımım satın alabilirler. 
5 — Butun teklifler ihale dokumamnın Bolum II Madde 15-1 'de belirtilen miktarda bir 

geçici teminatla birlikte verilecek ve 16 Eylül 1986 gunu saat 12 OO'ye kadar "Türkiye Zirâi 
Donatım Kurumu Genel Mudurluğu Fatih Cad. Kalaba/ANKARA" adresine teslim edilmiş 
olacaktır. 

10664 / 2-2 

M T.A. Genel Müdürlüğünden • 

1 — Genel Müdürlüğümüz Sondaj makınalannda kullanılan General Motorlara ait 52 
kalem yedek parça kapalı teklif usulü ile yurtdışı ve yurtiçinden satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ilişkin idari şartnameler Dış ikmal Şube Müdürlüğünden 35.000,— TL.sı 
karşılığında verilecektir. 

3 — Teklif mektupları en geç 10 Eylül 1986 gunu saat 16.30'a kadar Genel 
Mudurluğumuz-Genel Haberleşme Şube Müdürlüğünde elden veya P T.T. ile gönderilmiş ola
caktır. P.T.T.'de doğan gecikmeler dikkate alınmayacaktır 

4 — Teklif mektupları firmalar huzurunda 12 Eylül 1986 gunu saat 14.00'de Genel Mü
dürlük Toplantı Salonunda açılacaktır. 

5 — Malzemeler Orijinal G M C menşeli olacaktır. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabu olmayıp, malzemeleri alıp alma

makta, miktarını azaltıp çoğaltmakta veya dilediğinden almakta serbesttir 
9971 / 2-2 

Çeşitli İlânlar 
Türkiye Cumhunyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

istanbul Asliye Beşinci Ticaret Mahkemesinin ı5 Temmuz ıysö tarın ve 1986/421 sayı
lı kararıyla, aşağıda dokumu yazılı tahviller ve kuponlar üzerine ödeme yasağı konulmuştur. 

Duyurulur 
Kup. 

Tahvilin Cinsi Kupür Numara Adet No Vade 

1 yıl Vad.1985/1 D.I.B T. 100.000 1030763-1030769 7 — 8.8.1986 
% 20 F.1980/1.D.1.B.T 10.000 332520 1 6-20 7.7.1986(Kup) 

8 
10823 / 1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından : 

Kultur ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Turk Müziği Korosuna (Ankara Dev
let Turk Müziği Korosunda görevlendirilmek üzere), sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak sı
navla yetişmiş ses ve saz ile stajyer ses ve saz sanatçısı alınacaktır. 

A — A D A Y L A R D A A R A N A N ŞARTLAR 
Yetişmiş Ses ve Saz Sanatçıları İçin : 
1 — Türk vatandaşı olmak 
2 — İmtihanın başlıyacağı 1/9/1986 tarihinde : Ses Sanatçılarının 18 yaşından küçük, 

45 yaşından büyük olmamaları, Saz Sanatçılarının ise 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük 
olmamaları, 

3 — En az İlkokul mezunu olmak 
4 — Türk Müziği dalında tecrübe, repertuar, teorik bilgi ve icre yönünden yeterli, ayrı

ca ses güzelliği ve saz hakimiyetine sahip bulunmaları ; 
5 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı şartları taşımaları 

gerekmektedir. 
Stajyer Ses ve Saz Sanatçıları İçin : 
1 — Türk vatandaşı olmak 
2 — İmtihanın başlıyacağı 1 Eylül 1986 tarihinde : Ses Sanatçılarının 18 yaşından kü

çük 35 yaşından büyük olmamaları ve ErkekStajyer Ses ve Saz Sanatçı adaylarının askerlikle 
ilişkileri bulunmaması 

3 — En az İlkokul mezunu olma, 
4 — Sınava katılacak Saz Sanatçısı adaylarının Keman, Viyola, Viyolonsel, Kemence, 

Yaylı Tambur, Ney, Klarinet, Kanun, Ud, Lavta, Tambur ve Ritm Saz (Def, Daire, Darbuka, 
Kudüm), sazlarından birinde yeterli bilgi, repertuvar ve icraya sahip bulunmaları; 

5 — İki kademeli olarak yapılacak sınavlar 1 Eylül 1986 Pazartesi günü saat 09.00'da 
Opera Meydanı Türkocağı Devlet Resim ve Heykel Müzesinde başhyacak, birinci elemeyi ka
zananlar aynı gün ilân edilecek, ön eleme bitiminden sonra da ikinci eleme sınavları yapılacaktır. 

BAŞVURU SÜRESİ V E ŞEKLİ 
Sınava katılmak isteyen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri bir dilekçeye ekleyerek 10 

Ağustos 1986 tarihinden 27 Ağustos 1986 tarihi mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türkocağı Devlet Resim ve Heykel Müze
sindeki kayıt bürosuna şahsen veya bir aracı ile başvuracaklardır. Posta ile başvurular kabul 
edilmiyecektir. 

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler : 
1 — Nüfus Cüzdanı Sureti 
2 — öğrenim Belgesi 
3 — İki adet vesikalık fotoğraf 10714 / 1-1 • 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Amasya ili Taşova, Balıkesir ili İvrindi, Çankırı ili Orta, Diyarbakır ili Dicle, Elazığ 
ili Maden, Konya ili Kulu, Sivas ili Gürün ve Uşak ili Sivaslı ilçelerinin Belediye sınırları için
de kalan taşınmaz malların 2613 sayılı Kanun uyarınca kadastrosu, bu ilçelerden; İvrindi, Ku
lu ve Gürün ilçeleri ile Rize ili İkizdere ilçesinin Belediye şuurları dışında kalan yerlerdeki (Bü
tün bucaklar ve köyler dahil) taşınmaz malların, 766 sayılı Kanun uyarınca tapulaması yapılacaktır. 

Keyfiyet, 2613 sayılı Kanunun 8. ve 766 sayılı Kanunun 10. maddeleri gereğince ilân 
olunur. 9 10324 / 1-1 

Yenimahalle Belediyesi Harita ve Emlâk Müdürlüğünden : 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 76080 nolu plan Müdürlüğü
müz ilân tahtasına asılmıştır. 

tlanen ilgililere duyurulur. 
Ada No : Çayyolu Tapulama, Parsel No : 121 10617 / 1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden 

Vakfın Adı Yunus Emre Kultur Sanat ve Turizm Vakfı 

Vakfedenler Mukerrem Taşcıoğlu, Tayyar Altıkulaç, Hanefi Demırkol, Dr Leylâ Elb 
ruz, Sezai Aksoy, Prof Dr Yılmaz Buyukerşen, Prof Dr Orhan Oğuz, Dr Mujgan Cun-
bur, Hayrettin Altınok, Yılmaz Zeybek, Çetin Tekeş, Murtaza Yavuz Zeytınoğlu, Ayşe U lu -
ış, Behçet Aktaş , ismail Buyuksarı , Selim Oğutur , Zekerıye Erdoğan, Fazlı Turker, Prof Dr 
inal Cem Aşkan, Doç. Dr Davut Aydın, Ha l i l Rıdvan Çongur, Celal Solpuk, ismail Sarar, 
Muzaffer Kozanlıoğlu, Hasan Güven Tanyeri, Necmıye Tarım, Alı Fuat Kasap, Osman \ a -
şar Tanacan, Opr Dr Mehmet Tekınalp Oktar, Orhan Keskin, Alı Ulv i Apaydın , Nızamettm 
Şahın 

Vakıf ikâmetgâhı Eskişehir 

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Eskişehir i Asli}e Hukuk Mahkemesinin 
13/5/1986 gun, 1986/324, 1986/377 sayılı kararı . 

Vakfın Gayesi a) Başta Buyuk Turk Duşunuru ve Halk Şairi Yunus Emre olmak üze
re Eskişehir ve bölgesinde Turk Kultur, sanat ve tarih dünyasına kazandırdığı şahsiyetleri (Buyuk 
Turk Filozofu Nasrettin Hoca, efsanevi halk kahramanı Seyyıt^Battal Gazı, Şeyh Edebalı, Hı 
zır Kadı, Sınan Paşa) çeşitli yönleriyle tanıtmak fıkır ve düşüncelerinin yaygınlığını ve kalıç lı
ğını sağlamak, 

b) Tarih, kultur, sanat ve turizm konularında Türkiye düzeyinde ve milletlerarası kong
re, konferans, toplantı ve seminerler düzenlemek, ıl merkezi ve butun bölgenin tarihi ve turıs 
tık zenginlikleriyle Türklüğe mal olmuş fıkır, sanat ve bilim adamlarım tanı tmak, fıkır ve dü
şüncelerinin kalıcılığını sağlamak için anma törenleri, festival, şenlik ve sanat gösterilen ile 
yurtiçi ve yurt dışında bu konularda geziler düzenlemek yurt dışından bilim adamı , araştırma
cı ve topluluk davet etmek 

c) Turizm ve turizm kulturu ıçm önemli olan yore el sanatları ve yaşatılması gereken 
gelenek ve göreneklerimizi araşt ırmak, geliştirmek ve yaymak bu konularda çalışmalar vapan 
kışı ve kuruluşları teşvik edip ödüllendirmek, el sanatları fuarları açmak, açtırmak, hatıra eş
ya sanayiinin oluşmasını sağlamak, 

d) Eskişehir 'de gelişmekte olan kultur, sanat, muzık, folklor ve tiyatro çalışmalarının 
yaygınlaştırılmasını ve bu konuda hızme verecek elemanlar yetiştirilmesini temm için kultur 
merkezi, konservatuvar açılması girişimlerinin oncusu olmak, bu alanda çalışan kurumlarla 
işbirliğinde bulunmak 

e) Eskişehir Bölgesinin kultur, sanat, turizm, spor, eğitim, sosyal hayat ve ekonomi 
açısından gelişmesinde millî politikalar doğrultusunda x hızmet vermek ve vakıf amaçlarını ger
çekleştirmek üzere çeşitli yayınlar yapmak ve yaptırmak, kitap, gazete, dergi, broşür, takvim, 
afiş, plak, teyp ve video kaseti, dıa, slayt, plaket, fi lm, v s hazırlatmak, bunları paralı ve 
parasız dağıtmak, 

0 "Yunus Emre Üniversitesi" ve "Yunus Emre Araşt ı rma Merkezı"nı kurmak, yerli 
ve yabancı bilim adamı ve araştırmacıların hizmetine sunmak ve onlara bu çalışmalarında destek 
olmak, 

Butun bu amaçların gerçekleştirilebilmesi ıçm başta Eskişehir Valiliği, Belediye Başkanlığı 
ve Anadolu Üniversitesi olmak üzere ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarla işbirliği yapmaktır 

Vakfın M a l Varlığı 3 940 000,— T L 

Vakfm Organları 1 Genel Kurul , 2 Yönetim Kurulu, 3 Yürütme Kurulu . 4 Seçici 
Kurulu, 5 Danışma Kurulu, 6 Denetim Kurulu 

Turk Medeni Kanunu hükümlerine gore kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13 mad
desi gereğince ilân olunur 9310 
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Adalet Bakanlığından : 

M Ü N H A L NOTERLİK 

1985 Yılı Gayrısafı Gelin 11.583.650 lira 00 kuruş olan ikinci sınıf Karaman ikinci Nor 
terliği Münhaldır 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince ikinci sınıf noter
lerden veya uçuncu sınıf noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanlann ilân tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımız veya bulundukları Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmala
rı gerekmektedir. 

Posta ile dorudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi için
de Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

ilân olunur. 9541 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden 

Vakfın Gayesi : Ağrı Ilı Kalkınma Vakfı 

Vakfedenler : ibrahim Çeçen, Cevdet Elçi, Tahsin Karaca, Hikmet Erdem, Kutlu Aktaş. 

Vakfın ikametgahı : Ağrı 

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı : Ağrı Asliye Hukuk Mahkemesinin 9/5/1986 
gun, 1986/1 Esas, 1986/1 sayılı Kararı. 

Vakfın Gayesi : Koy ve Şehir Kalkınmasında çalışan Resmî ve Gönüllü Kuruluşlarla 
işbirliği yapmak, ekonomik kalkınma yanında sosyal çalışmalar (Eğitim, Sağlık, Kultur ve Aile 
Planlaması vb.) yapmak, bu hizmetleri teşvik etmek, el sanatları faaliyetlennı, modern tarım 
ve hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek, bu konuda eğitim ve öğretim için kurslar açmak, bu
tun bu çalışmalara imkânlar ölçüsünde destek olmaktır. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.875.000,— T L . 

Vakfın Organları : Kurucu Heyet, Yönetim Kurulu, ve Genel Sekreterlik. 

Turk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki Tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur. 9692 

Vakfın Adı : Yenimahalle Beldesi Sosyal Eğitim ve Kultur Vakfı (YEN-BELVAK) 
Vakfedenler : Mustafa Vuran, Erkanur Vuran, Ricayı Aydoğdu, Mehmet Yücel, Esen 

Ateş Ayral, Selahattın Ünalan, Şukru Çızmelı. 

Vakfın ikametgahı : Ankara 

Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı : Ankara Yenimahalle Asliye 3. Hukuk Mah
kemesinin 8/4/1986 gun, 1986/175 Esas, 1986/65 sayılı Kararı. 

Vakfın Gayesi : Yenimahalle Belediyesi hizmet alanında yaşayan dar gelirli kışı ve Aile
lere imkanlar ölçüsünde her turlu yardımda bulunmak, bıçkı, dikiş, nakış, halıcılık, Turk El 
Sanatları konusunda kurslar açmak üretilen malların pazarlanmasını sağlamak beldede yaşa
yan gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve kultur düzeyini yükseltmek gayesi ile okuma 
salonu kurslar ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için zemin hazırlamak kreş, ana okulu, güç
süzler yurdu, aşevleri açmak, fakır öğrencilere tahsilin her kademesinde araç gereç ve maddi, 
manavı imkanlar sağlamak sağlık konularında yardımcı olmaktır. 

Vakfın Mal Varlığı : 5.353.000,— T L 

Vakfın Organları : Kurucular Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Ku
rulu, Vakıf Mudurluğu. 

Turk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki Tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur. 9693 
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Gurbulak Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Kaçakçılık fiilinden idaremize borçlu bulunan, aşağıda açık huvvıyetı ve ikametgâh ad
resleri yazılı şahısların yer değiştirilmiş olmaları nedeniyle yapılan tebligatlar bılâ teblıp iade 
o lunmuşıar . 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince ılânen tebliğ olunur 

Açık adresi Alacak Miktarı 

1 — Zeki Demir Süleyman ve Hızna 'dan olma Ağrı Asliye Ceza Mahkemesinin 1980/193 Es. 
1949 Doğumlu Patnos Inonu Mahallesi 1980/219 K . Sayılı ilâmı gereğince: 66.154 T L . 
nüfusuna kayıtlı 

2 — Bedrettin Kurt Alı ve Fatma'dan olma Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinin 1979/53 Es. 
1952 Doğumlu Kilis İlçesi Karacavıren K o - 1979/30 K . Sayılı ilâmı gereğince: 11.175 T L . 
yu Nüfusuna kayıtlı. 

10402 

• 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

31/3/1984 gun, 18358 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan (Erer) Vakfına ait ılâne ektir. 

1. istanbul, Sil ivri , Kamıloba Koyu, 520 sayılı parselde 29 sayılı bağımsız bölümde bi
rinci kat, 

2. Aynı mevkn 509 sayılı parsei 18 sayılı bağımsız bolümde 3. kat, 

3. Aynı mevkii 510 sayılı parsel 5. bağımsız bölümle zemin kat, 

4. istanbul, Fatih, Hocauvez, Mahallesi, Emırbuhan Sokakta kâin pafta 442, ada 2046, 
parsel 31 de kayıtlı kârgır evin t amamı , 

5. İstanbul, Fatih, Hasan halife Mahallesi, Sanguzel Sokakta kâin pafta 437, ada 2037, 
parsel 11 de kayıtlı gayrimenkul, 

6 istanbul, Bakırköy, Sakızağacı, Hurrıvet mevkiinde pafta 6, ada 24 parsel 30 da ka
yıtlı gayrımenkulde 6/100 arsa paylı zemin katta 2 nolu bolum (dükkân) 

7. istanbul, Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi, Ruşen mevkiinde 21 pafta, 130 ada, 1 par
sel sayılı ahşap evde 60/140 hisse, 

8 istanbul, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi , Millet Bahçesi mevkiinde bulunan pafıa 
21, ada 134, parsel 18 de kayıtlı bahçeli kârgır apartmandaki hisse, 

9 istanbul, Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Baruthane mevkiinde bulunan pafta 18, ada 
564, parsel 66 da kayıtlı gayrimenkulun 127/752 arsa paylı 3 nolu meskeni, 

10. istanbul, Fatih, Kırmastı Mahallesi, Musannif Sokakta bulunan pafta 250, ada 
1915,parsel 27 de kayıtlı gayrimenkulun vakfeden Fatma Bedıa Yurdakul 'a ait 1/3 hissesi 

11 istanbul, Fatih, Şehresmı Mahallesi, Başmuezzın Boyacıkapısı Sokakta 359 pafta 
1456 ada, 12 parselde 5800/37527 pay 

Erer Vakfının mal varlığı yukarıda belirtildiği gibi düzeltilmiştir 

Turk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tuzuğun 13 mad
desi gereğince ilân olunur 10584 
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1 urk Standardları Entı tusunden 

Ankara 'da müesses Madısa Makına Dışlı Sanayi ve Ticaret A Ş Firmasına, Bu-
yuksanayı, Çılıngıı Sokak No 4 / B Ankara adresindeki üretim yerinde üretmekte ol
duğu, 

1 — DİN 9362 8-9 kalite grubu 0-10 Modül Duz ve Helis Çarklar , 

2 — 20-200 mm çap ' a ve 2500 mm boya kadar Mıl ' ler, 

3 — 1000 x 1140 mm taban ve 1000 mm yüksekliğe kadar Traktör A k s Kovanları , 

4 — Pik , Krom nikelli çelikten, kompansatorlu, Egzost Manıfold 'u , 

5 — Giriş ve çıkış milleri, tek, paralel ve dik eksenli olan 0,75 kw-100 kw gücündeki 
reduktorler, 

6 — 1000°C sıcaklıkta sertleşebılen açık atmosfer ocağında 400 x 700 x 400 mm. ölçü
süne giren çelik parçaların sertleştırılmesı, normalızasyonu ve bu ölçülere uyan az karbonlu 
çelikten kapalı sistemde gaz sementasyon işlemi ıçm 1024 No lu imalat Yeterlilik ile 2083 No. lu 
Kalite Belgelen Kullanma hakkını veren 18/12/1983 tarihli Sözleşmeler, adı geçen Firmanın 
yaptırdığımız ara denetim neticesinde imalatının olmaması , atölyedeki tezgahların bir kısmı
nın çıkartılmış olması ve sipariş kabul etmedikleri, işletmede sadece bir işçinin bulunduğu, 
diğer elemanların ayrıldığı tesbıt edilmiş olup, bu hususun " T S E Üretim Yerleri ile Madde 
ve Mamulleri Belgelendirme Tahmat ı "mızm 16 maddesine gore Ensti tümüze de bildirmeme
si sebebiyle Yönetim Kurulumuzun 26/6/1986 tarih ve IX/97-1524 sayılı Kararı ile Fesh Edi 
lerek, Belgeleri iptal Edilmiştir 

1024 No lu imalat Yeterlilik ile 2083 No lu Kalite Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, 
belge kapsamındaki ürünlerin bundan böyle belge ibraz edilerek piyasaya sunulamayacağı , 
aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine gore hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumlu
luğuna sebep olacağı duyurulur 

9435 

Turk Standardları Ensti tüsünden 

Burdur'da Müesses "Burtrak-Burdur Traktör ve Onyukleyıcı Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirket i" Firmasına "Gokçebağ Koyu Cıvan Burdur" adresindeki üretim ye
rinde üretilen " Işboıa-Bur t rak Markalı ; 2.133 litre otomotiv, endüstriyel ve deniz dizel mo
torları; 

a) L E P 854 A-3 Tıpı 46 H P 2750 d /d , 

b) L E P 854 A-3 Tıpı 56 H P 3250 d /d , 

c) L E P 854 A-3 Tıpı 70 H P , 3250 d / d " ıçm verilen 1315 No. lu imalat Yeterlilik Belge
si Kullanma hakkını veren 27/8/1986 tarihli sözleşme, adı geçen firmanın Belge Kullanma Söz
leşmesinin 10 Maddesine gore kendi isteğiyle fesih talebinde bulunması üzerine Yönetim K u 
rulumuzun 9/7/1986 tarih ve IX/101-1565 sayılı Kararı ile Feshedilmiştir. 

1315 No lu imalat Yeterlilik Belgesinin geçerliliğinin kalmadığı, belge kapsamındaki ürün
lerin bundan böyle belge ibraz edilerek piyasaya sunalamayacağı, aksine davranışın haksız re
kabet hükümlerine gore hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyu-
ru.uı 9796 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Vasfiye Ergin Vakfı 
Vakfedenler : Bilal Kılınç, Alı Talip Ozdemır, Nihat Ozdemır, Mustafa İşen, Mehmet 

Özbudak, Mehmet Emin Parlakturk, Mahmut Kaya. 
Vakfın ikametgahı : Konya/Ereğlısı 
Tescil Kararını veren Mahkemenin Adı : Konya-Ereğlısı Asine Hukuk Mahkemisinin 

7/10/1985 tarih E. 1986/1267 K. 1986/1251 sayılı kararı 
Vakfın Gayesi : Dinlenme ve bakım evinde kalan emekli, dul ve yetim ile bakıma muh

taç kimsesiz ve bakıma muhtaç olup huzur evinde kalmak isteyen irat sahiplerinin hayatlarını 
huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini sağlamak, fiziki ruhi ve sosyal ihtiyaç
larını karşılamak, çalışma alanları bulmak ve kapasiteleri oranında üretici duruma getirmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : İki daire bir irtibat bürosu 
Vakfın Organları : Umumi Heyet, Mütevelli Heyeti, İdare Heyeti, Başkan, Murakabe 

Heyeti. 
Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tuzuğun 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 10462 

Vakfın Adı : Denizli İli Tavas ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Hasan Zenginal, Bayram Sanın, Mahmut Arslanoğlu, Adnan Dursun, 

Mustafa Abbak, Osman Babacan, Necatı Çımencı. 
Vakfın İkametgahı : Tavas Kaymakamlığı 
Tescil Kararını veren Mahkemenin Adı Karar Tanh ve No'su : Tavas Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 25/7/1986 gun E . 1986/269, K. 1986/252 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabı olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna gore aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak kuçuk 
bir yardım veya eğitim ve öğretim ımkâm sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek, kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekıştırici tedbirler al
mak suretiyle gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaş
ma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000,— T L . Nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti. 
Turk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkmdaki Tuzuğun 13. mad

desi gereğince ilân olunur. 10573 

Vakfın Adı : Muş İh Malazgirt İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. 
Vakfedenler : Dursun Ali Şahın 
Vakfın İkametgahı : Malazgirt 
Tescil Kararını veren Mahkemenin Adı Karar Tarih ve No'su : Malazgirt Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 25/7/1986 gun, Esas 1986/96 Karar 1986/80 sa"yılı ilâmı. 
Vakfın Gayesi : Bu vakfın amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, 

Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabı olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı Kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile geçici olarak kuçuk 
bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, 
üretken duruma geçirilebilecek, kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekıştırici tedbirler al
mak suretiyle gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaş
ma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

Vakfın Mal Varlığı : 1.000.000,— T L . Nakit 
Vakfın Organları : Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti. 
Turk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki Tuzuğun 13. Mad

desi gereğince ilan olunur. 10574 



Sayfa : 64 RESMÎ G A Z E T E 7 Ağustos 1986 — Sayı : 19188 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığının 1986 yılına ait Yapı İşleri Tesisat Birim Fiatla-
rı ve Tarifelerini almış olan ilgililerin dikkatine; 

Söz konusu Bakanlığın 1986 yılı Yapı İşleri Tesisat Birim Fıatları ve Tarifelerin
de yapılan baskı hatalarına ait düzeltme cetveli 13 Mayıs 1986 tarih ve 19106 sayılı Res
mî Gazetenin 62. sayfasında neşredilmiştir. 

Düzeltme Cetvelleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Başbakanlık-Basımevi Döner 
Sermaye İşletmesi Mudurluğu Resmî Gazete Satış Bölümünden ayrıca temin edilebilir. 

ilgililere Duyurulur. 

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, Turk 
parası Kıymetim Koruma Kararlan, Tüzükler, Yönetmelikler), Yargıtay, Danıştay ve 
Askeri Yüksek idare Mahkemesi Kararlarını ihtiva eden 5 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 bedelim T . C . Zi
raat Bankası Ankara - Dışkapı Şubesi 30400/65 numaralı işletmemiz hesabına gönder
melerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğü
müze bildırmelennı rica ederiz. 

Resmî Gazete'de 8/12/1983 ile 17/7/1984 tarihleri arasında yayımlanan mevzu
atın Resmî Gazete tarih ve sayısı ile Duştur, Tertip ve Cilt'ini belirten FİHRtST % 10 
KDV dahil 330.— T L . karşılığında, 5 ıncı tertip 22 cilt DUŞTUR ise iki kitap halinde 
% 10 KDV dahil 7.150,— T L . karşılığında Resmî Gazete satış büromuzda temin edilebilir. 

Posta ile talepte bulunanlar, Fihrist için 150,— T L . Duştur için 500,— T L . Pos
ta ücretini de ilâve ederek Ziraat Bankası Dışkapı Şubesi - A N K A R A 30400/65 numa
ralı işletmemiz hesabına ücretini yatırıp, bir yazı ekinde bu yatırıma ait belgeyi veya 
fotokopisini göndermeleri gereklidir. 

istek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Milletlerarası Sözleşme 
86/10753 Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme 1 

Bakanlar Kurulu Kararı 
86/10858 Belirsiz Bir Zaman ve Miktar Üzerinden Ücret Alan Sigortalıların 

Prim ve Ödenekleri Hakkında Karar 19 

Cezaların Kaldırılması Kararı 
— Bir Kışının Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar 19 

— ilânlar 21 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 


