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(10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına İlişkin

Karar No . 464

Karar Tarihi: 15.10.1996

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını
araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi Genel Kurulun
15.10.1996 tarihli 7 nci Birleşiminde karar tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.
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içindekiler 96. Sayfadadır.
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(10/8,16, 20) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına İlişkin

Karar No . 465

Karar Tarihi: 15.10.1996

Yükseköğretimin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilme
si amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi Genel Kurulun
15.10.1996 tarihli 7 nci Birleşiminde 13.10.1996 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

•
(9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması
Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına İlişkin

Karar No . 466

Karar Tarihi: 15.10.1996

Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. (TOFAŞ) ile TOFAŞ Oto Ticaret A.Ş.'ndeki Devlete
ait hissenin satış yolu ile özelleştirilmesi sırasında nüfuzunu kullanmak ve ihaleye fesat ka
rıştırmak suretiyle Devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk
Ceza Kanununun 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller
hakkında kurulan (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi Ge
nel Kurulun 15.10.1996 tarihli 7 nci Birleşiminde 18.10.1996 tarihinden itibaren 2 ay uzatıl
mıştır.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Yönetmelikler
Devlet Bakanlığından :
ihracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi
ve idaresine İlişkin Yönetmelik
Amaç, Kapsam ,Dayanak
Madde 1- Bu Yönetmelik, ihracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine
ilişkin 25.12.1995 tarih ve 95/7616 sayılı Bakanlar Kurulu Karan uyarınca, uluslararası
anlaşmaların hükümlerine uygun şekilde tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli
ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde;
a) İhracatta uygulanabilecek kotalar ve bu kotaların idaresini düzenleyen kurallara,
b) Türkiye'den yapılan ihracatta uygulanabilecek tarife kontenjanlarına ve bu
kontenjanların kullanımına,
c) Diğer ülkelerin Türkiye'den yaptıkları ithalâta kota (halihazırda ABD ve
Kanada'ya yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatında uygulananlar hariç) veya tarife
kontenjanı uygulamaları ve sözkonusu kota ve tarife kontenjanlarının dağıtımının Türkiye'ye
bırakılması halinde bunların dağıtımına,
ilişkin usul ve esasları.kapsar.

Tanımlar
Madde 2 - Bu Yönetmelik' te geçen;
a) Bakanlık: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı,
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
c)Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünü,
d)İhracatçı Birliği : Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerini,
e)Kota Uygunluk Belgesi : Karar kapsamında kotaya tabi malların ihracı için İhracatçı
Birliklerince verilen belgeyi,
f)Fiili İhraç : İhracat Yönetmeliğinde yapılan fiili ihraç tanımında belirtilen durumları,
g)Referans Dönemi: Kota dağıtımında geleneksel ticaret akışı yöntemi kullanılması halinde
Tebliğ ile belirlenecek dönemleri,
h)GelenekseI ihracatçılar : Referans dönemi içinde kota konusu mallan ihraç eden
ihracatçıları,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
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ı)Tarife kontenjanı : Bir üçüncü ülke tarafından Türkiye'den ithal edilen mal ya da mal
grubunun gümrük vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya
da muafiyet sağlanmasını veya Türkiye'nin bir mal veya mal grubunun ihracatında belli bir
oranda vergi veya eşetkıli tedbir uygulaması halinde bu oranlarda belli bir miktar veya değer
için indirim yapılması veya muafiyet sağlanmasını,
j)Kota : : İhracatta miktar ve/veya değer kısıtlaması uygulaması halinde, bir takvim yılı
içinde veya muayyen bir dönem itibariyle yapılmasına izin verilen ihracatın miktar ve/veya
değerini,
ifade eder.
Kota Dağıtım Usul ve Esasları
Madde 3- Kota miktarı ve/veya değerleri, kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, talep
edilebilecek asgari ve azami miktar ve/veya değerler başvuru usul ve esasları Müsteşarlıkça
(İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanır.

Kota Dağıtım Yöntemleri
Madde 4- Genel Müdürlük kota dağıtımında aşağıdaki yöntemlerden belirleyeceği bir veya
birkaçını birarada uygulayabilir:

A - Geleneksel Ticaret Akışı Yöntemi
a) Bu yönteme göre kota tahsisi yapılması halinde, kotanın bir bölümü geleneksel
ihracatçılara, kalan kısmı ise diğer ihracatçılara ayrılır.
b) Geleneksel ihracatçılar, referans dönemi olarak belirlenen dönemde
gerçekleştirdikleri ihracat miktarı ve değerini kanıtlayan gümrük beyannamelerinin gümrük
idarelerince onaylı bir örneğini kota tahsis başvurularına ekleyeceklerdir.
c) Geleneksel ihracatçılara aşağıdaki kriterler çerçevesinde kota tahsisi yapılabilir:
1) Toplam başvuru ile talep edilen miktar ve/veya değer, geleneksel
ihracatçılar için ayrılan paya eşit veya daha az ise, talepler tam olarak karşılanır.
2) Toplam başvuru ile talep edilen miktar ve/veya değerin geleneksel
ihracatçılara ayrılan paydan fazla olması durumunda, kota dağıtımı, her başvuru sahibinin
referans döneminde gerçekleştirdiği ihracat miktar ve/veya değeri gözönüne alınarak oransal
hesaplama yöntemi ile yapılır.
d) Geleneksel ihracatçılara ayrılan pay için yeterli başvuru olmaması durumunda,
başvuruda bulunan diğer ihracatçılar artan miktar ve/veya değerden Genel Müdürlüğün
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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B- Başvuru Sırasına Göre Eşit Oranda Kota Tahsis Yöntemi
Başvuru sırasına göre eşit oranda kota tahsis yönteminde İhracatçı Birliği, toplam
kota miktar ve/veya değerini veya bir kısmını, ürünün yapısını ve ekonomik miktarım
dikkate alarak belirleyeceği eşit oranlarda başvuru sahiplerine, başvuru sıralarım dikkate
alarak dağıtır.

C- Talep Edilen Miktar ve/veya Değerle Orantılı Kota Tahsis Yöntemi
Müsteşarlıkça belirlenecek kota dağıtım tarihindeki;
a) Toplam başvuru ile talep edilen miktar ve/veya değerlerin, dağıtılacak kota miktarı
ve/veya değerine eşit ya da daha az olması halinde talepler tamamen karşılanır.
b) Toplam başvuru ile talep edilen miktar ve/veya değerlerin dağıtıma konu kota
miktarı ve/veya değerini aşması durumunda başvurular, talep edilen miktar ve/veya değerler
ile orantılı olarak karşılanır.

D) Müsteşarlıkça Ürünün Yapısı ve Ekonomik Miktarları Dikkate Alınarak
Belirlenecek Yöntem.
Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü), gerekli gördüğü durumlarda ürünün yapısı
ve ekonomik miktarım ve belirlenen kota miktarı ve/veya değerini dikkate alarak, farklı bir
kota tahsis yöntemi belirleyebilir.

Kota Tahsis Başvurusu
Madde 5- Kota tahsis başvurulan;
a) İhracatçı firma unvanı ve tam adresi (Telefon, Telefaks No ve İhracatçı Birliği
Üye No.su dahil),
b) Teminat alınması halinde teminatın yetkili bankalara yatırıldığını gösteren banka
dekontunun aslı,
c) Ürün tanımı
- malın "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetveli"ne uygun
ticari tanımı,
- 12'li bazda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P),
- gerek duyulması halindetipve standardı
d) İthalatçı ülke (giriş ülkesi), alıcıfirmaunvanı ve tam adresi (Telefon ve telefaks no
dahil),
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e) Talep edilen kota miktarı ve/veya değeri,
f) İhracat için öngörülen tarih veya tarihler ile yer veya yerler (liman, gümrük
kapısı),

g) Daha önceki dönemlerde aynı mal için kotadan pay alınıp alınmadığı, alınmış ise
gerçekleştirilen ihracatın miktarı ve/veya değerine ilişkin bilgiler
h) Başvuruda bulunan ihracatçının başvuru bilgilerini doğru olarak verdiğine ve
ihracat uygunluk belgesinin kısmen veya tamamen kullanılmaması halinde Müsteşarlıkça
belirlenecek süreler içerisinde ilgili İhracatçı Birliğine iade edileceğine, aksı takdirde geciken
herbir iş günü için müteakip kota taleplerinin belirlenecek oranlar dahilinde daha az
karşılanacağının kabul edildiğine dair bir taahhütname (Ek:I),
ile birlikte yazılı olarak, belirlenen asgari ve azami miktar ve/veya değerler dikkate alınarak
ilgili İhracatçı Birliğine yapılır. İhracatçı Birliğince gerekli görülmesi halinde ek bilgiler
istenebilir.
Kota Tahsis Başvurularının Sonuçlandırılması
Madde 6- Kota tahsis başvuru tarihinin bitiminden önce usulüne uygun olarak yapılan kota
tahsis başvurusu ilgili İhracatçı Birliğince 60 (altmış) günü aşmayacak bir süre içinde
sonuçlandırılır. Kotadan pay verilmesi uygun görülen ihracatçılar için Kota Uygunluk
Belgesi düzenlenir.

Kotaların Yeniden Dağıtımı
Madde 7- Kullanılmayan veya dağıtılamayan kotaların yeniden dağıtımına ilişkin usul ve
esaslar Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenir.
Belirlenen yıl veya dönem içerisinde kullanılmayan kotalar ertesi yıla veya döneme
aktarılamaz.

Kota Uygunluk Belgesi
Madde 8- Yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisi yapılan ihracatçılara,
Kota Uygunluk Belgesi verilir.
Kota Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi ait olduğu kota dönemiyle sınırlıdır, bir
sonraki kota dönemine ve/veya bir başkafirmayadevredilemez. Kota Uygunluk Belgelerinin
geçerlik süresinin bitiminden itibaren Müsteşarlıkça belirlenecek süreler içerisinde ilgili
İhracatçı Birliğine iadesi zorunludur. Kota Uygunluk Belgesi aldığı halde, Belgenin
geçerlilik süresi içerisinde ihracatım en az % 80 oranında gerçekleştirmeyen belge
sahiplerine aynı yıl içerisinde yeniden kota tahsisi yapılmaz (Mücbir sebep durumları hariç).
Genel Müdürlük sözkonusu ihracatçılara müteakip yılın kotalarından tahsis yapılmamasını da
kararlaştırabilir.
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İhracatçı Birliği tarafından, 5 (beş) nüsha olarak düzenlenen Kota Uygunluk
Belgesinin 4 (dört) nüshası başvuru sahiplerine verilir. Üçüncü nüsha ihracat müsaadesini
düzenleyen İhracatçı Birliğinde kalır. Başvuru sahipleri dördüncü nüshayı ilgili gümrük
idaresine, beşinci nüshayı aracı bankaya tevdi eder. İhracatın gerçekleştirildiğine dair ilgili
gümrük idaresince onaylı birinci nüshayı ise, fiili ihraç tarihinden itibaren Müsteşarlık
tarafından belirlenecek süre içerisinde ilgili İhracatçı Birliğine iade eder.
Kota Uygunluk Belgesinin Aranması
Madde 9- Kota Uygunluk Belgesi, gümrük beyannamesi düzenlenmesi aşamasında ilgili
İhracatçı Birliğince, fiili ihraç sırasında ilgili Gümrük İdaresince aranır. Kota Uygunluk
Belgesine istinaden düzenlenecek gümrük beyannamelerinin süresi, Kota Uygunluk
Belgesinin geçerlilik süresinden fazla olamaz ve uzatılamaz.
Kota Uygunluk Belgesinde Değişiklik Yapılması
Madde 10- Miktar kotası uygulanması halinde fiili ihracat sırasında, malın birim fiyatının,
toplam değerinin Kota Uygunluk Belgesinde kayıtlı birim fiyatını ve malın toplam değerini
aşması ihracatın yapılmasını engellemez. Ancak, Kota Uygunluk Belgesinde kayıtlı kotadan
fazla ihracat yapılamaz İhracatçı Birliklerinde kayda aldırılan gümrük beyannamelerinde
kayıttan sonra sadece lehtefiyatdeğişikliği yapılabilecektir. Lehte fiyat değişikliği talepleri
ilgili İhracatçı Birliğince sonuçlandırılır.
Kota Uygunluk Belgesinin Kaybedilmesi
Madde 11- Kota Uygunluk Belgesinin kaybedilmesi halinde, Belge sahibinin başvurusu
üzerine, İhracatçı Birliğince üzerine "kaybından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh
düşülerek, yeni Kota Uygunluk Belgesi düzenlenebilir. Bu durum, ilgili İhracatçı Birliğince
Gümrük İdarelerine bildirilir ve Kota Uygunluk Belgesinin aslıyla işlem yapılmaz.

Tarife Kontenjanı
Madde 12- Tarife kontenjanı kullanım usul ve esasları Müsteşarlık tarafından yayımlanacak
Tebliğ ile düzenlenir.
Türkiye'den ihraç edilen ürünlere üçüncü ülkeler tarafından uygulanan tercihli
tarifeden yararlanan maddelere ilişkin tarife kontenjanlarının kullanımı Müsteşarlıkça kota
düzenlemelerine tabi tutulabilir.

Kota ve Tarife Kontenjanı Tahsislerinin Teminata Bağlanması
Madde 13- 95/7616 sayılı Karar çerçevesinde yapılacak kota ve/veya tarife kontenjanı
tahsislerinde ihracatçılar adına düzenlenecek belgeler teminata bağlanabilir. Teminata
bağlamaya ve teminat oranına Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan'ın teklifi ile
Bakanlar Kurulu'nca karar verilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:5
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Sair Durumlar
Madde 14- İhracatta kota ve tarife kontenjanına ilişkin olarak Bu Yönetmelikte berlirlenen
konular dışında kalan hususlar 95/7616 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Müsteşarlıkça
sonuçlandırılır.
Yönetmeliğin Uygulanması
Madde 15- Bu Yönetmelik'te yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik Tebliğ
çıkartmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Uygulanacak Müeyyideler
Madde 16- Müsteşarlık Denetim Birimince;
a) Kota veya Tarife Kontenjanı konusu ihracat işlemlerine esas olan belgelerde
tahrifat yapıldığının,
b) Sahte belge kullanıldığının,
c) Kota Uygunluk Belgesinin veya Tarife Kontenjanı tahsisinin üçüncü kişilere
devredildiğinin,
d) Kota Uygunluk Belgesi'nde belirlenen miktarın ve/veya değerin veya Tarife
Kontenjanı tahsisinin aşıldığının,
e) Verilen taahhütnamelere aykırı davranıldığının,
belirlenmesi durumunda, İhracat Rejimi Kararı'nda öngörülen müeyyidelerden biri veya
birkaçı uygulanabilir.
Uygulanan müeyyidelerden
yayımlanır.

firmanın

uyarılması

dışındakiler Resmi Gazete'de

Yürürlük
Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan
yürütür.
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TAAHHÜTNAME

.......İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne

Kota tahsisi yapılması için yaptığımız başvuruda yeralan bilgilerin doğru olduğunu,
başvuru yapılan kota için firmamız tarafından ya da firmamız adına başka bir başvuru
yapılmadığını, Kota Uygunluk Belgelerinde belirtilen miktarların aşılmayacağını, kota
uygunluk belgelerini üçüncü şahıslara devretmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde
ya da verilen bilgilerin doğru olmadığının, ihracat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat
yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının idarece tesbiti halinde kota uygunluk belgesinde
yer alan bedelin, kota uygunluk belgesinde sadece miktarın yer alması halinde ise maun
Birlikçe kota tahsisinin yapıldığı tarih itibariyle tesbit edilecek ortalama ihraç birim fiyatı esas
alınarak belirlenecek bedelinin % 60'ının, ödemenin yapılacağı tarihteki döviz satış kuru
üzerinden hesaplanacak Türk Lirası (TL) karşılığını Birlik bütçesine gelir kaydedilmek üzere
ödeyeceğimizi ve ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerinde öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiz ile birlikte aynı Kanun
hükümlerine göre geri ödeyeceğimi, kota uygunluk belgesinin kullanılmaması veya bir
kısmının kullanılması halinde ve her halükarda geçerlilik süresinin bitiminden itibaren
Müsteşarlıkça belirlenecek süre içerisinde Birliğe iade edeceğimizi, aksi takdirde belgenin
geçerlilik süresinin bitiminden itibaren geciken her bir iş günü için müteakip kota tahsis
talebimizin belirlenecek oranlar dahilinde daha az karşılanacağım kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı
Yetkili İmzalar

Firmanın adresi
Firmanın bağlı bulunduğu
vergi dairesinin adı
Firmanın vergi sicil no.su :

NOT : Taahhütname Bankalara da verilecek ve bir örneği
ihraç müsaadesinin "G" nüshasına eklenecektir.
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Sermaye Piyasası Kurulundan :
İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve
Opsiyon Piyasası Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Altın Borsası Vadeli işlemler ve Opsiyon
Pıyasası'nda işlem görecek altına ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriilebu
sözleşmelerin işlem esaslarını, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Pıyasası'na üyelik şartlarını belirlemek
ve bu sozleşrrielerin güven ve istikrar içinde serbest rekabet şarttan altında alım satımının
yapılmasını sağlamaktır
Dayanak

MADDE 2- Bu Yönetmelik 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'nun 22'ncı maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
Kısaltmalar

MADDE 3- Bu Yönetmelik'de geçen ;
SPK Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
IAB İstanbul Altın Borsası 'nı,
IMKB istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı,
Kanun 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayülı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
Yönetmelik istanbul Altın Borsası Yönetmeliği'nı,
Piyasa Uyesı İstanbul Altın Borsası Vadeli işlemler ve Opsiyon Piyasası Uyesı'nı,
ifade eder
Sözleşmelerin İhdası
MADDE 4- Borsada altına ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon

sözleşmeleri

ihdas edilebilir Sozleşmelerin özellikleri Borsa Yönetim Kurulunun önerisi ve SPK'nın
onayıyla belirlenir
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasına Üyelik Şartlan

MADDE 5- Vadeli işlemler ve Opsiyon Piyasasına üye olabilmek için
asgari şartların karşılanmış olması gerekir

aşağıdaki

a) istanbul Altın Borsası veya istanbul Menkul Kıymetler Borsası'na üye olmak,
Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa 8
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b) SPK'dan vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımına aracılık yetki belgesi almış
olmak,
c) Borsa Yönetim Kurulu'nca piyasa üyeliğine karar verilmiş olmak.
Üyelik için Borsa Yönetim Kurulu SPK'nın onayını alarak ek koşullar getirebilir. Bu
takdirde, bu koşullar Borsa Bülteni'nde ilan edilir

İKİNCİ BÖLÜM
MÜŞTERİ EMİRLERİ

Müşteri Emirlerinin Veriliş Şekli
MADDE 6- İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda emirler esas
olarak yazılı verilir Ancak piyasa üyeleri telefon ve diğer iletişim araçları ile verilecek emirleri,
daha sonra yazılı

hale dönüştürmek şartıyla kabul etme yetkisine sahiptir Piyasa üyeleri

müşteri emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilirler. Ancak bu durumu müşterilerine
hemen bildirmek zorundadırlar Emri veren müşteri, emrin piyasaya intikalinden önce emri
değiştirebilir veya gen alabilir Müşteri ,gerçekleşmemiş emirlerini iptal etme yetkisine sahiptir
Üyenin şube, acenta veya irtibat bürolarına verilen emirler de üyeye verilmiş saydır
Müşteri Emirlerinde Bulunması Gereken Hususlar
MADDE 7- Müşteri emirlerinde,
a Emrin verildiği piyasa üyesinin ünvanının,
b Emri verenin adı, soyadı, unvanı, adresi veya piyasa üyesi nezdindeki kod
numarasının,
c Emrin alımemrimi, satımemrimiolduğunun,
d Emrin içerdiği sözleşme sayısının,
e Emre konu teşkil eden sözleşmenin vadesinin,
f Emrin turunun,
g Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakikanın,
h Emrin numarasının,
ı Emrin işlem tarihinin,
bulunması zorunludur
Müşteri emirleri en azikinüsha düzenlenir ve bir nüshasıemriveren müşteriye verilir
Emir Türleri
MADDE 8- Müşteri, emirlerini aşağıda belirtilen emir türlerinden birini kullanarak
verebilir
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9
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a. Serbest Fiyatlı Emir:
Müşteri, verdiği emirde fiyatı belirleme konusunda üyeyi serbest bırakmak isterse, serbest
fiyatlı emir verir. Bu türemrialan piyasa üyesi fiyat konusunda müşteri çıkarını gözetmek
zorundadır.
b. Limitli Emin
Müşteri, verdiği emirde fiyat, sözleşme sayısı ve işlem tarihini belirlemek isterse, limitli
emir verir. Bu türemrialan piyasa üyesi fiyat, sözleşme sayısı ve işlem tarihine uymak
zorundadır.
c Beklemeli Emin
Müşteri, verdiği emrin belli piyasa şartlarında geçerli olmasını istediği takdirde beklemeli
emir verir. Beklemeli emir" Kayıp Telafi" ve" Fiyat Uygunsa" olmak üzere iki türlüdür
1. Kayıp Telafi: Alış kayıp telafi emri, piyasa fiyatının üzerinde verilir ve piyasa son
işlem fiyatı bu fiyata ulaştığı takdirde emir işleme konur. Satış kayıp telafi emri, piyasa fiyatının
altında verilir ve piyasa son işlem fiyat bu fiyatla karşılaştığı takdirde emir işleme konur.
2. Fiyat Uygunsa: Alış fiyat uygunsa emri, piyasa fiyatının altında verilir ve piyasa son
işlem fiyatı bufiyatlakarşılaştığı takdirde emir işleme konur. Satış fiyat uygunsa emri, piyasa
fiyatının üzerinde verilir ve piyasa son işlem fiyatı bufiyataulaştığı takdirde emir işleme konur
d. İptal Edilene Kadar Geçerli Emir:
Müşteri, verdiği emrin gerçekleşmemesi halinde, iptal edilene kadar geçerli olmasını
isterse, iptal edilene kadar geçerli emir verir
e. Açılış Emri:
Müşteri, verdiği emrin seansın Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen suresi içinde
geçerli ve serbestfiyatlıolmasını isterse, açılışemriverir.
f. Kapanış Emri:
Müşteri, verdiği emrin seansın Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süresi içinde
geçerli ve serbest fiyatlı olmasını isterse, kapanışemriverir.

g. Kalanı İptal Et Emri:
Müşteri, verdiği emrin tümüyle uygun bir emir ile karşılaşmaması halinde, uygun olan
kısmının gerçekleştirilmesini, kalan kısmının ise iptalini isterse, kalanı iptal etemriverir.
Fiyat Önceliği Kuralı
MADDE 9- Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, daha düşük fiyatlı satım
emirleri daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüksek fiyatlı alım emirleri daha düşük
fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:10
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Zaman Önceliği Kuralı
MADDE 10- Borsaya intikal ettirilen emirler karşılanırken, fiyat eşitliği halinde, sisteme
zaman açısından daha önce intikal ettirilen emirler önce karşılanır
Müşteri Emirlerinin Önceliği Kuralı
MADDE 11- Fiyat ve zaman öncelikleri açısından eşitliğin söz konusu olduğu
durumlarda müşteri emirleri piyasa üyelerinin kendi nam ve hesaplarına verdikleri emirlerden
önce karşılanır.
Müşteri Emirlerinin Sonuçlarının Müşterilere Bildirilmesi
MADDE 12- Borsa seansı kapandıktan sonra, müşteri emirlerinin gerçekleşip
gerçekleşmediği üyeler tarafından aynı gün müşterilere bildirilir
Gerçekleşmeyen Müşteri Emirleri
MADDE 13- Üyeler, gerçekleşmeyen müşteri emirlerini seansın bitiminden bir saat sonra
ve aynı gün müşterilerine bildirmek zorundadırlar Gerçekleşmeyen emirlerle ilgili olarak üyeler,
seansın bitiminden itibaren en geç 24 saat zarfında müşteriden teslim aldıkları bedelleri iade
ederler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMELERİN A L I M SATIMI Y O L U Y L A
ALINAN POZİSYONLAR V E SINIRLARI

Uzun Pozisyon
MADDE 14- Vadeli işlem sözleşmesinin alımı yoluyla sahip olunan uzun pozisyon,
sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmenin dayandığı altının veya dövizin, sözleşmede belirtilen
miktar vefiyattansatın alınması ile yükümlü olmaktır.
Alım satıma konu olan opsiyon sözleşmesinin alım sözleşmesi olması durumunda,
sözleşmenin alımı

yoluyla sahip olunan uzun pozisyon, sözleşmenin vadesi geldiğinde

sözleşmenin dayandığı altının veya dövizin, sözleşmede belirtilen miktar ve fiyattan satın alınması
hakkına sahip olmaktır. Alım satıma konu olan opsiyon sözleşmesinin satım sözleşmesi olması
durumunda sözleşmenin alımı yoluyla sahip olunan uzun pozisyon sözleşmesinin vadesi
geldiğinde sözleşmenin dayandığı altın veya dövizin sözleşmede belirtilen miktar ve fiyattan
satma hakkına sahip olmaktır
Kısa Pozisyon
MADDE 15- Vadeli işlem sözleşmesinin satımı yoluyla sahip olunan kısa pozisyon,
sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmenin dayandığı altın veya dövizin, sözleşmede belirtilen
miktar veyafiyattansatılması ile yükümlü olmaktır
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa:11
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Alım satıma konu olan opsiyon sözleşmenin alım
sözleşmenin

satımı

yoluyla sahip olunan kısa

sözleşmesi

olması durumunda,

pozisyon, sözleşmenin vadesi geldiğinde

sözleşmenin dayandığı altının veya dövizin, sözleşmede belirtilen miktar vefiyattansatılması ile
yükümlü olmaktır Alım satıma konu olan opsiyon sözleşmenin satım
durumunda sözleşmenin satımı

yoluyla sahip olunan kısa

sözleşmesi olması

pozisyon, sözleşmenin vadesi

geldiğinde sözleşmenin dayandığı altın veya dövizin sözleşmede belirtilen miktar ve fiyattan
alınması ile yükümlü olmaktır.
Ters İşlem Yoluyla Pozisyonun Netleştirilmesi

MADDE 16- Ters işlem, aynı vade özelliklerine sahip sözleşme turu bazında olmak
kaydıyla, ilgili işlemin yapılabileceği son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa
pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alarak pozisyonun netleştirme yoluyla
tasfiyesidir
Açık Pozisyon

MADDE 17- Bu Yönetmelikde belirtilen şekilde netleştirme yoluyla tasfiye edilmemiş
pozisyonlar açık pozisyon sayılır.
Pozisyon Sınırları

MADDE 18- Her sözleşme turu bazında tüm teslimat vadelerinde veya aynı sözleşme
türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek pozisyon üst
sınırlan Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞLEM ESASLARI V E İŞLEM GÖRECEK VADELİ İŞLEM V E OPSİYON
SÖZLEŞMELERİNİN ASGARİ UNSURLARI

İşlem Yöntemi

MADDE 19- Alım satım işlemleri , üyelerin alım satım emirlerinin vade tannine göre
oluşan arz ve talebin , fiyat ve zaman önceliği kuralına göre karşılaştırılması sureti ile
yürütülür.Alım satımda "çok fiyat" yöntemi uygulanır. Çokfiyatyöntemi , verilen alım satım
emirlerininfiyatönceliği ve zaman önceliği kuralına uygun olarak teker teker karşılaştırılması ile
elde edilen fiyatlarla alım satımın gerçekleştirilmesidir.
Çok Fiyat Yöntemine Göre İşlemlerin Yürütülmesi

MADDE 20- Piyasa üyelerinin alış ve satış emirlerinin ve gerçekleşen işlemlerin ilgililerin
izleyebileceği bir biçimde ekranda gösterilmesi esastır. Bunun şekli Borsa Yönetim Kurulunca
belirlenir. Alım veya satım yapmak isteyen üye, alış veya satış emrini iletir veya daha önce başka
bir üye tarafından iletilmiş olan bir satış emrini veya alış emrini tamamen veya kısmen satın
alabilir yada satabilir. Üye daha önce verdiği ve bekleyen alış veya satış emirlerini değiştireceği
gibifiyatve zaman önceliği kuralına uymak kaydıyla kendi emrini satın alabilir veya satabilir.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
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İşlem Görecek Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Asgari Unsurları

MADDE 21- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, işlem yöntemleri ve
sözkonusu

sözleşmelerin asgari unsurları, işleme dayanak teşkil eden aracın niteliğine göre,

Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenip, SPK'nın uygun görüşüyle saptanır. Borsa Yönetim
Kurulunun bu konudaki kararlan ve değişiklikleri Borsa Bülteni'nde duyurulur Sözkonusu
asgari unsurlar aşağıdadır.
a) Sözleşmeye konu altın ve döviz Sözleşmeye dayanak teşkil eden altın ve döviz
b) Sözleşmenin Tipi Vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarında ilgili piyasa tarafından
belirlenen alım satımı yapılabilecek vadeli işlem veya opsiyon sözleşmeleri.
c) Sözleşmenin Büyüklüğü Sözleşmeye konu altın ve dövizin minimum işlem miktarı.
d) Fiyat Aralığı
Sözleşme türü bazında belirlenen sözleşme fiyatında bir defada
gerçekleşebilecek en küçük fiyat hareketi
e) İşlem Vadesi Sözleşmeye konu altın ve dövizin nakit uzlaşmasının veya fiziksel
takasının yapılacağı zaman.
f) Teslim Şekli Vade sonunda sözleşmeye konu altın ve döviz bazında teslimatın fiziki
olarak veya nakdi mutabakat yoluyla yapılması
g) Son İşlem Tarihi Teslim gününden önce vadeli piyasada işlem yapılabilen son işgünü
h) Teslim Tarihi Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi turu bazında , sözleşmeye konu
altın veya dövizin teslimatının veyanaktimutabakatının yapılacağı ilk ve son günler
ı) Opsiyon Tipi Opsiyon sözleşmesi ile tanınan haklan kullanılabileceği sureye ilişkin iki
yöntem söz konusudur Opsiyon sözleşmesinin sadece vade sonunda kullanım hakkı tanınması
durumunda Avrupa tipi ,opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın vade sonunda veya vade
sonundan önceki herhangi bir tarihte kullanılması durumunda , Amerikan tipi sözleşme söz
konusudur Her iki yöntemden hangisinin geçerli olacağı sözleşmenin ihdası sırasında Borsa
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir
Seans
MADDE 22- Seans, Borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaret ile başlayıp, yine Borsa
yetkilisi tarafından verilecek bir işaret ile biten işlemlerin yapıldığı suredir.
Açılış Fiyatı

MADDE 23- Seansta, ilgili vade için gerçekleşen ilk işlem fiyatı o vadenin seans açılış
fiyatıdır
Uzlaşma Fiyatı

MADDE 24- Takas işlemlerinde esas alınacak uzlaşma fiyatı, işlemlerin gerçekleştiği
seansta Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenecek kapanış aralığındaki tüm işlemlerin ağırlıklı
ortalama fiyatıdır
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :13
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işlemlerin Borsa Kaydına Alınması
MADDE 25- Borsa'da alımısatımıgerçekleştirilen her vadedeki sözleşmelerinfiyatlarıve
işlem miktarları Borsa kaydına alınır.
Gerçekleşen İşlemlerin Belirlenmesi
MADDE 26- Seansın bitiminde, üye ve hesap bazında teşekkül edenfiyatlarüzerinden
gerçekleşen alım satım işlemleri sonucu her alıcının aldığı, her satıcının sattığı miktar ve tutar ile
vadelere gore alınan uzun ve kısa pozisyonlar bordrolara dökülür. Bordrolar ilgililer
tarafından imzalanır ve ilgili üyelere büdirilir. Bordrolarda teşekkül eden her bir vadeye ait alım
satım fiyatları için ayrı ayrı olmak üzere bir üyenin alımlarının hangi üyelerin satışları ile
karşılandığı gösterilir
Sozkonusu

işlem bilgileri kesinleştikten sonra Takas Merkezine iletilir. Takas

Merkezi, bu bilgilere göre teminatları güncelleştirir ve piyasa kapandıktan sonra takas
üyelerine teminat güncelleştirme raporları yollanır Teminatların, piyasanın açılışından önce
ödenmesi gerekir.

Teşekkül Eden Fiyatların İlanı

MADDE 27- Borsada yapılan işlemler sonucunda, her vadede teşekkül edenfiyatlarve
bufiyatlardanyapılan toplam işlem miktarları seans bitiminde ilan edilir. Borsa kaydına alman
her vadedekifiyatlarBorsa Bultenı'nde "seans açılışfiyatı","en duşukfiyat","en yüksek fiyat"
ve "seans uzlaşma fiyatı" olarak ilan edilir Herhangi bir vadede veya tum vadelerde o günkü
seanstafiyatteşekkül etmemiş ise bu durum Borsa Bultenı'nde ilan edilir

Para Birimi

MADDE 28- Borsa'da aha ve satıcının talebine gore Türk Lirası veya Borsa Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen dovızcinsleriüzerinden alım satım yapılabilir
Alım Satımın Geçici Olarak Durdurulması

MADDE 29- Borsa Başkanı, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde, alım satımı geçici
olarak durdurabilir
a) Alım satım için sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde olağandışı fiyat
ve/veya miktarda alım satım emirlerinin borsaya intikal etmesi,
b) Seansın sağlıklı bir biçimde yürütülmesini engelleyen sair hallerin ortaya çikması.
Borsa Başkanı, işlemlerin yeniden başlamasına aynı seans süresi içindeizinvermiş ise
seans yeniden açılır
Borsa Başkam, alım satım işlemlerini en fazla 3 gun, Borsa Yönetim Kurulu ise 7 gün
için durdurabilir
Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 14
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Alım satım işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu süre bir seansı aşmışsa, alım satımın
başlayacağı zaman Borsa Başkanı'nca belirlenir.
Alım satımın geçici olarak durdurulması halinde, bu durum Borsa Bülteni'nde duyurulur.
Teşekkül Eden Fiyatların ve Gerçekleşen İşlemlerin İptali
MADDE 30- Aşağıdaki şartların varlığı halinde, Borsa Başkanı, bir veya daha fazla borsa
üyesinin başvurusu üzerine yada re'sen teşekkül eden fiyatları

ve bufiyatlarüzerinden

gerçekleşen işlemleri iptal edebilir.
a) Fiyat teşekkül etmesi ve gerçekleşen alım satım işlemlerinin belirlenmesi sırasında
maddi hata yapılmaşsa,
b) Alıcı ve satıcıların işbirliği ve birlikte hareketlen sonucunda piyasada yapayfiyatveya
miktar hareketlerine neden olunduğu tespit edilmişse,
c) Bir üyenin, bir veya daha çok seans boyunca alım satım işlemlerinin gerçek piyasa
değerini yansıtmayacak bir yapayfiyatteşekkül ettirilecek biçimde sürekli olarak bir önceki alım
emrine göre daha yüksekfiyatlardaalım emirlerini veya sürekli olarak daha düşük fiyatlarda
satım emirlerini Borsa'ya intikal ettirdiği belirlenmişse,
iptal kararları verildikleri günü izleyen ilkişgünüçıkan Borsa Bülteni'nde ilan edilir
(b) ve (c) bendlerindeki hususların tespiti halinde, ilgili üye ve üyeler hakkında disiplin
kovuşturması yapılır. Konu ile ilgili olarak ortaya çıkacak zarar, ilgili üye veya üyelere tazmin
ettirilir
Kürtaj
MADDE 31- Müşteriler tarafından piyasa üyelerine gerçekleşen işlemlerin tutan
üzerinden azamı sının Borsa Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, SPK tarafından onaylanan
tarifeye göre "kürtaj" ödenir
Borsa yetkili elemanları Borsa üyelerinin, ücret ve gider karşılıklarının düzenlemelere
uygun olarak alınıp alınmadığını ve diğer hususlarda üyelerin defter ve kayıtlarını inceleme
yetkisine sahiptirler

BEŞİNCİ BÖLÜM
TAKAS MERKEZİ VE ÜYELİK
Takas Merkezi
MADDE 32- Borsadaki takas faaliyetleri, Takas Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilir
Takas Merkezi Borsa bünyesinde olabileceği gibi, tamamen veya kısmen bir banka veya sadece
takas işlemlerini yürüten bir takas kuruluşu da Takas Merkezi olarak görevlendirilebilir. Bu
konuda düzenleme yapmaya ve karar vermeye SPK yetkilidir.
Borsada gerçekleştirilen işlemlerin takası Takas Merkezi üzerinden yapılmak zorundadır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15
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Takas Üyeliği

MADDE 33- Takas üyeleri, kendi adlarına veya takas üyesi olmayan piyasa üyeleri
adına yaptıkları takas işlemlerini yerine getirmeyi taahhüt eden piyasa üyeleridir
Takas üyeliğinin tesisi ve piyasa üyelerinden hangilerinin takas üyesi olacağı Borsa
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve SPK'nın onayına sunulur
Takas üyeleri Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi ve SPK'ca onaylanması halinde
teminat tesis etmekle yükümlüdürler. Bu teminatlar genel olarak belirlenebileceği gibi takas
üyeleri bazında da belirlenebilir
Takas üyesi olmayan piyasa üyeleri bir takas üyesi ile anlaşma yapmadan Borsada
işlem yapamazlar Anlaşma yapılan takas üyesi ilgili piyasa

üyesinin yaptığı takas

işlemlerinden sorumludur
Takas Üyeliğinin Sona Ermesi

MADDE 34- Takas üyesi, Borsa Yönetim Kurulu'nun onaylaması şartıyla
üyeliğinden ayrılabilir. Bunun için, Takas Merkezine

takas

olan borçlarının ödenmiş olması;

müşterilere, piyasa üyelerine ve diğer takas üyelerine olan tüm yükümlülüklerinin

yerine

getirilmiş olması gerekir
Aşağıdaki hallerden birinin mevcudiyeti halinde, Borsa Yönetim Kurulu takas
üyesinin üyeliğinin sona ermesine, açık pozisyonların kapatılmasına, ilgili piyasa üyesinin
onayıyla açık pozisyonların başka bir takas üyesine devrine, banka garantisi istemeye ve
teminat olarak tutulan kıymetlerin kullanılması durumlarından birine karar verebilir
a) Bu Yönetmelik hükümlerine
kararlara aykırı davranılması,

ve Borsa Yönetim

Kurulu tarafından

alman

b) Takas işlemlerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
c) Takas üyesinin malı yapısının takas üyeliğinin

gerektirdiği yükümlülükleri yerine

getiremeyecek hale gelmesi.
Ayrılan veya faaliyetlerine son verilen takas üyeleri hakkında Borsa Yönetim Kurulu'nca
SPK'ya bilgi verilir. Ancak, takas üyelerinin faaliyetlerine son verilmesine ilişkin Borsa Yönetim
Kurulu'nun kararına SPK nezdinde itiraz edilebilir
Takas Merkezinin Mali Sorumluluk Sınırları

MADDE 35- Takas Merkezi, takas işlemleri sırasında alıcıya karşı satıcı, satıcıya
karşı alıcı konumu üstlenir
Takas Merkezi'nin mali sorumluluğu vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin takas
işlemleri sırasında taraflardan her biri için karşı tarafın yerim almasından kaynaklanan zararlar ile
sınırlıdır Takas Merkezi, takas üyesi olmayan piyasa üyelerinin takas üyelerine karşı
yükümlülüklerinden, piyasa ve takas üyelerinin müşterilerinin diğer piyasa ve takas üyelerine
karşı yükümlülüklerinden, herhangi bir takas üyesinin kendisine aracılık hizmeti veren bir diğer
takas üyesine karşı yükümlülüklerinden ve takas üyesinin müşterilerine karşı yükümlülüklerinden
sorumlu tutulamaz
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :16
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ALTINCI BÖLÜM
TAKAS İŞLEMLERİ

Başlangıç ve Sürdürme Teminatları
MADDE 36- Başlangıç ve sürdürme teminatları Borsa Yönetim Kurulu tarafından tespit
olunur ve SPK'ca onaylanması halinde yürürlüğe girer
Vadeli işlemler ve opsiyon

piyasasında işlem yapacak piyasa üyeleri, açılan

her

pozisyon için, nakit piyasalardaki günlük fiyat hareketleri gözönüne alınarak belirlenen
oranlarda başlangıç teminatı yatırmak zorundadır
Sürdürme teminatı, alınan pozisyonların değer kaybetmesi halinde, teminatın miktarının,
asgari miktarda bulundurulması gereken düzeyim ifade eder Teminatların sürdürme teminatının
altına düşmesi durumunda başlangıç teminatına tamamlatılması zorunludur
Farklı vadelerde aynı anda uzun ve kısa pozisyon alınması ve korunma amaçlı işlem
yapılması durumlarında Borsa Yönetim Kurulu teminat oranlarının farklı uygulanmasına karar
verebilir.

Teminatların Güncelleştirilmesi
MADDE 37- Piyasa üyelerinin gün sonu durumları, toplam alış ve satış işlemlerinin, bu
Yönetmelik'de

belirtilen uzlaşma fiyatına göre netleştirilmeleri sonucunda tespit edilir ve bu

tespite göre teminatlar güncelleştirilir. Bu hesaplama yöntemine göre,
a) Toplam alış ve toplam satışları eşit olan bir üyenin yapılan işlemler sonucunda net
kar veya zararı,
b) Toplam alışları, toplam satışlarından büyük olan (uzun pozisyon) bir üyenin uzlaşma
fiyatından satış değeri referans alınarak net kar veya zararı,
c) Toplam alışları toplam satışlarından küçük olan (kısa pozisyon) bir üyenin uzlaşma
fiyatından alış değeri referans alınarak net kar veya zararı,
bulunur

Piyasa Üyelerinin İşlemlerden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi ve
Teminatların Kullanılması
MADDE 38- Bir takas üyesi, işlemlerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği
takdirde bu üyenin işlemleri durdurulur ve üyenin teminat karşılıkları nakte çevrilerek pozisyonu
kapatılır.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17
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Takas üyesi olmayan bir piyasa üyesi, işlemlerden doğan yükümlülüklerini yerine
getiremediği takdirde ilgili piyasa üyesinin işlemleri durdurulur ve pozisyonu sözleşmesinin
olduğu takas üyesi tarafından kapatılır
Pozisyonların kapatılması sonucunda ortaya çıkan zararların tazmininde takas üyesinin
hesabındaki teminatlar ve teminat karşılıkları kullanılabilir Takas ve piyasa üyelerinin kendi
adına yaptığı işlemlerden doğan yükümlülükleri nedeniyle müşteri hesapları kullanılamaz
Üyelerin yükümlülüklerinin yerine getirilmediği durumlarda kullanılmak üzere garanti
fonu ve benzeri güvence mekanizmaları oluşturmaya SPK'nın onayı ile Borsa Yönetim Kurulu
yetkilidir

Müşterinin İşlemlerden Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi

MADDE 39- Bir müşteri, işlemlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği
takdirde ilgili piyasa üyesi üyesi, müşterinin pozisyonunu kapatma yetkisine sahiptir.

Teslim Şekli

MADDE 40- Son işlem günü itibari ile pozisyonlarını tasfiye etmemiş olanlar sözleşmeye
konu teşkil eden altın ya da dövizi teslim etmek ya da teslim almakla yükümlüdürler Ancak,
nakdi uzlaşmanın Borsa Yönetim Kurulu tarafından teslim şekli olarak öngörüldüğü durumlarda
fiziki teslim yapılmaz. Nakdi uzlaşmaya karar verilmesi durumunda esas alınacak fiyat, son işlem
günü son seansına ait uzlaşma fiyatıdır

Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Teslimat

MADDE 41- Takas Merkezi, üye bazında olmak üzere, son işlem günü sonunda
üyelerin açık pozisyon durumlarını gösteren bir rapor hazırlar Takas Raporu sonucuna
göre kısa pozisyonda olanlara teslim gününden önce belirlenmiş olan tarihte teslimat
yapmaları için uyarıda bulunur. Bunun üzerine, uyarıyı alanlar teslimatta bulunma
niyetlerini takas üyeleri vasıtasıyla Takas Merkezi'ne bildirirler. Teslimatta bulunma
bildiriminde takas üyesinin unvanı, numarası, düzenlenme tarihi, müşteri adına mı kurum
adına mı olduğu ve diğer hususlar yer alır

Teslimatta bulunma niyetini bildirmeden önce sözleşmeye konu teşkil eden altın ise
Takas Merkezi'ne , döviz ise Takas Merkezi'nce belirlenmiş bankaya teslim edilmesi ve
karşılığında depo makbuzunun alınması gerekir

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

18 Ekim 1996 - Sayı : 22791

RESMİ GAZETE

Sayfa : 21

Teslimatta bulunma bildirimindeki vadeye sahip uzun pozisyonlardan en eski
tarihte açılmış olanı teslimat bildiriminin muhatabı durumundadır. Teslimat bildirimi takas
üyeleri vasıtasıyla uzun pozisyon sahibine bildirilir. Uzun pozisyon sahibi teslimi kabul
etmek zorunda olup başkasına transfer edemez

Ödemeyi yapmış olan uzun pozisyon sahibi takas üyesine, teslim gününde en geç
saat 14 00'e kadar Takas Merkezi vasıtasıyla depo makbuzu verilir. Sıra numaralı olan
depo makbuzunda aranın ayan, ağırlığı, rafinen adı, dövizin ise depo edildiği kurumun adı
cinsi ve miktarı bulunur Depo makbuzunun el değiştirmesiyle teslimat süreci
tamamlanmış olur

Opsiyon Sözleşmelerinde Teslimat

MADDE 42- Altın veya dövize dayalı opsiyon sözleşmelerinin teslimi konusunda söz
konusu sözleşme turunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından ihdası sırasında aksı belirtilmemişse
aşağıdaki süreç uygulanır
a) Opsiyon sözleşmelerinde teslimat süreci iki şekilde başlıyabilir.
1) Herhangi bir opsiyon sözleşmesinin belirlenmiş işlem görme süresi içerisinde uzun
pozisyon sahibinin

herhangi bir anda 'Opsiyon Kullanma Talebi'ni Takas Merkezi'ne

göndermesi taraflar,içinteslimatyükümlülüklerinitamamlama sürecini başlatır
2) Aksi halde vade sonu gelene kadar kullanılmamış olan opsiyon sözleşmelerine ilişkin
olarak ,eğer pozisyon, yapılan son güncelleştirme işlemleri sonrasında artı net balaye veriyorsa
Takas Merkezi tarafından hatırlatıcı mahiyette uzun pozisyon sahibine hazırlık uyarısı gönderilir.
Uzun pozisyon sahibinin opsiyon kullanım talebim Takas Merkezine göndermesi durumunda
Takas Merkezi tarafından belirlenen yönteme uygun olarak söz konusu talep aynı opsiyon
sözleşmesi türünde herhangi bir kısa pozisyon sahibine intikal ettirilir.
b) Eğer opsiyon sözleşmesi alım hakkına ilişkinse kısa pozisyon sahibi takas üyesi
sözleşmeye konu teşkil altın veya dövizi sözleşme üzerinde ifade edilen fiyattan satmak amacıyla
teslimat süresi içinde Takas Merkezine teslim eder Opsiyon sözleşmesi satım hakkına ilişkinse
kısa pozisyon sahibi takas üyesi sözleşmeye konu teşkil eden altın veya dövizin sözleşmede
belirtilen fiyatı baz alınarak hesaplanan nakit tutarını Takas Merkezi nezdinde hesaben ya da
Borsa Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiş olan bir başka ödeme yöntemi vasıtasıyla
bulundurur
c) Opsiyon sözleşmesi alım hakkına ilişkinse uzun pozisyon sahibi takas üyesi
sözleşmeye konu teşkil eden altın veya dövizin sözleşmede belirtilen fiyatı baz alınarak
hesaplanan nakit tutarım Takas Merkezi nezdinde hesaben ya da Borsa Yönetim Kurulu
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :19
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tarafindan tespit edilmiş olan bir başka ödeme yöntemi vasıtasıyla bulundurur

Opsiyon

sözleşmesi satım hakkına ilişkinse uzun pozisyon sahibi takas uyesı sözleşmeye konu teşkil eden
altın veya dövizi sözleşme üzerinde ifade edilen fiyattan satmak amacıyla teslimat suresi içinde
Takas Merkezine teslim eder

Vadesi Gelen Takas Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi

MADDE 43- Takas suresi sonunda teslimat yapılmaması durumunda, takas süresinin
bitimim takıp eden ilk işgününde teslimat yapmayan uye adına Borsa tarafindan eksper
marifetiyle, üyenin yükümlülüğüne gore alım veya satım yapılır
Bu surede yapılan alım veya satımın sonuçlan, yerine getirilmeyen alım veya sanma göre
fiyat açısından daha olumlu ise herhangi bir işlem yapılmaz Yeni işlem eskisine göre fiyat
açısından daha olumsuz şanlarda yapılmışsa yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye aradaki farkı
Takas Merkezi'ne ödemek zorundadır
işlem konusu altin veya dövizi satın almak veya satmak mumkun olmamışsa ve üyelik
yükümlülüğünün gerektirdiği ödemeler yapılmamışsa , ödenmesi gereken para üyenin
teminatından Borsa tarafindan re'sen karşılanır
Temerrüt halinde, Yönetmelik'te belirtilen disiplin hukumleri uygulanır

Borsa Ücretlerinin ödenmesi

MADDE 44- Gerçekleşen alım satım emirleri belirlenip ilan edildikten sonra, bu işlemler
uzerinden kürtaj tanfesıne göre Borsa'ya ödenmesi gereken ucretler, Borsa Yonetimı'nce her
üyenin Takas Merkezı'ndekı hesabına borç yazılarak otomatik olarak tahsil edilir. Bu ücretlerin
miktarı Yönetim Kurulu'nca belirlenir ve SPK'nın onayı de yürürlüğe girer

Takas Merkezi Ücretleri

MADDE 45- Takas uyesı ve takas üyesi olmayanlar için vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmesi turu bazında takas ışlemlerine uygulanacak ücret tarifesi Borsa Yönetim Kurulu'nca
belirlenir ve SPK'nın onayı de yürürlüğe girer

Yürürlük
MADDE 46- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE 47- Bu Yönetmeliği istanbul Altın Borsası Başkam yürütür
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YARGI BÖLÜMÜ
Anayasa Mahkemesi Kararı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :
Esas Sayısı : 1994/86
Karar Sayısı: 1995/41
Karar Günü : 13.9.1995
İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN

: Karşıyaka A s l i y e 4. Hukuk Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 17.2.1926 günlü, 743 sayılı Türk Medeni
Kanunu'nun 242. ve 246. maddelerinin Anayasa'nın 35., 36. ve 41.
maddelerine aykırı olduğu savıyla i p t a l i i s t e m i d i r .

I - OLAY
Davacı koca e v l i l i k birliği sürerken davalı karısının diğer
davalı i l e f i i l i birleşmesinden olan ve k e n d i nüfusuna kaydettirdiği
1987 ve 1992 doğumlu i k i çocuğun gerçek babası diğer davalı
olduğundan
çocukların kendi nüfus kaydından s i l i n e r e k diğer davalı
nüfusuna kaydedilmesi
i s t e m i y l e açtığı
dâvada Mahkeme, Medeni
Yasa'nın hak düşürücü sürelere ilişkin 242. ve 246.
maddelerinin
Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak i p t a l i s t e m i y l e
doğrudan
Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.

I I - İTİRAZIN GEREKÇESİ
İtiraz yoluna
şöyle d e n i l m e k t e d i r :

başvuran Mahkemenin

kararının

gerekçesinde

"Ülkemizde
resmi
nikâhla
evlenen
çiftlerin,
resmen
boşanmadan
fiilen
ayrılıp h a r i c e n
başkasıyla karı-koca hayatı
yaşamaya başladıkları bunların müşterek çocukları dünyaya geldiği bu
g i b i ilişkide o l a n çiftlere sıkça rastlanmaktadır. Bu şekilde doğan
çocuklarından kadının h a r i c e n evlendiği erkeğin nüfusuna değilde
resmî kocasının nüfusuna ondan olmuşcasına onun çocuğu o l a r a k kayde
dildiği görülmektedir.
B i l a h a r e durumun düzeltilmesi için dava
açıldığında Medeni Kanun'un 242-246. maddelerindeki b i r aylık hak
düşürücü sürelerden dolayı çocukların gerçek babaları üzerine değil,
olayımızdaki g i b i analarının daha önce ayrıldığı resmî nikâhlı koca
sı üzerine onun çocuğu o l a r a k kayıt yapılmaktadır.

Bu durum kamu vicdanına aykırı olduğu g i b i , gerek
ana-baba
gerekse
çocuklar yönünden birçok sakınca ve haksız durumlar y a r a t 
maktadır.
Miras bakımından
çocuk
gerçek babasının
mirasçısı
olamıyor.
Buna karşılık kayden babası durumunda o l a n kişinin
mirasçısı o l u y o r .
Bu ilişki mülkiyet hakkının özünede aykırıdır.
Diğer yandan Anayasa'nın hak arama hürriyeti i l e i l g i l i 36. maddesi
ailenin
korunmasına ilişkin 41. maddesinde öngörülen temel hak ve
hürriyetlere de aykırı bulunmaktadır. Nesep g i b i , şahsa sıkı sıkıya
Yargı Bolumu
Bolümü Sayfa :' 1

Anayasa Mahkemesi
Not: Anayasa
Kararları,
Mahkemesi
metinlerden
Kararları,
filmmetinlerden
çekilmek suretiyle
film çekilmek
yayımlanmaktadır.
suretiyle yayımlanmaktadır.
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bağlı olan y a s a l a r l a en çok i y i korunması gereken b i r konura,
belli
süre
içinde
ileri
sürülmemesi
durumunda artık
hiç
ileri
sürülemeyeceğini söylemek kişinin temel yaşama hakkının özüne aykırı
olur.
Nesebin % 100'e yaklaşan b i r doğrulukta
tesbitinin
teknik
yönden mümkün hale geldiği günümüzde, sırf süreyi geçirdiği
için
yurttaşların bu olanaktan yoksun bırakılmaları yukarıda
açıklanan
maddelerine aykırı görülmüştür.

Sonuç:
743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 242.
ve 246.
maddelerinde y e r a l a n nesebin r e d d i davasında öngörülen b i r aylık
hak düşürücü süreye ilişkin kuralın Anayasa'nın 35., 36.
ve 41.
maddelerine aykırılığı n e d e n i y l e Anayasa'nın
152., 2949 sayılı
Yasa'nın
28.
maddeleri uyarınca
iptaline
karar
verilmesi
istenmiştir"

III-

YASA METİNLERİ

A- İptali İstenilen Yasa Kuralı
Türk
Medeni
maddeleri şöyledir:

Kanunu'nun

iptali

istenen

242.

ve 246.

1- "MADDE 242 - Koca, doğduğuna m u t t a l i olduğu günden
itibaren
b i r ay içinde çocuğu r e d d e d e b i l i r .
Ret dâvası, çocuk i l e
anası a l e y h i n e ikame olunur."

2- "MADDE 246 - Koca, sarahaten veya delâleten
çocuğu
tanıdıktan yahut bu bapta muayyen müddet geçtikten sonra, r e t davası
edemez.
Şukadar k i çocuğu tanımak veya müddetinde
reddetmemek
hususunda iğfal olunduğunu i d d i a ve i s p a t e d e b i l i r .

Bu h a l l e r d e ,
iğfale ıttıla t a r i h i n d e n i t i b a r e n
yeniden b i r aylık müddet başlar.

r e t için

K e z a l i k r e t dâvasının müddeti içinde ikame edilmemesi muhik
bir
sebepten i l e r i gelmiş i s e müddetin geçmesine bakılmaksızın dâva
mesmu o l u r . "

B- Dayanılan Anayasa Kuralları
İtiraz başvurusunda dayanılan Anayasa kuralları şunlardır:
1- "MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına s a h i p t i r .
Bu
haklar,
sınırlanabilir.
Mülkiyet
olamaz."

Yargı Bölümü Sayfa:2
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2- "MADDE 36.- Herkes, meşru vasıta ve y o l l a r d a n faydalanmak
suretiyle
yargı m e r c i l e r i önünde davacı veya davalı o l a r a k i d d i a ve
savunma hakkına s a h i p t i r .
Hiçbir
kaçınamaz."

mahkeme, görev ve y e t k i s i içindeki davaya

3- "MADDE 41.- A i l e , Türk toplumunun

bakmaktan

temelidir.

Devlet, a i l e n i n
huzur ve refahı i l e özellikle ananın ve
çocukların
korunması
ve
aile
planlamasının
öğretimi i l e
uygulanmasını
sağlamak
için g e r e k l i
tedbirleri
alır,
teşkilâtı
kurar."

IV- İLK İNCELEME
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'ün 8. maddesi gereğince
Yekta
Güngör ÖZDEN, Güven DİNÇER, İhsan PEKEL, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N.
SEZER, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, S a c i t ADALI, A l i
HÜNER ve Lütfi F. TUNCEL'in katılmalarıyla 13.9.1995 günü yapılan
ilk
inceleme toplantısında, dosyadaki e k s i k l i k giderildiğinden işin
esasının incelenmesine, oybirliğiyle k a r a r verilmiştir.

V- SINIRLAMA SORUNU
Medenî Yasa'nın 242. maddesinin b i r i n c i tümcesinde
"Koca,
doğduğuna m u t t a l i olduğu günden i t i b a r e n b i r ay içinde çocuğu redde
debilir"
kuralı y e r almakta ve bu kuralın yaptırımını
düzenleyen
aynı Yasa'nın 246. maddesinin b i r i n c i fıkrasının b i r i n c i tümcesin
den, "Koca, ... bu bapta muayyen müddet geçtikten sonra, r e t dâvası
ikame edemez" d e n i l m e k t e d i r .

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, nesebin r e d d i dâvasının b i r
aylık hak düşürücü süre içerisinde açılması gereğinin
Anayasa'ya
aykırı olduğunu i l e r i sürmektedir.

Bu nedenle, anayasal denetime, i t i r a z konusu 242. ve 246.
maddelerin tamamının değil, doğrudan konuya ilişkin ve uygulanacak
kısmının
esas alınması g e r e k i r . Bakılmakta o l a n dâvada uygulanacak
yasa kuralından amaç, dâvanın değişik e v r e l e r i n d e o r t a y a
çıkan
sorunların
çözümünde veya dâvayı sonuçlandırmada olumlu ya da olum
suz e t k i yapacak yahut tarafların i s t e k ve savunmaları çerçevesinde
b i r k a r a r vermek için gözönünde tutulması gereken kurallardır.
Esas incelemenin, Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Yasa'nın
28.
maddeleri
gereğince dâvada
uygulanacak k u r a l l a
sınırlı
tutulması zorunludur.
Bu nedenle, i t i r a z yoluna başvuran Mahkemenin baktığı dâvada
uygulayacağı k u r a l , Medeni Yasa'nın 242. maddesinin b i r i n c i tümcesi
ile
246. maddesinin b i r i n c i fıkrasının b i r i n c i tümcesinde yer a l a n
-"Koca ... bu bapta muayyen müddet geçtikten sonra r e t dâvası ikame
edemez" kurallarıdır. Esas incelemenin bu k u r a l l a r l a sınırlı o l a r a k
yapılması g e r e k i r .
Yargı Bolümü Sayfa:3

Sayfa:26

RESMİ GAZETE
VI-

18 Ekim 1996-Sayı: 22791

ESASIN İNCELENMESİ

İşin esasına ilişkin rapor, başvuru kararı ve e k l e r i , i t i r a z
konusu Yasa kuralı
i l e dayanılan Anayasa kuralları, bunların
gerekçeleri ve öteki yasama b e l g e l e r i okunup i n c e l e n d i k t e n
sonra
gereği görüşülüp düşünüldü:

A- İtiraz Konusu Kuralların Anlam ve Kapsamı
Genelde nesep,
b i r kimsenin sadece babasına ve anasına
nisbeti,
yani ana, baba
i l e çocuk arasındaki kan ve soybağı,
hısımlık ilişkisi o l a r a k tanımlanabilir.

Medenî Yasa'nın
öngördüğü " s a h i h neseb", çocuğun
evlilik
içinde doğmasıyla
(Madde 241), e v l i l i k dışında doğmakla
birlikte
sonradan ana babanın
e v l e n m e s i y l e (Madde 247), hâkim
kararıyla
(Madde
249)
ya da n e s e b i n
özel y a s a l a r l a
(idari
yoldan)
düzeltilmesiyle oluşur. Bu durumlarda hem babaya, hem anaya
sahih
neseb bağı k u r u l u r .

Baba bakımından s a h i h olmayan neseb i s e ancak, e v l i l i k dışı
bir
ilişkiden doğan
çocuğun tanınması (Madde 291) ya da kişisel
sonuçlarıyla babalığa hükmedilmesi i l e (Madde 295 vb) gerçekleşir.

Medeni Yasa'nın 241. maddesinde yer a l a n sahih neseb k a r i 
n e s i uyarınca, e v l i l i k sürerken ya da sona ermesinden başlayarak
üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Aynı Yasa'nın
242
ila
246. maddelerindeki nesebin r e d d i süresi içinde bu k a r i n e a k s i
ileri
sürülebilir ve kanıtlanabilir. Koca, e v l i l i k
içinde veya
evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun
n e s e b i n i r e d d e d e b i l i r . Medeni Yasa'nın 243. maddesindeki " E v l i l i k
mevcut iken doğan çocuk" yönünden koca, e v l e n d i k t e n en az yüzseksen
gün
sonra
doğan
çocuğun
kendisinden
olması
olasılığının
bulunmadığını,
244.
maddeye göre de
"Evlenmeden
evvel
veya
ayrıldıktan
sonra ana rahmine düşen çocuk" bakımından,
çocuğun
evlenmeden başlayarak yüzsekseninci günden önce doğduğu veya karının
gebe kaldığı zamanda kocasından mahkeme kararıyla ayrı
yaşadığını
kanıtlayarak nesebi r e d d e d e b i l i r .
Nesebin r e d d i dâvasının Medenî Yasa'nın 242-246.
maddele
r i n d e koca, mirasçılar, savcı ve diğer i l g i l i l e r tarafından
doğuma
ittila
tarihinden
itibaren
b i r aylık hak düşürücü, süre
içinde
açılması öngörülmüştür.

B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu
1- Anayasa'nın 41.

Maddesi Yönünden İnceleme

Anayasa'nın
"Ailenin
Korunması" başlıklı 41.
maddesinde
aile,
Türk toplumunun t e m e l i sayılmış; D e v l e t i n , a i l e n i n huzur ve
refahı
i l e özellikle ananın ve çocukların korunması
için
gerekli
önlemleri alacağı ve örgütleri kuracağı belirtilmiş, böylece
aile
kurumuna anayasal güvence sağlanmıştır.
Yargı Bolumu Sayfa

4

18 Ekim 1996 - Sayı: 22791

RESMİ GAZETE

Sayfa : 27

Maddenin
gerekçesinde, "... A i l e n i n korunması f i k r i n i n her
şeyden
önce Medeni Yasa
anlamında
evliliklerin
kurulmasını
kolaylaştırmak olduğu şüphesizdir... M i l l e t hayatı bakımından a i l e
kutsal
b i r temeldir.
Bu nedenle, D e v l e t , a i l e n i n
refahını ve
huzurunu koruyacaktır" d e n i l m e k t e d i r .

Yasa'ya göre a i l e ,
Anayasa'nın
41.
maddesi
amaçlamaktadır.

karı,
koca ve çocuklardan
oluşur.
de
böyle b i r a i l e n i n
korunmasını

Nesebin r e d d i dâvasında öngörülen b i r aylık hak düşürücü
süre, a i l e n i n
korunması amacını gerçekleştirmeye yöneliktir.
Bu
nedenle, i t i r a z konusu k u r a l l a r Anayasa'nın 41.
maddesine
aykırı
görülmemiştir.

2- Anayasa'nın 36. Maddesi Yönünden İnceleme
Mahkeme, günümüzde nesebin % 100'e yaklaşan b i r doğrulukla
belirlenmesinin
t e k n i k yönden
olanaklı bulunduğundan
sözederek
nesebin r e d d i dâvasının b i r aylık
hak düşürücü
süreye bağlı
bulunmasına Anayasa'nın hak arama
özgürlüğünü düzenleyen
36.
maddesine aykırılığını i l e r i sürmüştür.

Olayda, davacı kocanın, karısından f i i l e n
ayrılmasından
sonra karının diğer davalı i l e e v l i l i k dışı b i r l i k t e olmaları sonucu
i k i çocuklarının doğduğu ve e v l i o l a n tarafların uzun süre yasaların
verdiği boşanma haklarını kullanmadıkları g i b i yasaların
yönetsel
yönden öngördüğü
çocukların n e s e p l e r i n i n düzeltilmesine
ilişkin
haklarından da yararlanmadıkları anlaşılmaktadır.

Anayasa'nın
36.
maddesinde,
herkesin
meşru vasıta ve
y o l l a r d a n faydalanmak s u r e t i y l e yargı m e r c i l e r i n e başvurabilecekleri
öngörülmüştür.
Anayasa'nın öngördüğü temel hakların y a s a y l a sınır
landırılabileceği
Anayasa'nın 13. maddesi gereğidir. Bu bağlamda
ailenin
temelini
teşkil eden neseb bağının süresiz o l a r a k dâva
t a h d i d i altında tutulması, a i l e n i n ve çocuğun korunmasını
öngören
Anayasa'nın 41. maddesinin düzenleniş amacıyla bağdaşamaz.

Bu n e d e n l e r l e ,
Yasa'yle g e t i r i l e n b i r aylık hak düşürücü
süre Anayasakoyucunun
bu konudaki amacına uygun bulunduğundan 36.
maddeye aykırılık savı yerinde görülmemiştir.

3- Anayasa'nın 35. Maddesi Yönünden

İnceleme

İtiraz
yoluna
başvuran
Mahkeme,
nesebi
süresinde
reddedilmeyen
çocuğun,
tabii
babasından
miras
alamamasının
Anayasa'ya aykırılık oluşturduğunu i l e r i sürmektedir.
Anayasa'nın
35.
maddesine göre herkes, mülkiyet ve miras
haklarına
sahip olup, bunlar ancak kamu yararı amacıyla
yasayla
sınırlanabilir.
Yargı Bölümü Sayfa:5
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Miras hakkı, eş için e v l i l i k bağına çocuklar için i s e soy
(neseb) bağına dayanır. Bu nedenle, neseb bağı kurulmayan b i r
çocuğun miras hakkından söz edilemeyeceğinden konunun Anayasa'nın
35. maddesiyle i l g i s i kurulamamıştır.

V I - SONUÇ
17.2.1926 günlü, 743 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun sınırlama
kararı uyarınca i n c e l e n e n 242. maddesinin b i r i n c i tümcesi i l e 246.
maddesinin b i r i n c i
fıkrasının b i r i n c i tümcesindeki
"...yahut bu
babda muayyen müddet geçtikten ..." sözcüklerinin, Anayasa'ya aykırı
olmadığına ve İTİRAZIN REDDİNE,

13.9.1995 gününde OYBİRLİĞİYLE k a r a r v e r i l d i .

Başkan
Yekta Güngör ÖZDEN

Üye
Samia AKBULUT

Üye
Mustafa BUMİN

Üye
Selçuk TÜZÜN

Üye
Haşim KILIÇ

Üye
S a c i t ADALI

Üye
Lütfi F. TUNCEL

Yargı Bölümü Sayfa : 6
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Üye
Yalçın ACARGÜN

Üye
A l i HÜNER

Üye
Mustafa YAKUPOĞLU
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Yargıtay Kararı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden :
Esas No

: 1996/4282

Karar No

: 1996/5263

Mahkemesi

: Evren Sulh Hukuk Hakimliği

Tarihi

: 23/2/1994

Nosu

: 1994/1

Davacı

: Nedrettin Sarıkaya

Davalı

: Hasımsız

1994/6

Üçüncü Şahıs :
Evren Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/2/1994 gün ve 1994/1 esas, 1994/6 sayılı kara
rın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi nedeniyle ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddi
asıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 8/3/1996 gün Hukuk 11165 sayılı yazılarıyla ka
nun yararına temyiz edilerek, bozulmasının istenilmesi üzerine gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı Nedrettin Sarıkaya tarafından hasımsız olarak açılan babaannesi Şadiye Sarıkaya'ya bakıldığının tesbiti davası sonucunda; mahkemece Şadiye Sarıkaya'ya torunu Ned
rettin Sarıkaya tarafından bakıldığına, tüm iaşe ve vs. ihtiyaçlarının sozkonusu şahıs tarafın
dan karşılandığının tesbitine karar verilmiştir.
Sulh Hukuk Mahkemesinin bakabileceği dava ve işler kanunla özel olarak belirlen
miş bulunduğundan bunların dışında kalan miktar ve değeri belli olmayan dava ve işlere As
liye Hukuk Mahkemesinde bakılır. Dava Sulh Hukuk Mahkemesinin yasa gereği bakacağı iş
lerden bulunmamaktadır.
Böyle kararlan her türlü davayı incelemekle görevli Asliye Hukuk Mahkemesi vere
ceğinden dava dilekçesinin reddi ile dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderil
mesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı olduğu gibi karar verilmesi kanuna uygun görül
memiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün HUMK.nun 427/6 maddesi uyarınca -sonuca etkili olmamak kay
dıyla- kanun yararına B O Z U L M A S I N A ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dos
yanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 6/5/1996 gününde oybirliğiyle karar veril
di.
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Danıştay Kararı
Danıştay Başkanlığından :
Esas No
Karar No

: 1995/1
: 1996/1
ÖZÜ:
Diş protezciliğinin,
vergi
uygulaması yönünden "serbest meslek
faaliyeti" niteliğinde olduğu hakkında.

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

Diş protezciliği faaliyetini "ticari faaliyet" olarak kabul eden Danıştay
Dördüncü Dairesinin 26.11.1990 gün ve E.1990/3149, K:1990/3365 sayılı, aynı
faaliyeti "serbest meslek faaliyeti" olarak niteleyen Danıştay Üçüncü Dairesinin
15.12.1992 gün ve E:1991/3472, K:1992/3870 sayılı
kararları
arasındaki
aykırılığın
içtihatların birleştirilmesi yolu i l e giderilmesi Naim Demir
tarafından istenmesi nedeniyle, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39.maddesi
uyarınca dosyanın Danıştay Başkanı tarafından havalesi üzerine, isteme konu olan
kararlar ile yasal düzenlemeler incelendikten, raportör üyenin açıklamaları i l e
Danıştay Başsavcısının düşüncesi dinlendikten sonra gereği görüşüldü.
İsteme konu olan kararlar :
Dış Protezciliği işiyle uğraşan davacının faaliyetinin serbest meslek
faaliyeti sayılması nedeniyle adına 1990 takvim yılı için ikmalen salınan gelir
vergisi, geçici vergi ile kesilen ağır kusur ve kusur cezalarına karşı açılan
davayı;
diş protezciliğinde şahsi mesai, ilmi veya mesleki ve uzmanlık
unsurlarından çok sermaye unsurunun hakim olduğu, yapılan işde kullanılan ham ve
yardımcı maddelerin makine ve mesleki bilgiye dayanarak el emeği ile diş
protezine dönüştürüldüğü, faaliyetin imalat faaliyeti niteliğinde olduğu, bu
nedenle de diş protezciliğinin ticari nitelikli bir faaliyet olduğunun kabulü
gerektiği, bu durumda diş protezciliği ışı ile uğraşan yükümlünün, serbest
meslek erbabı için kabul edilen Hayat Standardı göstergelerine göre
vergilendirilmesinin mümkün olmadığı, gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı
terkin eden vergi mahkemesi kararı; Danıştay 3.Dairesinin 15.12.1992 gün ve
E:1991/3472, K:1992/3870 sayılı kararı ile "193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
65.maddesinde; serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi
veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin
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bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına
yapılması şeklinde tanımlandığı, öte yandan aynı Kanunun 69.maddesinde de;
ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları, arzuhalciler ve gerçek kazançlarının
tespitinde zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca tayin edilecek olan
ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili icap ettirmeyen benzeri serbest meslek
erbabının safi kazançlarının götürü olarak tespit olunacağı hüküm altına alınmış
olup, maddenin 2361 sayılı Kanunun 48.maddesiyle değişik parantez içi hükmünde
ise; bu madde hükmünün borsa ajan ve acentalarına, gümrük komisyoncularına, dava
vekillerine, müşavirlere, diş protezcilerine, kurumlar ve tüccarlarla serbest
meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip eden muakkiplere ve konser
veren müzik sanatçılarına uygulanamayacağı belirtilmek suretiyle, yaptıkları iş
serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilmekle birlikte, götürü usulden
yararlanamayacaklarının açıkça sayıldığı, her ne kadar diş protezcilerinde,
sermaye unsuru önemli bir yer tutmakta ise de, serbest meslek kazancını
tanımlayan 65.madde hükmünde ifade edilen şahsi mesai, ilmi veya mesleki bilgi
ve hatta ihtisas gibi unsurlar da aynı oranda önemli bir yer arzettiği, kaldı ki
kanun koyucu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 69.maddesinin ikinci fıkrası
hükmüyle; aralarında diş protezcilerinin de bulunduğu ve mesleklerinin ifası
yüksek tahsili icap ettirmeyen bir takım meslek gruplarını da içine alarak
bunların yaptıkları işin esasen serbest meslek faaliyeti olduğu, ancak "götürü
usulden
yararlanamayacakları"
kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği"
gerekçesiyle bozulmuştur.
Diş protezciliği ile uğraşan ve bu nedenle 2.sınıf tacirler için hayat
standardı esasında öngörülen tutarlara göre vergi ödeyen yükümlünün 1988 takvim
yılında serbest meslek erbabı için tayin edilen hayat standardı tutarına göre
adına ikmalen salınan gelir vergisi, geçici vergi ve fonlar ile kesilen kusur
cezasını, diş protezciliği işinin ticari faaliyet olduğu gerekçesiyle kaldıran
Vergi Mahkemesinin tek hakim kararına karşı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından
yapılan itiraz başvurusunu, diş protezciliği işinin serbest meslek faaliyeti
olarak nitelendirilmesi sonucu bozulmasına karar veren Bölge İdare Mahkemesi
kararının, Danıştay Başsavcılığının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
hükümleri uyarınca kanun kararına temyizen bozulması istemi; Danıştay
4.Dairesinin 26.11.1990 gün ve E:1990/3149, K:1990/3365 sayılı kararı i l e
"Uyuşmazlığın diş protezciliği faaliyetinde bulunan yükümlünün bu faaliyeti
ticari kazanç mı, yoksa serbest meslek kazancı mı olduğunun belirlenmesine
ilişkin bulunduğu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65.maddesinde sermayeden
ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ticari
mahiyette olmayan işlerin bir işverene tabı olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendi nam ve hesabına yapılmasının serbest meslek faaliyeti olduğu, aynı Kanunun
37.maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların
ticari kazanç olduğunun hükme bağlandığı, adı geçen Kanunun 202 sayılı Kanunun
34.maddesiyle değişik 69.maddesinin birinci fıkrasında ise ebeler, sünnetçiler.
Yargı Bolumu Sayfa 9
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sağlık memurları ve arzuhalcilerin safi kazançlarının götürü olarak tespiti
öngörülürken, 2361 sayılı Kanunun 48.maddesiyle değişik ikinci fıkrasında diş
protezcilerinin götürü usulden yararlanamayacaklarının hükme bağlandığı,
açıklanan Kanun hükümleri ve diş protezciliği faaliyetinde, şahsi mesai, ilmi
veya mesleki bilgi ve uzmanlık unsurlarından çok sermaye unsurunun hakim olması
ve yapılan işte kullanılan ham ve yardımcı maddelerin makine ve mesleki bilgiye
dayanarak el emeği ile diş protezine dönüştürülmekte olması karşısında,
faaliyetin
imalat
faaliyeti
niteliğinde bulunduğu, bu nedenle de diş
protezciliğinin ticari nitelikli bir faaliyet olduğunun kabulü gerektiği, bu
durumda, diş protezciliği ile uğraşan yükümlünün serbest meslek erbabı için
kabul edilen hayat standardı göstergelerine göre vergilendirilmesi gerektiğinin
kabulünde isabet bulunmadığı" gerekçesiyle kabul edilerek, anılan karar
bozulmuştur.
Konu İle İlgili Kanun Hükümleri
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu :
GELİRİN UNSURLARI:
MADDE 2- Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1- Ticari kazançlar:
2- Zirai kazançlar;
3- Ücretler;
4- Serbest meslek kazançları;
5- Gayrimenkul sermaye iratları;
6- Menkul sermaye iratları;
7- Sair kazanç ve iratlar;
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar
gelirin tesbitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.
TİCARİ KAZANCIN TARİFİ:
MADDE 37- Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari
kazançtır.
Bu

kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı

kazançlar ticari

kazanç

sayılır:
1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla
ve kiremit harmanlarının işletilmesinden;
2. Coberlik işlerinden;
3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden;
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4.
Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak
uğraşanların bu işlerinden:
5. (202 sayılı Kanunun 17.maddesiyle değişen şekli) Kendi nam ve
hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu
faaliyetlerinden;
6. (202 sayılı Kanunun 17.maddesiyle değişen şekli) Satın alınan veya
trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl
içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya
tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar.
Kollektif ortaklıklarda ortakların,
adi veya eshamlı komandit
ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi
ticari kazanç hükmündedir. (66.madde hükmü mahfuzdur).
Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı gerçek
(Bilanço veya işletme hesabı esası) veya götürü usullere göre tespit edilir.
Özel okul ve hastanelerle benzen yerleri işleten serbest meslek erbabı,
serbest meslek kazançlarını da işletmenin kayıtlarına ithal edebilirler.
SERBEST MESLEK KAZANCININ TARİFİ :
MADDE 65- (202 sayılı Kanunun 31.maddesiyle değişen şekli) Her türlü
serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya
mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin
işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına
yapılmasıdır.
Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif,
adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti
neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.
GÖTÜRÜ USUL :
MADDE 69- (202 sayılı Kanunun 34.maddesiyle değişen madde) Ebeler,
sünnetçiler, sağlık memurları, arzuhalciler ve gerçek kazançlarının tespitinde
zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca tayin edilecek olan ve
mesleklerinin ifası yüksek tahsili icap ettirmeyen benzeri serbest meslek
erbabının safi kazançları götürü olarak tespit olunur.
(2361 sayılı Kanunun 48.maddesiyle değişen fıkra)
(Bu madde hükmü borsa ajan ve acentalarına, gümrük komisyoncularına, dava
vekillerine, müşavirlere, diş protezcilerine, kurumlar ve tüccarlarla serbest
meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip eden muakkiplere ve konser
veren müzik sanatçılarına şamil değildir).
(2361 sayılı Kanunun 48.maddesiyle eklenen fıkra)
Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilmesinde 46.maddede
belirtilen (47 ve 48.maddelere yapılan atıflar hariç) usul ve esaslar uygulanır.
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6762 Sayılı Türk TicaretKanunu:
TİCARİ İŞLETME
I- Umumi olarak
MADDE 11- Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer
müesseseler, ticari işletme sayılır.
II- Ticarethane ve fabrika.
MADDE 12- Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara
uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane sayılır.
1- Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek
bunların aynen veya başka bir şekile sokularak satılması yahut
2- Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların
3- Her çeşit imal veya inşa;
4- Madencilik;

benzeyen işlerle
üzere tedariki ve
kiraya verilmesi;
satılması;

5- Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilan ve istihbarat;
6- Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller,
mektep ve hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi;

hususi

7- Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların işletilmesi;
8- Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık;
9- İçtimai sigortalar hariç olmak üzere sigortacılık;
10- Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak;
11- Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo i l e haberleşme ve
yayın;
12- Acentalık, tellallık, komisyonculuk vesair bütün tavassut işleri.
Fabrikacılık, ham madde veya diğer malların makine yahut sair teknik
vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir.
11.4.1928 tarih
İcrasına dair Kanun :

ve 1219 sayılı

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı

(14.6.1989 gün ve 3575 sayılı Kanunla eklenen maddeler :
EK MADDE 4- Diş Protez teknisyenliği, diş hekimi eliyle hastadan elde
edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerinde, meslek bilgisinin gerektirdiği
kurallara bağlı kalarak ve dişhekiminin vereceği bilgilerle istekler dikkate
alınarak, ağız protezleri, çene yüz protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve
gerektiğinde yapılmış protezlerle aygıtları onarmak işlemleri ile sınırlıdır.
EK MADDE 7- Diş protez teknisyenleri; sahip oldukları diploma veya
belgelerin hak kazandırdığı unvanlardan başkalarını kullanamazlar, hastalarla
doğrudan doğruya mesleki ilişkiye giremezler, laboratuvarlarında münhasıran diş
kliniklerinde kullanılması gereken araç ve gereçleri bulunduramazlar, Ek
4.maddenin belirlediği sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamazlar,
tavsiyede bulunamazlar.
Yargı Bolumu Sayfa 12
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Danıştay Başsavcısı Selami Celayir'in Düşüncesi:
Diş protezciliği faaliyetini "ticari faaliyet" olarak değerlendiren
Danıştay Dördüncü Dairesinin 26.11.1990 günlü ve E:1990/3149. K: 1990/3365 sayılı
kararı ile, sözü edilen faaliyeti "serbest meslek faaliyeti" olarak niteleyen
Danıştay Üçüncü Dairesinin 15.12.1992 günlü ve E:1991/3472, K:1992/3870 sayılı
kararları
arasındaki
aykırılığın içtihatların birleştirilmesi
yoluyla
giderilmesine ilişkin olarak Naim Demir tarafından yapılan başvuru üzerine, 2575
sayılı Danıştay Kanununun 39.maddesi gereğince düşünce alınmak üzere
Başsavcılığımıza gönderilen dosya incelendi:
Diş protezciliği işiyle uğraşan yükümlüye 1988 takvim yılında serbest
meslek kazancı defteri yerine işletme hesabı esasına göre defter tuttuğu için
hayat standardı esasına göre ikmalen salınan gelir vergisi, geçici vergi ve
fonlar ile kesilen kusur cezasını, diş protezciliği işinin ticari faaliyet
olduğu gerekçesiyle kaldıran Eskişehir Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdiği
kararına vergi dairesi müdürlüğü tarafından yapılan itiraz
üzerine diş
protezciliği işini serbest meslek faaliyeti olarak nitelendirmek suretiyle söz
konusu kararı bozan Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay
Başsavcılığınca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51.maddesi uyarınca
yapılan kanun yararına temyiz istemi; Danıştay Dördüncü Dairesinin 26.11.1990
günlü ve E:1990/3149, K:1990/3365 sayılı kararıyla kabul edilerek, diş
protezciliğinin ticari nitelikli bir faaliyet olduğu gerekçesiyle anılan karar
kanun yararına bozulmuştur. Danıştay Dördüncü Dairesinin, karar düzeltme yoluna
gidilmeyerek kesinleşen Esas:1988/2547, Karar:1990/914 sayılı ve Esas:1993/1327,
Karar:1993/5714 sayılı kararlarında da diş protezciliği ticari faaliyet olarak
nitelendirilmiştir.
Diş protezciliğiyle uğraşan diğer bir yükümlünün bu faaliyetinin serbest
meslek faaliyeti olduğu iddiasıyla adına 1990 takvim yılı için ikmal en salınan
gelir vergisi, geçici vergi ile kesilen ağır kusur ve kusur cezalarına karşı
açılan davada ise; diş protezciliğinin ticari nitelikli bir faaliyet olduğunun
kabulü gerektiği, bu durumda yükümlünün serbest meslek erbabı için kabul edilen
hayat standardı göstergelerine göre vergilendirilmesinin mümkün olmadığı
gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldıran Ordu Vergi Mahkemesi kararı; Danıştay
Üçüncü Dairesinin 15.12.1992 günlü ve E:1991/3472, K:1992/3870 sayılı kararıyla
ve diş protezciliği işinin serbest meslek faaliyeti sayılması gerektiği
gerekçesiyle bozulmuştur.
Bu kararın, karar düzeltilmesi istemi henüz karara bağlanmadığından,
kesinleşmediği belirlenmiş ise de, bu hususun Danıştay İçtihatları Birleştirme
Kurulunun 1989/4 sayılı kararı ile benimsenen görüşe göre konunun İçtihatları
Birleştirme Kurulunca incelenmesine engel teşkil etmeyeceği düşüncesindeyiz.
Kaldı ki, Danıştay Üçüncü Dairesinin karar düzeltme istemleri de red
edilmek suretiyle kesinleşmiş olan 12.3.1993 gün ve E:1992/2497, 2498 ve
K:1993/1257, 1258 sayılı kararlarının da aynı yönde olduğu, dairenin henüz
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kesinleşme aşamasına gelmemiş başka kararlarında da diş protezciliğinin "serbest
meslek faaliyeti" sayıldığı saptanmıştır.
Usul yönünden:
Danıştay Üçüncü ve Dördüncü Dairelerinin, aynı konuya ilişkin ve yukarıda
sözü edilen kararları arasında aykırılık açık olduğundan Danıştay Kanununun 39.
maddesi uyarınca içtihadın birleştirilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyiz.
Esas yönünden:
İçtihadın birleştirilmesine konu kararlar arasındaki aykırılık, dış
protezciliğinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu yönünden ne tür bir faaliyet
olduğu konusundaki değerlendirme farklılığından kaynaklanmaktadır.
Danıştay Dördüncü Dairesinin kararlarında, diş protezciliği "ticari
faaliyet" sayılmasına karşın Danıştay Üçüncü Dairesi bu işi "Serbest meslek
faaliyeti" olarak nitelemektedir.
Bir faaliyetin, ticari mi yoksa serbest meslek faaliyeti mi olduğunun
belirlenmesi için öncelikle bu faaliyetin özelliklerinin, nasıl icra edildiğinin
ortaya konulması, yani tanımlanması ve varsa bu faaliyet için çizilen yasal
çerçevenin belirlenmesi, daha sonra da 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunundaki
ticari kazanç ve serbest meslek kazancına ilişkin hükümlerle birlikte konunun
değerlendirilmesi gerekmektedir.
1928 yılında yürürlüğe girmiş olan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda söz edilmeyen diş protez teknisyenleri
ile i l g i l i düzenlenme bu kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 14.6.1989 gün ve
3575 sayılı Kanunla yapılmıştır.
1219 sayılı Kanuna 3575 sayılı Kanunla eklenen Ek madde 4 'de, diş protez
teknisyenliği, diş hekimi eliyle hastadan elde edilen ölçü, model ve kayıtlar
üzerinde, meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ve diş
hekiminin vereceği bilgilerle istekler dikkate alınarak, ağız protezleri, çene
yüz protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve gerektiğinde yapılmış protezlerle
aygıtları onarmak işlemleri ile sınırlı olarak tanımlanmış, Ek madde 7'de, diş
protez teknisyenlerinin, sahip oldukları
diploma veya belgelerin hak
kazandırdığı unvanlardan başkalarını kullanamayacakları, hastalarla doğrudan
doğruya mesleki ilişkiye giremeyecekleri, laboratuvarlarında münhasıran diş
kliniklerinde kullanılması gereken araç ve gereçleri bulunduramayacakları, Ek
4.maddenin belirlediği sınırlar dışında herhangi bir çalışma yapamayacakları,
tavsiyede bulunamayacakları kurala bağlanmıştır.
Kanundaki bu tanımlama ve sınırlamalara göre, diş protez teknisyenleri
diş ve diş etleri rahatsızlığı olan hastalarla doğrudan mesleki ilişkiye
girmeden, diş hekimlerince hastadan alınan ölçü, model ve kayıtlara göre ve diş
hekiminin vereceği bilgi ve istekler doğrultusunda, ağız protezleri, çene yüz
protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve gerektiğinde bunları onarmak suretiyle
bir imal ve onarma işlemi gerçekleştirmektedirler. Başka bir anlatımla, diş
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protez teknisyenleri hastalarla hiç muhatap olmaksızın, ağız içlerinde hiçbir
çalışma yapmaksızın, yani diş hekimliğine ilişkin klinik hizmetleri vermeksizin,
imalat işinde kullanılan ham ve yardımcı maddelerden mevcut kalıplara göre damak
yaparak, çoğu kez fabrikasyon olarak satın alınan ya da diş hekimi tarafından
temin edilen dişleri ölçü ve modele uygun olarak, makine ve mesleki bilgiye
dayanan el emeği ile damağa dizmek suretiyle siparişe uygun diş protezine
dönüştürerek diş tabiplerine göndermektedirler.
Bu şekilde gerçekleştirilen bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti mi,
yoksa ticari faaliyet mi olduğunun belirlenebilmesi için. Gelir Vergisi
Kanununun ticari kazanç ve serbest meslek kazançlarına ilişkin hükümlerinin,
işin bu niteliği de gözönüne alınarak irdelenmesi gerekmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65.maddesinde,
serbest meslek
faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın
şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmıştır.
Aynı Kanunun 69.maddesinde de, ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları,
arzuhalciler ve gerçek kazançlarının tesbitinde zorluk bulunmasından dolayı
Maliye Bakanlığınca tayin edilecek olan ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili
icap ettirmeyen benzeri serbest meslek erbabının safi kazançlarının götürü
olarak tesbit olunacağı hükme bağlanmış olup, maddenin 2361 sayılı Kanunun
48.maddesiyle değişik parantez içi hükmünde ise, bu madde hükmünün, borsa ajan
ve acentalarına, gümrük komisyoncularına, dava vekillerine, müşavirlere, diş
protezcilerine, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve
mesleki işlerini takip eden mukakkiplere ve konser veren müzik sanatçılarına
uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Serbest meslek faaliyetinde ana unsur,faaliyetin sermayeden çok şahsi
mesaiye yani emeğe dayanmasıdır. Ancak bu emeğin bedeni emeğe değil ilmi veya
mesleki bilgi veya ihtisasa dayanması gereklidir.Ayrıca 65.madde hükmünde,
sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan
serbest meslek faaliyetinin ticari mahiyette yapılmaması da öngörülmektedir.
Eğer bir serbest meslek faaliyeti ticari mahiyette yapılıyorsa ticari kazanç
sayılmaktadır. Örneğin, önemli sermaye yatırımlarını,ticari metod ve usulleri,
ticari muhasebeyi gerektiren tahlil laboratuvarları, özel klinik ve hastaneler
doktorlar tarafından da işletilse elde edilen gelirde sermayenin katkısı mesleki
bilgi ve ihtisasa göre daha fazla olduğundan bu faaliyetler ticari faaliyet
olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37.maddesinde her türlü
ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme
bağlanmış,ancak ticari
ve sınai faaliyetlerden ne anlaşılması gerektiği
konusunda açık bir tanımlama yapılmamıştır. Buna karşılık Türk Ticaret Kanununda
ticari ve sınai faaliyetler ticari işletmeye bağlı olarak tanımlanmıştır. Anılan
kanunun 11.maddesinde ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen
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müesseselerin ticari işletme sayılacağı belirtilmiş, 12.maddesinde de bu madde
de 12 bend halinde sayılan ve mahiyeti itibariyle bunlara benzeyen işlerle
uğraşmak için kurulan müesseselerin ticarethane sayılacağı öngörülmüş olup, 3
numaralı bendinde her çeşit imal ve inşa işlerine yer verilmiştir. Aynı maddenin
son fıkrasında ise fabrikacılık " ham madde veya diğer malların makine yahut
sair teknik
vasıtalarla işlenerek yeni
ve değerli mahsuller vücuda
getirilmesidir" biçiminde tanımlanmıştır.
Ticaret Kanununa göre ticari işletme 12.maddede sayılanlardan ibaret
değildir. Maddenin birinci fıkrasında, mahiyeti itibariyle bunlara benzer
işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler de ticari işletme sayılmıştır. 13.
maddede, bu konuya daha da açıklık getirilmek amacıyla " aşağıdaki işleri görmek
üzere açılan bir müessesenin, işlerinin hacim ve ehemmiyeti ticari muhasebeyi
gerektirdiği ve ona ticari ve sınai bir müessese şekil ve mahiyetini verdiği
takdirde, bu müesseseler de ticari işletme sayılır" denildikten sonra 2 numaralı
bendinde, esnaf veya güzel sanatlar erbabından birinin gerek bizzat, gerekse
işçi çalıştırarak veya makine kullanarak eserler vücuda getirmesi ve bu eserleri
satması durumu ayrıca zikredilmiştir.
Görüldüğü gibi, yukarıdaki hükümlerle ticari işletme ve ona bağlı ticari
ve sınai faaliyet kavramları oldukça geniş tutulmaya çalışılmıştır. Türk Ticaret
Kanununa göre ticari ve sınai işletme kapsamında sayılan faaliyetler sonucu
sağlanan gelirler, Gelir Vergisi Kanununda da ticari kazanç sayılmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen hükümlerinin
birlikte incelenmesinden ticari ve sınai faaliyetin, kar sağlamak amacına
yönelik olarak emek ve sermayenin ticari bir organizasyon içinde birleştirilmesi
esasına dayandığı anlaşılmaktadır.
Gerek ticari kazanç, gerekse serbest meslek kazancı,sahibinin kendi nam
ve hesabına yaptığı müstakil bir faaliyet ve organizasyondan doğmaktadır.Serbest
meslek faaliyetinin genel tanımında şahsı mesainin, ilmi veya mesleki bilgi ve
ihtisasın sermayeye hakimiyeti esaslı bir unsur olarak belirtilmekle beraber, bu
faaliyetin ticari mahiyette olmaması koşulundan söz edilmek suretiyle ticari
mahiyet arzeden bir faaliyette şahsi mesai veya mesleki bilgi ve ihtisasın
ağırlığı ne olursa olsun artık bu unsurun fazlaca önem arzetmediği ifade
edilmektedir.
Diş protezciliği işinde,her meslekte olduğu gibi az veya çok mesleki
bilgi ve ihtisasa dayalı şahsi mesaiye ihtiyaç olduğu bir gerçek ise de, sonuç
itibariyle gerçekleştirilen işin, oldukça fazla sermayeyi .ticari usul, metod ve
muhasebeyi gerektiren ham ve yardımcı maddelerin satın alınması, bunların
makine, araç,gereç yardımıyla ve el emeğiyle önce damak haline getirilmesi,
sonra da hazır dişlerin monte edilmesi şeklinde daha çok sermaye unsuruna
dayanan bir imal ışı olduğu anlaşılmaktadır.
İmal işinin ticari
bulunmamaktadır.
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İçtihadın birleştirilmesine konu edilen kararlardan Danıştay Dördüncü
Dairesine ait olan kararda, diş protezciliği faaliyetinde, şahsi mesai, ilmi veya
mesleki bilgi ve uzmanlık unsurlarından çok sermaye unsurunun hakim olması ve
yapılan işte kullanılan ham ve yardımcı maddelerin makine ve mesleki bilgiye
dayanarak el emeği ile diş protezine dönüştürülmekte olması karşısında
faaliyetin imalat faaliyeti niteliğinde bulunduğu, bu nedenle de diş
protezciliğinin ticari nitelikli bir faaliyet olduğunun kabulü gerekeceği"
gerekçesine yer verilmiştir. Danıştay Üçüncü Dairesinin kararında ise, diş
protezcilerinde sermaye unsurunun önemli bir yer tuttuğu kabul edilmekle
birlikte, serbest meslek kazancını tanımlayan 65.madde hükmünde ifade edilen
şahsi mesai veya mesleki bilgi ve ihtisas gibi unsurların da aynı oranda önemli
bir yer arzettiği belirtildikten sonra, ayrıca kanun koyucunun, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 69.maddesinin 2361 sayılı kanunla değiştirilen ikinci fıkrası
parantez içi
hükmüyle aralarında diş protezcilerinin de bulunduğu ve
mesleklerinin ifası yüksek tahsili icap ettirmeyen bir takım meslek gruplarının
serbest meslek kazançlarında götürü usulden yararlanamayacaklar arasında
sayılması yoluyla bunların yaptıkları
işin esasen serbest meslek faaliyeti
olduğunu kabul ettiği görüşüne dayanılmıştır.
1.1.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2361 sayılı Kanunun 48.maddesiyle 193
sayılı Kanunun 69.maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin gerekçede, Gelir
Vergisi
Kanununun serbest meslek kazançlarında götürü usulü düzenleyen
69.maddesinin parantez içi hükmüne,hasılatlarının büyük boyutlara ulaştığı ve
defter
tutma yönünden yeterli
bilgiye
sahip oldukları gözlenen diş
protezcilerinin ilavesiyle bunların gerçek usulde vergilendirilmelerinin
sağlandığı belirtilmektedir.
Gerekçede diş protezciliği işinin serbest meslek
faaliyeti sayıldığı konusunda bir açıklamaya yer verilmemiş olup, sadece
hasılatlarının büyük boyutlara ulaştığından bahsedilmekle değişikliğin daha çok
fiskal amaçla yapıldığı vurgulanmaktadır.Bu bakımdan Gelir Vergisi Kanununun
serbest meslek kazançlarında götürü usulü düzenleyen 69.maddesinin parantez içi
hükmüne diş protezcilerinin ilave edilmiş olması, söz konusu faaliyetin niteliği
itibariyle aynı Kanunun 65.ve 37.maddeleri hükümlerinde yer alan tanımlamalardan
hangisinin kapsamına girdiği konusunda irdeleme yapılmasına engel değildir.
Nitekim, Danıştay Üçüncü Dairesi de söz konusu kararında, diş
protezcilerinde sermaye unsuru kadar, şahsi mesai, ilmi veya mesleki bilgi ve
hatta ihtisas gibi unsurların da aynı oranda önemli yer tuttuğunu vurguladıktan
sonra kaldı ki diyerek 69.maddede yer alan hükmü destekleyici gerekçe olarak
zikretmiştir.
Daha önce de değinildiği üzere 1219 sayılı Yasada 3575 sayılı Yasa ile
14.6.1989 tarihinde yapılan
düzenleme ile diş protez teknisyenlerinin
hastalarla doğrudan doğruya mesleki ilişkiye girmeleri yasaklanmış, ancak diş
hekimi eliyle hastadan elde edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerinde diş
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hekiminin vereceği bilgilerle istekler doğrultusunda, meslek bilgisinin
gerektiği kurallara bağlı kalarak ağız protezleri, çene yüz protezleri,
ortodontik aygıtlar yapabilecekleri ve gerektiğinde onarabilecekleri kabul
edilmek suretiyle bu mesleğin imal ve onarma faaliyetleriyle sınırlı olduğu
belirtilmiştir.
Mesleğin bu niteliği yanında, diş protez teknisyenlerinin 507 sayılı
Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine göre illerde kurulmuş olan Diş
Teknisyenleri Odaları bünyesinde mesleki örgütlenmelerini gerçekleştirmiş
oldukları, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümleri uyarınca
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen "İşyeri Açma ve Ustalık Belgesi" ile
faaliyetlerini sürdürdükleri, bu Bakanlığın aynı Yasa kapsamında açtığı Çıraklık
Eğitimi Merkezinde ve Akşam Sanat Okullarının diş protez bölümünde eğitim gören
çırakları, eğitim dönemi içinde çalıştırarak işlerin bir bölümünü bunlara
yaptırdıkları da dikkate alındığında, diş protezciliği faaliyetinin, tamamen
ticari organizasyon bünyesinde, şahsi mesai veya mesleki bilgi ve uzmanlık
unsurlarından çok sermaye unsurunun hakim olduğu bir imalat faaliyeti şeklinde
gerçekleştirildiği ve bu nedenle ticari faaliyet sayılması gerektiği sonucuna
ulaşılmaktadır.
Açıklanan neden ve gerekçelerle içtihadın, Danıştay Dördüncü Dairesinin
26.11.1990 gün ve E:1990/3149, K:1990/3365 sayılı kararı doğrultusunda
birleştirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.
Yüksek Kurula saygı ile sunulur.
Konunun. İçtihadın Birleştirilmesine Gerek Olup Olmadığı Yönünden İncelenmesi:
İçtihadın birleştirilmesinden amaç, kararlar arasındaki aykırılıkları
gidererek hukuki istikrarı sağlamaktır.
Kararlar arasındaki aykırılıktan söz edilebilmesi için, maddi olay ve
hukuki dayanakların aynı olmasına karşın, aykırı kararlar verilmiş olması
gerekmektedir.
"Diş protezciliği" faaliyeti. Danıştay 3.Dairesince "serbest meslek"
faaliyeti, 4.Dairesince ise, "ticari faaliyet" olarak nitelendirilmiş ve diş
protezcilerinin bu esasa göre vergilendirilmeleri kabul edilmiştir.
Aynı maddi olaylara dayanan ve aynı hukuki düzenlemelere göre karara
bağlanması gereken uyuşmazlıkların farklı hükümlere bağlanmış olması nedeniyle
sözü edilen kararlar arasındaki aykırılığın, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39.
maddesi uyarınca içtihadların birleştirilmesi suretiyle giderilmesi gerektiğine
oybirliğiyle karar verilerek işin esasının incelenmesine geçildi.
KONUNUN ESAS YÖNDEN İNCELENMESİ:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarını düzenleyen
dördüncü bölümünde yer alan 65 inci maddesinde; Serbest meslek faaliyeti;
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sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan
ve ticari mahiyette olmıyan işlerin bir işverene tabi olmaksızın şahsi
sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması şeklinde tanımlanmıştır.
Bu genel tariften hareketle diş protezciliğinin sermaye ağırlıklı bir
imal işi, dolayısıyla ticari faaliyet olduğu sonucuna varmak mümkün değildir.
Zira Kanun 66 ncı maddesinde serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa
edenleri serbest meslek erbabı olarak tanımladıktan sonra bu tanıma girmemekle
beraber serbest meslek erbabına sermaye temini suretiyle elde edilen kazancı da
serbest meslek kazancı saymıştır. Kaldı ki, diş protezciliği, sermayesi ne
olursa olsun gerek düzenli ve disiplinli bir eğitim, gerekse usta-çırak ilişkisi
sonucu elde edilmiş ilmi veya mesleki bilgi sahibi olunmadıkça ifa edilecek bir
faaliyet değildir.
Esasen Kanunkoyucu bu konuyu aynı bölümde yer alan 69 uncu maddede açık
ve net bir biçimde hüküm altına almış bulunmaktadır. Bu madde de serbest meslek
faaliyetinde götürü usule tabi olanlar belirtilmiştir.
Maddenin 1 inci fıkrası götürü usule tabi
gruba ayırmıştır.

serbest meslek erbabını iki

Birinci grupta, kazançları mutlak surette götürü usulde vergilendirilecek
olan serbest meslek erbabı, ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları ve
arzuhalciler olarak tek tek sayılmıştır.
ikinci grupta, gerçek kazançlarının tesbitinde güçlük bulunan,
mesleklerinin ifası yüksek tahsili icap ettirmiyen ve maddede sayılan serbest
meslek erbabına benzerlik gösterenlerin safi kazançlarının götürü usulde
tesbitinin Maliye Bakanlığınca tayin edileceği öngörülmüştür.
Maliye Bakanlığı, 2361 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce
yayımladığı genel tebliğlerle bu meslek gruplarını belirlemiş ve 11 numaralı
genel tebliğde de diş protezcilerini, kazançları götürü usulde vergilendirilecek
serbest meslek erbabı arasında saymıştır.
Maddenin götürü usulden yararlanamıyacak olan serbest meslek erbabını
belirliyen parantez içi hükmü 2361 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile
değiştirilmiş
ve borsa ajan ve acentaları, gümrük komisyoncuları, dava
vekilleri, müşavirler, konser veren müzik sanatçıları, kurumlar ve tüccarlarla
serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip eden muakkiplere diş
protezcileri eklenmiştir.
Kanunun bu değişiklikle ilgili gerekçesi aynen şöyledir. (Gelir Vergisi
Kanununun serbest meslek kazançlarında götürü usulü düzenleyen 69 uncu
maddesinin parantez içi hükmüne, hasılatlarının büyük boyutlara ulaştığı ve
defter tutma yönünden yeterli bilgiye sahip oldukları gözlenen diş protezcileri
ilave edilerek bunların gerçek usulde vergilendirilmeleri sağlanmıştır.)
Kanunda genel tarif içine girmeyen hiç bir faaliyet türünün götürü
usulden gerçek usule geçirildiği
düşünülemez. Yani Kanunkoyucu diş
protezcilerini serbest meslek faaliyetinin genel tanımı kapsamında kabul
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etmeseydi aynı bölüme dahil 69 uncu maddenin parantez içi hükmüyle kazançları
götürü usulde tesbit edilemiyeceklerin arasında bu faaliyet türünü saymazdı.
2361 sayılı Kanunla yapılan bu değişikliklere ilişkin olarak, ilk anda
doğabilecek tereddütleri önlemek amacıyla 31.1.1981 tarihinde 128 nolu Gelir
Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğin VI numaralı ve serbest
meslek kazançları başlıklı böl ününün b bendinde; "Gelir Vergisi Kanununun 69
uncu maddesinde yapılan değişiklikle diş protezcileri götürü usulün kapsamından
çıkarılarak, gerçek usulde vergiye tabi tutulmuşlardır. Bu nedenle, söz konusu
serbest meslek erbabının 1981 takvim yılı ile ilgili olarak gerçek usulde
vergilendirilmeye ilişkin her türlü mükellefiyetlerini yerine getirmeleri
gerekmektedir." açıklamasına yer verilerek diş protezcilerinin faaliyetlerinin
serbest meslek faaliyeti olduğu konusunda hiçbir yorum ve tereddüte meydan
vermiyecek derecede açık bulunan yasal düzenleme bir kez daha tekrarlanmıştır.
Herne kadar diş protezcilerinde sermaye unsuru önemli bir yer tutmakta
ise de, serbest meslek kazancını tanımlıyan 65 inci maddede ifade edilen şahsi
mesai, ilmi veya mesleki bilgi ve hatta ihtisas gibi unsurlar da aynı oranda
önemli bir yer tutmaktadır ve sermaye unsuru faaliyetin niteliğini
değiştirmemektedir.
Kanunkoyucu 69 uncu maddenin parantez içi hükmünde birlikte yer verdiği
borsa ajan ve acentaları, gümrük komisyoncuları, dava vekilleri, müşavirler, diş
protezcileri, konser veren müzik sanatçıları ve muakkipler arasında hiçbir ayrım
yapmamış, dolayısıyla tümünü vergilendirme açısından aynı nitelikte görmüştür.
Başka bir anlatımla, söz konusu hükümde yer alan diğer meslekler ne ise diş
protezciliği de odur. Bunların içinden sadece diş protezciliğini, sermaye
ağırlıklı olduğundan bahisle ticari faaliyet olarak nitelemeğe kanunun düzenleme
biçimi ve hukuk mantığı açısından olanak yoktur.
Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanununda 1.1.1981 tarihinden sonra bu
konuda herhangi bir değişiklik yapılmadığına göre 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda 14.6.1989 tarih ve 3575 sayılı Kanunla
yapılan değişiklik diş protezcilerinin vergilendirilmesi açısından herhangi bir
etki yapmamaktadır. Aksine bu kanunla getirilen ek 4 üncü maddeye göre diş
protez teknisyenliğinin mesleki bilginin gerektirdiği kurallara bağlı kalınarak
yürütülecek bir faaliyet olduğu belirtilmek suretiyle bu meslek dalında mesleki
bilginin önemi ve ağırlığı vurgulanmıştır.
SONUÇ
Yukarıdan beri açıklanan duruma göre; diş protezciliğinin, 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesinde değişiklik yapıldığı, 1.1.1981
tarihine kadar götürü usulde, bu tarihten itibaren de anılan maddenin açık hükmü
gereği gerçek usulde vergilendirilmesi gereken serbest meslek faaliyeti olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle, İçtihadın, diş protezciliği faaliyetini serbest meslek
faaliyeti
olarak niteleyen Danıştay Üçüncü Dairesinin 15.12.1992 gün ve
E:1991/3472. K:1992/3870 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesine 29.2.1996
gününde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verildi.
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AYRIŞIK OY
Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinde ticari kazanç "Her türlü ticari ve
sınai faaliyetlerden doğan kazanç" olarak tanımlanmıştır.
Emek ile sermayenin birlikte iktisadi faaliyette kullanılması sonucu elde
edilen gelirler, ticari kazançtır.
Ticari kazanç olayında, belirleyici unsur,
genellikle belli bir
sermayenin yatırıma yönelik olarak kullanılmasıdır. Sermaye birinci, emek ve
uzmanlık ikinci planda kalmaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun 65.maddesinde; "serbest meslek kazancı, hertürlü
serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlardır." şeklinde tanımlanmıştır.
Serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok kişisel çalışmaya, ilmi ya da mesleki
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari özellikte olmayan işlerin, herhangi bir
işverene tabi olmaksızın, kişisel sorumluluk altında, kişinin kendi nam ve
hesabına yapılmasıdır.
Bir faaliyetin, serbest meslek faaliyeti sayılabilmesi için; faaliyetin
sermayeden çok kişisel çalışmaya, ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanması
gerekir. Bu unsur, serbest meslek faaliyetini, ticari faaliyetten ayıran en
önemli özelliktir. Serbest meslek faaliyeti sonucu elde edilen kazançlarda
sermayenin ya hiç katkısı yoktur veya çok azdır. Serbest meslek faaliyetinin
yapılmasında, sermaye kullanılması, faaliyetin niteliğini değiştirmez.
Faaliyetin, belli bir işverene tabi olmaksızın, kişisel sorumluluk
altında, kendi nam ve hesabına yapılması ve bu faaliyetin devamlı (sürekli)
olması gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 69.maddesinde, Serbest meslek faaliyetinde
bulunanlardan, kazançları götürü olarak tesbit edilecek olanlar belirlenmiştir.
Sözü edilen maddenin 1.fıkrasında, kazançları kanunla götürü olarak tesbit
edilenler ile kazançlarının tesbitinde güçlük bulunan ve mesleklerinin ifası
yüksek tahsili gerektirmeyen serbest meslek erbabının götürü usule alınması
konusunda Maliye Bakanlığına verilen yetki sonucu götürü usule tabi olanlar
belirtilmiş, aynı maddenin 2.fıkrasında da (1.1.1981 tarihinde yürürlüğe giren
2361 sayılı Kanunun 48.maddesi ile değişmiştir.) Götürü usulden yararlanamayacak
olanlar sayılmıştır.
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Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcraasına Dair Kanuna göre, diş
protez teknisyenliğinin, diş hekimi eliyle hastadan elde edilen ölçü, model ve
kayıtlar üzerinde, mesleki bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ve
diş hekiminin vereceği bilgiler ve istekleri göz önüne alarak, ağız protezleri,
çene yüz protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve gerektiğinde yapılmış
protezlerle aygıtları onarmak işlemleri ile sınırlı olduğu öngörülmüş, diş
protezcilerinin hastalarla doğrudan doğruya mesleki ilişkiye giremeyecekleri,
laboratuvarlarında münhasıran diş kliniklerinde kullanılması gereken araç ve
gereçleri bulunduramıyacakları belirtilmiştir.

Sözü edilen kanun ile: diş protez teknisyenlerinin hastalarla doğrudan
doğruya mesleki ilişkiye girmeleri önlenmiş, faaliyetin niteliği de, diş hekimi
tarafından hastadan elde edilen ölçü, model ve kayıtlara dayanarak diş hekiminin
vereceği bilgilere ve isteklerine göre, mesleki bilgi ve becerisi yardımı ile
ağız protezleri, çene yüz protezleri, ortodontik
aygıtlar yapmak veya
gerektiğinde yapılmış protezleri ve aygıtları onarmak olarak belirlenerek,
faaliyet sadece, imal ve onarma işi ile sınırlı tutulmuştur.
Bu duruma göre, diş protezciliği işinin daha çok sermaye unsuruna dayanan
bir imal işi olduğu ve imal

işinin de ticari

faaliyet

kapsamında bulunduğu

konusunda kuşku bulunmamak gerekir.
Ayrıca imal

olunan ürünün alıcısı

doğrudan bunu kullanan değil, diş

hekimidir. Dolayısıyla ortada ticari amaçlı bir faaliyet söz konusudur.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançta götürü usule tabi
olmanın özel şartlarını düzenleyen 48.maddesinde de "alım, satım işleri ile
imal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinden" söz edilmek suretiyle "imal" işinin
ticari bir faaliyet olduğu belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 69.maddesinin 2.fıkrasını değiştiren 2361 sayılı
Kanunun gerekçesinde, "hasılatlarının büyük boyutlara ulaştığı ve defter tutma
yönünden yeterli bilgiye sahip oldukları gözlenen diş protezcileri ilave
edilerek, bunların gerçek usulde vergilendirilmelerinin" sağlanması istendiği
açıklanmış, ancak diş protezciliği faaliyetinin niteliği konusunda bir açıklama
getirilmemiştir. Bu nedenle 69.maddenin 2.fıkrasında parantez içinde yer alan
hüküm, diş protezciliği faaliyetinin, niteliğinin irdelenmesine engel değildir.
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Esasen diş protezciliğinin bu fıkrada yer alması müstehliklerle değil,
sadece gerçek usulde vergilendirilen meslek mensuplarıyla alım-satım ilişkisinde
bulunduklarından, işlemlerini belgeye dayandırmalarını sağlama zorunluğundan
kaynaklanmaktadır. Ancak serbest meslek erbabına i ş görebilen
diş
protezcilerinin götürü usulde vergilendirilmesinin önlenmek istenmesi nedeniyle,
69.maddenin ikinci fıkrasında yer alan meslek gurupları arasında gösterilmiş
olması, işin niteliğine rağmen, serbest meslek erbabı sayılmasını gerektirmez.

Danıştay 13.Dairesinin 17.4.1979 gün ve E:1977/2928, K:1979/987 sayılı
kararında da diş protezcilerinin faaliyetleri "ticari faaliyet" olarak
değerlendirilmiştir.
Maliye ve Gümrük Bakanlığının 16.4.1981 gün ve 1-2126/34935 sayılı ve
(1.1.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2361 sayılı Kanunun 48.maddesi i l e 69.
maddenin 2.fıkrasında yapılan değişiklikten sonra da) 16.11.1987 gün ve
1-2126/35125 sayılı yazılarında.(muktezalarında) diş protez laboratuvarlarını
işletenlerin bu faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazançların; faaliyetin,
mesleki bilgiden çok, sermayeye dayanmakta olması, yapılan işin bir imalat işi
niteliğinde bulunması nedeniyle ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiği
belirtilmiştir.

SONUÇ

Diş protezciliği faaliyetinde, şahsi mesai, ilmi veya mesleki bilgi ve
uzmanlık unsurlarından çok sermaye unsuru hakimdir. Yapılan işde kullanılan ham
ve yardımcı maddelerin, makina ve mesleki bilgiye dayanarak, el emeği i l e diş
hekiminin vereceği bilgiler ve istekleri dikkate alınmak suretiyle diş protezine
dönüştürülmektedir.Bu duruma göre, faaliyet imalat faaliyeti niteliğinde olup,
dolayısıyla ticari bir faaliyettir.

Diş protez teknisyenleri, hasta i l e doğrudan mesleki ilişkiye giremezler.
İmal edilen ürünün alıcısı ise diş hekimidir. Bu kurala aykırı davranışta
bulunanlar hakkında 1219 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyide uygulanır.
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Ayrıca, diş protez teknisyenlerinin 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar
Kanunu hükümlerine göre mesleki örgütlenmelerini gerçekleştirmiş olmaları, 3308
sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümleri uyarınca, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından verilen "İşyeri açma ve Ustalık Belgesi" ile faaliyette
bulunmaları ve sağlık meslek liselerinin diş protez bölümünde öğrenim gören
öğrencileri, işyerlerinde çalıştırdıkları gözönüne alındığında, diş protezciliği
faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde, şahsi mesai, mesleki bilgi ve
uzmanlık unsurlarından çok sermaye unsurunun hakim bulunduğu bir "imalat"
faaliyeti olduğu, bu nedenle diş protezciliği faaliyetinin ticari faaliyet
niteliğinde bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle, İçtihadın, diş protezciliği
olarak

niteleyen

K:1990/3365

sayılı

Danıştay
kararı

görüşüyle karara karşıyız.
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4.Dairesinin

faaliyetini

"ticari

faaliyet"

26.11.1990 gün ve E:1990/3149,

doğrultusunda birleştirilmesinin

uygun

olacağı

T.C.
Resmi Gazete
İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
işletmesi Müdürlüğüne yapılır
18 Ekim 1996
CUMA

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
MUHTELİF GIDA MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR
İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığından :
1 - izmir Jandarma ikmal Grup Komutanlığının ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, tah
mini bedeli ve geçici teminatı yazılı gıda maddeleri hizalarında gösterilen tarih ve saatte, 2886 sa
yılı Devlet Ihate Kanununun 37 nci maddesine gore kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işlere ait, idari ve teknik şartnameler, İzmir Jandarma İkmal Grup Komutnahğı ile
İstanbul ve Ankara Jandarma ikmal Merkezi Komutanlıklarında görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminatları ile kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektupları
nı ihale saatine kadar Komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin ka
bul edilmeyeceği ilan olunur.
4 - İhale, İzmir-Hacılarkrn Jandarma ikmal Grup Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlı
ğında yapılacaktır.
5 - Gazete baskı hatasından dolayı 18 Ekim 1996 günü saat : 10.00'da yapılacak olan 4
Grup Baharat turu gıda maddesi ihalesi ile 11 Ekim 1996 günü saat: 10.00'da yapılacak olan 17
kalem kuru gıda maddesine ait ihale iptal edilmiştir.
Tahmini Bedeli
Geçici Tem.
İhale Tarihi
Cinsi
Miktarı
(TL.)
(TL.)
ve Saati
1 - Baharat Turu Gıda
Maddesi
2 - Kuru Gıda Maddesi

15 Kalem
(4 Grup)
17 Kalem

12.072.500.000

362.175.000 30 Ekim 1996
Saat: 10.00
78.362.500.000 2.350.875.000 30 Ekim 1996
Saat: 14.00
NOT : 1 - ihtiyacın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grup baharat turu gıda mad
desi ayrı ayn isteklilere de ihale edilebilecektir. Bu takdirde her grup gıda maddesi için ayrı ayrı
geçici teminat yatınlabılecektır.
2 - 1 7 kalem kuru gıda maddesine ait ihtiyacın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gi
bi her kalem gıda maddesi ayn ayn isteklilere de ihale edilebilecektir. Bu takdirde her kalem gıda
maddesi için ayn ayn geçici teminat yatınlabılecektır.
24813/1-1

•

. KONSERVE SATIN ALINACAKTIR .
Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu J.İh.Kom.Bşk.lığından :
Aşağıda cinsi, mıktan, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı ikmal maddeleri 285 sayılı K.H.K.nın 3 ncu maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir, ihalesi aşağıda belirtilen tanh ve saatlerde 1 No.lu J.İh.Kom.Bşk.lığında yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri çalışma saatle
rinde Ankara-Güvercinlik J.İkm.Mrk.K.lığı 1 No.lu J.İh.Kom.Bşk.lığında görülebilir, isteklilerin
şartnamede istenilen belgeler ve geçici teminatlan ile birlikte ihale tarih ve saatinde 1 No.lu J.İhale Kom.Bşk.lığında hazır bulunmalan ilan olunur.
Miktan
T.Bedelı
G.Teminatı
İhalenin
Cmsı
Adet
(TL.)
(TL.)
Tanh ve Saati
Taskebap Konserve
23 Ekim 1996
(200Gr.hk)
200.000
14.785.000.000 443.550.000
Saat: 11.00
Salçah Tavuketı Konserve
(200Gr.lık)

200.000

12.859.800.000

385.794.000

23 Ekim 1996
Saat: 14.00
24861/1-1
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MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Tıp Fakültesinin ihtiyacı 3 adet cihaz aşağıda belirtilen muhammen be
deller üzerinden 2886 sayılı Kanunun 35 (a) maddesi uyarınca kapalı teklif alma usulü ile satın alı
nacaktır.
2 - Belirtilen cihazlara ait şartnamelerle diğer bilgilen ihtiva eden ihale dosyaları Üniver
sitemiz İdari ve Malı İşler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebi
lir.
3 - İhalelere iştirak edebilmek için şartnamelerde belirtilen belgelerle birlikte Ticaret
Odası veya diğer meslek kuruluşlarından alacakları 1996 yılı vizeli yetki belgeleri ile teklif mek
tuplarını en geç 31/10/1996 Perşembe günü saat 14.00'e kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığı
na makbuz mukabili teslim etmeleri gerekmektedir.
4 - İhaleler 31/10/1996 Perşembe günü Rektörlük binasında aşağıda belirtilen saatlerde
yapılacaktır.
5 - Her dosya ıçm ayrı ayrı teklif verilecektir.
6 - Her dosya bir butun olup, kısmi teklif kabul edilmez.
7 - Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
8 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Dosya
Cihazın
Muh. Bed.
Geç. Tem.
ihale
No
Adı
Adedi
TL,
TL.
Saati
1. Dosya Spiral Tomografi
1 adet
50.000.000.000
1.500.000.000 14.00
2. Dosya Kemik Dansıtometn
1 adet
8.000.000.000
240.000.000 14.30
3. Dosya Vıtrektomı
1 adet
9.000.000.000
270.000.000 15.00
24692/1-1
10 ADET ARAÇ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR
TEDAS Ordu Elektrik Dağıtım Müessesesinden :

1 - Muessesemızce aşağıda cins ve miktarları belirtilen araç lastiği kapalı zarf usulü ihale
yapılarak satm alınacaktır.
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Malzemenin Cinsi
650/16 Kar tıpı dış lastik
750/16 Kar tıpı dış lastik
700/16 Kar tıpı dış lastik
1200/20 Yol tipi dış lastik
1200/20 Kar tıpı dış lastik
1200/20 Iç lastik
750/14 İç lastik
650/16 Iç lastik
750/16 Iç lastik
700/16 Iç lastik

Miktarı
20 Ad.
20 Ad.
4 Ad.
2 Ad.
2 Ad.
4 Ad.
10 Ad.
10 Ad.
10 Ad.
4 Ad.

2 ^ Bu ışın geçici teminatı 16.250.000,-TL.'dır.
3 - ihaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Ordu
Elektrik Dağıtım Müessesesi Makına ikmal • ve Satınalma Müdürlüğünden KDV dahil
500.000-TL.'ye alınabilir. (Şartname bedeli Etıbank 3359 nolu hesabımıza veya Müessesemiz
Muhasebe veznesine yatırılarak makbuz karşılığı temin edilebilir. Telefax: 225 0898)
4 - Teklif mektupları 5/11/1996 günü saat 14.00'e kadar TEDAŞ Ordu Elektrik Dağıtım
Müessesesi Akyazı Mah. Sahil Cad. No: 33 adresindeki 2. kat Muhaberat Servisine verilecektir.
(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
5 - Teklifler 5/11/1996 günü saat 14.00'de Komisyonumuzca açılacaktır.
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta kısmen veya tamamen yapıp dilediğine vermekte serbesttir.
24227/2-1
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BİNA SATILACAKTIR
Balıkesir İl Daimi Encümen Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Balıkesir İl Özel İdaresine ait, İstanbul İli, Eminönü ilçesi, Binbirdırek
Mahallesi, Piyerlotı Caddesi No. 15'te, tapunun 46 pafta, 236 adet ve 16 parsel nosunda kayıtlı
220 m2 miktarındaki arsa üzerinde bulunan dört katlı bina mevcut haliyle hazırlanan şartnamesi
doğrultusunda 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü"
ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2 - ihalesi 31/10/1996 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de İstanbul İl Daimi
Encümeni Toplantı Salonunda, Balıkesir II Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - Binanın satışa esas muhammen bedeli 45.000.000.000.- TL.dir.
4 - ihaleye girebilmek için;
a) 1.350.000.000. TL. tutarında geçici teminatı yatırdığına dair belge,
b) ikâmetgâh ilmuhaben ve Türkiye'de tebligat için adres gösteren belgeyi,
c) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirkülerini,
d) Vekâleten ihaleye girecekler vekâletnameyi,
e) Ortak girişimlerde ortaklık belgesini,
ihale saatinden bir saat evvel ihale Komisyon Başkanlığı'na ibraz edeceklerdir.
5 - ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler binanın satış bedeli ve Katma Değer
Vergisini peşin olarak yatıracaktır.
6 - Şartnamesi, Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğü Emlâk Müdürlüğü ve İstanbul İl Özel
idare Müdürlüğü Emlâk Müdürlğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
7 - 1 1 Daimi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - Telgraf ve posta ile yapılan muracatalar kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
24425/1-1
ARSA SATILACAKTIR
1 - Mülkiyeti İl Özel idare Müdürlüğüne ait, Bigadiç İlçesi Hisarköy Köyünde bulunan,
tapunun 129 ada, 32 parsel nosunda kayıtlı 3.118.51 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan uç kat
lı 24 odalı motel, yemekhane ve havuzdan müteşekkil Kaplıca Tesisi ve arsası 2886 Sayılı Devlet
ihale Kanununun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile hazırlanan şartnamesi doğrul
tusunda satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2 - İhalesi 30/10/1996 tarihine rastlayan Çarşamba gunu saat 14.00'de İl Dami Encüme
ni Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 - Tesisin satışa esas muhammen bedeli 50.685.000.000.- TL.dir.
4 - ihaleye girebilmek için;
a) 1.520.550.000. TL. tutarında geçici teminatı yatırdığına dair belge,
b) ikâmetgâh ilmuhaben ve Türkiye'de tebligat için adres gösteren belgeyi,
c) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sırkülennı,
d) Vekâleten ihaleye girecekler vekâletnameyi,
e) Ortak gınşımlerde ortaklık belgesini,
ihale saatinden bir saat evvel İhale Komisyon Başkanlığı'na ibraz edeceklerdir.
5 - İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelinin % 20'sini peşin, kalanını
şartnamede belırtiîen süre içerisinde beş eşit taksitle ödeyecektir.
6 - Şartnamesi, İl Özel İdare Müdürlüğü Emlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde
görülebilir.
7 - İl Daimi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - Telgraf ve posta ile yapılan muracatalar kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.
24426/1 -1
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İHTİYAÇ DIŞI HURDA MALZEME SATILACAKTIR
TEDAŞ Elazığ Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemiz aşağıda cins ve miktarları belirtilen 11 Kalem ihtiyaç dışı kullanılmış
malzemelerin 13/2 satış yönetmeliğine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
S.No Malzeme Kodu
Malzeme Cinsi
1 99550400
Hurda Dış Lastik
299010100
Hurda Demir
399090100
Hurda Bakır İletken
499110100
Hurda Alımınyum İletken
599510400
Hurda Ayırıcı
699510200
Hurda Şalter
799510300
Hurda Kesici
899110100
Hurda Klemenslı Bakır İletken
999370100
Hurda Plastik Kablo (Alimünyum)
1099370100
Hurda Plastik Kablo (Bakır)
11 Hurda Armatör
99530100

Miktarı
21 Adet
60 Ton
6,5 Ton
30 Ton
150 Kğ.
30 Adet
250 Kğ550 Kğ500 Kğ800 Kğ.
143 Adet

2 - Hurda malzemeler Müessesemiz ambarında görülebilir.
3 - ihaleye katılabilmek için Müessesemizden KDV. dahil 1.000.000- TL. şartname al
mak mecburidir.
4 - Bu işi için geçici teminat verilen teklifin % 5'i kadardır. Teminatlar veznemize veya
EMLAKBANK merkez şube 164953 No'lu hesaplara nakit olarak yatınlabileceği gibi Banka te
minat mektubuda kabul edilir.
5 - Teklifler engeç 31/10/1996 günü saat 12.00'ye kadar TEDAŞ ELAZIĞ ELEKTRİK
DAĞITIM MÜESSESESİ Malatya yolu 5 Km.sinde bulunan muhaberat servisimize verilecektir.
Posta'da olan gecikmeler nazara alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.00'de alenen açılacak
tır.
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24687/1-1
MUHTELİF CİNSTE ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
I - Müessesemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen muhtelif tipte elektrik
malzemesi satın alınacaktır.
S.No Malzeme Kodu
1 12010200
237151210
337151220
441130160
541130130
643510160
744250330
44470220
8936030300
44550140
1011 36030320
1236030160
44540140
131444590240
1528100440
1628100380
1739181330
43510220
18-

Miktarı
Malzeme Cinsi
500 Kğ.
40x5m.Bakır bara
1000 Mt.
3x25+16m.NYY Kablo
1000 Mt.
3x35+16m.NYY Kablo
300 Ad.
36 kv.VKS Izolatör,Demırh
200 Ad.
36 kv. VHD İzolatör
250 Ad.
70 mm2 Kablo papucu
250 Ad.
3 TA 22 Kondaktör
300 Ad.
100 Amp. 0 Boy NH Buşon
1000 Mt.
3x16+25 m.Alpek kablo
1000 Mt..
63 Amp. Kofra Sıg.kapağı
3x25+35 m.Alpek kablo
2000 Mt.
ıqpo Mt.
1x35+50 m.Alpek kablo
1000 Ad.
6.3Amp.Kofra sig.gövdesı
63amp.Kofra sıg. buşonu
2000 Ad.
600/5 Ampermetre 96x96
40 Ad.
300/5 Ampermetre 96x96
30 Ad.
600/5 Akım trafosu alçak gerilim
40 Ad.
25-35-50-70-90 Kablo papucu (Hepsinden 100 Ad.
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II - İhaleye katılabilmek için KDV. dahil 1.300.000 - TL. şartname ^lmak mecburidir. Bu
iş için geçici teminat verilen teklifin % 3 kadardır. Teminatlar veznemize veya Emlak bankası mer
kez şube 164953 nolu hesaba nakit olarak yatınlabileceğı gibi, banka teminat mektubu'da kabul
edilir.
III - İhaleye katılan firmalar malzemelerin markasını ve teslim tarihlerini belirteceklerdir.
Komisyonumuzca numuneler kabul edildikten sonra malzemeler alınacaktır.
IV - Teklifler gen geç 4/11/1996 günü saat 12.00'ye kadar TEDAÇ ELAZIĞ Elektrik Da
ğıtım Müessesesi Malatya yolu 5 km'sindekı muhaberat servisine verilecektir. PTT yolu ile mey
dana gelecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. Teklifler aynı gun saat 14.00'de ale
nen açılacaktır.
V - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24688/1-1

•

KIŞLIK KORUYUCU GİŞİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
TEDAS Balıkesir Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Muessesemızce, Aşağıda malzeme kodu, cinsi, miktarı, geçici teminatı ve dosya satış
bedeli yazılı 14 kalem kışlık koruyucu giyim eşyası kapalı zarf usulü teklif almak sureti ile satın
alınacaktır.
2 - Işm ihale keşif bedeli toplam 135.150.000- TL. olup, İhaleye kısmen katılacak olan
istekliler teklif ettikleri toplam fiyatın %3'ü nispetinde geçici teminat verebilirler.
S.No
1 234567891011 121314-

Kod No.
48006
98507
81002
98500
98521
91001
88006
81010
93501
58372
98632
98602
93501
98505

Gıvim Eşyasının Adı
Güvenlik Ayakkabısı
Deri Ceket (Mont)
Kışlık Pantolon
Deri Eldiven
Lastik Çizme
Yağmurluk
Yün iç Takım
Takım Elbise
Gömlek
Kıravat
Palto
Tulum
İş Gömleği
Deri Yelek

Miktarı
379 Çift (22'si Bayan)
71 Adet
252 Adet
132 Çift
166 Çift
154 Adet
119 Tk.
81 Adet
81 Adet
79 Adet
22 Adet
199 Adet
98 Adet
19 Adet

3 - İhaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir.
Şartnameler;
TEDAŞ BALIKESİR ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ
Akıncılar Mah. Şehit Pamır Cad. No: 4
Tel: 2459600-132
BALIKESİR
adresinden 3.000.000 - TL. ücret karşılığı temin edilebilir.
4 - İhale ile ilgili teklifler, isteklilerce en geç 4/11/1996 gunu saat 14.00'e kadar Müesse
semiz Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gun saat 14.30'da alenen açılacaktır.
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24564/1-1
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ELEKTROFOREZ REAKTIF KİTİ SATIN ALINACAKTIR
Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi Satın Alma Komisyon Başkanlığından :

Sıra No: 1., Malzemenin Cinsi: Elektroforez Reaktif Kıti, Miktarı: 10.000 Test, Muham
men Bedel: 3.500.000.000- Tl.,Geçici Teminat: 105.000.000- TL., İhale Gün ve Saati:
30/10/1996 Çarş. 10.00,
1 - İhale yukarıda belirtilen muammen bedel ve geçici teminatla 84/8213 sayılı Yönetme
liğin 29/a maddesine göre TARSUS DEVLET HASTANESİ SAĞLIK KURULU odasında K A 
PALI TEKLİF USULÜ yapılacaktır.
2 - Şartname ekleri mesai günlerinde saat 9.00-16.00 arasında hastanemiz Döner Serma
ye Saymanlığında görülebileceği gibi isteyenlere 1.000.000 - TL. karşılığında verilebilir.
3 - isteklilerde aranılan belgeler:
a) İkametgah ilmühaberlerini,
b) 1996 yılına ait ıştişgal konusu açık Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve sanatkarlar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını,
c) Geçici teminat mektubu (teminatı nakit olarak yatırmak isteyenler Hastanemiz Döner
Sermaye veznesine yatıracaklardır.)
d) Şirket ise aslını veya noterden tasdikli imza sirkülerini, vekil ise noterden tasdikli 1996
yılına ait vekaletnamelerini ve imza sirküsünü,
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannameleri veya ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmelerini,
f) Tebligad adreslerini
4 - İç ve dış zarf içinde koyulacak tüm evraklar asılları veya noterden tasdikli olacaktır.
5 - İsteklilerin usulüne uygun olarak hazırladıkları teklif mektuplarını İhale Komisyon
Başkanlığına alındı makbuzu karşılığında vermeleri gerekmektedir, her türlü gecikme kabul edil
mez.
6 - Kurumumuz ihale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.
7 - Fiyatlarda K.D.V. hariçtir.
8 - İhaleye katılacak firmalar muhammen bedel üzerinden teklif vereceklerdir.
10 - İlan olunur.
24695/1-1
ELEK SEPETİ VE BAĞLAMA FLAŞI İMAL ETTİRİLECEKTİR
Etibank Kırka Boraks İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

1 - Müessesemiz konsantratör tesisinde mevcut, santrifüj kurutucu için 5 adet elek sepeti
ve 2 adet elek sepeti bağlama flanşı, teknik şartname ekindeki resimlere uygun olarak, teklif alma
şartnamesi teknik şartname ve sözleşme hükümleri dahilinde Müsesesemıze teslim şartı de imal
ettirilecektir.
2 - bu ışm ihalesi 5/11/1996 Salı günü saat 14.30'da Müessesemizin Kırka'dakı idari bi
nasında Satınalma ve İhale Komisyonumuzca yapılacak olup, son teklif verme saati aynı gün
14.00'a kadardır.
3 - Bu işin geçici teminatı teklif toplam tutarının % 3 (yüzdeüç) ü'dür.
4 - Geç yapılan müracaatlar ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - Teklif zarflan ihalede hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.
6 - İhale ile ilgili evraklar:
a) Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından,
b) Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden,
c) Etibank İzmir Alım Satım Müdürlüğünden,
d) Müsesesemiz Ticaret Müdürlüğünden, bedelsiz olarak temin edilebilir.
7 - Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanunu'na Tabii Değildir.24815/1-1
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TIBBİ ALET SATIN ALINACAKTIR
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satmalına Sigorta Müdürlüğünden:
Dosya No: 8101-135
1 - Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı 284 kalem Tıbbi Alet, Fiyat veya Teklif İsteme
Usulü, olmadığı takdirde Pazarlık Usulü ile satınalınacaktır.
2 - İsteklilerin İdari Şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını
engeç 31/10/1996 Perşembe günü çalışma saati sonuna kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK İş
Hanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulmak üzere posta ile gön
dermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
3 - Bu işe ait İdari Şartname çalışma saatleri içinde 1 No.lu Satınalma Komisyonundan
ücret karşılığında temin edilebilir.
4 - Malzeme bedeli K D V dahil olarak verilecektir.
5 - Geçici teminat miktarı isteklilerin KDV dahil olarak teklif ettikleri toplam bedelin
yüzde üçüdür. (% 3)
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine ihale etmekte veya istediği miktarda almakta serbesttir.
Not: Yerli Üretim Tıbbi Aletler İçin TSE Belgesi ile Üretici Firmanın Garanti Belgesi, Ya
bancı menşeyli Tıbbi Aletler için ise EN ISO 9001/EN 46001 Belgesi ile hem üretici hem de satı
cı firmanın Garanti Belgeleri ihale belgeleri ile birlikte verilecektir.
24568/1-1

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Dosya N o : 8101-99
1 - Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı 15 kalem Tıbbi Malzeme Fiyat veya Teklif İs
teme Usulü, olmadığı takdirde Pazarlık Usulü ile satınalınacaktır.
2 - İsteklilerin İdari Şartnamemiz esasi an dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını
engeç 31/10/1996 Perşembe günü çalışma saati sonuna kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK İş
Hanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurulmak üzere posta ile gön
dermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
3 - Bu işe ait İdari Şartname çalışma saatleri içinde 1 No.lu Satınalma Komisyonundan
ücret karşılığında temin edilebilir.
4 - Malzeme bedeli KDV dahil olarak verilecektir.
5 - Geçici teminat miktarı isteklilerin KDV dahil olarak teklif ettikleri toplam bedelin
yüzde üçüdür.. (% 3)
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine ihale etmekte veya istediği miktarda almakta serbesttir.
Not: Yerli Üretim Tıbbi Aletler İçin TSE Belgesi ile Üretici Firmanın Garanti Belgesi, Ya
bancı menşeyli Tıbbi Aletler için ise EN ISO 9001/EN 46001 Belgesi ile hem üretici hem de satı
cı firmanın Garanti Belgeleri ihale belgeleri ile birlikte verilecektir.
24567/1-1

İŞ MAKİNALARI SATIN ALINACAKTIR
İller Bankasından:
1 - Bankamızca dış piyasadan 2 adet sondaj makinası, 80 adet tij, 6 adet hammer (Çekiç)
ve 10 adet button bit kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
2 - Şartname bedeli 5.000.000., TL. olup, Bankamız merkezinde Malzeme Dairesi Baş
kanlığı ile Tugay Yolu No. 120 Kartal-Maltepe/İstanbul adresinde 1. Bölge Müdürlüğümüzde gö
rülerek alınabilir.
3 - Teklifler en geç 3/12/1996 günü saat 12.00'ye kadar Bankamız Merkezinde Giren
Evrak Bölümüne teslim edilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da toplanacak Satınalma
Komisyonunda açılacaktır.
4 - Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun ek ve diğişikleri kapsa
mında değildir.
24555/1 -1
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İNŞAAT İŞf Y A P T I R I L A C A K T I R
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 - K.T.Ü. Tıp Fakültesi Amfileri inşaatı işi 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi
nin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edüen bedeli 47.000.000.000 - TL.'dir.
4 - İhale 8/11/1996 Cuma günü saat 14.00'de K T U Rektörlüğü İhale Komisyonu Odasın
da yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak KTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında me
sai saatleri içinde görülebilecektir.
6 - İSTEKLLERİN: "Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İha
le Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak:
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 31/10/1996 Perşembe günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (Asimi ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini),
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 2886 sayılı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
0 1990-1994 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Ver
gi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi,
g) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
h) Yapı Araçları Taahhütnamesini,
i) Teknik Personel Taahhütnamesini,
j) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale Şartnamesinde ve İhael Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel
geleri, vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde 1 ve m fıkralarındaki bilgi ve
belgeler aranmaz.
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 8/11/1996 Cuma günü saat 14.00'e
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a) İç zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgsesi,
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c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak Grışim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun Noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan- Ortaklık Sözleşmesi,
f) KTÜ Rektörlüğü adına alınmış 1.410.000.000 - TL. tutarında geçici teminata ait alındı
veya banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye
Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan is
teklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazana
mayanların teklif zarflan açılmadan geri venlecektır.
9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
24697/1-1

•

BOR ARAŞTIRMA MERKEZİ İÇİN LABORATUVAR CİHAZLARI
SATIN ALINACKATIR
Etibank Genel Müdürlüğünden :

1 - Genel Müdürlüğümüz Bor Ürünleri Araştırma Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Bor
Araştırma Merkezi için
- 2 adet çeker ocak
- 1 adet sıvı numune alıcı
- 1 adet şiddetli kuru manyetik aymcı
- 2 adet el mıknatısı
- standart numuneler
satın alınacaktır.
Teklifler en geç 25/11/1996 tarih, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak
Servısı'ne kapalı zarf içinde teslim edilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.00'de Satınalma
Dairesi Başkanlığında oluşturulacak Komisyonda hazır bulunacak teklif sahiplerinin huzurunda
açılacaktır.
2 - Yukanda belirtilen ihalemiz hem yurtdışı, hem de yurtiçi firmalara açık bir ihale olup,
yurtdışı firmalar ihalemize direkt olarak katılacağı gibi teklifleri vermek üzere yetkilendirilmiş
olan Türkiye Müemessılleri aracılığı ile de katılabilirler. Ancak, ithalat işlemleri Kuruluşumuz ta
rafından gerçekleştirilecektir.
3 - Konu ile ilgili teknik ve ticari şartnameler Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Daire
si Başkanlığı Cihan Sokak No: 2 Sıhhiye/ANKARA ve Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğü
Meşrutiyet Cad. No: 241 Tepebaşı/İSTANBUL adreslenne yapılacak yazılı müracaat karşılığı te
min edilebilir.
4 - Sozkonusu ihaleye ait teknik ve ticari şartnameler bizzat Kurumumuzdan temin edil
miş olacak ve şartname asılları teklif evrakları ile birlikte okunup kabul edildiğine dair imzalan
mış olarak Kurumumuza verilecektir.
5 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır.
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.
24814/1-1
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İller Bankasından:

1 - Bankamızca İç piyasadan 1 adet çözünmüş oksijen elektrodu, 8 adet dispenser, 1 adet
soxhlet ısıtıcısı, 8 adet soxhlet ekstroksyon cihazı, 4 adet balon ısıtıcısı, 2 adet siyanür destılasyon
aparatı, 1 adet homojenızator şaftı, 2 adet ayarlanabilir yükseltme platformu (lablıft), 2 adet man
yetik kanştmcı-ısıtıcısı (Hot Plate), 2 adet tekçrleklı laboratuvar taşıma masası, 1 adet soğutucu,
12 adet ayırma hunisi tutucusu, 12 adet fıltrasyon hunisi tutucusu ve 3 adet tugsten-karbid uçlu
cam yazma kalemi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
2 - Şartname bedeli 1.000.000., TL. olup, Bankamız merkezinde Malzeme Dairesi Baş
kanlığı ile Tugay Yolu No. 120 Kartal-Maltepe/Istanbul adresinde 1. Bölge Müdürlüğümüzde gö
rülerek alınabilir.
3 - Teklifler en geç 5/11/1996 gunu saat 12.00'ye kadar Bankamız Merkezinde Giren Ev
rak Bölümüne teslim edilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da toplanacak Satınalma Ko
misyonunda açılacaktır.
4 - Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun ek ve dığışiklen kapsa
mında değildir.
24556/1-1
MUHTELİF ÇAMAŞIRHANE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığından:

Şirketimiz ihtiyacı aşağıda belirtilen malzemelerin temini için "Kapalı Zarf' usulü ile iha
leye çıkılmıştır. Konu ihaleye ait şartnameler "Evliya Çelebi Caddesi No: 6 Kasımpaşa/istanbul"
adresindeki Başkanlığımızdan bedeli mukabili temin edilebilir.
Teklifler en geç aşağıda belirtilen tarihte saat 15.00'e kadar Başkanlığımıza ulaştırılmış
olacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabı değildir.
Şart. Bed. Son Teklif
Geç. Tem. (KDV Dahil)
Verme
Dosya No Malzemenin Cinsi
Miktarı
TL,
TL.
Tarihi
1996/1111
Sanayi Tıp
- Çamaşır Yıkama Mak.
2
95.000.000
500.000
6/11/1996
- Çamaşır Sıkma Mak.
1
- Çamaşır Kurutma Mak.
1
- Elekt. Kurutmalı Silindir
Utu Mak.
1
- Kurutmalı Çamaşır
yıkama Mak. (Ev tipi)
24691/1-1
DAİRE SATILACAKTIR
Altınoluk Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait iskele Mahallesi Soğuksu Mevkiinde bulunan 3027-G
paftadaki 2 adet Daire 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satılacak
tır.
2 - Daireler 31/10/1996 Perşembe gunu saat 15.00'te açık artırma suretiyle, Belediye En
cümeninden kurulu ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak olan 2 adet daire ayrı, ayrı kalemler halinde ihale edilecek olup, da
irelerle ilgili bilgiler aşağıdadır.
Muh. Bed.
Geç. Tem.
Daire No
Parsel No
Pafta No
M2'sı
TL.
TL.
1- 5Nolu
7086
3027-G
48
1.400.000.000 42.000.000
2- lNolu
7086
3027-G
78
1.800.000.000 54.000.000
4 - Dairelerin satış ile ilgili ihale şartnamesi Altınoluk Belediyesi muhasebe memurlu
ğunda görülebilir. Ayrıca 0-266-3961564 ve 3961565 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.
24809/1-1
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünden :
MUĞLA

Deponun
Emvalin
Yol
Adı
Durumu
Cins ve Nev'i
Düzeyin Asfalt Çz.2.S.Kısa Tomruk
"
Muratlar
Çk.2.S.Normal Tomruk
Karatas
Çz.2.S.Normal Tomruk
"
Karatas
Çz.2.S.Kısa Tomruk
Düzeyin
Çz.3.S.Normal Tomruk
"
Düşeyin
Çz.3.S.Kısa Tomruk
Muratlar
Çk.3.S.Normal Tomruk
"
Muratlar
Çk.3.S.Kısa Tomruk
Muratlar
ÇzJ.S.Normal Tomruk
Muratlar
Çz.3.S.Kısa Tomruk
Muratlar
Çz.3.S.Kısa Tomruk
Karatas
Çz.3.S.Normal Tomruk
Karatas
Çz.3.S.Kısa Tomruk
Çz.3.S.Kısa Tomruk
Karatas
Düzeyin
Çk.Tel Direk (7.00 Mt.)
Düzeyin
Çk.Tel Direk (8.00 Mt.)
Düzeyin
Çz.Tel Direk (8.00 Mt)
Çk.2.S.Maden Direk
Düzeyin
"
Düzeyin
Çz.2.S.Maden Direk
Muraüar
Çk.2.S.Maden Direk
Muratlar
Çz.2.S.Maden Direk
Karatas
Çz.2.S.Maden Direk
"
Düzeyin
Çz. Sanayi Odunu
Muratlar
Çk.Sanayi Odunu
Muratlar
Çz.Sanayi Odunu
Karatas
Çz.Sanayi Odunu
Karatas
İbreli Yakacak Odun
GENEL TOPLAM

Muh.
Bedeli
Parti
(TL.)
Adedi Adet
M3.
18.219
10.400.000
1
62
1
22 11.363 13.125.000
2
159 52.979 11.200.000
6
486 153.915 10.400.000
2
232 53.160 6.750.000
6
508 86.550 5.400.000
1
109 17.436 8.100.000
9.839 7.200.000
1
36
4
540 119.435 7.380.000
3
281 60.863 5.850.000
1
98 36.500 6.500.000
4
457 109.877 6.750.000
5
976 181.989 5.400.000
1 • 123 22.310 6.000.000
4
450 68.606 6.430.000
4
472 94.424 6.700.000
1
58 12.105 6.700.000
1
217 15.460 6.200.000
6 1.719 141.213 5.800.000
1
87 10.187 6.200.000
2
319 27.949 5.800.000
3 1.182 99.871 5.800.000
12 1.607 189.830 4.400.000
2
137 20.982 5.000.000
1
86 10.412 5.000.000
9 2.287 209.373 4.400.000
35
1049 St. 1.800.000
119 12.7101834.847 M3.
1049 STER

-

%3
Teminatı
(TL.)
5.700.000
4.500.000
17.800.000
48.050.000
10.800.000
14.000.000
4.250.000
2.150.000
26.450.000
10.700.000
7.100.000
22.250.000
29.500.000
4.000.000
13.250.000
19.000.000
2.450.000
2.900.000
24.600.000
1.900.000
4.900.000
17.400.000
25.000.000
3.150.000
1.550.000
27.650.000
56.650.000
407.650.000

1 - İşletmemize bağlı muhtelif depolarından, yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri
30/10/1996 Çarşamba günü, saat 13.30'da vadeli ve açık arttırmak olarak satışı yapılacaktır.
2 - Satış Şartnameleri, Satış Öncesi Bilgi Cetveli, Muğla, İzmir, Denizli, Ankara, İstan
bul ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinden görülebilir.
3 - Satış vergileri ile birlikte, % 50'si peşin, ibreli yapacaklarda bakiyesi ilk üç ay da
ödenmesi halinde faizsiz, dört ay olarak talep edilmesi durumunda aylık % 5 beş ay olarak talep
edilmesi durumunda aylık % 6, Altı ay durumunda aylık % 7 vade faizi uygulanacak; yakacak
odunlarda ise, % 50'si peşin, bakiyesi vade faiziyle birlikte üç ay % 5 aylık faiz uygulanacaktır.
4 - Alıcının, belirli gün ve saatte, almak istedikleri partilerin, muvakkat teminatlarını, İş
letme Veznesine yatırarak, Komisyona müracaatları ilan olunur.
24807/1-1
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İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Edirne Belediye B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :
1 - Edime belediyesine kreş yapılması ikmal inşaatı işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu
nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu ışın ihalesinde 9 Şubat 1996 tarih ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kirlerler hak
kında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - Işın tahmini bedeli (18.650.000.000) TL.'dır.
4 - ihale 5/11/1996 Salı günü saat 15.00'da belediye encümeni huzurunda meclis salonun
da yapılacaktır.
5 - ihale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saati içinde 5.000.000 - TL. karşılığında Fen
işleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
6 - isteklilerin "Yapım işlen için kapalı teklif usulü ile ihale şatnamesi"ne "İhale şartna
mesine Ek Özel Şartname"ye "yapı tesis ve onanm işlen ihalelenne Katılma Yönetmelıği"ne ve
2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliğ hükümlerine uygun olarak;
A - ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannı tespiti ıçm 24/10/1996 Perşembe günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar mü
teahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek şartıyla tasdikli suretini)
b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesini
c) istekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerini
d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak ginşim beyannamesiyle ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmelerim,
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllanna ait gelir ve kurumlar vergileri borcu olmadığına dair vergi
dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi,
g) Mahalli durum bildirisi ve belgelenni,
h) Yapı araçlan taahhütnamesini,
ı) Teknik personel taahhütnamesini,
j) Halen Taahhüdündeki işler bildınsı ve belgelenni,
k) Fırmalann faaliyet suresi ile ilgili beyanı ve belgelerim,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgele
ri vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde L ve M fıkralarındaki bilgi
ve belgeler aranmaz.
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10 undan az olmaması gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacaktan
teklıflenni aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 5/11/1996 Salı günü saat 12.00'a kadar sı
ra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyon başkanlığına vermelen gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf,
b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnamelenyle vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sırkülen,
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e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesındekı örneğine uygun noter tasdikli ortak
girişim beyannamesıyle ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
f) Edirne Belediye Başkanlığınca alınmış 559.500.000- TL. tutarındaki geçici teminata
ait alındı veya banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere daha önceden ihaleye katıl
ma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar hazır bulunan isteklile
rin önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanmayan
ların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
23989/1-1

•

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 - Aşağıda yen, adı, turu, keşif bedeli, geçici teminatı yazılı SA.Ü.ESENTEPE KAMPU
SU İMAR PLANI REVİZYONU - ALTYAPI TESİSLERİNİN V E ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN
ETÜT-PROJE ışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı
Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 9 Şubat 1996 tanh ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"1996 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanmayacaktır.
3 - İşın tahmin edilen bedeli 23.000.000.000 - TL.'dir. Keşif Özetine KDV dahil değildir.
4 - ihale 6/11/1996 Çarşamba saat 14.00'da SA.Ü. Esentepe Kampusu Rektörlük Yemek
hanesinde yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak SA.Ü. Yapı işleri Teknik Daire Başkanlığı servisinde
mesai saatleri içinde görülebilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN: "Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesi"ne, "İhale Şartnamesine
Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmelıği"ne uygun
olarak;
A) İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 30/10/1996 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanhğı'ndan alınmış (B) grubundan en az bu işin keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesini, ilgili Meslek Odasından alınmış Oda Tescil Belgesini, (aslını ibraz
etmek şartıyla Noter tasdikli suretini),
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) istekli şirket ise kamtlayıcı belgelerim, Teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlannı belirten öğrenim belgelerini,
d) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını,
f) 1990-1994 (5 yıl) Yıllanna ait Gelirler veya Kurumlar Vergi borcu olmadığına dair Ver
gi Dairesinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi,
g) Malı Durum Bildınsı ve belgelennı,
h) Alet ve Donanım Bıldınsıni,
ı) Teknik Personel Taahhütnamesini,
j) Halen taahhüdündeki işler bildınsı ve belgelerini,
k) Firmanın faaliyet suresi ile ilgili beyanını ve belgelerini,

Sayfa: 60

18 Ekim 1996-Sayı: 22791

RESMİ GAZETE

1) Son 10 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini,
m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanını,
n) İhale Şartnamesinde ve ihale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgelen,
vermesi,
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması,
Gerekmektedir.
B) İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacaklan
tekliflerini, aym şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 6/11/19996 Çarşamba günü saat 14.00'e
kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a) Iç Zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirkulen,
d) Isteklılenn adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselenn vekaletnamelen ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesındeki örneğine uygun noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi,
f) Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne hitaben işin adına düzenlenmiş aşağıda miktan ya
zılı geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu,
7 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya
içensındekı herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapı
lacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye Katılma Belgesi venlmeyecek, Yeterlik sonu
cu İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılma Belgesi almaya hak kazanamayanlann
teklif zarflan açılmadan iade edilecektir.
9 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir.
İşın Yeri - Adı ve Türü: Esentepe Kampusu SA.Ü.Kampüsü İmar Planı Revizyonu-Altyapı Tesislennın ve Çeşitli Ünitelenn Etüt-Projesi, Keşif Bedeli: 23.000.000.000,- TL., Geçici Te
minatı: 690.000.000 - TL.
İlan olunur.
24429/1-1

•

POLIETILEN NAYLON TORBA TEMİN EDİLECEKTİR
Etibank Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

1 - Müessesemiz ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılmak üzere;
- 400.000 Adet 25 Kg.lık
- 625.000 Adet 50 Kg.lık Polıetılen Torba imal ettirilecektir.
2 - Bu ışın geçici teminatı 1.100.000.000 - TL. (Y.Bırmilyaryüzmilyon) Liradır.
3 - ihaleye iştirak etmek isteyenler şartname ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve
saatleri ıçensinde Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edebilirler.
4 - İhale 5/11/1996 Salı günü saat 14.00'de Müessesemiz İdari binasında iştirakçilerin hu
zurunda kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. Tekliflenn ihale günü saat 13.30'a kadar Muha
berat Şefliğine venlmiş olmalan gerekmektedir. Bundan sonra yapılacak müracaatlar ile postada
vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir.
23782/1-1
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MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
TED AŞ Uşak Elektrik Dağıtım Müessesesinden:

1 - Müessesemizin işçi personeli için aşağıda cins ve miktarı belirtilen muhtelif giyim eş
yaları uç grup halinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.
Geç. Tem.
Dosya Bed.
Adedı
TL.
TL.
Malzemenin Cinsi
GRUP-1
Den Yelek
20
40.000.000
Deri ceket
58
600.000
Den eldiven
38
KDV Dahil
GRUP-2
Iş tulumu
119
Kışlık pantolon
118
Muşamba yağmurluk
60
Yün fanila
109
600.000
40.000.000
KDV Dahil
Yun külot
109
109
Yun çorap
Yün eldiven
109
Yün başlık
109
GRUP-3
Güvenlik ayakkabısı (bot)
113
20.000.000
Çelik bot
6
400.000
Lastik çizme
79
KDV Dahil
2 - ihaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler A. Yılancıoğlu İşhanı (Tel=2233450) Uşak adresımizdeki Makına İkmal ve Satınalma Müdürlüğünden bedeli mu
kabilinde temin edilebilir.
3 - İhaleye katılacaklar tekliflenni en geç 31 Ekim 1996 günü saat 12.00'ye kadar ay
nı adresteki muhaberat servisine vermiş olacaktır. İhale aynı gün ve saat 14.00'de yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediği
ne kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24562/1-1

•
ARAÇ ÜZERİNE VİNÇ DONANIM İLAVESİ YAPTIRILACAKTIR
Balıkesir Elektrik Dağıtım Müessesesinden:

Müessesemızce, aşağıda işin adı, İhale keşif bedeli, Geçici teminatı ve Dosya satış bedeli
yazılı Mevcut araç üzenne vinç donanım ilavesi kapalı teklif almak sureti ile yaptırılacaktır.
İh.Keşif
Geç. Tem.
KDV Dahil
S. No İşin Cinsi ve Özelliği
Bed. TL.
TL.
Do.Sa.Bed. TL.
1 Mevcut araç üzenne kovalı
1.200.000.000 60.000.000
2.500.000
vinç donanımı ilavesi
2 Mevcut Traktör üzerine vinç 1.500.000.000 75.000.000
donanım ilavesi
1 - ihaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir.
Şartnameler;
TEDAŞ Balıkesir Elektrik Dağıtım Müessesesi
Akıncılar Mah. Şehıtpamır Cad. No: 4
Tel : 24559600-132
BALIKESİR
Adresinden ücret karşılığında temin edilebilir.
2 - İhale ile ilgili teklifler, ısteklılerce en geç 31/10/1996 günü saat 14.00'a kadar Mües
sesemiz Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gun saat 14.30'da alenen açılacak
tır.
3 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabı olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24224/1-1
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
Pos Orman işletme Müdürlüğünden :
İh
: Adana
İlçesi
:Aladağ 30/10/1996 TARİHLİ AÇIK ARTIRMALI Telefon
591 2021
İşletmesi : Pos
SATIŞA AİT İLAN LİSTESİ
Fax
: 591 2233
Üretim Yılı: 1996
Banka Hes.No : 30423/35-7
Muh.
%3
Parti
M ı k ta rı
Bedeli
Geç.Tem.
Deposu
Cins ve Nev'i
Adet Adet M3.Dm3.
(TU
(TL.)
Sucak
47
32.672 19.200.000
l.S.NB.Çk.T.
2
18.800.000
Sucak
70
40.895 17.600.000
l.S.KB.Çk.T.
2
26.800.000
Akören
33
15.564 17.600.000
l.S.KB.Çk.T.
1
8.200.000
Sucak
37
29.143 14.400.000
2.S.NB.Çk.T.
1
12.600.000
Sucak
35
27.989 13.200.000
2.S.KB.Çk.T.
1
11.100.000
Akören
96
37.328 13.200.000
2.S.KB.Çk.T.
2
14.800.000
Akören
520
138.341
3.S.NB.Çk.T.
5
9.000.000
37.300.000
Akören
427
86.637
3.S.NB.Çk.T.
4
8.329.000
21.650.000 % 19 İ
Akören
68
12.861
3.S.NB.Çk.T.
1
7.100.000
2.740.000 % 31 İ
Sucak
2.040
589.863
3.S.NB.Çk.T.
9.000.000
157.840.000
18
Sucak
1.004
428.732
3.S.KB.Çk.T.
7.300.000
93.840.000
15
Akoren
1.102
289.848
3.S.KB.Çk.T.
7.300.000
63.480.000
13
Akören
81
14.737
3.S.KB.Çk.T.
6.871.000
3.030.000 % 19 I
1
Sucak
54
20.857 11.700.000
2.S.NB.Çz.T.
7.320.000
1
Sucak
4.853
980.047
3.S.NB.Çz.T.
7.900.000
232.350.000
33
Sucak
3.628
593.208
3-S.KB.Çz.T.
6.100.000
109.480.000
21
Akören
111
21.926
3-S.NB.Çz.T.
7.334.000
4.820.000 %20I
1
Akoren
282
39.199
3-S.KB.Çz.T.
6.100.000
7.170.000
1
Akören
300
32.925
3.S.KB.Çz.T.
5.606.000
5.540.000 %20I
1
Akoren
155
24.399
3.S.NB.Gök.T.
7.000.000
5.120.000
1
Akören
339
50.589
3.S.KB.Gök.T.
6.000.000
9.100.000
2
Akören
712
37.306
2.S.Çk.Mad.D.
6.100.000
6.820.000
1
Akören
1.334
68.350
2.S.Çz.Mad.D.
6.100.000
12.510.000
3
Akoren
398
26.256
2.S.Gök.Mad.D.
6.000.000
4.730.000
1
Sucak
4.391
214.128
2.S.Çz.Mad.D.
5.500.000
35.310.000 % 15 İ
11
Sucak
399
24.351
2.S.Çz.Mad.D.
5.142.000
3.760.000 %20I
1
Akören
468
63.720
Çk.San.Odunu
5.000.000
9.560.000
3
Akören
1.260
102.327
Gök.San.Odunu
5.000.000
15.340.000
5
Akören
1.239
80.767
Çz.San.Odunu
5.000.000
12.127.000
3
Sucak
3.352
273.554
Çz.San.Odunu
5.000.000
41.030.000
11 28835
994.267.000
166
4398.519
1 - İşletmemiz Sucak ve Akören Son Depolarında bulunan yukarda cins ve miktarları ya_ zıh 166 parti çeşitli cins orman emvalinin % 50'sı ile vergileri peşin gen kalan % 50'sı için 6 ay
vade uygulanmak suretiyle açık artırmalı satışa çıkartılmıştır, ilk 3 ayda bakiye bedelinin tamamı
nın yatırılması halinde herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Vade süresinin 4 ay olarak talep edil
mesi durumunda aylık % 5,5 ay talep edilmesi durumunda aylık % 6,6 ay talep edilmesi durumun
da satışın yapıldığı tarihten itibaren her ay için ödeme gününe kadar aylık % 7 vade faizi uy
gulanacaktır.
2 - Açık Artırma 30/10/1996 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 13.00'da İşletmemiz
Lokalmde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 - Bu satışa ait ilan, satış öncesi bilgi cetveli ve şartname; Orman Genel Müdürlüğü
Adana Orman Bölge Mudurluğu, Civar işletmeler, Aladağ ve Akoren Belediye Başkanlıkları,
İskenderun ve Ceyhan Orman İşletme Şeflikleri ile işletmemizde görülebilir.
4 - Satış şartnamede yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılır. Satışa iştirak edeceklerin
son sene vizesi yapılmış Ticaret ve Sanayi Odası Belgelen ile Noterden tasdikli ikametgahı arını
vermeleri şarttır. Bu belgeleri getırmıyenler satışa iştirak ettinlmıyecektir.
~~
5 - Alıcılann belirtilen gün ve saatte İşletmemiz Lokalinde hazır bulunmalan, İhale
saatinden bir saat öncesine kadar geçici temınatlannı İşletmemize yatırmalan ve katılacaklann
teminat makbuzlan ile birlikte Satış Komisyonuna Muracaatlan şarttır.
6 - Alıcılar Teminat yatırmadıklan partilere pey süremezler.
7 - Pazarlığa kalan mallar ORÜS'e venlecektır.
İlan olunur.
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MUHTELİF MALZEME, İLAÇ VE ALETLER SATIN ALINACAKTIR
Bursa Zubeyde Hanım Doğumevi Baştabibliği Döner Sermaye Saymanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığından :

Malzemenin Cinsi
1 - ilaç
2-Tıbbi Sarf Mal.
3 - Basılı Evrak
4- Tıb.Dem.ve Cer.Al.
5- Laboratuvar Mal.
İhale Tarihi
1- 30/10/1996 Çarşamba
2- 30/10/1996 Çarşamba
3- 30/10/1996 Çarşamba
4- 31/10/1996 Perşembe
5- 31/10/1996 Perşembe

Miktarı
70 Kalem
75 Kalem
12 Kalem
27 Kalem
62 Kalem
İhale Saati
10.30
13.30
14.30
11.00
12.30

Muh. Bed.
(TL.)
9.622.450.000
12.322.275.000
331.750.000
2.434.210.000
11.975.220.000

Geç. Tem.
(TL.)
288.673.500
369.668.250
9.952.500
73.026.300
359.256.600

İhale Şekli
Kapalı Teklif (Kalem Kalem)
Kapalı Teklif (Kalem Kalem)
Kapalı Teklif (Tamamı Üzerinden)
Açık Teklif
Açık Teklif

1 - Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi Birimlerinin 1996 Mali Yılı ihtiyacı olan
70 Kalem İlaç, 75 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve 12 Kalem Basılı Evrak Kapalı Teklif Usulü ile,
27 Kalem Tıbbi Demirbaş ve Cerrahı Aletle 62 Kalem Laboratuvar Malzemeleri Açık Teklif Usu
lü ile 2886 sayılı kanun ve 84/8213 sayılı Döner Sermaye ihale Yönetmeliği gereği ihaleye çıkar
tılmıştır.
2 - Cins ve miktarı, Muhammen Bedeli, Geçici Temmatı, ihale Şekli, Tarih ve Saatleri be
lirlenen malzemelerin İdari ve Teknik Şartnameleri ile ekleri mesai saatleri dahilinde Zübeyde Ha
nım Doğumevi Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir.
3 - İhaleler yukarıda belirlenen gün ve saatlerde Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi Başta
bibliği toplantı odasında yapılacaktır.
4 - İhaleye iştirak edecekler, bu işler için hazırlanan İdari şartnamenin 3. maddesinde is
tenen yasal belgeler (bir asıl, bir suret) ile birlikte hazırladıkları teklif mektuplarını koydukları ka
palı zarfı ihale saatine kadar Döner Sermaye Saymanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığına tes
lim edeceklerdir.
5 - İhale, muhammen bedelin üzerinden indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
6 - Yatırılan teminatlar nakit veya Devlet tahvili ise Zübeyde Hanım Doğumevi Döner
Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılmak sureti ile alacaktan makbuz, şayet Banka Teminatı ve
rilecekse (limit dahilinde) ikinci zarfa koyulacaktır.
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
İlan olunur.
24561/1-1
± % 30 TOLERANSLI 12.000.000 ADET PP+PE GÜBRE TORBASI
SATIN ALINACAKTIR
Gemlik Gübre Sanayii A.S. Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüzün 1997 yılı ihtiyacı için 12.000.000 (Onikimilyon) adet (±%30 to
leranslı) PP+PE Gübre Torbası 1 Aralık 1996 tarihinden itibaren teslimata başlamak kaydıyla ka
palı teklif usulü satın alınacaktır.
Kapalı teklif mektubu verme son günü 30/10/1996 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar
olup, ihale ile ilgili şartname;
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğünden
10.000.000,-TL. makbuz karşılığında temm edilebilir.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak
ta, bölmekte veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
24690/1-1
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MAKİNA V E CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 - Üruversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyacı olan 44 (Kırkdört) kalem makina ve cihaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı tek
lif usulü ile ihale edilecektir.
2 - Makına ve Cihazlara ait idari ve teknik şartnameler Üniversitemiz Satın Alma Müdür
lüğünden hergün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında görülebilir, veya 1.500.000 - TL. bedel karşılı
ğında alınabilir.
3 - İhale 5/11/1996 Salı günü 14.30'da Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlı
ğı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4 - Satınalınacak 44 kalem makina ve cihazın tahmin edilen bedeli 30.622.000.000 - TL.
olup, geçici teminatı 918.660.000 - TL.dir.
5 - İstekliler kalemlerin tümüne girebilecekleri gibi, ayn ayn teklif zarfi ve geçici teminat
vermek kaydıyla diledikleri kalem ve kalemlere katılabilirler.
6 - Satın Alma Komisyonu teklif edilen malana ve cihazlardan istediğini alıp almamakta
veya uygun bedeli tesbitte serbesttir.
7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için bildirilen tahmini bedelin % 3'ü (yüzdeüçü) ora
nında teminatlarını Gaziantep Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığı veznesine makbuz mukabilin
de yatırmaları gerekmektedir. Teminatların Banka Teminatı olması halinde bunlar limit içi ve sü
resiz olacaktır.
8 - İsteklilerin ihaleye girebilmesi için;
a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (1996 yılma ait olmalıdır.)
c) İmza Sirküleri ve geçici teminat verilmesi,
d) İdari şartnamede istenilecek diğer belgeleri vermeleri.
9 - İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine ve idari şartnameye gö
re hazırlayacakları zarflarını ihale saatine kadar Üniversitemiz Satın Alma Müdürlüğüne sıra nu
maralı alındıları karşılığında teslim edeceklerdir.
10 - Teklif mektuplarının postayla gönderilmesi halinde postadaki vaki gecikmeler ile
telgrafla yapılan başvurular geçersizdir.
İlan olunur.
*
24558/1-1
46 ADET AVCI YELEĞİ V E 8 ADET DERİ GOCUK SATİN ALINACAKTIR
Aksaray Azmi Milli T.A.S. Genel Müdürlüğünden :
Şirketimizin ihtiyacı olan 46 Adet Avcı Yeleği ve 8 Adet Deri Gocuk Teknik ve İdari Şart
namesine uygun olarak satın alınacaktır.
1 - Sarın alma işlemine ait şartnameler Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebi
lir.
2 - İhale, 30/10/1996 günü saat 14.00'de kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yapıla
caktır.
3 - Enson teklif verme günü 30/10/19% günü saat 14.00'e kadardır.
4 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5 - İhaleyi kazanan firma satın alınacak toplam bedelin binde 3,6'sı oranında karar pulu
nu da ödemek zorundadır.
6 - Kuruluşumuz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir.
7 - İstekliler daha ayrıntılı bilgiyi (O 382) 213 1048, 213 1226 - 213 1227 Nohı Telefon,
veya (0382) 213 1098 Nolu fax'dan öğrenebilirler. j
24559/1-1
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ARAÇ KİRALANACAKTIR
Erzincan Seker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 - Fabrikamız ve Ziraat Bölge Şefliklerimizin ihtiyacı olan hizmet araçları kiralama su
retiyle temin edilecektir. Hizmet araçları kiralama işinin ihalesi 28/10/1996 Pazartesi günü saat
14.00'de Fabrikamız Ofis binasında yapılacaktır.

İhtiyaç Yeri

ihtiyaç konusu araçlara ait bilgiler
Adedi
Modeli ve Tipi

Fabrika Ziraat Servisi
Fabrika idare Servisi
Erzincan Ziraat Bölge Şef.
Kelkit Ziraat Bölge Şefliği
Suşehri Ziraat Bölge Bölge Şefi.
Şiran Ziraat Bölge Şefliği
Refahiye Ziraat Bölge Şefi.

1 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet

94 Modelden
94 Modelden
94 Modelden
94 Modelden
94 Modelden
94 Modelden
94 Modelden

Eski Olmayan
Eski Olmayan
Eski Olmayan
Eski Olmayan
Eski Olmayan
Eski Olmayan
Eski Olmayan

Statıon
Klimalı Yerli Oto
Station
Station
Station
Station
Station

2 - İhaleye iştirak edecekler gerçek usulde vergi mükellefi olacaklardır, ödemeler müteah
hidin keseceği fatura karşılığında yapılacaktır.
3 - Her bölge için ayn ayn teklif venlecek ve her bölgenin aracı için ayn ayn araç basma
30.000.000,-(Otuzmılyon ve 00/00) TL. geçici teminat yatırılacaktır.
4 - Iştirakçılenn ihale gün ve saatinde Fabrikamızda bulunmaları şarttır.
5 - Konu ile ilgili şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir.
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta serbest
tir.
24685/1-1

MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinin ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen bir paket da
hilindeki cihazlar Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmelığmin^O. maddesine uygun olarak
san ihale olarak kapalı zarf usulü ile aşağıda belirtilen gun ve saatlerde S.Ü. Tıp Fakültesi Döner
Sermaye işletme Müdürlüğünce ihale edilecektir.
1 - İstekliler 1996 malı yılı tasdikli Ticaret odası belgesi, geçici teminata ait belge ile şart
namelerde belirtilen diğer belgeleri ile birlikte ihale günü, ihale saatine kadar, Komisyon Başkan
lığına sıra numaralı makbuz karşılığı vereceklerdir.
2 - 5 Kalem cihaz bir paket olup, tamamına tek teklif verilecektir.
3 - ihale dosyasının şartnamelen mesai saatlen dahilinde, Döner Sermaye işletme Müdür
lüğünden paket dosya için 50.000.000,-TL. karşılığı temin edilebilir.
4 - 2886 Sayılı Kanuna bağlı olmayıp, Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta veya diledi
ğine yapmakta serbesttir.
5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
Cihazın Cinsi: Paket Dosya (1.5 T Manyetik Rezonans Sistemi, Gamma Kamera Sistemi,
Renkli Doopler Ekokardiyoğrafi, Efor Testi Sistemi ve Renkli Doopler Ultrasonoğrafi.), Miktan :
1 Paket, Tahmini Bedeli: 325.000.000.000,-TL., Geçici Teminatı: 9.750.000.000,-TL., İhale Ta
rihi : 31/10/1996, İhale Saati: 09.00
24693/1-1
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Ankara J. İkm. Mrk. K.lığı 2 No.lu İhale Komisyonu Başkanlığından:

1 - Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihleri yazılı ikmal
maddeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine gore kapalı teklif usulü ihale ile
satın alınacaktır.
2 - İhale konusu ikmal maddelerine ait şartname ve eklen çalışma saatleri ıçensmde ANKARA-Güvercınhk J. Ik. Mrk.K.lığı 2 No.lu Ih. Kom. Bşk.lığı ile İSTANBUL-Kartal
J.İk.Mrk.K.lığı ve İZMIR-Bornova J. İkmal Grup K.lığında bedelsiz olarak görülebilir.
3 - Istekhlenn ihale tarih ve saatine kadar Yasal ve örneğine uygun şekilde düzenleye
cekleri teklif mektuplan ile şartname ve eklennde istenen diğer belgeleri 2 No.lu J. İhale Komis
yon Bşk.lığında bulunacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden vermelen gerekmektedir.
Posta dahil herturlu gecıkmelenn kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Tah.Bedeh
Geç.Teminatı
ihale Tarih
Cinsi
Miktan
TL.
TL.
ve Saati
Galvanizli Tel 3 mm.lık
300.000 Kg.
16.500.000.000
495.000.000
30 Ekim 1996
Saat: 10.30
İnşaat Malzemesi
40 Kalem
9.983.701.000
299.512.000
30 Ekim 1996
Saat: 11.30
24817/1-1
SÜT VE YOĞURT SATIN ALINACAKTIR
M.S.B. Erzurum İç Ted. Blg. Bşk. Sat. Al. Kom. Başkanlığından:

Erzurum garnizonu askeri birliklerin ihtiyacı ıçm aşağıda Cinsleri, Mıktarlan, Tahmini Fi
yatları, Tahmini Tutarları, Geçici Temınatlan ile ihale gün ve saatleri yazılı ihtiyaç maddeleri sa
tın alınacaktır, ihaleler 2886 sayılı Yasanın 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile komisyo
numuz ihale salonunda yapılacaktır. Bu işlere ait şartnameler ve eklen Komisyonumuzda, Ankara-İstanbul Iç Ted. Blg. Bşk.lıklannda mesai saatlen dahilinde görülebilir. İsteklılenn M.S.B. Er
zurum İç Tedarik Bölge Başkanlığı Sat. Al. Kom. Bşk.lığı adına yazacaktan teklif mektuplarını,
imza sırkülennı, ilgisine gore Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı ol
duğunu gösteren belge (tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sana
yi Odasından 1996 yılı içinde alınmış belge) ve istenecek diğer belgeler (istenen tüm belgelerin
aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.) ile birlikte ihale saatine kadar komisyona vermeleri şart
tır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Tah.Fiy.
Tah.Tut.
G.Tem.
İhale Gun
Cinsi
Miktan
TL.
TL.
TL.
ve Saati
Sut Güğümde
Yanm Yağlı
100000 Kğ.
60.000
6.000.000.000
Yoğurt Tam
Yağlı Güğümde
175000 Kğ.
70.000
12.250.000.000
1/11/1996
(Erzurum-Horasan-Pasinler)
18.250.000.000 547.500.000
9.00
24557/1-1
NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Denizli Belediye Başkanlığından:

Denizli Belediye Başkanlığından Ege Linyit İşletmeleri Müessese Müdürlüğünden satın
alman 9000 (Dokuzbın) ton kömürün Denizli'ye nakli ışı olup, 1 Ton KDV. hariç 1.000.000 - TL.
(Birmılyon) dır. Geçici Teminatı 270.000.000 - TL. dır. İhalesi 4 Kasım 1996 Pazartesi günü saat
15.00'de Tanzim Satış Fon işletme Müdürlüğünde yapılacaktır.
Şartnameler mesai saatleri içinde Denizli Belediyesi Tanzim Satış Mağazalan Fon İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilir.
24427/1-1
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OG+AG ELEKTRİK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den :

No : 1, Grup No : ANK-96/26, Yapılacak Tesisin Adı: Keçiören İlçesi Nun Pamir Cad.
ve Fatih Cad. Mevcut Havai Hatı OG+AG Elektrik Şebekesinin Yeraltına Alınması., Keşif Bede
li : 36.096.939.883-TL., Geçici Teminatı: 1.804.846.994-TL., Karne Grub'u : 36.1 Milyar TL.,
Dosya Bedeli (KDV Dahil): 4.500.000 - TL.
1 - Yukarıda belirtilen OG+AG elektrik tesis işleri 1996 yılı DİE uygulamasına ilişkin
elektrik proje ve tesis birim fiyatlarıyla tesbıt edilen keşif bedellerine göre kapalı zarf teklif iste
me usulü ile ihale edilecektir.
2 - İhaleye katılabilmek için yeterlilik belgesi aranacaktır. İhaleye katılmak isteyenler en
son 18/10/1996 gunu saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese şartnamelerinde belirtilen belgelerle be
raber yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Yeterlilik belgeleri 24/10/1996 tarihinden itibaren veri
lecektir. Yeterlilik için müracaatlar BAŞKENT EDAŞ Necatibey Cad. NO: 10 Kat 1 Sıhhiye/AN
KARA adresinde bulunan Evrak servisine verilecektir.
3 - İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif mektupları ile birlikte bu şartnamede yazılı
belgelen ve bilgilen istenilen özellik ve şartlan dikkate alarak teklif vereceklerdir.
4 - ihaleye katılabilmek için firmalar katılacağı ihale grubunun dosya bedelini yatırarak,
ihale evrakını havı dosyayı almak mecbunyetindedır.
Şartnameler ve ihale dosyası;
BAŞKENT EDAŞ Tesis Mudurluğu, Necatibey Cad. No: 17 Kat 6 Tlf. : 230 86 16 Sıhhi
ye/ANKARA adresinden bedeli mukabili alınabilir.
5 - Teklifler en geç 31/10/1996 günü saat 12.30'a kadar 1. Kat'da bulunan Evrak servisi
ne verilmelidir. Teklifler aynı gun saat 14.30'da ihale Komisyon Başkanlığı'nca Yemekhane Sa
lonunda açılacaktır.
6 - Yukarıda belirtilen elektrik tesis işi 31/12/1996 tanhme kadar bitirilecektir.
7 - Alternatif teklif veren firmalann tekliflen kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabı olmayıp, ihaleyi yapıp, yapma
makta dilediğine kısmen veya tamamen venp, vermemekte serbesttir.
NOT : Herhangi bir eksik ve geçersiz evrak teklifi geçersiz kılacağından teklif dosyalannın dikkatli hazırlanması gerekmektedir.
24225/1-1
TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satın Alma Sigorta Müdürlüğünden :

Dosya No : 8100-89 ve 8105-10
1 - Kurumumuz Sağlık Tesisleri Göz Servisinin ihtiyacı olan 66 Kalem Tıbbı Malzeme Fi
yat ve teklif isteme usulüne göre (Içalım) veya Dövizi Kurumumuzca Karşılanmak suretiyle (Dı
şalım) satın alınacaktır.
2 - isteklilerin Idan ve şartnamelerimiz esaslan dahilinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı en geç 8/11/1996 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu S.S.K.
Iş Hamndaki Müdürlüğümüz Evrak Servisine vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmekte
dir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
3 - Bu işe ait İdari ve Teknik şartnameler Müdürlüğümüz 2 Nolu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından Ücreti karşılığında çalışma saatleri içerisinde temin edilebilir.
4 - Geçici teminat mıktan ısteklılenn KDV dahil olarak teklif ettiklen bedelin yüzde üçü
dür. (Dışalımda FOB değen uzennden)
5 - Şirketler Kuruculannın ısım lıstelennı teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa Tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
24566/1 -1

Sayfa: 68

RESMİ GAZETE

18 Ekim 1996 - Sayı: 22791

MUHTELİF HİZMET İŞÇİLİĞİ TEMİN EDİLECEKTİR
Gaziantep Valiliğinden :

Cinsi: Hastanenin Komple Genel Temizliği, İlaçlanması Çamaşırhane ve Ütu işi, Miktarı
: 12 Aylık, Tahmini Tutan : 18.294.732.000- TL., Geçici Teminat : 548.841.960 - TL., Şekli :
84/8213 29 Mad., İhalenin Günü : 28/10/1996, Saati: 10.00.
Gaziantep Devlet Hastanesinde Kullanılmak Üzere (Hastanenin Komple Genel Temizlik,
ilaçlama, Çamaşırhane ve Ütü ışı) Alınacaktır.
1 - İhale 2886 sayılı Kanuna bağlı 84/8213 sayılı Döner Sermaye İhale Yönetmeliğinin 29
ncu maddesinin (A) fıkrası uyannca kapalı teklif usulüyle tesbıt edilen bedelden indirim yapılmak
üzere ihaleye konulmuştur.
2 - Eksiltmeye konulan ışın niteliği ve miktanm ihtiva eden şartname ve ekleri mesai sa
atleri içinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından bedelsiz olarak görülebilir. 5.000.000TL.sı karşılığı satın alabilir, posta ile gondenlmez.
3 - işin tahmini bedeli geçici teminatı ihale gun ve saati yukanya çıkanlmıştır.
4 - İhaleye katılacak olanlar 1996 tanhlı Sanayu ve Ticaret Odası Belgesi - Noter tasdik
li imza sırkülen, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, Devlet ihalelerinden yasaklı bulunma
dıklarına dan Ticaret ve Sanayii Odası Belgesi.
5 - S.S.K. Borcu olmadığına dair yazı (Bu yazı idare tarafından teyid ettınlecektır.)
6 - Geçici teminat vermesi, iştirakçi ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa aynca vekaletin no
ter tasdikli imza sırkülen vermesi.
7 - isteklilerin istenen belgelerle birlikte ilanda belirtilen evraklan ihale saatine kadar Ko
misyon Başkanlığına vermelen gerekmektedir.
8 - Telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler dikka
te alınmayacaktır.
İlan olunur.
24552/1-1
ELEKTROJEN GRUBU SATIN ALINACAKTIR
Emniyet Genel Müdürlüğünden :

1 - İhale Konusu
2 - İhale Konusu İşin
Miktan ve Niteliği

: Elektrojen Grubunun Satmalmması.

: (4) adet Elektrojen Grubunun Satınahnması.
Teknik şartnamesine göre.
3 - Tahmini Bedel
15.900.000.000 - TL.
477.000.000 - TL.
4 - Geçici Teminatı
31/10/1996 günü saat 16.30'da
5 - ihale Tarihi
6 - ihalede Uygulanacak Usul 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince
kapalı teklif usulü ile.
7 - İhalenin Yapılacağı Yer : Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Caddesi No: 89
adresinde bulunan Iç Tedarik Şube Müdürlüğü.
8 - istenilen ihaleye ait şartnameleri 7. madde de yazılı adresten mesai saatlen içerisinde
ücretsiz görebilecekleri gibi, ıstedıklen taktirde S.S.K. İşhanı Kat: 11 içişleri Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğüne 3.500.000 - TL'nın yatınldığına dair alındı makbuzu karşılığında şartna
meleri 7. maddede belirtilen adresten temin edilebilir.
9 - Isteklılenn ihaleye gırebilmelen için yukarıda belirtilen geçici teminatı, ikametgah bel
gesi ve Idan ve Teknik şartnamede istenen diğer belgelen Satın Alma Komisyonuna ibraz edecek
lerdir.
10 - İstekliler tekiil mektublannı engeç 31/10/1996 günü saat 16.30'a kadar Saün Alma
Komisyon Başkanlığına vermelen gerekmektedir.
11 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve telefonla müracaatlar kabul edilmez.
24812/1-1

RESMİ GAZETE

18 Ekim 1996-Sayı: 22791

Sayfa: 69

OTEL SATILACAKTIR
Hasandede Belediye Başkanlığından :
.
KIRIKKALE

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Ankara-Kırşehır Karayolu kenarında 101 ada 1
parselde bulunan dört katlı ve 2 yıldızlı otel tesisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a mad
desi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.
2 - Otel satışı ile ilgili şartname Belediyemizden 2.000.000-TL. (İkimilyon) karşılığı te
min edilebilir. Mesai saatleri içinde, tesis gezilip görülebilir.
3 - Otel ve uzennde bulunan arsanın toplam bedeli 40.721.263.370,-TL. (Kırkmilyaryediyuzyirmibirmilyonikiyüzaltmışuçbinüçyüzyetmış)
olup,
geçici
teminat
miktarı
1.221.637.901,-TL. (Bınnılyankiyuzyirmibirmılyonaltıyüzotuzyedıbındokuzyüzbir)'dir.
4 - İhaleye katılabilme şartlan;
a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 74. maddesine göre istenilen teminatı yatırmak,
b) Kanuni ikametgah ve tebligat adresi sahibi olmak,
c) Başkasının yenne gireceklerden vekaletname, ibraz etmesi,
d) Ortak girişim adına katılacaklardan ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi,
e) imza sirküleri,
5 - Teklif mektuplan 28/10/1996 günü saat 17.00'ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlü
ğüne verilecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.
24689/1-1
ÇEVRE İHATASI YAPTIRILACAKTIR
TEAS Gezende Hidroelektrik Santralı işletme Müdürlüğünden :

Müdürlüğümüzde 850 M . uzunluğunda Çevre İhatası (350 M . G Tipi Duvar, 500 M . C Ti
pi Dikenli Tel) için ihale yapılacaktır. Bu işe ait teklif verme şartnameleri; Gezende Hidroelektrik
Santralı İşletme Müdürlüğü'nden 20/10/1996-4/11/1996 tarihleri arasında ücret karşılığı temin
edilecektir.
Bu işe ait teklif mektuplan en geç 4/11/1996 günü saat 12.00'ye kadar İşletmemiz Muha
berat Servisine verilecektir.
İhale keşif bedeli-3.150.000.000,-(Üçmılyaryüzellimilyon Türk Lirasıdır.) TL.
Teklif mektuplan 4/11/1996 günü saat 14.00'de Müdürlüğümüz İhale ve Satın Alma Ko
misyonu huzurunda iştirakçilere açık olarak değerlendirilecektir.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapmamakta veya di
lediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
24684/1-1
GALVANİZLİ TEL SATIN ALINACAKTIR
Ankara Jandarma İkmal Merkezi 2 No.lu İhale Komisyonu Başkanlığından :

1 - Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı ikmal mad
deleri 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'ncü maddesine göre PAZARLIK USULÜ
ihale ile satın alınacaktır.
2 - İhale konusu ikmal maddelerine ait Şartname ve ekleri çalışma saatleri içerisinde ANKARA-GÜVERCİNLİK Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komis
yon Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminat ve yasal diğer belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde 2
No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunmalan ilan olunur.
Cinsi: Galvanizli Tel 3 mm. Tık, Miktan: 200.000 Kg., Tahmini Bedeli: 11 i)00.000.000,-TL.,
Geçici Teminatı: 330.000.000-TL., İhalenin Tarih ve Saati; 24 Ekim 1996 Saat 10.30
24816/1-1
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ARSA SATILACAKTIR
Altınoluk Belediye Başkanlığından :

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İskele Mahallesi İskele Mevkiinde bulunan 19-M-I-IV paf
tada kayıtlı 1 adet arsa 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle satıla
caktır.
2 - 1 adet arsa 31/10/1996 Parşembe günü saat 14.00'te Belediye Encümeninden Kurulu
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak olan 1 adet arsa ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Arsa No : 1, Ada No : 224, Parsel No : 2, m2'si : 820.13, Muhammen Bedeli :
6.971.105.000 - TL., Geçici Teminatı: 210.000.000 - TL.,
4 - Arsaların imar durumu 25-75 3 kattır.
5 - ihale Şartnamesi Altınoluk Belediyesi Muhasebe Memurluğu'ndan görülebilir. Ayrıca
0-266-3961564 ve 3961565 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.
24810/1-1
ANKESÖR TELEFON KABİNİ TAMİR V E BOYA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Konya Türk Telekom Başmüdürlüğünden :

1 - Ünitemizde kurulu bulunan tahmini 484 adet Ankesor telefon kabininin tamir ve bo
yanması, kapalı yazılı teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2 - Ankesör telefon kabını tamir ve boya ile ilgili idari ve Teknik Şartname mesai saatle
ri dahilinde Ünitemiz Malzeme Müdürlüğünden 500.000,- TL. mukabilinde temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen firmalar, İdari ve Teknik Şartnameyi de Malzeme Müdürlü
ğünden aldıktan sonra teklif mektuplarını en geç 30/10/1996 tarih ve saat 14.00' kadar Ünitemiz
Malzeme Müdürlüğüne vermesi gerekir.
4 - TelgTaf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
5 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale tari
hini herhangi bir sebeple daha sonraki bir tarihe almakta serbesttir.
24565/1-1
SAÇ LEVHA SATIN ALINACAKTIR
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. İstanbul Ticaret Müdürlüğünden :

1 - 11.000 Kg. 50x1400x2000 mm. ölçülerinde 13 Cr Mo 44 Saç levha kapalı zarf teklif
alma usulü ile satın alınacaktır.2 - İhaleye katılmak için şartname almak zorunludur.
Şartnameler 04-AF/9639 dosya işareti belirtilerek TEAŞ İstanbul Ticaret Müdürlüğü Fevzipaşa Cad. No.: 179 Fatih - İstanbul adresinden 2.000.000 - bedelle temin edilebilir.
Tel.; (212) 523 43 20 (4 hat) Faks : (212) 631 39 52
3 - Teklifler en geç 12/11/1996 gunu, saat 14.30'a kadar aynı adresteki Muhaberat Servi
si'ne teslim edilmelidir. Postada ortaya çıkacak gecikmeler dikkate alınmaz.
4 - TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM A.Ş. 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, iha
leyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 24696/1-1
BETON BORDUR İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Esenyurt Belediye Başkanlığından :

Beledıyemizce aşağıda belirtilen işler 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine
göre Açık Eksiltme Usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleye ait teknik şartnamelerini ve ihale dosyalarını iha
le gününe kadar Fen İşlen Müdürlüğünde görebilirler.
Sıra No : 1, İşın Adı : Merkez Mah. 2. Kısım Beton Bordur Yapım İşi., Keşif Bedeli :
9.994.617.405 - TL. + KDV, İhale Tanhı: 31/10/1996, Geçici Teminat: 299.838.522 - TL.
İhaleler saat 15.00'de Belediye Encümeni Odasında Yapılacaktır.
İlgililere duyurulur.
24808/1-1
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BİLGİSAYAR SİSTEMİNİN YILLIK İŞLETİLMESİ VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi İhale Komisyonu Başkanlığından :
_ _
1 - Fakültemiz İbn-i Sina Hastanesindeki Genel Network Sistemine bağlı çalışan, 70 adet
bilgisayar ve buna bağlı yazıcılar ile Genel Network kablo hatları ve bu hat üzerinde bulunan
HUB'lann (Dağıtıcı) parça hariç servislerim ve 1 kişi Software programlamacı, 1 kişi Sistem donanımcısı, 1 kişi Sistem genel sorumlusu (Supervizör), 1 kişi Eğitmen, 1 kişi Bilgisayar Teknisye
ni, 15 kışı Bilgisayar Operatöründen teşekkül eden Bilgisayar sisteminin bir yıllık işletilmesi ve
bakımının yapılması işinin mevcut şartnameye göre Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetme
liğinin 29. maddesi (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulüyle eksiltme yoluyla ihalesi yapılacaktır.
2 - İhale 31/10/1996 tarihine rastlayan Perşembe günü aşağıda gösterilen saatde A.Ü.
İbn-ı Sına Hastanesi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyo
nunca yapılacaktır.
3 - Bu işe ait şartname mesai saatinde (8.00-17.00 arasında) Doner Sermaye İşletme
Mudurluğu'nde ücretsiz görülebileceği gibi isteyen talipliye 4.500.000 - TL. (Dörtmilyonbeşyüzbın) ücret karşılığı verilecektir.
4 - ihaleye iştirak edeceklerde aranacak şartlar şartnamede gösterilmiş olup 1996 yılı Ti
caret Odası belgesi venlmesı zorunludur.
5 - İstekliler şartnameye gore hazırlayacakları kapalı tekliflerini, en geç ihale saatine ka
dar 2. maddede belirtilen Döner Sermaye İhale Komısyonu'na makbuz karşılığı teslim edecekler
dir. Teslim edilen kapalı zarflar iade edilmeyecektir.
6 - idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Hertürlü gecikme dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
S.No: 1, Yapılacak İşın Nev'i: Genel Network Sistemin yıllık bakımı ve aylık periyodik iş
letimi (Teknik Şartnameye Göre), Miktan: 12 Ay, Toplam Muhammen Bedel: 26.060.000.004TL., Toplam Geçici Teminatı %3: 781.800.000 - TL., İhale Saati: 11.00.
24865/1-1
İBN-I SINA HASTANESİ, İNTANİYE BİNASI, CEBECİ V E KALP HASTANESİNİN
YILLIK TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR
1 - Fakültemiz Ibn-ı Sına Hastanesi, İntaniye Binası, Cebeci ve Kalp Hastanesi binalanmn yıllık temizliği yaptınlması işinin, Doner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. mad
desi (a) fıkrası uyannca kapalı teklif usulüyle eksiltme yoluyla ihalesi yapılacaktır.
2 - ihale 31/10/1996 tannine rasüayan Perşembe günü aşağıda gösterilen saatde A.Ü. İbn-i
Sına Hastanesi Doner Sermaye işletmesi Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonunca ya
pılacaktır.
3 - Bu işe ait şartname mesai saatinde (8.00-17.00 arasında) Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü'nde ücretsiz görülebileceği gibi isteyen talipliye 4.500.000 - TL. (Dörtmılyonbeşyüzbin) ücret karşılığı verilecektir.
4 - ihaleye iştirak edeceklerde aranacak şartlar şartnamede gösterilmiş olup 1996 yılı Ti
caret Odası belgesi venlmesı zorunludur.
5 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacaklan kapalı tekliflerini, en geç İhale saatine kadar
2. maddede belirtilen Doner Sermaye İhale Komisyonu'na makbuz karşılığı teslim edeceklerdir.
6 - Her kalem ıçm ayn ayn iştirak edilebileceği gibi işin tamamınada iştirak edilebilecek
tir. Teslim edilen kapalı zarflar iade edilmeyip, her turlu gecikmede dikkate alınmayacaktır.
7 - idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir,
ilan olunur.
S.
Top.Muh.Bed. Top.Geç.Tem.%3 İhale
No
Yapılacak Işın Nevi
Miktan
TL.
TL.
Saati
1. İbn-ı Sına ve İntaniye Binasının
temizliği (Şartnameye Gore)
12 Ay 101.559.999.996 3.046.800.000 10.00
2. Cebeci ve Kalp Hastanesi Bina
sı Temizliği (Şartnameye Göre)
12 Ay 71.568.000.000 2.147.040.000
TOPLAM
173.127.999.996 5.193.840.000
24864/1-1
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KIŞLIK KORUYUCU GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
BOTAS Ankara Bölge Müdürlüğünden :
1 - Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve miktarları belirtilen kışlık koruyucu giyim eşyası ka
palı zarf usulü teklif satın alınacaktır.
Özel Güvenlik personeli içm :
Sıra No
1 234567-

Malzemenin Cmsi
Denmond
Bot
Pantolon
Gömlek
Kravat
Çorap
Yağmurluk

Miktarı
116
144
144
288
144
288
50

2 - ihaleye katılmak için şartname almak mecburi olup şartnameler BOTAŞ Ankara Böl
ge Müdürlüğü Eskişehir yolu 26 Km. Etimesgut/ANKARA adresinde Satınalma Şeflıği'nden
500.000 - TL. (Beşyüzbın) bedel mukabilinde temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 31/10/1996 tanhinde saat 12.30'a kadar ayn adreste bulunan Muhabe
rat servisine venlecektır.
4 - Teklif mektuplan aynı gun saat 14.00'de firmalar huzurunda açılacaktır.
5 - Teklif bedelinin en az %3'u tutan geçici teminat olarak yatınlacaktır. Bu miktar nakit
veya Banka teminat mektubu olabilir.
6 - istekler ihaleye kısmı teklifte verebilirler.
7 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Yasaya tabı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine
kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24866/1-1
POLIETİLEN DOĞALGAZ BORUSU ŞEBEKE ONARIM SETİ SATIN ALINACAKTIR
1 - Müdürlüğümüzce aşağıda cins ve mıktarlan belirtilen Polietılen doğalgaz borusu şe
beke onarım seti kapalı zarf usulü teklifle satın alınacaktır.
PE Şebeke Onanm Seti:
Sıra No
12345678910 11-

Malzeme Cinsi
Elektrofuzyon Kaynak Mak. ve Jeneratörü
Boru Kesici (Universal, 63-315 mm)
PE Boru Makası
PE Boru Temizleyici (63-315 mm)
PE Boru Boğucu (63-180 mm)
PE Boru Boğucu (16-63 mm)
PE Boru Boğucu (90-125 mm)
Gaz Olcum Cihazı (Eksplozımetre)
Multı-Clamp Kıt
Reroundıng Clamp Kıt (63,90,110 mm)
Saddle Kit

Miktan
1
2
2
2
2
4
2
2
1
1
1

2 - ihaleye katılmak için şartname almak mecbun olup şartnameler BOTAŞ Ankara Böl
ge Müdürlüğü Eskişehir yolu 26 Km. ANKARA adresinden Satınalma Şefliğı'nden 500.000 - TL.
(Beşyüzbın) bedel mukabilinde temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 31/10/1996 tanhinde saat 12.30'a kadar ayn adreste bulunan Muhabe
rat servisine venlecektır.
4 - Teklif mektuplan aynı gün saat 15.00'de firmalar huzurunda açılacaktır.
5 - Teklif bedelinin en az %3'ü tutan geçici teminat olarak yatınlacaktır. Bu miktar nakit
veya Banka teminat mektubu olabilir.
6 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine
kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24867/1-1
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TNT SATIN ALINACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :

Kurumumuz ihtiyacına binaen 1376.MSB.0667 işaretli dosyamız konusu 650 ton Katı
Parçacıklı TNT için yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır.
Bu işe ait şartnameler 1.500.000 - TL. + KDV. karşılığında Ankara'da M.K.E.K. Genel
Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/ANKARA, İstanbul'da İnönü Caddesi No:
88 Taksim/İSTANBUL adresindeki M.K.E.K. istanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
ihaleye katılmak için şartname alınması zorunludur.
ihaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 18/11/1996 Pazartesi Günü Saat 12.00'ye kadar Ku
rumumuz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir.
24857/1-1
TNT SATIN ALINACAKTIR
Kurumumuz ihtiyacına binaen 1376.MSB.0668 işaretli dosyamız konusu 600 ton T.N.T.
için yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır.
Bu işe ait şartnameler 1.500.000 - TL. + KDV. karşılığında Ankara'da M.K.E.K. Genel
Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/ANKARA, İstanbul'da İnönü Caddesi No:
88 Taksim/İSTANBUL adresindeki M.K.E.K. istanbul Bölge Müdürlüğünden temm edilebilir.
İhaleye katılmak için şartname alınması zorunludur.
İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 18/11/1996 Pazartesi Günü Saat 12.00'ye kadar Ku
rumumuz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabı olmayıp, ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir.
24858/1-1
POMPA V E MUHTELİF YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
Kurumumuz ihtiyacına binaen 3443.MSB.0669 işaretli dosyamız konusu 2 kim. Aksiyal
pistonlu pompa ve 14 kim. Muhtelif pompa yedek parçasının yurt dışı piyasasından temini ama
cıyla ihaleye çıkılmıştır.
Bu işe ait şartnameler 1.000.000 - TL. + KDV. karşılığında Ankara'da M.K.E.K. Genel
Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/ANKARA, İstanbul'da İnönü Caddesi No:
88 Taksim/İSTANBUL adresindeki M.K.E.K. İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye katılmak için şartname alınması zorunludur.
İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize gore hazırlayacakları fiyatlı teklif
mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 19/11/1996 Salı Günü Saat 12.00'ye kadar Kurumu
muz ikmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır.
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp,'ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir.
24859/1-1

•

SOĞUTMA GRUPLARI

SATILACAKTIR

Ankara Türk Telekomdan :

1 - Ünitemizde kullanım dışı kalmış olan soğutma grupları sökümü alıcı firma tarafından
yapılmak kaydıyla satılacaktır.
2 - İhale 7/11/1996 günü saat 15.00'de Ünitemizde yapılacaktır.
3 - Bu işe ait şartname Türk Telekom Malzeme Müdürlüğü (A-Blok 1. Kat 06104
Ulus/Ankara) adresinden bedeli mukabili temin edilebilir.
4 - Geciken teklifler kabul edilmez.
5 - Ünitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir.
24208/2-2
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İÇMESUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
İller Bankası Genel Müdürlüğünden:
İşin Yen : Günyüzü (Konya)., Keşif Bedeli : 70.000.000.000.- TL., .Geçici Teminatı :
2.100.000.000,-TL., İhale Dosyası Bedeli: 10.800.000.- TL.,
Yukanda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkanlmıştır.
İhale Evrakı; bedeli Bankamız Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yatırılarak
İçmesuyu Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. Aynca İstekliler örnek ihale dosyasını ilgili
Daire Başkanlığında görebilirler.
A - Yeterlik Başvurusu
İstekliler aşağıda yazılı belgeleri Teklif Şartnamesi ile elemdeki "Başvuru ve Yeterlik Ve
rilmesine İlişkin Esaslar"a uygun olarak düzenleyecekler ve başvuru dilekçesi ekinde kapalı bir
zarf içinde, en geç 1/11/1996 Cuma günü saat 12.00'ye kadar "Atatürk Bulvan No: 21 Opera/An
kara" adresindeki Banka Genel Evrakına teslim edecekler veya bu tarih ve saate kadar Bankada
alacak şekilde postalayacaklardır. Zamanında Banka Genel Evrakına verilmeyen veya intikal et
meyen başvurular kabul edilmeyecektir.
Kapalı zarfın üzerine;
Gunyüzü (Konya) İçmesuyu Tesısı'ne Ait Yeterlik Başvurusu
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Tetkik Danışma Komisyonu Başkanlığı
Ulus/ANKARA
yazılacaktır.
Belgeler
1 - İmza Sirküleri,
2 - A veya B grubundan en az işin keşif bedeli kadar tutarlı Müteahhitlik Karnesi,
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
4 - İstekli şirket ise, şirketi kanıtlayıcı belgeler,
5 - Mali durum bildirisi ve banka referans mektubu,
6 - İş bitirme belgesi veya iş durumupu belirlemek üzere;
İsteklinin bir taahhütte müteahhit sıfatı ile 1996 yılı birim fiyatlan ile tekliflerin açılacağı
tarihten en çok 10 yıl önce geçici kabulü yapılmış en az,
a) Keşfin % 50'si oranında içmesuyu tesisi (şebeke, depo ve/veya; isale ve/veya; arıtma)
veya kanalizasyon tesisine (şebeke ve/veya antma; ve/veya deşarj) ait veya;
b) Keşfin % 100'ü oranında baraj, gölet, sulama veya basınçlı boru hatlan işine ait veya;
c) Keşfin % 300'u oranında diğer yapım işlerine ait
"İş Bitirme Belgesi' veya;
d) İstekli müteahhit sıfatı ile bir resmi kuruma karşı taahhüt edilmiş devam etmekte olan
bir işini beyan edecekse bu takdirde; ihzarat hariç, en az iş bitirme bakımından iş cinslerine göre
yukanda belirtilen oranlann 1,25 (bir virgül yırmibeş) katı kadar ış ürettiğini belgeleyen "İş Du
rum Belgesi" veya en son "Hakedış Raporu",
7 - Taahhüt Bildirisi,
8 - İsteklinin taahhüdü altında son 10 yıl içinde "İhale ve Benzeri Konularda Bitirilen İş
ler Bildirisi",
9 - İsteklinin 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığını bildiren beyanı,
10 - İsteklinin 1990-1994 yıllanna ait Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığmı bildi
ren belge.
Bu belgelerden 1., 3., 5., 7., 8. ve 9'uncu maddelerde belirtilenlerin asılları; 2., 4., 6. ve
10'uncu maddelerde belirtilenlerin asülan ve fotokopileri verilecektir. Başvuruyu müteakip, isten
diğinde fotokopileri verilenlerin asıllan iade edilecektir.
Bu ihalede, eksiltmeye girmeye hak kazananlar tekliflerin açılması aşamasında İhale Ko
misyonunca açıklanacaktır. Eksiltmeye girmeye hak kazanamayanlann teklif dosyalan, teklif zarf
lan açılmaksızın iade edilecektir.
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B - Teklif Verme
a) İhaleye katılmak üzere başvuruda bulunan isteklilerin tümü Teklif Şartnamesi'nın 3., 5.
ve 7'inci maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları teklif dosyasmı en geç
6/11/1996 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Bankamız Genel Evrakına verecekler (Teklif dış zar
fının üzerine isim ve adres ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır.) veya aynı gün ve saate kadar Ban
kada olacak şekilde postalayacaklardır.
Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklif evrakı kabul edilmeyecektir.
b) Teklif zarflan 6/11/1996, Çarşamba gunu saat 14.30'da"İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'nda toplanan İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.
Bankamız 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile bu Kanunun ek değişikliklerine tabi olma
yıp, ısteklılen yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi teklif evrakı geçerli bu
lunanlardan dilediğine vermekte serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.
24855/1-1
İÇMESUYU TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
İşın Yeri : Çorum (Merkez)., Keşif Bedeli : 250.000.000.000.- TL., Geçici Teminatı :
7.500.000.000 -TL., İhale Dosyası Bedeli: 28.800.000.- TL.,
Yukanda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkanlmıştır.
İhale Evrakı; bedeli Bankamız Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yatınlarak
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Aynca İstekliler örnek ihale dosyasını ilgili
Daire Başkanlığında görebilirler.
A - Yeterlik Başvurusu
istekliler aşağıda yazılı belgeleri Teklif Şartnamesi ile ekindeki "Başvuru ve Yeterlik Ve
rilmesine İlişkin Esaslar"a uygun olarak düzenleyecekler ve başvuru dilekçesi ekinde kapalı bir
zarf içinde, en geç 31/10/1996 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar "Atatürk Bulvan No: 21 Ope
ra/Ankara" adresindeki Banka Genel Evrakına teslim edecekler veya bu tarih ve saate kadar Ban
kada alacak şekilde postalayacaklardır. Zamanında Banka Genel Evrakına verilmeyen veya intikal
etmeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
Kapalı zarfın üzerine;
Çorum (Merkez) İçmesuyu Tesisı'ne Ait Yeterlik Başvurusu
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Tetkik Danışma Komisyonu Başkanlığı
Ulus/ANKARA
yazılacaktır.
Belgeler
1 - imza Sirküleri,
2 - A veya B grubundan en az işin keşif bedeli kadar tutarlı Müteahhitlik Karnesi,
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
4 - İstekli şirket ise, şirketi kanıtlayıcı belgeler,
5 - Mali durum bildirisi ve banka referans mektubu,
6 - İş bitirme belgesi veya iş durumunu belirlemek üzere;
İsteklinin bir taahhütte müteahhit sıfatı ile 1996 yılı birim fıyatlan ile tekliflerin açılacağı
tarihten en çok 10 yıl önce geçici kabulü yapılmış en az,
a) Keşfin % 40'ı oranında içmesuyu tesisi (şebeke, depo ve/veya; isale ve/veya; antma)
veya kanalizasyon tesisine (şebeke ve/veya antma; ve/veya deşarj) ait veya;
b) Keşfin % 100'ü oranında baraj, gölet, sulama veya basınçlı boru hatlan işme ait veya;
c) Keşfin % 300'ü oranında diğer yapım işlerine ait
"İş Bitirme Belgesi' veya;
d) İstekli müteahhit sıfatı ile bir resmi kuruma karşı taahhüt edilmiş devam etmekte olan
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bir işim beyan edecekse bu takdirde; ihzarat hariç, en az ış bitirme bakımından ış cinslerine göre
yukanda belirtilen oranlann 1,25 (bir virgül yirmibeş) katı kadar ış ürettiğim belgeleyen "İş Du
rum Belgesi" veya en son "Hakediş Raporu",
7 - Taahhüt Bildınsı,
8 - İsteklinin taahhüdü altında son 10 yıl içinde "İhale ve Benzeri Konularda Bitirilen İş
ler Bildirisi",
9 - İsteklinin 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığını bildiren beyanı,
10 - isteklinin 1990-1994 yıllanna ait Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığını bildi
ren belge.
Bu belgelerden 1., 3., 5., 7., 8. ve 9'uncu maddelerde belirtilenlerin asıllan; 2., 4., 6. ve
10'uncu maddelerde belirtilenlenn asıllan ve fotokopileri venlecektir. Başvuruyu müteakip, isten
diğinde fotokopılen verilenlerin asılları iade edilecektir.
Bu ihalede, eksiltmeye girmeye hak kazananlar tekliflerin açılması aşamasında İhale Ko
misyonunca açıklanacaktır. Eksiltmeye girmeye hak kazanamayanlann teklif dosyalan, teklif zarf
lan açılmaksızın iade edilecektir.
B - Teklif Verme
a) ihaleye katılmak üzere başvuruda bulunan ısteklılenn tümü Teklif Şartnamesi'nin 3., 5.
ve 7'inci maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacaklan teklif dosyasını en geç
5/11/1996 Salı günü saat 10.00'a kadar Bankamız Genel Evrakına verecekler (Teklif dış zarfın
üzenne ısım ve adres ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır.) veya aynı gün ve saate kadar Bankada
olacak şekilde postalayacaklardır.
Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklif evrakı kabul edilmeyecektir.
b) Teklif zarflan 5/11/1996, Salı gunu saat 14.30'da İçmesuyu Dairesi Başkanlığı'nda top
lanan İhale Komisyonu tarafından açılacaktır.
Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek değişikliklerine tabı olma
yıp, isteklileri yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi teklif evrakı geçerli bu
lunanlardan dilediğine vermekte serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.
24856/1-1
BASINÇLI V E BUHARLI YIKAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Ankara Demiryol Fabrikası Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından:

Fabnkamız ihtiyacı olan, 2 adet basınçlı ve buharlı yıkama cihazı şartnamesine göre Ka
palı zarf yöntemiyle piyasadan satın alınacaktır.
Tekliflerin en geç ihale günü ve ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşmış olması şart
tır.
Teklifle birlikte Teklif edilen bedelin % 3'ü nisbetinde geçici teminat verilecektir.
Tekliflerde KDV hanç ibaresi bulunması ve fıyatlann buna göre belirtilmesi gerekmekte
dir.
Bu işe ait şartname KDV hariç 1.500.000., TL. bedel karşılığında Fabrikamız Veznesinden
temin edilebilir.
Şartname satın alındığına dair TCDD Vezne Makbuzu mutlaka teklife eklenecektir.
Fabrikamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.
Kesin teminat toplam ihale bedelinin % 10'u oranındadır.
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İhale tarihi: 4/11/1996 saat: 14.00
İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Alım ve
Satım Komisyon Başkanlığı-Behiçbey/Ankara
Fax : 336 48 25 Tel: 345 43 78 ve 346 49 70/188 - 454 - 661
24868/1-1
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1 ADET GC/FT-IR SPEKTROMETRE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz Eczacılık Fakultesı'nın ihtiyacı olan 1 adet GC/FT-IR SPEKTROMETRE
SİSTEMİ Fonlar ihale Yönetmeliğinin 44. maddesinin (J) fıkrasına göre (dışalım olarak) pazarlık
la satın alınacaktır.
1 - ihale 7/11/1996 Perşembe gunu saat 15.00'de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunusemre Kampusundekı ihale Odasında yapılacaktır.
2 - Bedel tahmini yapılmamıştır.
3 - isteklilerden istenilecek belgeler.
a) ihaleye katılacak dış ülkelerdeki imalatçı firmaların Türkiye mümessilleri, Türkiye mü
messili olduklarına dair mümessillik belgelen, Turk Konsolosluğu veya Dışişleri Bakanlığınca
1996 Yılı tasdikli olacaktır (veya mümessillik belgesinin geçerlilik suresi 1996 yılımda kapsaya
caktır). Aynca mümessillik belgesinin Noterden tasdikli tercümesi teklifle birlikte venlecektir.
b) Proforma faturaların opsıyonlan 6 ay olacak, Faturayla birlikte 1996 Export fiyat liste
si venlecektır.
c) Kanuni ikametgah olması,
d) istekli şirket ise şirketin imza sirküleri ve şirket adına teklifte bulunacak kimselenn bu
şirketin yetkilisi olduğunu göstenr noterden onaylı vekaletname,
e) Ticaret Odası Belgesi,
f) Teklif edilen malzemeye ait katalog ve teknik özelliklerini göstenr dokümanlar, teklif
mektuplan ile birlikte venlecektır.
g) istekliler tebligat adresini açıkça bildirecektir.
h) Teklif edilen bedelin %3 tutanndaki geçici teminat mektuplan, yabancı bankalann ve
ya benzen kredi kunıluşlannın kontrgarantisıne dayanılarak venlen teminat mektuplan kabul edi
leceği gibi Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ve Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar tarafın
dan doğrudan "istekli" lehine venlen limit dahilinde, teyitli, döviz tutarlı, süresiz veya otomatik
temdıtlı olarak "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ" adına düzenlenecektir.
4 - Teklif zarflan en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz kar
şılığı venlecektır.
5 - İhaleye ait Idan ve Teknik Şartnameler Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Dış Satınal
ma Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.
7 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
24869/1-1
HALİÇ ISLAH İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından :

Daha önce 9/10/1996-11/10/1996 tarihlerinde Aynntılı Haber - İzmir - Ticaret gazetelennde ve 14/10/1996 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 521 ış emn nolu ilanımız geçersizdir. Ye
ni ilanımız aşağıdaki gibidir.
- EYÜP, HALİÇ ISLAH ÇALIŞMASI İNŞAATI İŞİNİN 2886 SAYILI
DEVLET İHALE KANUNU'NUN 51. MADDESİNİN (P) FIKRASINA
GORE İÇ V E DIŞ PİYASADAN TEKLİF TEMİNİ İLE KREDİLİ VEYA
KREDİSİZ OLARAK İHALESİ YAPILACAKTIR.
Bu işle ılgıh İdan ve Teknik Şartnameler 1.000.USD bedelle Yapı işleri Müdürlüğünden
satın alınabilir Aynca Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
Teklif verecek firmalar, teklif ettıklen toplam bedelin % 3'ü kadar geçici teminat verecek
lerdir.
Yurt dışı firmalan doğrudan teklif verebilecekleri gibi Türkiye'deki kanuni temsilcileri
aracılığı ile de teklif verebilirler.
isteklilerden istenen bilgiler İdan ve Teknik Şartnamelerde aynntılı olarak belirtilmiştir.
İsteklilerin 5 Kasım 1996 günü saat 11.00'de yapılacak ihaleye ait tekliflerini içeren kapa
lı zarflannı ihale günü en geç saat 10.00'a kadar İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümeni'ne tes
lim etmelen gerekmektedir.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
24860/1-1
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TOHUM KIRIĞI SATILACAKTIR
Türkiye Seker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğünden :

Tohum işleme Fabrikası üretim artığı ± % 25 toleranslı tahmini 300 ton tohum artığı ka
palı zarfla teklif alınmak suretiyle satılacaktır.
1 - ihale 31/10/1996 Perşembe gunu saat 14.00'de Şeker Enstitüsü (Etimesgut ANKARA)
A-Bınasında yapılacaktır.
2 - Teklif mektuplan belirtilen gün ve saate kadar Şeker Enstitüsü Muhaberat Servisi'ne
venlmış olacaktır.
3 - ihale üe ilgili şartname Şeker Enstitüsü Ticaret Servisi'nden ücretsiz olarak temin edi
lebilir.
4 - ihale gun ve saatinde yemden teklif almması veya açık arttırma yapılması gerekebile
ceğinden bir yetkilinin bulunması gereklidir. Bir yetkilinin bulunmaması durumunda verilen tek
lif nihai ve son teklif olarak kabul edilecektir.
5 - İşin geçici teminatı teklif tutannın % 5'i (Yuzdebeşi)'dır.
6 - Postadaki gecikme, telefon, telgraf ve faxla müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7 - Fabnkamız 2886 sayılı Yasaya tabu değildir.
24862/1 -1

•

1 ADET ASFALT FINİŞHERI SATIN ALINACAKTIR
Sultanbeyli Belediye Başkanlığından :

1 - 1 adet Asfalt Fınişheri 2886 sayılı D.I.K.nun 37. Md. uyannca Kapalı Teklif Usulü ile
ihaleye konulmuştur.
2 - İhale Belediye Encümen Odasında yapılacaktır.
3 - İhale konusu asfalt Finışhenne atı şartname ve eklen mesai saatlen dahilinde Makina
İkmal Müdürlüğünden ücret mukabilinde temin edilebilir. (Şartname bedeli 10.000.000 (Onmilyon) TL.'dır.
4 - İhaleye katılacak olan şahıslar geçici teminatı 30/10/1996 Çarşamba günü saat 15.00'a
kadar Belediye veznesine yatırmalan, Banka teminatı mektubu vermek isteyenler dilekçe ile baş
vurmalan gerekir.
5 - Posta ile müracaatlar, Gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 - İhaleye katılmak isteyenler Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar Der
neği Belgesi ile diğer evraklannı 30/10/1996 Çarşamba gunu saat 15.00'e kadar İhale Komisyo
nuna vermeleri gerekmektedir.
7 - Satınalma ışının Muhammen bedeli KDV hanç 15.238.375.000 - TL. ve %3 ihale Ge
çici Teminatı 457.151.250 - TL.'dır.
24870/1-1

•

MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Petrolleri A.O.dan :

Ortaklığımızın ihtiyacı olan aşağıda ısım ve miktan belirtilen malzemeler, kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. Bu konu ile ilgili şartnameler dosya numaralannın yanında belirtilen tutar
karşılığı Ortaklığımız veznesinden alınacak makbuz karşılığında aşağıdaki adresten sağlanabilir.
ADRES:
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İKMAL GRUBU BAŞKANLIĞI
Mustafa Kemal Mah. 2. Cadde
No: 86 06520 Soğütözü-ANKARA
Kat: 7 714 No.lu oda.
OUR INQUIRY NO : 61-6KTH-7320
DESCRIPTION
: CEMENT-G CLASS
DAD LINE
: 24/10/1996

24954/1-1
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53 K A L E M GİYİM KUŞAM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden :
S.
Miktarı Muh.Bedel Geçici Tem.
ihale
No Cinsi
Kalem
(TL.)
(TL.)
Tarihi
Gün
Saat
1 - Giyim Kuşam a) 1.Grup
4
5.063.750.000 151.912.500 31/10/1996 Perşembe 10.00
b) 2.Grup
22 10.494.000.000 314.820.000 31/10/1996 Perşembe 10.00
c) 3.Grup
27
8.954.250.000 268.627.500 31/10/1996 Perşembe 10.00
2 - İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı Kuruluşların ihtiyacı olan 53 kalem Giyim
Kuşam malzemeler belirtilen muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Yasanın 35. maddesinin
(a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ihaleleri yapılacaktır.
3 - Cinsi, Miktarları, Muhammen Bedelleri, Geçici Teminatları, İhale Tarihleri ve Saat
leri yukarıda gösterilmiştir. Aynca şartname ve eklen Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde
taliplilere ücretsiz olarak venlecektir.
4 - İhaleler yukanda gösterilen Gün ve Saatte Ankara İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün
(Atatürk Bulvan No: 76/9 Kızılay/Ankara adresindeki binasında yapılacaktır.
5 - Iştirakcılann 1996 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesi, ihalede vekilinin Noterlikten
tasdikli vekaletnamesi ile şartnamede belirtilen belgeler istenilen belgelerdir.
6 - İhtiyacımız yukanda göstenlmış olup, ıştırakcılar 3 Grup için ayn ayn teklif verebileceklen gibi isterlerse tumune teklif verebileceklerdir.
7 - idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak etmek isteyenler Eksiltme
Şartnamesındeki hususlar çerçevesinde hazırlayacaklan kapalı teklif zarflannı saat 10.00'a kadar
ihale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.
8 - Teminatı nakit veya devlet tahvili olarak verilmek isteniyorsa, SHCEK Bütçe Daire
si Başkanlığı veznesine (Anafartalar Caddesi Çocuk Sarayı Ap. No: 68/4) Ankara adresine yatınlarak alacaktan makbuzu, eğer banka teminat mektubu olarak verecek iseler limit durumu belli ol
mak şartı ile) ikinci zarfa konulacaktır.
ilan olunur.
24863/1-1
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda cins ve miktan yazılı numaratör ve evrak imha makinesi teknik ve tıcan şartna
me esaslanna göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle Yurt dışından satın alınacaktır.
Miktan
Neye Göre
Son Teklif
Tekliflerin
Malzemenin Cmsı
Adet
Alınacağı
Verme Günü
Venleceği Birim
Otomatik tanhsız numaratör
800
Teknik Şartname 8/11/1996
I Nolu Mer.Sat.Kom.
(tıp: 1, cins: 1, sınıf: 1)
Otomatik tarihli numaratör
500
Teknik Şartname 8/11/1996
I Nolu Mer.Sat.Kom.
(tip: 1, cins: 2, sınıf: 1)
Büro tıpı evrak imha makinesi 60
Teknik Şartname 11/11/1996 I Nolu Mer.Sat.Kom.
(tip: 3, cins: 2)
1 - a) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
b) İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, ince
lenmek üzere bedelsiz temin edebilirler.
c) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini
Ofis veznelennden birine veya T.C.Zıraat Bankası Merkez Şubesi 222 nolu hesaba yatırmalan ge
rekmektedir.
d) Yatınlan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
2 - Teklif mektuplan ıç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFLA TEKLİF
EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF FORMU dış zarfta ise iç zarfla birlikte ticari şart
namenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil
fişinin aslı ve bir örneği bulunacaktır.
3 - Teklifler yukanda gösterilen günde, saat 12.00'ye kadar malzemenin hizalannda ya
zılı Genel Müdürlüğümüz birimlerinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki ge
cikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplannın, son teklif verme günü, saat 14.00'de Genel Müdürlüğümüz birimlennde evvela dış zarflan açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflennde noksanlık bulun
mayan fırmalann iç zarflan da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve
teknik yönden yeterlilik araştırması yaptınlacaktır.
5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi kısmi
teklifte de bulunabilirler.
6 - Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya
dilediği istekliye vermekte serbesttir.
24871/1-1
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GÖLET TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koy Hizmetleri Diyarbakır VIII. Bölge Müdürlüğünden :
105.515.510.000- TL. keşif bedelli Diyarbakır Merkez Karahan Pirinçlik gölet tesisi
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 44. Maddesine göre belli istekliler arasında kapalı teklif usulüy
le ihaleye konulmuştur.
1 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmetleri Diyarbakır VIII.
Bölge Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
2 - istekliler "Yapım İşleri için kapalı Teklif usulü" "İhale Şartnamesine ek özel Şartname"ye "Yapı, Tesis ve Onarım işlen ihalelenne katılma Yönetmeliğinde" ve 9 Şubat 1996 tarih ve
22549 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Uygun Bedel" tebliğine uygun olarak;
"ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tesbiti için örneğine uygun başvuru dilek
çesi ile birlikte;
a) Başvuruda bulunanlann noter tasdikli yetki belgesi, imza sirkülennı ve Ticaret ve/veya
Sanayi Odası belgesini,
b) Adı geçen ış için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan en az işin keşif bedeli ka
dar, (B) grubu müteahhitlik karnesini (asimi ibraz etmek suretiyle noter tasdikli örneğini),
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
d) Malı durum Bildirisi ve belgelerini,
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllanna ait gelir veya kurumlar vergilen borcu olmadığına dair ver
gi Dairesinden 1996 yılında temin edeceklen belgeyi,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Yapım İşleri için kapalı Teklif usulü ihale Şartnamesindeki örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalan
mış ortaklık sözleşmesini,
h) Yapı araçlan bildirimi ve taahhütnamesi, (bu iş, için kendi malı olması gerekli ekipman
lar Dozer, Greyder ve Vibrasyonlu keçiayağıdır. İstekliler kendi malı olan bu makinalan demirbaş
ve amortisman deften veya 1996 yılı tarihli noter tesbit tutanağı ile tevsik edeceklerdir.)
ı) Teknik personel Taahhütnamesi,
j) Halen Taahhüdündekı işler bildirisi ve bunlarla ilgili belgelerini,
k) İhale Şartnamesinde ve ihale Şartnamesine ek Özel Şartnamesinde öngörülen diğer bel
gelen, Vermesi,
1) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin işin keşif
bedelinin % 10'undan az olmaması, Gerekmektedir.
3 - Son Başvuru tanhı 30/10/1996 günü saat 17.00 kadar olup, Başvuruda bulunan istek
liler arasından idaremızce uygun görülenler davet mektubu ile ihaleye çağnlacaktır.
4 - Başvuru adresi Koy Hızmetlen Diyarbakır VIII. Bölge Müdürlüğü olup, telgraf veya
faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (Son başvuru tanhınden önce bile olsa) dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştınlmesı veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
24953/1-1
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İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Kütahya 1/9 ncu Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığından :

1 - KÜTAHYA-ÇAVDARHİSAR İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve tesisleri in
şaatı işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usu
lü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 9 ŞUBAT 1996 tarih ve 22549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"1996 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hak
kında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edjlen bedeli 19.950.025.726-TL.'dir.
4 - İhale 6/11/1996 ÇARŞAMBA günü saat 10.00'da KÜTAHYA 1/9'ncu J.Er
Eğt.Tb.K.lığı İhale Komisyonu salonunda yapılacaktır.
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar KÜTAHYA 1/9'ncu J.Er Eğt.Tb.K.lığında mesai sa
atleri içerisinde görülebilecektir.
6 - İSTEKLİLERİN "Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesi"ne, "ihale
şartnamesine ek özel şartname"ye, "Yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliği"ne
ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun bedel" tebliğ hükümlerine uygun olarak;
A - KÜTAHYA Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğüne ihaleye katılmaya yeterli olup olma
dıklarının tesbıti için 30/10/1996 ÇARŞAMBA günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun
başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek şartı ile noter tasdikli suretini),
b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesini,
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelen,
d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
e) 2886 Sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
f) 1990-1994 (5 yıl) yıllanna ait gelir veya kurumlar vergileri borcu olmadığına dair ver
gi dairesinden 1996 yılında temin edeceklen belgeyi,
g) Mali durum bildirisi ve belgelerini,
h) Yapı araçlan taahhütnamesini,
ı) Teknik personel taahhütnamesini,
j) Halen taahhüdundeki işler bildirisi ve belgelerini,
k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
1) Son 15 yılda yapmış olduğu benzer işler bildınsıni,
m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
n) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı,
o) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgelen, vermesi. (Müteahhitlik karnesinin değerlendinlmesi istendiği takdirde 1 ve m fıkralanndaki bil
gi ve belgeler aranmaz).
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması, gerekmektedir.
B - ihaleye katılabilmek için ise; ihale şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacaklan tekliflennı, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 6/11/1996 ÇARŞAMBA günü sa
at 10.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri ge
rekmektedir.
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Dış zarf aşağıdaki belgelen içerecektir;
a) İç zarf,
b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnamelen ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sırkülen,
e) Ortak ginşım olması halinde, ihale şartnamesındeki örneğine uygun noter tasdikli ortak
ginşım beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,
f) KÜTAHYA 1/9'ncu J.Er EğtTb.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adma alınmış
(598.500.772,-) TL. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka temmat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye venldikten sonra, son müracaat tanhınden önce bile olsa dos
ya ıçensındeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun bedel" tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden ihaleye
katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılma belgesi almaya hak kazananlar, hazır bulunan istek
lilerin önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanma
yanların teklif zarflan açılmadan gen venlecektir.
9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
10 - Aşağıda tarih ve sayılan yazılı olan Gazeteler'de ilan edilmiş olan yukanda belirtilen
aynı ihalenin; ilanının ilgili yasa ve genelge hukümlenne uygun olmadığından geçersiz olduğu,
a) 15 EKİM 1996 tanh ve 22788 sayılı Resmi Gazete ilam.
b) İSTANBUL Basın ilan Kurumu Şube Müdürlüğünce 9 EKİM 1996 tarih ve 16730 sa
yılı YENİ İSTANBUL Gazete'sı ilanı.
c) 14 EKİM 1996 tarih ve 12466 sayılı KÜTAHYA EKSPRES Gazete'sı ilanı.
d) Aynı iş için mahallinde yapılan diğer ilanlar.
İlan olunur.
24956/1-1
DÜZELTME
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 14/10/1996 tarih ve 22787 sayılı Res
mi Gazete'de 23976 ilan numasan ile yayımlanan ilanda işin adı bölümünde Edırne-İpsala-Hacıköy Elektrik Şebekesi işinden Kırklareli Kıyıköy Kasabası Elektrik Şebekesi işine kadar olan iş
lerin ıl adı "Tekirdağ" olarak yayımlanması gerekirken Sehven "Edirne" olarak yayımlanmıştır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
23976/1-1

•

DÜZELTME
iller Bankası Genel Müdürlüğü'nün 15/10/1996 tanh ve 22788 sayılı Resmi Gazete'nm
65. sayfasında 24517 ilan numarası ile yayımlanan ilanının 6. maddesinin (a) bendinde yeralan
"Keşfin % 50'i oranında" ibaresi sehven "Keşfin % 40'ı oranında" olarak yayımlanmıştır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
24517/1-1
İPTAL İLANI
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 17/10/1996 tarih ve
22790 sayılı Resmi Gazete'nm 47. sayfasında 24220 ilan mumarası ile yayımlanan ilan ilgili ku
rum tarafından iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
24220/1-1
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ON SEÇİM İLANI
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğünden :

İlan Tarihi: 18/10/1996
145.000.000.000 - TL. keşif bedelli Koy Hizmeüeri 8. Bölge Müdürlüğü Batman II Mü
dürlüğü İdare ve Hizmet binaları İkmal inşaatının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44. mad
desine göre (Belli istekliler arasında Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.)
1 - İsteklinin on seçime katılabilmesi için;
a) 1996 yılı vizeli Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,
b) İşın en az keşif bedeli kadar " B " Grubu müteahhitlik karnesi aslı İdarece görülmek kay
dıyla noter tasdikli suretim,
c) 1990-1994 yıllarına ait bağlı bulundukları vergi Dairesinden herhangi bir vergi borçla
rının bulunmadığına dair vergi ilişiksiz belgesi aslı veya noter tasdikli suretini,
d) Malı durum bildirgesini (İlgili Bakanın Genel Müdürlüğünden teyit edilecek kullanıl
mamış nakit ve teminat mektubu kredilerinin işin keşif bedelinin % 10'undan az olmaması)
e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı ve Genel Müdürlüğümüzle ihtilaflı durumda bulunma
dığına dair taahhütnameyi,
f) Teknik Personel Taahhütnamesini, (İhale Şartnamesinin F/b maddesine göre,
g) Bu işte kullanacağı makına ve teçhizat taahhütnamesini (ihale şartnamesinin F/a mad
desine gore),
h) Biten ve devam eden işlere ait son 15 yıllık taahhüt bildirgesini,
ı) Ortak girişim halinde noter tasdikli ortak girişim Beyannamesini (Pilot Firmayı belirt
mek suretiyle) ve eki ortaklık sözleşmesini,
Vermeleri gerekmekte olup, bu belgeler yukarıdaki sıralamaya göre tanıtım dosyasına dü
zenli bir şekilde konulacaktır.
2 - Ortak girişimlerde Pilot Firmanın belgelen dikkate alınacaktır.
3 - Son başvuru 30/10/1996 günü saat 17.00'ye kadar olup, başvuruda bulunan istekliler
arasında, bu ihaleye katılmalan Bakanlık Makamınca uygun görülenler davet mektubu ile ihaleye
çağırılacaktır.
4 - Başvuru Adresi: Köy Hızmetlen İl Müdürlüğü BATMAN'dır.
5 - Telgraf, Telex ve Telefax'la yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlgililere duyurulur.
24952/1-1
ŞİŞE SATILACAKTIR
Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1 - Demeğımızce aşağıda cinsi ve miktan belirtilen şişeler kapalı zarfla teklif almak su
retiyle satılacaktır.
Cinsi: Yabancı Firmalara ait kanşık Şişe., Miktan : 275.133 Adet.,
2 - Firmalar teklif ettiklen fiyatın %3'ü nısbetinde geçici teminatı da vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler "Karanfil Sok. No: 7 Kızılay/Ankara" adresindeki Genel Mü
dürlüğümüzden ve "Nüzhetıye Cad. Deryadil Sok. No: 1 Beşiktaş/İstanbul" adresindeki Kzılay İs
tanbul Müdürlüğünden 1.000.000.- TL. mukabilinde temin edilebilir.
4 - İhaleye ait tekliflerin 8 Kasım 1996 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz
Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.
5 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır.
6 - Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
24873/2-1

Sayfa: 84
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GEMİ KİRALANACAKTIR
TEAŞ Genel Müdürlüğünden:
1 - Anbarlı ve Hopa Termik Santrallanmızın ihtiyacı 990.000 Ton (± % 25) fuel-oü'in;
Aliağa-İzmit ve zorunlu görülmesi halinde ise Ataş Rafinerilerinden teslim alınarak, anılan
Santrallanmıza taşınması işi için 14.000-21.000 M . Ton taşıma kapasiteli bir adet gemi
kiralanacaktır.
2 - İhaleye katılmak için şartname alınması mecburidir. Şartnameler;
a) Ankara'da TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığında (I. İnönü Bulvarı No: 27 C Blok Kat:
15 oda No: 15021 Tel: 0-312/212 69 00-2049 Bahçelıevler) veya
b) Avcılar (İstanbul)'da TEAŞ Anbarlı D.Gaz ve Kom. Çev. Santralı İşletme
Müdürlüğümüzde görülebilir ve istenildiğinde bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 5/11/1996 günü saat 12.00'ye kadar İ. İnönü Bulvarı No: 27
(Bahçelıevler/Ankara) 15 Kat 15086 nolu odada bulunan muhaberatımıza verilmesi gerekmekte
dir.
4 - Şirketimiz; 2886 sayılı Yasaya tabı olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine vermekte tamamen serbesttir.
24874/2-1
3 ADET KALORİFER KAZANINA TOZ KÖMÜRÜ YAKMA SİSTEMİNİN
İMALAT V E MONTAJI YAPTIRILACAKTIR.
T.K.ı. Alpagut-Dodurga Linyitleri İsletmesi Bölge Müdürlüğünden:
1 - Bölge Müdürlüğümüz işçi Tertip Binasındaki 3 adet 70 M2.1ık Yanm Silindirik Sıcak
su kazanma 3 adet Toz Kömür Yakma Sisteminin imalat ve montajı teknik ve Genel Şartnamesine
uygun olarak Kapalı Zarfla Teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
2 - Bu işe ait Şartnameler T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
Hipodrum Caddesi Ankara istanbul Satınalma Müdürlüğü G. 62. Sokak Atatürk Öğrenci Yurdu
Karşısı Merkezefendi Zeytinburnu/İstanbul ve Bölge Müdürlüğümüz İstihsal Şube Müdürlüğü
Satınalma Şefliği Dodurga/Çorum'dan ücretsiz olarak temin edilebilir.
3 - İsteklilerin en geç 7/11/1996 günü saat 14.00'e kadar Kapalı Zarflı Tekliflerini Bölge
Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. Teklif sahipleri Teklif
tutarının % 3'u oranındaki geçici Temmat Mektubunu veya Bölge Müdürlüğümüz veznesine
yatıracakları TL.nin makbuzunu veya T.C. Ziraat Bankası Osmancık Şubesi nezdindeki 240018
Nolu hesabımıza yatırılacak TL.nin Makbzunu Teklifle birlikte vereceklerdir.
4 - Teklifler aynı gün saat 15.00'de Satınalma Komisyonunda açılacaktır.
5 - Bölgemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamak
ta veya dilediğine vermekte serbesttir.
24875/2-1
5 ADET FILATELİK OTOMATİK DAMGA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğün'den:
Teşekkülümüz ihtiyacı için 5 adet Filatelik Otomatik Damga Makinası satınalınacaktır.
Yurtiçi ve Yurtdışı olarak ihaleye çıkılmıştır.
İsteklilerin bu alıma ait şartnameyi Ankara'da Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme
Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğünden, (Posta Cad. Posta Sarayı Kat: 4 Ulus/ANKA
RA) İstanbul'da Posta işletmesi Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden K D V hariç
5.000.000-TL. bedelle temin edebilirler.
Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerini Teşek
külümüzden almış olmaları şarttır.
Teklifler en geç 19/11/1996 günü saat 10.00'a kadar Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü
Malzeme Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne verilecek veya Posta ile bu saatte bu
lunacak şekilde gönderilecektir.
Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz.
24430/2-1

Gün Cinsi

Muammen Bedel

Geç. Tem.

Miktarı

(TL.)

(TL.)

İhale Şekli
ve Saati

180.000/Öğün/Kişi

97.900.000.000

2.937.000.000

30/10/1996 Çarşamba

Malzemeli Yemek Pişirme, Servis
ve Servis Sonrası Hizmetler
1- Kahvaltı ve Ara Kahvaltı
(Bir Yıllık Ortalama)
2- Normal Yemek

Günü Saat 10.00
550.000/Öğün/Kişı

(Bir Yıllık Ortalama)
3- Diyet Yemeği
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Y E M E K PİŞİRME V E SERVİS HİZMETLERİ TEMİN EDİLECEKTİR
Trabzon Numune Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından :

Kapalı Teklif Usulü
40.000/Öğün/Kışi

(Bir Yıllık Ortalama)

2 - İhale yukanda belirtilen gün ve saatte Trabzon Numune Hastanesi İhale Komisyon odasında yapılacaktır.
3 - Şartnameler mesai gunu ve saatleri içensinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından 2.50O.OO0,-(İkı Milyon Beşyüzbm) TL. karşılığı alı
nacağı gibi ücretsizde görülebilir.
4 - İsteklüenn 84/8213 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edeceklen Teklif Mektuplan, Geçici Teminat Belgesi, İştigal Konusu açık olarak
belirtilen 1996 yılı Ticaret Odası veya Sanayi Odası belgesi, Vekaletname imza sirküleri ve şartnamenin 3.ncu maddesinde yazılı diğer belgelerle birlikte iha
le saatine kadar Satınalma Başkanlığına vermeleri şarttır.

RESMİ GAZETE

1 - Hastanemizin 1997 yılı ihtiyaçlarından olan Malzemeli Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmetler 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Ku
ruluşlar ihale Yönetmeliğinin 29/a fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.

5 - Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.

24553/1-1

Sayfa: 85

6 - Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
7 - Teklif edilen bedele KDV hanç olarak fiyat vereceklerdir.
8 - İlan olunur.
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MUHTELİF YİYECEK MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR
Bilecik 9. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından :

1 - Komutanlığımızın ihtiyacı olan yiyecek maddeleri 2886 sayılı Kanunun 35-a ve (36-43). maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile Kışla Gazi
nosunda aşağıdaki gün ve saatlerde ayn ayn ihale edilerek satın alınacaktır.
2 - Şartname ve ekleri çalışma saatleri içerisinde 9. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı İhale Komisyonunda, Ankara ve İstanbul Jandarma ik
mal Merkez Komutanlıklannda görülebilir.

S.
No Malın Cinsi

Miktarı
KG.

Tah.Bedeh
(TL.)

Geçici Tem.
(TL.)

I

h
Tanhı

a

1

e
Yeri

n

ı

n
Saati

30.000

5.100.000.000

153.000.000

5/11/1996

Bilecik

09.30

2. Reçel (Ayva - Kayısı - Vişne - Gul)

15.000

1.800.000.000

54.000.000

5/11/1996

Bilecik

10.00

3. Pekmez Üzüm

15.000

1.425.000.000

42.750.000

5/11/1996

Bilecik

10.30

4. Tahin

10.000

1.750.000.000

52.500.000

5/11/1996

Bilecik

11.00

5. Tahin Helva (Kakaolu)

25.000

3.375.000.000

101.250.000

5/11/1996

Bilecik

11.30

6. Beyaz Peynir (Tam Yağlı)

15.000

4.350.000.000

130.500.000

5/11/1996

Bilecik

12.00

7. Kırmızı Mercimek

10.000

500.000.000

15.000.000

5/11/1996

Bilecik

12.30

8. Kanşık Turşu

20.000

1.200.000.000

36.000.000

5/11/1996

Bilecik

14.30

9. Barbunya Fasulye

20.000

1.100.000.000

33.000.000

5/11/1996

Bilecik

15.00

3.000

105.000.000

3.150.000

5/11/1996

Bilecik

15.30

11. Nohut

10.000

420.000.000

12.600.000

5/11/1996

Bilecik

16.00

12. Kuru Fasulye

25.000

1.325.000.000

39.750.000

5/11/1996

Bilecik

10. Aşurelik Buğday

16.30
24872/1-1
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1. Kıvırcık Salamura Siyah Zeytin

RESMİ GAZETE

3 - İsteklilerin; Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya bağlı oldukları Dernek Belgesi (1996 Yılı Vizesi), Noter Onaylı İmza Sirküleri, Geçici Temi
nata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu, tebligata esas olacak Noter Onaylı telefonlu bir adresi içeren bir belge ile usulüne göre hazırlayacakları teklif
mektuplannı içeren Kapalı Teklif Zarflannı ihale saatine kadar Komisyonumuza vermeleri gerekmektedir. İlan olunur.

İlgaz Orman İşletme Müdürlüğünden :

İli
ilçesi

: Çankırı
: İlgaz
Parti
Miktan
Adedi Adet M3.Dm3.
12
1058 229.479
1
48
10.390
30
2.148 521.384
71.322
6
403
96.570
8
509
15.714
1
65
16
1962 539.056
821 126.052
6
1
127
14.858
1
58
9.973
1
9
1.775
24
4198 372.374
8
2.275 106.749
11
2.173 136.052
2
459
15.337
2
308
37.115
431
24.992
3
1
3.445
53
1
2
137
17.105 2332.637

Ster

22
9
31

Muhammen
Bedeli
(TL.)
8.000.000
10.000.000
9.000.000
6.500.000
8.100.000
7.600.000
6.800.000
6.000.000
6.000.000
6.800.000
7.700.000
6.600.000
5.500.000
6.400.000
5.300.000
6.600.000
5.500.000
5.400.000
3.400.000
3.100.000

%3
G.Teıfıinatı
(TL.)
55.400.000
3.150.000
141.650.000
14.050.000
23.650.000
3.700.000
110.350.000
22.800.000
2.700.000
2.050.000
450.000
74.200.000
17.800.000
26.350.000
2.450.000
7.400.000
4.200.000
600.000
2.250.000
900.000
516.100.000

Açıklamalar
% 19.8 F.İn.
Tem.Irad
1996 Y.Ü.
% 20.5 F.In.
1996 Y.Ü.
Tem.İrad
1996 Y.U.
% 32.3 F.In.
1996 Y.U.
"

"
"

"
"

"
"
"

"
"

"
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Yol
Dur.
Cins ve Nev'ı B.S.
Asfalt III.S.N.B.Çam Tom.
"
III.S.N.B.Çam Tom.
"
III.S.N.B.Çam Tom.
III.S.K.B.Çam Tom.
"
III.S.K.B.Çam Tom.
III.S.N.B.Gök.Tom.
"
III.S.N.B.Gök.Tom.
"
III.S.N.B.Gök.Tom.
"
III.S.K.B.Gök.Tom.
7 Boy Çam Tel Dır.
8 Boy Çam Tel Dır.
"
II.S.U.B.Ç.Md.Dır.(Kl)
"
II.S.U.B.Ç.Md.Dır.(İn)
II.S.K.B.Ç.Md.Dır.(Kl)
II.S.K.B.Ç.Md.Dır.(İn)
II.S.U.B.Gök.M.Dır.(Kl)
"
Çam San.Odunu
"
Göknar San.Odunu
Çam Sınk (NB)
"
Çam Sınk (KB)

RESMİ GAZETE

Deposu
Engine - Merkez
Engine
Engine - Merkez - Kurşunlu
Engine - Kurşunlu
Engine - Kurşunlu
Merkez
Merkez
Kurşunlu
Kurşunlu
Engine
Engine
Engine - Merkez - Kurşunlu
Engine
Engine - Merkez - Kurşunlu
Engine - Merkez
Merkez
Engine - Kurşunlu
Kurşunlu
Engine
Engine - Merkez

Satış Tanhı: 30 Ekim 1996
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
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HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK - SAĞLAM) MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR.
TEDAŞ Afyon Elektrik Dağıtım Müessesesinden :
1 - Müessesemiz ambar tesislerinde bulunan aşağıda cins ve miktarları belirtilen hurda ve ihtiyaç fazlası (Ölü Stok - Sağlam) malzemeler satış
şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile satılacaktır.
2 - Satış yapılacak hurda ve ihtiyaç fazlası (Ölu Stok - Sağlam) malzemeler artı, eksi % 50 toleranslı miktarları geçici teminatı ve malzeme çekme
süreleri aşağıda gösterilmiştir.
Geçici Teminatı
Çekim
Dos.Bedeli
Sıra
Grup
Miktarı
Süresi
(TL.)
Malzemenin Cinsi
No
No
(JD
1.300.000
67.285 Kg.
.150.000.000
20 işgünü
1.
Hurda Demir
96.03/SATIŞ - 2
(KDV Dahil)
23.073 Kg.
5 İşgünü
2.
Hurda Bakır
Hurda Aliminyum
27.915 Kg.
5 İşgünü
3.
İşgünü
4.
Hurda plastik kablo
2.771 Kg.
İşgünü
5.
O.G.Hurda Akım Trafosu
8 Adet
İşgünü
11 Adet
O.G.Hurda Gerilim Trafosu
6.
İşgünü
62 Adet
7.
Hurda Role
İşgünü
208 Adet
Hurda Şalter
8.
İşgunu
9.
Hurda Kesici
32 Adet
İşgünü
70 Adet
Hurda Ayıncı
10.
İşgünü
50 Adet
11.
Hurda Pano
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1 - Yukanda beyanı gösterilen 137 parti Orman Emvali 30 Ekim 1996 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00'de toplanacak komisyon huzu
runda 6 ay vadeli olarak satışa çıkanlmıştır.
a) İlk 3 ayda bakiye bedelinin tamamı yatınlması halinde herhangi bir faiz alınmayacaktır,
b) Vade suresinin 4 ay olarak talep edilmesi halinde satış tarihinden itibaren ödeme tannine kadar her ay için aylık % 5 faiz,
c) 5 ay olarak talep edilmesi halinde satış tarihinden itibaren ödeme tannine kadar her ay için aylık % 6 faiz,
d) 6 ay olarak talep edilmesi halinde satış tanhinden itibaren ödeme gününe kadar her ay için aylık % 7 faiz uygulanacaktır.) Yani mal bedelinin
% 50'si ve vergileri peşin, bakiyesi 6 ay vadeli Hazine bonosu, Devlet Tahvıllen ile Banka Mektubu karşılığında satılacaktır.
2 - İhaleye ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Or.Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, İşletmemiz ve Civar İşletmelerde
görülebilir.
3 - Gecikme faizi Aylık % 15 olup yıllık % 180'dir.
4 - İhaleye gireceklerin belirli gun ve saatte hazır bulunmalan ile Banka Mektubu vereceklerin Mektup üzerine İşletmenin adım ve İhale tarihini
yazdırmalan şarttır.
İlan olunur.
işletmenin : Tel: 03764161260 - 1362
Fax: 03764161034 Banka Hesap No: Ilgız T.C.Zıraat Bankası 304230/18.8
24683/1-1

96.03/SATIŞ - 3

Sıra
No
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.

7.
8.
9.

17,5 K V 12.5KAD.T.S.A.
(D.T.Sigortalı Ayırıcı)
6 K V 5 kA Sic.Parafodur
3x40 W Flor Armatür (D.T.)

Miktarı
170 Adet
65 Adet
500 Adet
2132 Adet
2000 Adet
25 Adet
30 Adet
8 Adet
18 Adet
2 Adet
8 Adet

Geçici Teminatı
(TL.)

77.500.000

Çekim
Süresi
1 İşgünü
1 İşgünü
1 İşgünü
1 işgünü
1 İşgünü
1 İşgünü
1 İşgünü
1 işgünü
1 işgünü
1 işgünü
1 işgünü

15 Adet

1 işgünü

40 Adet

1 işgünü
1 İşgünü

100 Adet
200 Adet
124 Adet

1 İşgünü
1 İşgunu
1 İşgünü

Dos.Bedelı
(TL.)

1.300.000
(KDV Dahil)
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3 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Afyon Elektrik Dağıtım Müessesesi (Dumlupınar Mahallesi Yüzbaşı
Agah Caddesi No: 24 Afyon) Halkla İlişkiler servisinden bedeli mukabili temin edilebilir.
4 - Satışı yapılacak malzemeler ambar tesislerinde mesai saatleri içerisinde görülebilecektir. Teklifler engeç 31/10/1996 tarihinde saat 12.00'ye ka
dar 3. maddede yazılı adrese verilmiş olacaktır. Teklifler aym gün saat 14.00'de hazır bulunan istekliler huzurunda alenen açılacaktır.
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
24694/1-1
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6.

Malzemenin Cinsi
Hurda Kontaktör
Hurda Kondanstör
Hurda Armatür (Alıminyum)
Hurda Armatür (Demir)
Hurda Balans
Hurda Akü
Hurda Dış Lastik
1400/50 d/d Elektrik Motoru
Merdiven Taşıma Aracı
165x14 Dış Lastik Duz
165x13 Dış Lastik Düz
12 kV. 12,5 K A 400 A. DNA
(D.T. Normal Ayırıcı)
12 K V 12,5 K A 400 A DSTA
(D.T.Sigortalı Top.Ayırıcı)
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Grup
No
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Çeşitli İlânlar
Altındağ Belediye Başkanlığından:
ANKARA

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen
kadrolara sınavla personel alınacaktır.
Adaylarda sözkonusu Kanunun 48. maddesi ile, ilgili yönetmelıklerdekı şartlar aranacak
tır. Zabıta Memuru adaylarının 30 yaşım aşmamış, 164 m.'den kısa olmamaları ve askerliğim yap
mış olmaları, adayların konularında deneyimli olmaları (halen bir kamu kuruluşunda, Belediyeler
de veya bunların kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli müessese ve işletmelerde
sözleşmeli, kadrolu işçi veya geçici işçi statüsünde çalışıyor olmaları) gerekir.
SINIFI
UNVANI
DER.
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER
T.H.S.
Şehir Plancısı
5
2
İlgili Fakülte mezunu,
S.H.S.
Eczacı
8
1
ilgili Fakülte mezunu (bayan),
S.H.S.
Dış Tabibi
5
1
İlgili Fakülte mezunu (bayan),
A.H.S.
Avukat
5
1
Avukatlık stajını yapmış,
G.İ.H.
Zabıta
6-7-8
39
Yüksekokul mezunu,
G.İ.H.
Zabıta
9-10
5
Meslek Lisesi mezunu olmaları,
2 - Adaylar Personel Müdürlüğünden alacakları Iş Talep Formunu usulüne uygun olarak
doldurup 4/11/1996 tarihinden 8/11/1996 tarihine kadar ıkı adet fotoğrafla birlikte Personel Mü
dürlüğüne, teslim edip sınava giriş belgesini alacaklardır.
3 - Belirtilen şartları taşımayanlar ve/veya posta ile yapılan müracaatlar işlem dışı kala
caktır.
4 - Bu sınav ilk defa Devlet Memuru olacaklar için açılmıştır. Hangi seviye okul mezu
nu olursa olsun 657 S.D.M.K. göre halen Devlet Memuru olarak çalışan veya daha önce çalışmış
olanlar bu sınava katılamazlar. Aksi tesbıt edildiğinde atamalan yapılmaz, ataması yapılmış ise ip
tal edilir.
5 - Sınav 12/11/1996 gunu Saat 9.00'da Yumısemre Kültür Merkezi Dışkapı adresinde
yapılacaktır. Müracaatın fazla olması durumunda ikinci ve somaki grupların sınav saatleri, sınav
gunu ilan edilecektir. Yazılı sınavı kazananlar ilan edilecek tarihte sözlü sınava alınacaktır.
Duyurulur.
24226/1-1
Turk Standardları Enstitüsünden:

•

Aşağıda Unvanı belge nosu ve belge kapsamı belirtilen firmanın mevcut sözleşmesi fesih
edildiğinden, mevcut İmalata Yeterlilik ile Kalite Uygunluk, Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı
belge kapsamındaki mamullerin bundan böyle belge ibraz edilerek piyasaya sunulamayacağı ak
sine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna
sebep olacağı duyurulur.
Firma Adı
Belge Kapsamı
Belge No ve Fesih Tarihi
ALİOĞULLARI MONTAJ
Challengerı Markalı;
Firmanın söz konusu
SAN.İTH.İML.İHR.
Işıldak
mamülleriyle ilgili ithalatını
LTD.ŞTİ.
Radyolu Işıldak
durdurduğunu bildirmesi ve
Kapaklı Pasajı/Zemin Kat
Vantilatörlü Işıkdak
kendi isteği üzerine
No: 4
Radyolu Vantilatörlü Işıldak
9/10/1996 tarihi itibariyle
ŞANLIURFA
belgelen iptal belge kullanma
sözleşmelen fesih edilmiştir.
24428/1-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/9/1996 gün ve 417 sayılı karar ile Yenimahal
le 13760 ada 11 No.'lu parselle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Başkanlığımız
ilan panosuna asılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
24563/1-1
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

Rize Ilı, Güneysu ilçesi, Ulucami Mahallesine ait 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 numaralı pafta
larda Camı, Dükkan, dere, Sırt, Bucak mevkıilerı ile Kuçukcami Mahallesine ait 1 numaralı paf
tada Orta Mahalle mevkiinin 2859 sayılı Kanun hukümlenne göre yenüenceğı, anılan kanunun 2
nci maddesi uyarınca ilan olunur.
24554/1-1
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17 EKİM 1996 GÜNÜ S A A T 15:00 D E BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 1996/199
DÖVİZ
DÖVİZ
EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ
ALIŞ
SATIŞ
ALIŞ
1 A B D DOLARI
94.190
94,443
93,907
1 A L M A N MARKI
41,529
41,037
41,221
1 A V U S T R A L Y A DOLARI
74,589
74,944
73,470
1 A V U S T U R Y A ŞİLİNİ
S,7Ö2
8,744
8,458
1 BELÇİKA FRANGI
2,987
2,957
2,972
1 DANİMARKA K R O N U
15,975
14,055
15,895
1 FİN MARKKASI
20,497
20,400
20,292
1 FRANSİZ FRANGI
18,088
18,179
18,034
1 H O L L A N D A FLORİNİ
54,552
54,824
54,004
1 İSPANYOL PEZETASI
719
730
701
1 İSVEÇ K R O N U
14,182
14,253
14.111
1 İSVİÇRE FRANGI
74,344
74,738
74,141
100 İTALYAN LİRETİ
4,118
4.149
4.057
1 J A P O N YENİ
844
817
834
1 K A N A D A DOLARI
49,544
49.914
48.848
1 K U V E Y T DİNARI
314,018
315,594
307,738
1 NORVEÇ K R O N U
14,505
14,340
14,482
149,449
1 İNGİLİZ STERLİNİ
150,401
149,200
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
25,243
24,740
25,117
1 A V R U P A P A R A BİRİMİ (ECU)
117,417
118,007
1 LÜKSEMBURG FRANGI
2.855
1 İRLANDA LİRASI
145.092
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU
573
1 Y U N A N DRAHMİSİ
372
1 B U L G A R LEVASI
714
1 İRAN RİYALİ
7
1 SURİYE LİRASI
1,409
1 R O M E N LEYİ
9
1 ÜRDÜN DİNARI
110,099
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ
24,023
ÇAPRAZ K U R L A R
1 A B D DOLARI
1.5385 A L M A N MARKI
1 A B D DOLARI
1.2428 A V U S T R A L Y A DOLARI
1 A B D DOLARI
10,8230 A V U S T U R Y A ŞİLİNİ
1 A B D DOLARI
31.4900 BELÇİKA FRANGI
1 A B D DOLARI
5.8942 DANİMARKA K R O N U
1 A B D DOLARI
4.5954 FİN MARKKASI
1 A B D DOLARİ
5,2072 FRANSIZ FRANGI
1 A B D DOLARI
1.7244 H O L L A N D A FLORİNİ
1 A B D DOLARI
129.48 İSPANYOL PEZETASI
1 A B D DOLARI
4.4414 İSVEÇ K R O N U
1 A B D DOLARİ
1,2444 İSVİÇRE FRANGI
1 A B D DOLARI
1539.40 İTALYAN LİRETİ
1 A B D DOLARI
112.12 J A P O N YENİ
1 A B D DOLARI
1.3540 KANADA DOLARI
1 A B D DOLARI
4.5244 NORVEÇ K R O N U
1 A B D DOLARI
3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 K U V E Y T DİNARI
3.3339 A B D DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ
1.5888 A B D DOLARI
1 A V R U P A P A R A BİRİMİ (ECUJ
1,2444 A B D DOLARİ
BİLGİ İÇİN:
1 ÖZEL Ç E K M E HAKKI (SDR)
1.4374 A B D DOLARI
1 ÖZEL Ç E K M E HAKKI SDR)
134,049 TÜRK LİRASI
TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z BANKASI
İDARE MERKEZİ

EFEKTİF
SATIŞ
94.947
41.714
75.189
8,772
2,994
14,103
20,442
18,234
54,990
742
14.294
74,942
4,147
854
70.124
314,543
14.549
150,852
25.319
2,993
1524H4
405
388
749
12
1,512
13
127,224
30,072
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ALINAN

FAİZ

DEVLET

(T:DEVLET
VADE
TARİHİ

KUPONU

BULUNMAYIP

İ Ç BORÇLANMA

İ Ç BORÇLANMA

İSKONTOLU

SENETLERİNİN

TAHVİLİ,

B:HAZİNE

VADEYE
TANIM

06-11-1996
12-03-1997
04-12-1996
25-12-1996
20-11-1996
18-12-1996
08-01-1997
22-01-1997
12-02-1997
05-03-1997
26-03-1997
30-10-1996
13-11-1996
05-02-1997
26-02-1997
19-03-1997
09-04-1997
07-05-1997
04-06-1997

4BKV
4BKV
5BKV
5BKV
6BKV
6BKV

7H

SAYISI

İLE

BUGÜNKÜ D E Ğ E R
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)

19
145
47

96.304
72.386
90.813

68
33

86.712
93.562
88.073
84.011
81.347
77.433
73.628
69.944
97.665
94.935
78.726

159
12
26
110
131
152
173
201
229

İLE SATILAN

İHALESİ

AŞAĞIDADIR.

BONOSU)

96
117
138

7BKV
7BKV
7BKV
7BKV
8BKV

TANIM

KALAN

OLARAK HAZİNE

DEĞERLERİ

61
82

6BKV
6BKV
6BKV
7BKV
7BKV
7BKV

VADE

05-02-1997

GÜN

6B
6B

A R Z YÖNTEMİ

TARİHİ

2-

r

C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T 
T İ P V E V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 1 8 - 1 0 - 1 9 9 6 T A R İ H İ N D E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ 
GÜNLÜK D E Ğ E R L E R İ :

ÜZERİNDE

HALKA
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74.883
71.158
67.558
62.960
58.599

BONO V E TAHVİLLER

VADEYE KALAN
GÜN S A Y I S I
110

BUGÜNKÜ D E Ğ E R
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
78.726

VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE A Y N I OLMAYAN F A K A T YUKARIDAKİ TARİHLER
A R A S I N D A G E L E N , ÜZERİNDE F A İ Z KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK A L I N A N
D E V L E T İ Ç BORÇLANMA S E N E T L E R İ N D E V A D E T A R İ H İ O L A R A K L İ S T E D E Y E R A L A N B İ R
SONRAKİ TARİH E S A S A L I N I R .

TÜRKİYE

CUMHURİYET M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N

LERİNİN

T İ P VE VADELER İTİBARIYLA

ĞİNDEKİ

GÜNLÜK

3-

TEDAVÜLDE

DEVLET İ Ç

TARİHİNDEKİ

BORÇLANMA

GÖSTERGE

FAİZLİ

DEVLET TAHVİLLERİNİN

SENET

NİTELİ

DEĞERLERİ

( B U K I Y M E T L E R , KAMU K U R U M L A R I N I N Y A P A C A K L A R I İHALE

MELERDE

VE HAZİNE'CE

NOMİNAL

DEĞERLERİ

SATILAN MİLLİ

ÜZERİNDEN

VADE
TARİHİ

18-10-1996

DEĞERLERİ:

BULUNAN DEĞİŞKEN

AŞAĞIDADIR.
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KABUL

EMLAK

FAİZ

VE SÖZLEŞ

ÖDENMESİNDE

EDİLİR.)

KUPON
TANIM

BEDELLERİNİN

ORANI

KUPON DAHİL

BUGÜNKÜ

(100.000.-TL

25-03-1997

12T-OZ

57.00

132.326

25-04-1997

12T-OZ

57.00

127.485

31-12-1996

60T-D

107.77

185.980

01-01-1997

60T-D

107.77

185.686
127.796

11-07-1997

60T-D

102.48

01-01-1998

60T-D

107.77

185.686

11-01-1998

60T-D

107.77

01-07-1999

60T12-D

7.67

182.741
104.206

27-10-1996

12T-OZ

TEFE+6

190.743

25-12-1996

12T-OZ

TEFE+6

174.449

29-12-1996

12T-OZ

TEFE+6

173.423

30-12-1996

12T-OZ

TEFE+6

173.166

01-01-1997

12T-0

TEFE+6

172.389

01-01-1997

12T-OZ

TEFE

164.756

02-01-1997

24T-OZ

TEFE+6

171.868

12-02-1997

12T-OZ

TEFE+6

152.918

15-02-1997

12T-OZ

31-03-1997

12T-OZ

TEFE
TEFE+6

137.183

146.217

01-05-1997

24T-OZ

TEFE+6

126.141

03-05-1997

12T-0Z

TEFE

122.500

06-05-1997

36T-OZ

TEFE+6

125.245

18-05-1997

36T-OZ

TEFE+6

123.094

26-05-1997

36T-OZ

TEFE+6

121.661

31-05-1997

12T-OZ

TEFE

118.126

05-06-1997

12T-OZ

15-06-1997

36T-OZ

TEFE
TEFE+6

118.892

21-06-1997

36T-OZ

TEFE+6

118.143

24-06-1997

36T-OZ

TEFE+6

117.769

03-07-19S|7

12T-0Z

TEFE

114.759

09-07-199-7

12T-0Z

TEFE+6

116.063

117.608

14-07-1997

24T-0Z

TEFE+6

115.531

15-07-1997

12T-0Z

TEFE+6

115.424

2S-07-İ997

36T-OZ
12T-OZ

TEFE+6

114.041

07-08-1997

TEFE

111.396

20-08-1997

12T-0Z

109.671

04-09-1997

12T-OZ

TEFE
TEFE

107.512

25-09-1997

12T-OZ

TEFE

103.836

02-10-1997

12T-OZ

TEFE

102.632

09-10-1997

12T-OZ

TEFE

101.481
174.449

25-12-1997

24T-OZ

TEFE+6

01-01-1998

60T-OZ

TEFE+6

172.389

12-02-1998

24T-0Z

TEFE+6

152.918

16-02-1998

24T-OZ

TEFE+6

151.637

11-06-1998

24T-0Z

TEFE+6

119.392

09-07-1998

24T-0Z

TEFE+6

116.063

11-07-1999

60T-OZ

TEFE+6

115.850

DEĞER

ÜZERİNDEN)
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENET
LERİNİN T İ P VE VADELER İTİBARIYLA 18-10-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:

VADE
TARİHİ
51-12-1999
01-01-2000
11-01-2000
07-04-2000
11-07-2000
31-12-2000
01-01-2001
11-01-2001
11-07-2001
07-04-2005

TANIM
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-0Z
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
60T-OZ
120T-0Z

KUPON
FAİZ ORANI

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
178.151
172.389
167.180
135.813
114.064
165.231
172.389
167.180
114.064
135.813

TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
T E F E * 1 . .15
TEFE
TEFE
TEFE+6
TEFE+6
TEFE
T E F E * 1 . .15

4 - T . C . BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENETLERİ
VADE
TARİHİ
19-12-1996
02-03-1998
25-09-1999
VADE
TARİHİ
20-12-1996
25-12-1996
31-01-1997
17-02-1997

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

TANIM

96.313
96.113
94.699

6B01
36T01
36T201

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI)

TANIM

61.964
61.923
61.630
61.494

6B16
6B16
6B16
6B16

5 - T . C . BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
VADE
TARİHİ',

TANIM

21-02-1997
21-03-1997
19-09-1997

36G012
36G012
36G012

BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)

(

VADE
TARİHİ
20-12-1996
05-05-1997
0 9 - 05-1997
10- 05-1997
12-05-1997
16-05-1997
18-05-1997
03-06-1997

TANIM
31.5G
36G
36G
36G
36G
36G
36G
36G

98.576
98.214
94.508
KUPON
FAİZ ORANI
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN)
125.245
125.424
124.707
124.528
124.170
123.453
123.094
120.390

TÜRKİYE

CUMHURİYET M E R K E Z B A N K A S I ' N C A

LERİNİN

T İ P VE VADELER

ĞİNDEKİ

GÜNLÜK

OTOYOL
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İTİBARIYLA

BELİRLENEN

18-10-1996

DEVLET

İ Ç BORÇLANMA

TARİHİNDEKİ

GÖSTERGE

DEĞERLERİ:

SENETLERİ

VADE
TARİHİ

TANIM

(1

BL'^ÜNKÜ D E Ğ E R
ABD DOLARI
KARŞILIĞI)

01-11-1996
31-12-1996
31-01-1997
01-03-1997
31-03-1997
18-04-1997
01-05-1997

OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG

93.940
92.884
92.347
91.851
91.343
91.041
90.824

30-06-1997
31-07-1997
01-09-1997

OG
OG

89.836

OG
OG

88.821

OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG

88.079
87.853

30-09-1997
18-10-1997
01-11-1997
31-12-1997
31-01-1998
01-03-1998
01-05-1998
31-07-1998
01-09-1998
01-11-1998
31-01-1999
01-03-1999
30-09-1999
31-03-2000
6-

02-02-199İB
17-02-1998
16- 12-1998
17- 02-1999

88.362

86.890
86.396
85.937
84.979
83.570
83.080
82.154

OG
OG
OG

80.791
80.362
77.277
74.722

OG

TANIM
360
360
360
360

BAŞKANLIĞINCA

KUPON
FAİZ ORANI

24-05-1997

TANIM
24G2D

KUPON DAHİL

KUPON
FAİZ ORANI
91.08

BUGÜNKÜ

(100.000.-TL

TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6

T . C . BAŞBAKANLIK HAZİNE M Ü S T E Ş A R L I Ğ I ' N C A
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
VADE
TARİHİ

8-

89.334

T . C . BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İ D A R E S İ
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME
TAHVİLLERİ
VADE
TARİHİ

7-

SENET

NİTELİ

DEĞER

ÜZERİNDEN)

156.122
151.317
176.758
151.317
İHRAÇ

EDİLEN

KUPON

DAHİL

BUGÜNKÜ

(100.000.-TL

DEĞER

ÜZERİNDEN)

136.383

YUKARIDAKİ MADDELERDE B E L İ R T İ L E N L E R D I Ş I N D A K A L A N D E V L E T İ Ç
S E N E T L E R İ NOMİNAL D E Ğ E R L E R İ Ü Z E R İ N D E N D E Ğ E R L E N D İ R İ L E C E K T İ R .

BORÇLANMA
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Yasama Bölümü :
Sayfa
T B M M Kararları
464 (10/5) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına İlişkin Karar
465 (10/8,16, 20) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süre
sinin Uzatılmasına İlişkin Karar
466 (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uza
tılmasına İlişkin Karar

1
2
2

Yürütme ve İdare Bölümü :
Yönetmelikler
— İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve idaresine İlişkin Yönet
melik
— İstanbul Altm Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği

3
10

Yargı Bölümü :
Anayasa Mahkemesi Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E : 1994/86; K : 1995/41 Sayılı Karan

23

Yargıtay Kararı
— Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

29

Danıştay Kararı
— Danıştay Içtihadlan Birleştirme Kurulu Karan (E : 1995/1; K : 1996/1)

30

İlânlar
a - Yargı İlânları
c - Çeşitli İlânlar

47
48
90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

91

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

DUYURU

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan
"Arşiv
Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi - I" adlı eser, KDV dah
400.000,— TL. karşılığında Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nden
(Erguvan Sokak No 2 Ulus-Ankara) temin edilebilir.

Posta ile yapılacak taleplerde her kitap bedeline 150.000.- TL posta ücreti ilave ed
rek, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası
AnkaralDışkapı şubesi nezdindeki 30423/2065 numaralı hesabına yatırılması ve banka dekontu
nun Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Ödemeli olarak gönderilmemektedir.
İlgililere duyurulur.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 30.000-TL.

