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Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında hazır-
lanan ve Hükümetimiz adına 18 Mart 1986 tarihinde imzalanan, TCP/TUR/4506 sa-
yılı «Tarımsal Uygulamalar için Uzaktan Algılama Tekniklerinin Geliştirilmesi» 
konulu ekli proje anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 27/5/1986 ta-
rihli ve EİGM/ElUE-IV: 733235/TCP/TUR/4508-268-2691 sayılı yazısı üzerine, 
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre. Bakanlar 
Kurulu'nca 1/7/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA V E TARIM TEŞKİLATI 

TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI 
: Türkiye 
: Tarımsal Uygulamalar için Uzaktan Algılama 

Tekniklerinin Geliştirilmesi 
TCP/TUR/4508 (T) 
Ocak 1986 
Aralık 1986 

Ülke 
Proje Adı 

Proje No: 
Baş lama Tarihi 
Bitiş Tarihi 
Projeyi yürütmekle sorumlu 
Bakanlık 
F A O Katkısı 

S ö n m e z Köksal 
Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomik İşler Genel Müdür Yrd. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
110.000 ABD Dolan 

Peter Rosenegger 
FAO Temsilcisi 

Hükümet adına F A O adına 

İmza Tarihi: 18/3/1986 İmza Tarihi: 18/3/1966 

I — PROJENİN GEÇMİŞİ V E GEREKÇESİ 
1982 de TCP/TUR/2201 Kod No'lu «Ürün Tahmini ve Tarımsal İstatistikle

rin Toplanması» projesini tamamlayıc ı olmak üzere Türk Hükümeti buğday eklin 
alanlarını yıll ık olarak izlemek amacıyla, uygun uzaktan a lg ı lama teknolojisinin 
kul lanımına baş lanması için FAO desteğini istemiştir. TCP/TUR/2303 Kodlu «Ta-
rımsal Uygulamalar için Uygun Uzaktan Alg ı lama Tekniklerinin Geliştirilmesi» 
isimli proje 4 Mayıs 1983 de onaylanmıştır. Sözkonusu projenin ana amaçlar ı a ş a -
ğ ı d a verilmektedir. 

— Tarım ve Orman Bakanlığının öncelikli konu ve ihtiyaçlarına uygun 
uzaktan a lg ı lama tekniklerinin seçimi ve denenmesi 

— Uzaktan a lg ı lama teknolojisini tarımsal istatistik programıyla entegre et
mek 

— Konuyla ilgili eğit imi sağ lamak 
Projenin uygulanması hükümetteki değişikliklerle. Tarım ve Orman Bakan-

lığının reorganizasyonu nedeniyle kesintiye uğramıştır. 
Projenin ara sonuçlarının tarımsal istatistik ve planlama için yararl ı oldu

ğ u n u göstermesi nedeniyle, yeniden organize olan Tarım, Orman ve Köyisleri Ba-
kanlığı başlangıçtaki amaçlara ulaşı lması için FAO'dan projede belirlenen faali-
yetlerin, devamını istemiştir. 

II — KATKININ AMAÇLARI 
Bu projenin uzun vadeli amacı Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığının plan

lama ve izleme faaliyetlerini güçlendirmektir. Proje özel l ikle güveni l ir ve randı-
manl ı bir tarımsal istatistik hizmeti İle sağlıklı bir verim tahmininin gel iş t ir i lme-
sine katkıda bulunacaktır. 

Kısa vadeli amaçlar ise şunlardır: 
a) Buğday ekim alanlarının tahmini iç in Landsat-TM dijitali görüntü veri

lerini kullanarak bilgisayara dayal ı metodolojinin denenmesi ve giderek geliştiril , 
mesi 

b) Bu projede çal ışan elemanlara yabancı enstitülerde konuyla ilgili eğit im 
sağlanması 

c) Bu projenin sonuçlarının, tamamlayıcı nitelikteki «Türkiyede Sağlıklı 
Ürün Tahmini ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi» BMKP Projesine entegre 
edilmesi 
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III — ÇALIŞMA PLANI 
a) Konya ilinde buğday ekim alanlarının tahmini için ek örnek yörelerin 

seçilmesi 
b) Bazı eski ve yeni örnek yöreler için, 1986 Landsat-TM bilgisayar uyumlu 

şeritlerin temin edilmesi 
c) Seçilmiş örnek yöreler için 1986 yergerçeği bilgilerinin toplanması 
d) Landsat TM-dijıtal verilerinin bilgisayarda analiz edilmesi. Bu görev 

kontrata bağlı bir anlaşma kapsamında yerme getirilecektir. 
e) 1986'nın ilk yarısında temin edilebilirse, yüksek ayırma gücü olan SPOT 

görüntülerinin test edilmesi. Bu amaçla yalnızca 1 spot görüntüsü alınacaktır. 
f) Projede görev yapan 4 tecrübeli araştırma elemanı ile Milli Proje Lide-

rinin uzaktan algılamayı Tarımsal İstatistik ve ürün tahmin hizmetlerinde kul
lanan kurum ve kuruluşlara inceleme gezisi, 

g) 6 teknik elemanın, Landsat T M di)ital görüntülerinin bilgisayarla ana
lizine ilişkin ihtisas konularında eğilimi 

h) Tarımsal istatistik ve urun tahmin hizmetlerinin ihtiyaçlarına ve pro-
jenin sonuçlarına dayanarak Landsat-TM dijital görüntülerinden buğday ekini 
alanlarının tahmini için uygun metodolojinin saptanması 

i) Proje verilerini topluca değerlendirmek ve daha sonraki faaliyetleri tar-
tışmak amacıyla 2 günlük workshop düzenlenmesi 

j) Yukarıdaki sonuçlara dayanarak tamamlayıcı nitelikteki Türkiye'de sağ
lıklı ürün Talimini ve Erken Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi isimli BMKP Projesi
nin çalışma planında gerekli değişikliklerin yapılması 

k) Yurtdışı eğitimi ve inceleme gezileri konusunda görevlilerce rapor ya-
zılması, Milli Proje Liderince 6 aylık gelişme raporunun düzenlenmesi ve TCP 
anahatları doğrultusunda FAO danışmanınca sonuç raporu hazırlanması. 

IV — FAO TARAFINDAN SAĞLANACAK GİRDİLER 
Personel 
Danışman Yurtdışı eğitim ve inceleme gezilerini düzenleyecek olan danış

man, workshop'in hazırlanması ve katılım sağlanmasına yardımcı olacak ve sonuç 
raporunu hazırlayacaktır. 

Danışmanlık Süresi: 2 kez olmak üzere Türkiye'ye görev, toplam 5 hafta, 
FAO Merkezinde 2 hafta 

FAO Uzaktan Algılama Uzmanı: Gelişmeyi izlemek, dijital görüntü analiz 
sonuçlarının doğruluk değerlendirmelerine katkıda bulunmak ve workshop'a ka
tılmak. 

2 görev: sırasıyla 1 hafta ve 3 gün 
FAO istatistikçisi: Workshop'a katılmak 3 gün süreyle bir görev. 
Ek Sözleşme 
Seçilmiş örnek yörelere ilişkin Landsat TM ve muhtemelen SPOT dijital gö-

rüntülerinin bilgisayarla analizi içindir 
Bu ek sözleşme uydu dijital görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar uyumlu 

şeritlerin teminini de kapsamaktadır 
Ek sözleşmenin; örnek yörelere ilişkin uydu dijital görüntü verileri ile the-

matik planlardan buğday ekim alanlarının tahmini için kullanılacak iyice belge-
lenmiş bir metodoloji ortaya koyması da öngörülmektedir. 

GENEL UYGULAMA GİDERLERİ 
Gerekli Materyal 
Danışman tarafından belirlenecek Uzaktan Algılama kitap ve periyodikleri 
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Eği t im 
— Projede görev yapan 4 tecrübeli araştırma elemanı için 3 haftalık incele-

me gezisi (ABD ve Avrupa) 
— Milli Proje Lideri için 3 haftalık inceleme gezisi (Avrupa ve ABD) 
— 2 kişi için, diğital görüntü analiz sisteminin işletme ve bakımı konusun

da 2 haftalık firma (I2S) bursu (ABD) 
— 2 kişi için, dijital görüntü analizi için program geliştirilmesi konusunda 

2 haftalık firma (I2S) kursu (ABD) 

V — RAPOR YAZIMI 
İnceleme gezisine katı lanlar eğitimleriyle ilgili rapor hazırlayacaklardır. 
6 ay sonra Milli Proje Lideri bir gel işme raporu hazırlayacaktır. 
Dan ı şman her görev sonrası bir rapor sunacaktır. Bunlara ve gel işme ra

poruna dayanarak projenin bitiminde de hükümete sunulmalı üzere, TCP prose
dürleri doğrultusunda bir sonuç raporu taslağı hazırlayacaktır. 

VI — HÜKÜMETİN KATKI VE DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELERİ 
Hükümet, çal ışma planı doğrultusundaki proje faaliyetlerinin gerçekleştiril-

mesini koordine edecek bir Milli Proje Lideri atayacaktır. 
Hükümet, Türk elemanların maaş, harcırah, ülke içi gezi masrafları gibi tüm 

ülke içi giderleri karşılayacaktır. Uygulama için gerekli tüm ülke içi lojistikleri 
düzenleyecek, gerekli büro olanakları ve bilgisayar sağlayacaktır. 

FAO GİRDİLERİNİ K A P S A Y A N 
PROJE BÜTÇESİ 
(ABD doları olarak) 

Ülke : Türkiye 
Proje Adı : Tarım için Uzaktan Algı lama Tekniklerinin Gelişti-

rilmesi 
Proje Numaras ı : TCP/TUR/4508 (T) 

10. Personel 10 000 
20. Resmi Geziler 8 000 
30. Ek Sözleşme 25 000 
40. Genel Uygulama Giderleri 4 000 
50. Malzeme 2000 
80. Eğitim 61 000 

TOPLAM 110 000 ABD Doları 

U Z A K T A N ALGILAMA DANIŞMANI 
NİTELİK VE GÖREVLERİ 

Uzaktan algı lama danışmanı en az 10 yıllık pratik, 5 yıllık da uzaktan al
g ı lama eği t im tecrübesi olan profesyonel bir uzaktan algı lama Uzmanı olacaktır. 
Danışman ayrıca F A O uygulama projelerinin yürütülmesi konusunda da deneyim
li olacaktır. 5 haftalık danışmanlığı s ırasında aşağıdaki görevleri yürütecektir. 

— Daha önceki TCP/TUR/2303 (Uzaktan Algı lama) ve TCP/TUR/2201 (ta-
rımsal istatistik) projelerinin değerlendirmesini yapmak. Bu görev, projeler tara
f ından daha önce toplanan verilerin ve sonraki faaliyetlerin değerlendirmesini ya-
pacak. proje tarafından eğiti lmiş personel olup olmadığının ortaya çıkarılmasını 
da kapsayacaktır. 

— Görevler için takvime bağlı ayrıntılı bir çal ı şma planı hazırlamak, 
— Eğitilecek personeli, eğit im ve inceleme gezilerinin yerlerini belirlemek. 

Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a 4 
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— F A O rapor yazısı kuralları konusunda eğit im ve inceleme gezisine katı
lanlarla Milli Proje Liderini aydınlatmak, 

— TCP/TUR/4503 projesince elde edilen bulguları değerlendirmek 
— Workshop hazırlamak ve bizzat katı larak görev yapmak 
— BMKP tarafından teklif edilen bir sonraki proje dokümanında yer alması 

için varsa değişiklikler önermek 
— Danışmanlık raporlarının yanısıra proje sonuç raporu hazırlamak. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 
TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME 

Country : 
Project Title : 

Project Number : 
Starting Date : 
Completion Date : 
Government Ministry Responsible 
for Project Execution : 
F A O Contribution : 

Turkey 
Development of Appropriate Bemote Sensing 
Techniques for Agricultural Applications 
TCP/TUR/4508 (T) 
January 1986 
December 1986 
Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Af
fairs 
US $ 110 000 

Signed: 
Sönmez KÖKSAL 

Director General Economic 
Affairs, MF A 

(on behalf of the Government) 
Date of signature: 18/3/1986 

Signed : 
Edouard Saouma 
Director-General 

(on behalf of FAO) 
Date of signature : 18/3/1986 

I — BACKGROUND AND JUSTIFICATION 
In 1982, as a follow-up to the project TCP/TUR/2201 «Crop Forecasting and 

Collection of Agricultural Statistics", the Government of Turkey requested FAO 
assistance in introducting an appropriate remote sensing technology for annual 
monitoring of wheat acreages. Project TCP/TUR/2303 entitled «Development of Ap
propriate demote Sensing Techniques for Agricultural Applications* was approved 
on 4 May 1983. Its main objectives were as follows: 

— to select and test remote sensing techniques compatible with needs and 
priorities of the Ministry of Agriculture find Forestry; 

— to integrate the remote sensing technology with the agricultural statis
tics programme-, 

— to provide relevant training. 
Implementation of this project was interrupted in 1984 due to changes in the 

Government and the reorganization of the Ministry of Agriculture and Forestry. 
The project's interim results proved their usefulness for agricultural statis

tics and planning. Consequently, the reorganized Ministry of Agriculture, Forestry 
and Rural Affairs has requested FAO to continue the activities undertaken by 
the project, in order to attain its original objectives. 

II — OBJECTIVES OF THE ASSISTANCE 
The long-term objective of this project is to strengthen the planning and 

monitoring activities of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs. 
In particular, the project will contribute to development of a reliable and effici
ent agricultural statistics service and improved crop yield forecasting 
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The short-term objectives are as follows 

a) testing and further development of computer-aided methodology fo> 
estimates wheat acreages from Landsat-TM digital image data; 

b) providing training to officers participating in this project at foreign 
institutes with relevant activities; 

c) integrating results of this project into the UNDP follow-up project •De
velopment of an Improved Crop Forecasting and Early Warning System in Turkey*. 

Ill — WORK PLAN 

a) selection of additional test sites for wheat acreage estimates in Konya 
Province; 

b) acquisition of 1986 Landsat-TM computer compatible tapes for the new 
and some of old test sites; 

c) collection of 1986 field verification data for selected test sites; 
d) computer-aided analysis of Landsat-TM digital data. This task will be 

implemented under a contractual agreement. 
e) testing of high resolution SPOT imagery if it becomes available during 

the first half of 1986. Only one SPOT scene would be acquired for this purpose; 
f) study tours for four senior research officers of the project and for the 

National Project Director to visit organizations applying remote sensing to agri
cultural statistics and crop forecasting services, 

g) training for six technical officers in specialized tasks related to the 
computer-aided analysis of Landsat-TM digital imagery; 

h) formulation of an appropriate methodology for estimation of wheat 
acreages from Landsat-TM digital imagery based on the project results and re 
quirements of the agricultural statistics and crop forecasting services; 

i) two-day workshop summarizing and reviewing the project results and 
discussing follow-up activities; 

j) on the basis of the above results, modify where necessary, the work plan 
of the proposed UNDP follow-up project 'Development of an improved crop fore
casting and early warning system in Turkey». 

k) preparation of reports by participants in study tours and overseas training, 
a six-months progress report by the National Project Director and the Terminal 
Statement by the FAO consultant according to TCP guidelines. 

IV — INPUTS TO BE PROVIDED BY FAO 
Personnel 
Consultant who will arrange the programme for study tours and training, 

assist with the preparation and participation in the Workshop and will prepare 
the Terminal Statement. 

Consultancy duration: 5 weeks consisting of 2 missions to Turkey and 2 
weeks at FAO Headquarters. 

FAO Remote Sensing Officer to review the progress, to advise on an accu
racy assessment of digital image analysis results and to participate in the Work
shop 

Two missions: 1 week and 3 days respectively. 
— FAO Statistician to participate in the Workshop. One mission of 3 days 

duration. 

Yurutme ve Idare BolOmu Sayfa . 6 



24 Ağustos 1986 — Sayı : 19201 RESMÎ G A Z E T E Sayfa :> 7 

Subcontract 

Contract for computer-aided analysis of Landsat -TM and possibly S P O T di 
g i ta l imagery of the selected test sites. Procurement of satellite d igi ta l imagery 
recorded on computer-compatible tapes w i l l be included i n the sub-contract Re 
suits of the sub-contract w i l l consist of a wel l documented (user-friendly) metho
dology for estimates of wheat acreages f rom satellite d igi ta l image data and the 
matic plans of the project test areas 

General Operating Expenses 
Supplies and Mater ials 
Remote Sensing books and periodicals to be identified by the consultant. 
Tra in ing 
— three weeks study tour for four senior project research officers (USA 

and Europe) 
— three weeks study tour for the National Project Director (Europe and U S A ) 

— two weeks company (I2S) course for 2 persons on the maintenance and 
operation of the digi ta l image analysis system (USA.). 

'— two weeks company (I2S) course for 2 persons on software development 
for digi ta l image analysis (USA) 

V — R E P O R T I N G 

The participants i n the study tour w i l l prepare reports on their training. 
The Nat ional Director w i l l prepare a progress report after 6 months. 
The Consultant w i l l submit a report after each of his missions, and on the 

basis of these and the progress report w i l l at the end of the project prepare a draft 
Terminal Statement in accordance with T C P procedures, for submission to the Go
vernment. 

V I — G O V E R N M E N T C O N T R I B U T I O N A N D S U P P O R T I N G A R R A N G E 
M E N T S 

The Government wi l l appoint a Nat ional Project Director, who w i l l coordi 
nate execution of project activities according to its workplan. 

The Government w i l l cover a l l the local costs, including salaries,, per diem 
and local travel costs of Turkish nationals and local t ravel costs. It w i l l arrange 
for a l l local logistics necessary for the implementation of project tasks and w i l l 
provide computers and adequate office space 

P R O J E C T B U D G E T C O V E R I N G F A O I N P U T S 
(in U S Dollars) 

Country Turkey 
Project Ti t le Development of Remote Sensing Techniques for A g 

ricul ture 
Project Number TCP/TUR /4508 (T) 

10. Personnel 10 000 
20. Off ic ia l travel 8 000 
30. Subcontract 25 000 
40.General operating expenses 4 000 
50 Supplies and materials 2 000 
80 Tra in ing 61 000 

TOTAL US S 110 000 
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Terms of Reference 
Remote Sensing Consultant 

The remote sensing consultant will be a professional remote sensing officer 
with at least 10 years of practical experience, of which at least 5 years in remote sen
sing training. Furthermore, the consultant will have experience wiih the imple
mentation of .FAO field projects. During his 5-weeks consultancy, he will perform 
the following tasks : 

— evaluate the results obtained by preceding projects TCP/TUR/2303 (re
mote sensing) and TCP/TUR/2201 (agricultural statistics). This will include fin
ding out about the availability of personnel trained by the projects, assessing the 
state of data collected by the projects and tho followon activities; 

— prepare a detailed workplan with the time schedule for its tasks; 

— identify the trainees, training and study tour locations; 
— instruct the National, Project Director, trainees and study tour partici

pants on F AO reporting requirements and fonnats; 
— evaluate the results obtained by the present project TCP/TUR/4508; 
— prepare the workshop and participate in its proceedings; 
— suggest modifications, if îiny, to be included in the project document for 

the proposed follow-up by UNDP 
— prepare the consultancy reports and the project Terminal Statement. 

Bakana Vekillik Etme İşlemi 
T. C . 

BAŞBAKANLIK 
Personel ve Prensipler 15 Ağustos 1986 

Genel Müdürlüğü 
19-308-16195 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Dünya Sağlık Teşkilâtı (WHO) Avrupa Bölgesi Ofısi'nce düzenlenen "Herkes İçin Sağlık 

4. Avrupa Bölge Toplantısı"na katılmak üzere 24 Ağustos 1986 tarihinde İrlanda'ya ve gö
rüşmelerde bulunmak üzere de İngiltere'ye gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Mehmet 
AYDIN'ın dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah 
TENEKECİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 15 Ağustos 1986 

39-06-62-86-376/6153 

BAŞBAKANLIĞA 
İLGİ : 15 Ağustos 1986 gün ve 19-308-16195 sayılı yazınız. 
Dünya Sağlık Teşkilâtı (WHO) Avrupa Bölgesi Ofisi'nce düzenlenen "Herkes İçin Sağlık 

4. Avrupa Bölge Toplantısı"na katılmak üzere 24 Ağustos 1986 tarihinde İrlanda'ya ve gö
rüşmelerde bulunmak üzere de İngiltere'ye gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Mehmet 
AYDIN'ın dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah 
TENEKECİ'nin vekillik etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 
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Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı : 86/10925 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamına Giren Temel Gıda Maddelerinin 
Vergi Nisbetlerinin Tespit Edilmesi Hakkındaki 24/12/1984 tarihli ve 84/8887 sayılı Kararna-
me'nin eki kararın 13/2/1985 tarihli ve 85/9114 sayılı Kararname ile değişik 1 inci maddesi
nin 9 uncu fıkrasının "Taze sebze ve meyveler (mamulleri hariç) ile kuru üzüm ve kuru incir" 
şeklinde değiştirilmesi, Tarım ürünleri ile gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların Katma De
ğer Vergi nisbetlerinin tesbit edilmesi hakkındaki 4/7/1986 tarihli ve 86/10793 sayılı Kararna
menin eki kararın 1 inci maddesine "-fiğ"in eklenmesi; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 
22/8/1986 tarihli ve 2601076-2 56276 sayılı yazısı üzerine, Katma Değer Vergisi Kanununun 
3297 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/1986 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

T ÖZAL 
Başbakan 

I K ERDEM 
Devlet Bak -Başbakan Yrd 

A TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z YAVUZTÜRK 
Milli Savunma Bakanı 

M EMİROĞLU 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

A K. ALPTEMOÇİN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M T TİTİZ 
Devlet Bakanı 
Y. AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

A. M YILMAZ 
Devlet Bakanı 
A. KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

V HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

I S GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S N. TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

M V DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 
M. N ELDEM 
Adalet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Yönetmelikler 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : 

3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler 
Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama 

Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1 — İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak yapılan yapılardan elde edi

lecek gelirlerle Valilikler emrinde oluşacak fonların kullanılışım düzenlemek amacıyla bu fo
na ait her türlü iş ve işlemleri kapsar. 

Tanımlar 
Madde 2 — Bu Yönetmelikte kullanılan tanımlar aşağıda gösterilmiştir. 
a) Bakanlık : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatım ifade eder. 
b) Kanun : Bu Yönetmelik içinde geçen Kanun kelimelerinden, 22/5/1986 tarih ve 3290 

sayılı Kanun ile değişik 2981 sayılı Kanun anlaşılır. 
c) Fon : Kanunun 9, 18 ve 24 üncü maddeleri gereğince, Valilikler emrinde teşekkül 

ettirilen fonları ifade eder. 

İstisnalar 
Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Ka

nunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
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İKİNCİ KISIM 
Fon Hükümleri 

Fonun Teşekkülü ve Kaynaklan 
Madde 4 — Aşağıda belirtilen kaynaklardan elde edilen gelirler Valilikler adına Em

lak Kredi Bankası nezdinde açtırılacak fon hesabına ilgili şahıs veya kuruluşlarca yatırdır. Adı 
gecen Bankanın şubesi bulunmayan yerlerde Ton hesabı Ziraat Bankası şubelerinde açılır. 

Fonun Kaynakları: 
a) Belediye veya mücavir alan sınırları dışında kalan yapılardan alınacak, bina inşaat 

harçları ve yapı kullanma izni harçları, 
b) Belediye veya mücavir alan sınırlan dışında kalan yapılardan alınacak ilave harçlar. 
c) Belediye veya mücavir alan sınırlan içinde ve dışında kalan alanlarda alınacak dü

zenleme ortaklık payı karşılığı bedeller. 
d) Belediye veya mücavir alan sınırlan içinde ve dışında kalan alanlarda, hazine, be-

lediye, İl özel İdaresi arsa ve arazilerinde inşa edilmiş gecekonduların arsa bedelleri. 
e) Belediye veya mücavir alan sınırlan içinde ve dışında kalan alanlarda, Vakıflar Ge

nel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde inşa edilmiş gecekondulardan alınan arsa be
dellerinin %40'ı. 

Ruhsat ve İskân Harçlarının Hesabı 
Madde 5 — Ruhsat ve İskân harçları, aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde 

hesaplanır : 
a) Ruhsat (Bina inşaat) ve iskân (Yapı kullanma izni) hara hesabında, her bir konut 

veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat alanının yüzölçümü esas alınır. 
Konut inşaatlarında inşaat alanının teshirinde, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek 

garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler ve 
açık çıkmalar hariç tutulur, Özel garaj ve özel depo olarak kullanılan eklentiler bu hesaba 
dahil edilir. 

İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir. 
İnşaat alanı hesabında, metrekare biriminin kesirleri atılır. 
b) Yapı ruhsatsız ise, bütün alan üzerinden ve maliklerin hisseleri oranında; ruhsat 

ve eklerine aykırı ise, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan ve kullanılan bölümleri üzerin
den ruhsat (bina inşaat) ve iskân (yapı kullanma) harcı hesaplanır. 

c) Ruhsat hara; yapı, belediye veya mücavir alan sınırlan içinde ise, ilgili belediyece 
uygulanan miktarların iki katı, 

Yapı, belediye veya mücavir alan sınırlan dışında ise, bağlı olduğu İl veya ilçe Merkez 
Belediyelerinde uygulanan miktarların yansı oranında tahakkuk ettirilir. 

d) Ruhsat harçlarının hesaplanmasında, tesbit ve değerlendirme dosyalarının, beledi
ye veya valiliğe teslim edildiği tarihte yürürlükte olan, bina inşaat harcı cetveli esas alınır. 

Ancak 1/10/1984 tarihine kadar belediye veya valiliğe müracaatı yapılmış ve 7/6/1986 
tarihinden önce tesbit ve değerlendirme dosyalan belediye veya valiliğe teslim edilmiş yapılar 
için, yeniden ruhsat hara hesabı yapılmaz. 

e) Gerek belediye veya mücavir alan sınırlan içinde, gerekse bu sınırlar dışında kalan 
alanlarda; Kanun kapsamında kalan yapılara iskân hara (d) bendindeki esaslar dahilinde, 2464 
saydı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 84 üncü maddesi uyarınca tahakkuk ettirilir. 

f) Konut inşaatı ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde yapılacak Yatırımlarda Vergi, Re-
sim ve Harç İstisna ve Muaflıklarının Tanınması hakkındaki 2982 sayılı Kanun ile getirilen 
muafiyetler, 2981/3290 sayılı Kanun kapsamındaki yapılara uygulanmaz. 

İlave Harçların Hesabı 
Madde 6 — İlave Harçlar, bu Yönetmeliğin 5 . maddesinde belirtilen alan ölçüleri esas 

alınmak suretiyle, kanuna ekli cetveldeki miktara göre hesaplanır. 
Harçların Tahsil Sekli ve Suresi 
Madde 7 — Belediye veya mücavir alan sınırlan içinde kalan ve harca konu olan yapı

lardan alınacak ruhsat ve iskân harçları ile ilave harçlar, ilgili belediyelerce tahsil edilir. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10 
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Belediye veya mücavir alan sınırları dışında aynı durumdaki yapılardan alınacak harçlar, 
Valiliklerce tahsil edilerek fon hesabına yatırılır. 

Madde 8 — a) Harca konu olan yapılardan alınacak ruhsat harcı ve ilave harç bedel-
leri, peşin veya 18. ay içinde aylık eşit taksitlerle, iskân hara ise, peşin olarak tahsil edilir. 

b) Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen veya edipde Y.Ö.T.B. lara 
başvurmayan kişilerden alınacak ruhsat ve iskân hara ve ilave harçlar, 5 inci maddenin (d) 
ve (e) bentlerinde belirlenen miktarların 5 katı ve peşin olarak tahsil edilir. 

c) Boğaziçi sahil şeridi, öngörünüm, gengörünüm ve etkilenme bölgelerinde ve Ça
nakkale Boğazındaki Kanun kapsamına giren yapılardan alınacak ruhsat harcı, bu yönetmeli
ğin S inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen miktarların (S) katı ve peşin olarak, (e) ben
dine göre, iskân hara ve ayrıca ilave harç, tahsil edilir. 

d) Küçük sanayi, marangoz, mobilyacı, keresteci ve bunlara ait sitelerden, sadece 2464 
s a y ı l ı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapan 2589 sayılı Kanun uyarınca tahsil edile
cek bina inşaat hara, 1 yıl içinde (3) eşit taksitte ödenir. Ayrıca peşin olarak iskân hara tahsil 
olunur. 

Arsa Bedelleri 
Madde 9 — a) Belediye veya mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan alanlar

daki Hazine, Belediye, İl öze l İdaresine ait ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ettiği arsa 
veya araziler üzerine yapılmış gecekonduların sahipleri tarafından, beyan edilen arsa veya 
arazi bedelleri, peşin veya ilk taksidi tapu tahsisi yapılan tarihten itibaren en geç 4 ay içerisin
de ödenmek ve dört yılda oniki eşit taksitte tamamlanmak suretiyle, arsa veya arazi sahibi 
kuruluşlarca tahsil edilip bekletilmeksizin, fon hesabına yatırılır. 

Ancak ; Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerine yapılmış 
gecekondulardan alınan arsa bedelinin % 60'ı Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki Akar 
Toprak Fonuna, %40'ı ise, birinci fıkra hükümlerine göre fon hesabına yatırılır. 

b) Emlak Vergisine esas olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan 
ve yerleşim alanlarında bölgeler itibariyle tesbit edilen arsa bedelleri veya bölgedeki kamulaş-
tırmalar ve mahallinde yapılan araştırmalar gibi nedenlerle, gerekli görülen hallerde, Belediye 
veya Valiliklerce arsa bedelleri yeniden tesbit edilebilir. Arsa bedeli tesbiti 2942 saydı Kamu
laştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Beyan edilen bedel, tesbit edilen bedelin 2/3'ünden az değil ise, beyan edilen bedel; 
Beyan edilen bedel, tesbit edilen bedelin 2/3'ünden az ise, tesbit edilen bedel esas alınır. 
c) 2981 sayılı Kanun'a göre işlemini tamamlayarak arsa taksitlerini ödemeye başlamış 

olanlar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz. Taksitlendirilen veya tamamı ödenen arsa bede
li esas alınır. 

d) Kanun kapsamında kalan gecekondulara, ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahak
kuk ettirilmez ve alınmaz. Kanunun yayımı tarihine kadar, tahakkuk ettirilmiş veya tahakkuk 
ettirilip tahsil edilen ecrimisiller ve arsa kullanım bedelleri, arsa bedeline dönüşür. 

Ü Ç Ü N C Ü KISIM 
Mali İşler 

ö d e m e İşlemleri 

Madde 10 — Bina inşaat hara, iskân harcı, ilave harç, arsa bedeli ve düzenleme or
taklık payı karşılığı olan bedelleri, Kanunda belirtilen esaslara göre ödemeyenler hakkında, 
6183 s a y ı l ı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Harcama Esasları 

Madde 11 — Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve öngördüğü amaçların sü
ratli bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunacak hizmet ve yatırımlarda kullanılır. 

Madde 12 — Fonların ita amirleri Valilerdir. Valiler, ita amirliği yetkisini, gerekli gör
düğü hallerde, bir yardımcısına devredebilir. Valiler, harcamaları Kanun ve bu Yönetmelik 
amaçlarına uygun olarak bir program dahilinde yaparlar. 
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Fondan Yapılacak Harcamalar 

Madde 13 — Kanunun uygulanmasında belediyelerin yapacağı işler ile ilgili harcama
lar, Valinin onayı ile bu fondan karşılanır. 

D Ö R D Ü N C Ü KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Fonların Tasfiyesi 

Madde 14 — Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken iş ve iş
lemler tamamlandıktan sonra, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre, Kanun ve Yönetmelik uya-
rınca valilikler emrindeki fonların tasfiyesi yapılır. Fon bakiyesi valiliklerce imar hizmetlerin
de kullanılır. 

Madde 15 — 2981 sayılı Kanunla kaldırılan 2805 sayılı Kanun gereğince özel idare ve 
belediyeler emrinde teşekkül eden imar fonları bakiyeleri; bu yönetmelik gereğince valilikler 
emrinde teşekkül eden fon hesabına, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir 
ay içinde devredilir. 

Madde 16 — Bu yönetmelikte yer almayan veya tereddüte düşülen hususlarda, Bakan
lığın yazılı görüşü alınır ve bu görüşe uyulur. 

Madde 17 — 13/4/1984 tarih ve 18371 saydı Resmi Gazete'de yayınlanan "2981 sayılı 
Kanun gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik" yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 18 — Bu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 19 — Bu yönetmeliği Bayındırlık ve İskân Bakam yürütür. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri ile Uymak Mecburiyetinde 
Olduktan Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelik 

Amaç 
Madde 1 — Bu yönetmeliğin amacı, Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumuna (Bağ-Kur'a) tabi sigortalıların başvurma usulleri ile uymak mec
buriyetinde bulundukları esasları ve tescille ilgili işlemleri düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar. Sosyal Si

gortalar Kanununun 14/3/1985 tarih ve 3165 sayılı Kanunla değişik 24. maddesi kapsamında 
bulunan Bağ-Kur sigortalılarının başvurma usulleri, uymak mecburiyetinde oldukları esaslar 
ve tescille ilgili işlemler bahis konusu kanunun 3165 sayılı Kanunla değişik 26. maddesi gere
ğince hazırlanan bu yönetmelik esaslarına göre yürütülür. 

Tanımlar 
Madde 3 — Bu yönetmelikte geçen; 
a) "Bağ-Kur" veya "Kurum'' deyimi, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı 

şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 
b) "Genel Müdürlük", "İl Müdürlüğü" deyimleri, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Bağ 

Kur 11 Müdürlüğü, 
Anlamına gelir. 

Sigortalı sayılanlar 
Madde 4 — Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşlar 

kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adım 
ve hesabına bağımsız çalışanlardan; 
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a) Esnaf ve Sanatkârlar, tüccar, sanayici ve borsa ajan ve acenteleri, mimar ve mü
hendisler, sigorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veterinerler, gümrük komis
yoncuları g ib i ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde 
gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla ku
rulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar, 

b) Kollektif şirketlerin ortakları, 
c) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
d) Limited şirketlerin ortaklan, 
e) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 
0 Donatma iştirakleri ortakları, 
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları, 
Sigortalı sayılırlar. 

Sigortalı sayılmayanlar 
Madde 5 — Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, (Türk soylu yabancılar hariç) 
c) Kanunla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuru

luşlarına prim veya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malüllük veya yaşlılık aylığı ile 
daimi tam iş göremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulun
muş olanlar (dul ve yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli kısmi 
iş göremezlik geliri alanlar hariç), 

d) Tarım işi yapanlar (tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç), 
Sigortalı sayılmazlar. 

Sigortalılığın başlangıcı 
Madde 6 — Bu yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen sigortalı sayılanlardan; 
a) Gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, 
b) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar Esnaf ve Sanatkâr 

Sicili Memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı oldukları tarihten, 
c) Limited şirketlerin ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 

komandite ortakları, ortaklığın başlangıç tarihinden, 
d) Anonim şirketlerin kurucu ortakları, kurucu ortak oldukları; yönetim kurulu üye

leri ise yönetim kuruluna seçildikleri tarihten, 
İtibaren sigortalı sayılırlar. 

Müracaat ve müracaat şekli 
Madde 7 — Müracaat; sigortalı sayılanların tescillerinin sağlanması için Kuruma mü

racaatlarını ifade eder. 
Müracaat sigortalı sayılmayı ve sigortalılığın başlangıcını belirleyen bilgileri ihtiva eden 

ve Kurumca hazırlanan "Bağ-Kur'a giriş bildirgesi" ile olur. 

Müracaat mecburiyeti ve süresi 
Madde 8 — Bu yönetmeliğin, 4. maddesinde sayılanlar yine bu yönetmeliğin 6. mad

desinde belirtilen sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde giriş bildirgele
rini, doğru olarak doldurup, ilgili mercilere tasdik ettirmek mecburiyetindedirler. Giriş bildir-
gelerinin vergi dairelerine, Esnaf ve Sanatkâr Sicil Memurluğu veya kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarına onaylattırıldığı tarih, (1479 sayılı Kanun kapsamına giren muhtarların giriş bil
dirgelerinin, mülki amirlikçe onaylandığı tarih) müracaat tarihi sayılır ve basamak tesbitinde 
bu tarih esas alınır. 

Giriş bildirgelerinin tasdiki 
Madde 9 — Sigortalı sayılanlardan; 
a) Ticari veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir ver

gisi mükellefi olanların giriş bildirgeleri, bağlı bulundukları vergi dairelerince onaylanır. Bu 
giriş bildirgeleri vergi daireleriyle birlikte meslek teşekküllerince de tasdik edilebilir. 
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b) Limited şirketlerin ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 
komandite ortaklarının anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyelerinin gi
riş bildirgeleri şirket yetkililerince ve kayıtlı bulundukları ticaret sicil memurluklarınca ayrı 
ayrı onaylanır. 

c) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanların giriş bildirgeleri Esnaf 
ve Sanatkâr Sicili Memurluğunca veya kanunla kurulu meslek kuruluşunca onaylanır. 

Yeniden sigortalılıkta müracaat 
Madde 10 — Sigortalılık niteliğini kaybedenlerden yeniden 1479 sayılı Kanunun 3165 

sayılı Kanunla değişik 24. maddesi kapsamına girenler, Kurumca hazırlanan "Yeniden Sigor
talılık Formu" tanzim edip, bağlı bulundukları vergi dairelerine, gelir vergisinden muaf olan
lar ile vergi kaydı bulunmayanlarda Esnaf ve Sanatkâr Sicili Memurluklarına veya kanunla 
kurulu meslek kuruluşlarına onaylattıktan sonra uç aylık sure içinde ilgili il Müdürlüklerine 
vermek mecburiyetindedirler. 

Bildirim işlemleri 
Madde 11 — Sigortalı sayılanların, bağlı bulundukları vergi daireleri veya Esnaf ve Sa

natkâr Sicili Memurluğu veya kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından ilgili İl Müdür
lüklerine bildirilmesi, bildirim işlemlerini ifade eder. 

Vergi daireleri, Bağ-Kur kapsamına giren vergi mükelleflerini, mükellefiyeti tescil ve kayıt 
ettikleri tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından dolduru
lacak sosyal güvenlik bilgi formu ile, ilgili İl Müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler. 

Esnaf ve Sanatkâr Sicili Memurluğu veya Kanunla kurulu meslek kuruluşları, Bağ-Kur'a 
tabi sigortalı olması gereken ve vergi kaydı bulunmayan üyelerini, üye olarak tescil ve kayıt 
ettikleri tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde Bağ-Kur'a girecek üyeler cetveli ile, ilgili İl 
Müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler. 

Re'sen tescil 
Madde 12 — Bağ-Kur Kanununa göre sigortalı sayılanlardan sigortalı sayıldıkları ta

rihten itibaren en geç üç ay içinde Bağ-Kur İl Müdürlüklerine veya vergi daireleri ile Esnaf 
ve Sanatkâr Sicili Memurluğu veya Kanunla kurulu meslek kuruluşlarına müracaatta buluna-
rak giriş bildirgesi doldurmak suretiyle tescilini yaptırmayanlardan; gelir vergisi mükellefi olan
ların, vergi dairelerinden, gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanların da Esnaf ve Sanatkâr 
Sicili Memurluğu veya Kanunla kurulu meslek kuruluşlarından alınacak bilgi ve belgelere isti
naden tescilleri Kurumca re'sen yapılır. 

Sigortalılığın sona ermesi 
Madde 13 — Sigortalı sayılanlardan; 
a) Gelir vergisi mükellefi olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son 

verdikleri, 
b) Gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi kaydı bulunmayanlar Esnaf ve Sanatkâr 

sicilinden veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği, 
c) T . C . Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların emekli keseneği kesil

meye başladığı, 
d) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, 
e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, 

özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, 
Tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer. 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı süresince, aynı 

zamanda hizmet akdi ile çalışanların Bağ-Kur sigortalılıkları devam eder. Bunlar Kanunla ve 
Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına 
giremezler. 

Sigortalılığı sona erenlerin bildirimi 
Madde 14 — Sigortalılığı sona erenler, sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 

üç ay içinde işi bıraktıklarını, işi bırakma (İB) formu ile ilgili İl Müdürlüklerine bildirmek 
mecburiyetindedirler. 

Vergi daireleri, gelir vergisi mükellefiyeti sona erenleri, gelir vergisi mükellefiyetleri so
na erenler tarafından doldurulacak sosyal güvenlik bilgi formu ile, vergi mükellefiyetini sona 
erdiği, 
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Esnaf ve Sanatkâr Sicili Memurluğu veya Kanunla kurulu meslek kuruluşları, gelir ver-
gisinden muaf olan ve vergi kaydı bulunmayan üyelerinden, üyelikleri sona erenleri, üye ka
yıtlarının silindiği, 

Sermaye şirketleri; Bağ-Kur sigortalısı ortaklarından çalışmalarına son verenler ile şir
ketle ilgileri kesilenleri, çalışmalarına son verdikleri veya şirketle ilgilerinin kesildiği, 

Tarihten itibaren üç ay içinde ilgili İl Müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler. 
Ayrıca, belediye özel idare ve diğer kamu kuruluşları sigortalılığa esas olacak bilgileri, 

Bağ-Kur'un talebi halinde vermek mecburiyetindedirler. 

Cezai hükümler 
Madde 15 — Sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma müra

caat ederek kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalılar hakkında 1479 sayılı Kanunun 80 ve 
81. maddesindeki cezai hükümler uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 
Madde 16 — 26/8/1983 tarih ve 18147 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bağ-Kur 

sigortalılarının başvurma usulleri ile uymaya zorunlu oldukları esaslar ve tescille ilgili işlemler 
hakkında yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 17 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 18 — Bu yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

• Tebliğ 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

(Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı) 
Tebliğ No : FKS - 86/69-70 

1 — 11/4/1976 gün ve 15556 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/10837 sayılı 
Kararname ile mecburi uygulamaya konulan, 5/5/1981 gün 17331, 11/11/1984 gün ve Mü
kerrer 18572 28/2/1985 gün ve 18680 sayılı Resmî Gazete'lerde yayımlanan, 8/2701 sayılı Ka
rarname, FKS-84/25-26, FKS-85/48-51 sayılı Bakanlığımız tebliğleri ile tadil edilen TS 445 
"Basınçlı (Düdüklü) Tencereler" standardı ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmi Gazete'de ya
yımı tarihinden itibaren 15 gün sonra üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 

2 — Adı geçen Standard kapsamına giren malı üretenler ve satanların standard hüküm
lerine uymaları gerekmektedir. 

3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018, 132, 2881, 3143 ve 3205 sayılı Kanunlara 
göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. 

TS 445/Ocak 1967 "BASINÇLI (Düdüklü) T E N C E R E L E R " 
ESKİ METİN YENİ METİN 

1.2.2.4 — Emniyet Düzeni 
Emniyet düzenleri tekrar kullanılamaz veya 
tekrar kullanılabilir olmak üzere iki ayrı tür-
de yapılabilir. Tekrar kullanılabilir olanlar 
da iki ayrı tipte yapılabilir. 

— Tekrar kullanılamaz tipteki emniyet dü
zenleri kauçuk veya ergiyebilir tapa ola
rak yapılabileceği gibi belli bir basınç al
tında yerinden fırlayarak basıncın düşme
sini sağlayan presle tesbit edilmiş bir pim 
olarak da yapılabilir. Bu düzenler normal 
pişirme şartlarında aşınmamalı veya bi
çim değiştirilmemelidir. 

1.2.2.4 — Emniyet Düzeni 
Emniyet düzenleri tekrar kullanılabilir veya 
tekrar kullanılamaz olmak üzere iki ayrı tür
de yapılabilir. Bunlardan tekrar kullanılabilir 
olanlarda yine iki ayrı tipte yapılabilir. 

— Tekrar kullanılabilir tipteki emniyet dü
zenleri yaylı emniyet supabı veya hem 
sızdırmazlık contası hem de emniyet su
pabı görevi yapan lastik contalı olarak 
da yapılabilir. Bu düzenler Madde 
2.4'deki deney uygulanırken manomet
re basıncı yapımcı tarafından belirtilen 
pişirme anma basıncının iki katma çık
tığında açılmalıdır. 
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— Tekrar kullanılabilir tipteki emniyet dü-
zenleri, yaylı emniyet supabı veya hem sız-
dırmazlık contası hem de emniyet supa
bı görevi yapan lastik contalı olarak da 
yapılabilir. 

— Tekrar kullanılamaz tipteki emniyet dü
zenleri kauçuk veya ergiyebilir tıpa ola
rak yapılabileceği gibi belli bir basınç al
tında yerinden fırlayarak basıncın düşme
sini sağlayan presle tesbit edilmiş bir pim 
olarak da yapılabilir. Bu düzenler nor
mal pişirme şartlarında aşınmamalı ve-
ya biçim değiştirmemelidir. 

— Emniyet düzenleri Madde 2.4'deki 
deney uygulanırken, manometre basın
cı yapımcı tarafından belirtilen pişirme 
anma basıncının iki katına çıktığında 
açılmalıdır. 

Madde 2.4'deki deney uygulandığında; 
— Preste imal edilmiş basınçlı tencerelerde 

manometre basıncı tencere patlama ba
sıncının en çok yarısına ulaşınca, 

— Döküm olarak imal edilmiş basınçlı ten
cerelerde manometre basıncı, tencerenin 
patlama basıncının en çok 1/3'üne ula
şınca veya 3,5 kgf/cm2 (hangisi küçük
se) basınçta 

Lastik tıpa yerinden çıkmış veya özel ala
şımdan yapılmış tıpa erimiş olmalıdır. 

1.2.1.3 — Tıpaların Malzemesi 
Tıpalar aşağıda belirtilen ihtiyacı karşılaya
cak özellikte kauçuk veya özel bileşimli me-
talik malzemeden yapılmalıdır. Yapılışı 
Madde 2.4'de açıklanan deney uygulan
dığında; 

— Preste imal edilmiş basınçlı tencerelerde 
manometre basıncı, tencerenin patlama 
deney basıncının en çok yarısına 
ulaşınca, 

— Döküm olarak imal edilmiş basınçlı, ten
cerelerde manometre basıncı, tencerenin 
patlama deneyi basıncının 1/3'üne ula
şınca veya 3,5 kgf/cm2 (hangisi küçük
se) basınçta 
Lastik tıpa yerinden çıkmış veya özel 
alaşımdan yapılmış tıpa erimiş olmalıdır. 

1.2.1.3 — Tıpaların Malzemesi 
Tıpalar Madde 2.4'deki deney uygulandığın
da Madde 1.2.2.4'deki şartları sağlayacak 
özellikte kauçuk veya özel bileşimli malze-
meden yapılmış olmalıdır. 
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İLÂN B Ö L Ü M Ü 

Yargı İlânları 
Kars 2. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Sayı : 985/188 

Davacı Aliosman Mepti tarafından davalı Abdulaziz Arif aleyhine ikame olunan işbu 
tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık duruşmaları sırasında 

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı davanın, davalısı olan Abdulaziz Arifin 
24/9/1986 günü saat 10.45'de mahkememizde hazır bulunması, bulunmadığı taktirde dava
nın yokluğunda devam edip bitirileceğini ilânen tebliğ olunur. 

8773 / 1-1 

Suluova Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı DSİ. Genel Müdürlüğü ile davalılar Ali Solak ve Merzifon Sofular mahallesi 
No : 22'de ikamet eder Mehmet Dursun aralarındaki istimlak bedelinin azaltılması davasında 
mahkememizden verilen 4/9/1985 tarih 984/319 E . , 985/156 karar sayılı karar davacı vekili
nin temyizi neticesi Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 6/5/1986 tarih 5129/6227 nolu ilâmı ile tas-
dikan gelmiş olup davalı Mehmet Dursun'un adresi meçhul olduğundan Yargıtay ilâmı tebliği 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9765 / 1-1 

Zonguldak/Ulus Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

E . No : 1985/1 

K. No : 1986/102 

Davacı Ulus Bahçecik köyünden Hakkı oğlu 1927 D.lu Şakir İşgören tarafından açılan 
tesbit davasının mahkememizce yapılan açık duruşması sonunda; davanın kabulüne karar ve
rilip hüküm kısmının TTK. 578/2. maddesi mucibince gazete'de ilân yaptırılmasına karar 
verilmiştir. 

Karar gereğince davacı Şakir Işgörene 1983 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Ge
nel Müdürlüğü Zonguldak Müessese Müdürlüğünce verilen %43 faizli 1984/V. Dev.lç.Borç. 
Tahvillerinin (007061-007066 numaralı 100'er bin liralık 6 adet) davacının evinin 17/12/1984 
tarihinde yanması sonucu, yandığının tesbitine 18/6/1986 tarih ve 985/1 esas 1986/102 karar 
sayılı ilâmı ile karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilân olunur. 9975 / 1-1 
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GNKUR. Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Askeri Hakimliğinden : 

E. No : 1986/58 
K. No : 1986/298 
Karar Tarihi : 7/8/1986 
Suç : Ahmet Sözen-Salih ve Ayşe oğlu 1964 D.Iu Antalya Akseki Bademli Köyü nüf. 

kayıtlı aynı yer Çeltik Yolu üzerinde ikâmet eder. Gnkur.Shh Orduevi Md.lüğünde er iken 
terhisli. 

Hüküm özeti : Yukarda açık kimliği ve kendisine yüklenen suç yazılı sanık hakkında 
mahkememizce yapılan yargılama sonunda 353 sayılı Kanunun 181 ve 162 nci maddeleri uya
rınca hakkında Duruşmanın Tatili karan verilmiştir. 

Karar temyiz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda verilmiş olup, bugüne kadar 
bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Teb
ligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hükmün kendisine ilânen tebliğine 
ve Resmî Gazete'de ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi
ği duyurulur. 11361/1-1 

» 
Sarıkamış 9 uncu Turnen K.lığı Askeri Mahkemesinden : 

E. No : 1986/1082 
K. No : 1986/696 
Bakaya kalmak suçundan sanık Adıyaman İli Gerger İlçesi Koşarlar Köyenden Hacı 

Oğ. 1964 D.lu Hacı Tavşan hakkında As.C.K.nun 63/1-A, 63/1-B ve TCK.nun 71 nci mad
deleri uyarınca verilmiş bulunan otuzyedibin beşyüz Türk lirasına ilişkin Mahkumiyet hük
münün sağının adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
K. nun 28. 29. 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm özetinin Resmî Gazete'de bir defa ilâ
nen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün onbeş gün sonra kesinleşmiş sayılacağına 
ilânen karar verilip açıklandı. 11579 / 1-1 

E . No : 1985/351 
K. No : 1985/662 
İzin Tecavüzü suçundan sanık BOLU/DÜZCE İlçesi Sırtınpınar Köyünden Dursun oğlu 

1963 D.lu Fatmadan olma Yılmaz Ateş hakkında As.C.K.nun 66/1-B maddesi uyarınca veril
miş bulunan Altı Ay Hapis ve yeni baştan asker edilmesine dair fer'i cezasına ilişkin mahku
miyet hükmü sanığın adresinde bulunmaması sebebiyle tebliğ edilemediği 7201 S.h Tebligat 
K.nun 28. 29. 30. ve 31 nci maddeleri uyarınca hüküm özetinin Resmî Gazete'de bir defa ilâ
nen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren hükmün 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilâ
nen karar verilip açıklandı 11580 / 1-1 

Altındağ Üçuncu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

1986/125 
KARAR ÖZETİ 

İmal ve satışa arzedilen özsut yoğurtlarının içerisinde tuz oranı ve kıvamının yağ oranı 
yağsız ve kuru olduğu yapılan denetim sırasında ortaya çıkmakla-gıda maddeleri tüzüğüne aykırı 
/lemde bulunmak suçundan sanık Ankara Hamamönü Çağlayan Sokak 1/3 numarada ika

met eden ve İsparta Sütçüler Cami Mahallesi nüfusuna kayıtlı Süleyman Sabri ve Fatma oğlu 
1958 doğumlu, Ankara Ferudunçelik Mahallesi 76. Sokak No: 3/A'da bulunan özsüt Yoğut-
ları imalathanesi sahibi olan Mustafa Özsut hakkında yapılan yargılama sonunda: 

TCK. nun 398, 647/4, 402. maddeleri uyarınca niteceten ellibin lira ağır para cezası 
ile mahkûmiyetine, uç ay meslek ve sanaatının tatiline, Yedi gün süre ile iş yerinin kapatılma
sına, 21/2/1986 tarih ve 1986/125 esas, 1986/162 sayı ile karar verilmiştir. 

TCK. 402. maddesi uyarınca ilân olunur. 9308 
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Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas No : 986/57 
Karar No : 986/99 
Sanık : Veysel Peker-Ali Haydar oğlu 1/1/1963 doğumlu Konya İli Ereğli İlçesinin Or-

haniye Köyünden, 

Hüküm Özeti : Sanığın T .C .K.nun 414/1, 80, 418/2, 55/3, 59. Maddeleri gereğince dört 
yıl yedi ay on altı gün sure ile ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına 3/6/1986 tarihinde karar 
verilmiştir. 

Adı geçenin adresi bu güne kadar tesbit edilemediğinden adına Restrıî Gazete ile ilanen 
tebligat yapılmasına ve neşri tarihinden itibaren on beş gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı
na dair iş bu hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

11493 

Tarsus Tapulama Hakimliğinden : 

Esas No : 961/674 
Karar No : 962/297 
Karar Tarihi : 13/10/1962 
Köyü : Yenice 
Nizalıparsel : 840 

Davacı : Meryem ve İsmail Kurtuluş 

Davalılar : İsmail, Hüseyin, Ahmet, Miyase, Aşir, Zöhre , Cumali , Fatma, Cennet 
H ü k ü m Özeti : Davacılar arsa hakkında itirazları olmadığından arsa üzerine tarafla

rından yapılmış evin namlarına tesbitini istemiş iselerde ev arsanın mütemmim yüzü olduğun
dan ve arsa ile birlikte tescili icap ettiğinden arsa üzerine yapılan ev hakkında karar vermek 
mahkememizin vazifesi harciinde kaldığından davacıların itirazlarının vazife bakımından reddine 
ve alakala mahkemede dava açmakta muhtariyetine karar verilmiş olmakla 

Yukarda davacılardan Meryem ve davalılardan Ahmet, Aşir, Cumali 'nin ölü veya sağ 
oldukları , nüfusta kayıtlı oldukları yer ve hane numaraları ile mirasçılarının kimler olduğu 
isim ve adresleri tesbit edilemediğinden yukarda hüküm özeti yazılı kararın davetiye ile tebliğ 
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ zarureti doğmuştur . \ 

İlânı mütakip kararın 15 gün içinde kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 

11494 

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas N o : 1986/366 

Karar N o : 1986/373 

Mütecaviz sarhoşluk suçundan mahkememizin 5/5/1986 günlü ilâmı ile T C K ' n u n 572/1 
647 sayılı Kanun 4/J maddeleri gereğince 9.000,— T L . hafif para a z a s ı n a hükümlü Şit oğlu 
1942 D.lu Bünyan Pınarbaşı Nahiyesi Cami keoir Mah. nüfusunda kavıtlı N uf m an Tekin aramala
ra rağmen bulunup gıyabi ilâm kendisine tebliği olunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 29. Maddesi gereğince ilânen tebliğine, ilânın Resmî Gazete'de neşrinden itibaren 15 gun 
sonra tebliği olunmuş sayılacağı ilânen tebliği olunur. 

11499 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
Ankara Buyukşehir Belediye Başkanlığı Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 

İHALE İLANI 
İşin Cinsi ve Yeri : S10-4 Ana Besleme Hattı (Oran Yolu) ve Söğütözü Boru Hendek 

hafriyatı ve ferşiyatı inşaatı, 1. Keşif Bedeli ve Keşif Yılı : 17.350.000,— T L . , (1986), (Limit 
İçi) Geçici Tem. : 520.500 — T L . , Son Müracaat Tarihi : 29/8/1986, Saat: 16.30, ihale Ta
rihi : 5/9/1986, Saat : 15.00. 

1 — Genel Müdürlüğümüzün yukarıda özellikleri belirtilen işi, kapalı zarf eksiltme usulü 
ile ve birim fiatlarının her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle 
ihaleye çıkarmıştır. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası ASU Genel Müdürlüğü Etüt Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığında görülebilir. Yeterlik belgesi için müracaat edenlerin 15.000,— T L . karşılığında ala
cakları ihale dosyas «tLndı makbuzunu dilekçelerine eklemeleri şarttır. 

3 — ihaleye ka -ima belgesi alabilmek için; 
a) İhale dosyam eki ihale şartnamesinin 4. maddesi ve şıklarında belirtilen koşulların 

yerine getirilmesi, 
b) Sözleşme tasarısının 6. maddesindeki; Listede belirtilen teknik elemanları iş başın

da bulunduracağına dair noterden lastikli taahhütname, 
c) İhale şartnamesinde yüklenicinin kendi malı olması gerektiği veya başka şekillerde 

temin edilebileceği belirtilen makina ve teçhizatın tamamını iş başında bulunduracağına dair 
noterden tastikli taahhütname, 

d) Mali durum bildirisi ve ekinde, kullanılmamış nakit kredisi 1. keşfin °7o 15'i temi
nat mektubu kredisi ise 1. keşfin °7o 10'undan az olmamak üzere ilk ilan tarihinden sonra alın
mış usulüne uygun banka referans mektubu, 

e) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan keşif bedeli itibarı île 
en az, bu işin ihalesine girebilecek miktarda "Müteahhitlik Karnesi"ni ve bir defada işin en az kesif 
bedeli kadar 1/1/1975 tarihinden sonra geçici kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız 
olarak yürütmekte olduğu içmesuyu şebeke veya iletim hattı inşaatlarına ait faaliyetlerini tev
sik eden resmi iş bitilme ve iş taahhüt belgesini vermesi, 

4 — istekliler, ihaleye katılma belgesini ihale tarihinden 2 gün önce mesai saati sonuna 
kadar Etüt Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından alacaklardır. 

5 — İsteklilerin, ihaleye katılma belgesi, geçici teminat mektubu veya makbuzu, 1986 
yılı Ticaret Odası Vesikası ile usulüne gore hazırlayacakları teklif mektubunu havi kapalı zarfları 
ihalenin yapılacağı gun saat 14.00'e kadar Genel Evrak Şefliğine makbuz karşılığında teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz, telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
7 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp bu iş için 29 Ocak 1986 tarih ve 

19003 sayılı Bayındırlık ve iskân Bakanlığının azami indirim miktarı veya oranları ile uygun 
teklifin tercihinde kullanılacak kriter ve usullere ait tebliği uygulanacaktır. 

İlan Olunur. 11446 / 2-2 
« 

D Ü Z E L T M E 
Çankaya Belediye Başkanlığına ait 15/8/1986 tarih ve 19196 sayılı Resmî Gazete'de ya

yımlanan ilanlarının 5. ve 6. maddeleri sehven yayımlanmamıştır. Aşağıdaki şekilde düzeltile
rek ilgililere duyuıulur. 

Madde 5 - En az keşif bedeli kadar (B) gurubu müteahhitlik karnesi ve bu işin keşif 
bedeli kadar ış yaptığına dair iş bitirme belgesi ve ayrıca en az 2500 M2 lik plastik kabuk bir 
ışı resmi bir kuruluşa bir defada yaptığını gösterir iş bitirme belgesini vermesi, 

Madde 6 — Yapacağı iş için en az 5 yıllık garanti bakım ve onarım taahhütnamesi ver-
m e s l ' 11344 / 1-1 
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T.K.İ. Marmara Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünden : 

Müessesemizce aşağıda konusu, miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı malzemeler kapalı 
zarf usulü ihale yolu ile satınalınacaktır. 

İhale Konusu Miktarı İhale Tarih ve Saati 
Şartname 

Bedeli T L . 

1 - Fork-Lift 2 Adet 4.9.1986 14.00 5,500 

2 - Yağlama Kamyonu 2 Adet 4.9.1986 15.00 5.500 

3 - Akaryakıt tankeri 13 m"lük 2 Adet 5.9.1986 14.00 6.600 

4 - Sulama tankeri 13 m 3 , lük 2 Adet 5.9.1986 15.00 6.600 

İhaleler ile ilgili şartnameler TKİ Genel Müdürlüğü Satmalına Daire Başkanlığı (Oda 
No: 1116) TKİ İstanbul satınalma Müdürlüğü (Merkezefendi Bahklı yolu Atatürk Önrenci Si
tesi Karşısı) ve Müessemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Mudanya Yolu Bursa) hizalarında 
gösterilen bedelle temin edilir. 

Teklifler zarflarının ilgili olduğu ihalenin hizasında belirtilen tarih ve en geç saat 12.00'ye 
kadar Müessemiz Muhaberat servisine verilmesi gerekmektedir. 

Müessemiz 2886 sayılı kanuna tabi değildir. 
Postada meydana gelecek gecikmeler, telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar dikkate 

alınmaz. , 11556 / 2-2 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz, İletim Şebekeleri İşletme Dairesi Başkanlığı, Elektronik Müdürlü
ğünün ihtiyacı olan; 

a) 4x2x0,9 mm luk yeraltı telefon kablosu (PD.PAP) 20.000 Metre 
b) 75 ohm çift ekranlı koaksiyel kablo 50.000 Metre 
c) Masa tipi tuşlu telefon makinası 300 adet malzemeler satınalınacaktır. 
2 — Bu işe ait şartname :Tek Satınalma Dairesi Başkanlığı Bayındır Sok. No: 3 Tel 

No: 302121/2440 Yenişehir/Ankara adresindeki iç Ticaret Müdürlüğünün MA/86153 dosya 
işaretiyle dilekçe mukabili temin edilebilir. (Kurumumuzla iş ilişkisinde bulunmayan firma
lar, dilekçelerine oda sicil kayıt sureti, Banka referansı, broşür, kapasite raporu ekliyeceklerdir.) 

3 — Teklifler 4.9.1986 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı bulunan adresteki Mu
haberat Servisine gönderilecektir. Gelen teklifler aynı gün saat 14.30'da Satınalma Komisyo
nu Başkanlığı, Necatibey Cad No: 28/1 de alenen açılacaktır. 

4 — Kurumumuz 2886 sayüı yasaya bağlı değildir 11558 / 2-2 • 
ÇİTOSAN Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii Müessesesinden : 

D E K A P A J YAPTIRILACAKTIR 
Müessesemiz maden sahalarında mevcut stokverk tipi magnezit cevheri yatağının istih

sale hazırlanması maksadıyle 500.000 (Beşyüzbin metreküp) m' dekapaj yaptırılacaktır. 
ilgili şartname, Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden 10.000,— T L . mukabilinde te

min edilebilir. 
Tekliflerin engeç 16 Eylül 1986 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Haberleşme Ser

visine verilmiş olması gerekmektedir. 
İhaleye katılabilmek için Müessesemizden "İhaleye Katılma Belgesi" alınması şarttır. 

Bu konudaki müracaatlar 10 Eylül - 12 Eylül 1986 tarihleri arasında ve çalışma saatleri içeri
sinde kabul edilecektir. 

Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Adres P. K. 25 - Konya 
Telefon 13951 (üç hat) 
Telex 48 131 Kkm Tr. 11577 / 2-2 



Artvin Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Müessesesi Müdürlüğünden : 

ARTVİN O R M A N ÜRÜNLERİ SANAYİ K U R U M U MÜESSESESİ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N C E 
2.9.1986 TARİHİNDE İHALEYE ÇIKARILAN EMVALİN PARTİ V E EBATLARI İLE SATIŞ ŞARTLARINA AİT LİSTE. 

Parti Parti Cins ve Beher Parti Mik. Partiler Toplamı Muh.Bed Geç. Tem. 
No Ad. Nev'i Adedi M 3 Dm 5 Adet M ' . D M 5 T L . % 10 T L . 

254-383 130 3 mm STAN. 1000 14.025 130.000 1.823.250 150.000 211.000 
384-403 20 4 mm STAN. 800 14.960 16.000 299.200 145.000 217.000 
404-407 4 3 mm LEKELİ 1100 14.025 4.400 56.100 142.000 200.000 
408-411 4 3 mm LEKELİ 1000 14.025 4.000 56.100 142.000 200.000 
412-421 10 4 mm LEKELİ 800 14.960 8.000 149.600 137.000 205.000 
251-253 3 3 mm K . E B A T 9500 14.970 28.500 44.910 94.500 142.000 

171 2.429.160 35.846.000 

1 — Yukarıda cins ve miktarı yazılı 171 Parti Lif levha hizalarında yazılı muhammen bedelleri üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 — İhale 2.9.1986 Sah günü saat 14.00 de Orüs Kurumu Artvin Müessesesi Lif Levha işletmesi (Fabrikası) Müdürlüğü ihale salonunda 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — 254-421 Dahil partilerin satışları Mal Bedelinin °7o 75 i 6 ay vadeli limit için müddetsiz banka teminat mektubu Aylık % 4 faiz topla
mı % 24 Faiz karşılığı teminat mektubu, bakiyesi °7o 25 i ile vergi ve resimleri peşin yapılacaktır. 

4 — 251-253 Nolu dahil partilerin satışları Mal bedelinin % 100 ü Limit içi müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı aylık % 4 ten 
faiz toplam % 24 Faiz 6 aylık süre dolmadan en az 7 Gün evvel Alıcının vade uzatması talebinde bulunması halinde uzatma talep edilen aylar 
için aylık % 5 faiz nakten ve peşinen tahsil edilerek verilen sürenin 3 ay daha uzatılabileceği. 

5 — Satışa hazırlanmış olan partilerde mevcut lif levhaların ebat ve adet miktarları aşağıya çıkarılmıştır. İlan olunur, 
a - 254-403 Nolu Partiler dahil boyları 170X250 - 170X300 olup miktarlar yarıyarıyadır. 

b-404-407 " " " " 170X250= 1100 Ar Adettir, 
c- 408-411 " " " " 170X275= 1000 Ar Adettir, 
d-412-421 " " " " 170X250=170X300 olup Miktarlar yarıyarıyadır. 
e- 251-253 " " " '* 040 X 040= 1000-100 X 040 = 4000-170 X 040 = 4000-170 X 060 = 500 Ar adet 

olup % 10 indirimli olarak satışa arzedilmiştir. 
11557 /2-2 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

İNŞAAT YAPILACAKTIR 

Genel Müdürlüğümüze bağlı A E L Müessesesinde aşağıda belirtilen inşaat işi, müteah
hit nam ve hesabına değişken fiat esasına göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

işin adı ve yeri : Doğan Maden Sitesi 832 Daireli işçi Lojmanı İkmal İnşaatı Elbis
tan/K. M ARAŞ 

Keşif Bedeli : 2.779.318.817,— T L . (1986 yılı birim fiatlan ile) 
Geçici Teminat : 83.379.565,— T L . (Limit içi teminat mektubu) 
Müteahhit Karnesi : A . Grubu 3.000.000.000,— TL.lık 
Yeterlik Belgesi için son müracaat tarihi : 8/9/1986 

1 — İsteklilerin, ilânda gösterilen iş için kapalı usul teklif alma şartnamesinin 4. mad
desinde belirtilen belgeleri (Yeterlik Belgesi almak üzere) 8/9/1986 Salı günü saat 16.00'ya 
kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine vermeleri gerekmektedir. Belirtilen gun 
ve saatten sonra yapılan müracaatlar, telgrafla yapılacak başvurular ve eksik belge tamam
lanması dikkate alınmayacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edebilmek için yeterlik belgesi almak şarttır. Yeterlik Belgesi olan 
müracaat sahiplerine, yeterlik belgeleri Muhasebe Dairesi Başkanlığı veznesine yatıracakları 
geçici teminatın makbuzunu ibraz etmelerinden sonra verilecektir. 

3 — ihaleye katılma belgesi verilmesi ve uygun bedelin tesbitinde 29/1/1986 tarih ve 
19003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliğ Esasları 
uygulanacaktır. 

4 — Teklif verme günü, saati ihaleye iştirake hak kazanan firmaların Yeterlik Belgele
rinde belirtilecektir. Yeterlik belgelerinde belirtilen gün ve saatten sonra yapılacak müracaat
lar ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 — İhale konusu işe ait işyerinin görüldüğüne ait A E L Müessesesinden alınacak iş ye
ri görme belgesinin teklifler ile birlikte Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine verilecektir. 

6 — ihale konusu işe ait dosya Genel Müdürlüğümüz İnşaat Dairesi Başkanlığında (Hi
podrom Cad. Kömür Deposu Yam Kat : 17 Oda No : 1706) görülebilir. 

7 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

11459 / 2-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş . Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Türkiye Şeker Fabrikaları Eskişehir Makina Fabrikası ihtiyacı 105 m 5 III sınıf ke
reste (2 x 15 x 250 cm) kaplama tahtası ve 57 m' III. sınıf çam kereste (mertek) (muhtelif ebadlar) 
temini ile ilgili ihale yapılacaktır. 

2 — İhale 8/9/1986 Pazartesi günü saat 15.00'de Eskişehir Makina Fabrikası Ofis Bi
nasında kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

3 — İhaleye katılmak isteyenler hazırlanan şartnameyi iş günlerinde ve çalışma saatle
rinde Eskişehir Makina Fabrikası Ticaret Servisinden bedelsiz temin edebilirler. 

İşin geçici teminatı 1.000.000,— T L . Y. (Birmilyon ve 00/00 lira) dır. 
4 — Firmalar tekliflerini en geç ihale günü saat 15.00'e kadar fabrikamız Muhaberat 

Servisine vermiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır. 
5 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta veya söz konusu malzemeleri dilediğinden temin etmekt'.; serbesttir. 
11583 / 1-1 
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Trabzon Belediyesi Başkanlığından : 

1 — Trabzon kıyı şeridinde yapılacak olan mahmuz ve tahkimat inşaatları işi 2886/35-a 
sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. Bu ihalede 29 Ocak 
1986 tarih 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliğinin 
hükümleri uygulanacaktır. 

2 — İşin tahmin edilen keşif bedeli 97.672.290,— T L . dır. 
3 — İhale Trabzon Belediyesi Encümeni İhale Komisyonunda 9 Eylül 1986 günü saat 

16.00'da yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Trabzon Belediyesi Plânlama ve Koordinasyon Mü

dürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler; İhale şartnamesi ve eki özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İha

lelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedele ait kriterler tebliğine göre; 
A — İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçeleri ile birlikte düzenlenen, 
a) Yapı araçları, b) Teknik personel, c) Mali durum, d) Taahhüt durumu, (daha ön

ceden yaptıkları ve halen devam eden taahhütleri için ayrı ayrı düzenlenecektir.) bildirimi ve 
belgelerini (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi aslını ibraz etmek 
kaydıyla suretini, 

B — İhaleye girmek için teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesi, b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, c) İmza Sirküleri, d) Ba

yındırlık ve İskân Bakanlığı adına alınmış ve işin adına 2.930.169,— T L . tutarında geçici te
minatı ve istenen belgeleri verecektir. 

6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 5 Eylül 1986 günü mesai saati so
nuna kadardır. 

7 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatine kadar makbuz karşılığında 
İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

Keyfiyet ilân olunur. 11581 / 1-1 

Turhal Belediyesinden : 

1 — Belediyemiz yeni site binasına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi 
gereğince 2 adet döner merdiven açık eksiltme ihalesi ile yaptırılacaktır. 

2 — İhalenin muhammen bedeli 63.000.000,— TL.sı olup geçici teminatı 1.890.000,— 
TL.sıdır. 

3 — İhale 5 Eylül 1986 Cuma günü saat 15.00'de encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 — İstenilen yürüyen merdivenlerin birinci sınıf malzeme ve işçilik ile imal edilmiş ol

ması ve dünya standartlarına uygun olarak komple, yerine fabrikanın garantisi altında çalış
masının temini sağlanacaktır. 

5 — Yapımcı firma yürüyen merdivenlere ait bütün yerleştirme, montaj, elektirik ku
manda vb. mukavemet hesaplarını bu şartnamedeki şartlara uygun olarak işe başlamadan ön
ce idareye verecek ve tasdikini isteyecektir. 

6 — Tip Veriler ve İstenilenler 
a) Merdiven yükselme açısı 35 derece 
b) Basamak ve bant hızı 0.50-065 m/sn. 
c) Bir basamak taşıma kapasitesi 2 şahıs 
d) Saatte toplam taşıma kapasitesi 700 şahıs 
e) Kat yüksekliği 3.50 Mt. 
0 Merdiven genişliği 1.40 Cm. 
g) Basamak faıdeli genişliği 820 Cm. 
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h) Toplam ufki uzunluğu 9.70 Mt. 
ı) Hesaba esas kişi başına kabul edilen yük ...75 KS. 
i) Garanti müddeti Bir yıl 
k) Birim fıatı 31.500.000 — T L . 
1) Merdivenler istenildiğinde daimi istenildiğinde otomatik (Kişiler merdivene yaklaş

tığında çalışacak, merdivende kişilerin olmadığı sürede çalışmaya hazır stop edecektir.) 
çalışacaktır. 

7 — Buna ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Beledi} e Fen İşleri Müdürlü
ğünden görülebilir. 11582 / 1-1 • 

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemiz üretimi 12 baş erkek safkan arap angajman)! koşulara kayıtlı tay açık 
arttırma suretiyle tek tek satılacaktır. 

2 — Satışa ilişkin şartname İşletmemiz ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, sa
tılacak taylar İşletmemiz ve Satış Yerinde görülebilir. 

3 — Geçici teminat her tay için 500.000,— TL.sıdır. 
4 — İhale 29 Eylül 1986 Pazartesi günü saat: 10.30'da İSTANBUL Hipodromunda 

yapılacaktır. 
5 — İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Keyfiyet ilân olunur. 11585 / 1-1 

Devlet Orman İşletmesi Ş. Karaağaç Müdürlüğünden : 

Deposunun 
Yol Cins, Nev'i Parti MİKTAR Muh. Satış <7o3 Tem. 

Adı Durumu Boy ve Sınıfı Adedi Adet m 3 dm3 Bed. T L . T L . 

Agılüca Stabilize 1. Snb.Çk.Tomruk 1 29 17.944 90.000 50.000 
>» »» l .Skb.Çk.Tomruk 1 34 23.198 85.000 59.000 
»» ,, 2.Snb.Çk.Tomruk 3 67 39.382 72.000 87.000 
M ,, 2.Skb.Çk.Tomruk 15 380 223.074 65.000 441.000 

Kızıldağ-
AğıUıca Asf.Stbl. 3.Snb.Çk.Tomruk 43 ' 4.451 1187.717 50.000 1.789.000 
Ağıllıca Stabilize Çk.San.Odunu 8 1.238 82.949 23.000 58.000 
Kızıldağ-
Ağıllıca Asf.Stbl. 3.Skb.Çk.Tomruk 76 4.079 1672.471 38.000 1.925.000 

T O P L A M 147 10.278 3246.735 4.409.000 

1 — İşletmemiz depolarında bulanan yukarıda cins ve miktarı yazılı 147 parti çeşitli 
cins orman ürünlerinin, %50'si ile %40 faizi peşin, (7o50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat 
mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık arürmalı sauşa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 9/9/1986 tarihine rastlayan Sah günü saat 13.00'de Bademli Bölgesi 
toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, 
İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğü, İsparta, Burdur, Gölhisar, Sütçüler, Eğirdir, Beyşehir, 
Ankara İstanbul, Konya, Antalya, Afyon, Adana Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletme, 
mizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmaları banka teminat 
mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve 
katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 
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DSİ. XXII. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane DSİ. 223. Şube Müdürlüğünden : 

Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde bulunan aşağıda adı, keşif bedeli, geçici temi
natı belirtilen iş 2886 saydı Devlet İhale Kanunun 81. maddesi gereğince, emanet-taşaron bi
rim fiyatlarıyla yapılmak Üzere, işin Emanet Komisyonunca kapalı teklif usulüyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Sıra No: 1, Emanet İşin Adı: Gümüşhane-Kelkit Gerdekhisar ve Dereyüzü Köyleri Taş. Kor. 
Sari Emanet inşaatı., Keşif Bedeli: 420.000.000,— TL. , Geçici Teminatı: 12.600.000,— T L . , Son 
Başvuru Tarihi: 10/9/1986, Taşaron Seçiminin Tarihi Günü Saati: 18/9/1986 Perşembe 10.00 

A) Taşaron seçimi DSİ 223. Şube Müdürlüğünde yukarıda belirtilen tarih ve saatde 
toplanacak olan söz konusu işin emanet komisyonunca yapılacaktır. 

B) Taşaron seçimi 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Ba
yındırlık ve İskân Bakamığı Tebliğinde belirtilen uygun teklif kriterlerine göre yapılacaktır. 
Uygun teklifin teshirinde kul lanı lan ve yeterlik belgesi komisyonunca değerlendirmeye esas 
alınacak kriterlerin her birine ait ağırlık puvanlan karşılarında gösterilmiştir. 

1 — Mali güçleri 25 puvan 
a) Nakit kredileri : 18 puvan 
b) Teminat kredileri : 7 puvan 

2 — Makina ve teçhizat kapasiteleri 0 puvan 
3 — Daha önce yaptıkları işler 35 puvan 
4 — Halen devam eden işleri : 20 puvan 
5 — Sicil durumları ve iş tutundan : 20 puvan 

T O P L A M 100 puvan 

C) isteklilerin Yeterlik Belgesi alabilmeleri için: 
1 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış işin keşfi kadar (B) gurubu müteah

hitlik karnesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi, 
2 — Anlaşma ve eklerinde istenen araçlara ait yapı araçlan bildirisini, 
3 — Mali durum bildirisini (işin ilk ilân tarihinden sonra alınmış işin keşif bedelinin 

en az %8'i kadar nakit kredisi ile %8'i kadar teminat mektubu kredisi belgesinin verilen Ban
kaca DSt 223. Şube Müdürlüğüne yazı ekinde gönderilmesini) 

4 — Daha önce yaptıkları işleri içeren bir listeyi ve bu işler ile ilgili iş bitirme belgesinin 
aslı veya noter tasdikli fotokopilerini; 

5 — Halen devam eden işleri ve bu işlere ait son hakediş raporunun aslı ve noter tas
dikli fotokopilerini, bir dilekçe ekinde son başvuru günü mesai bitimine kadar DSt 223. Şube 
Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

NOT : Bütün bUdirimler 28 Mart 1981 gün ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 
Yapı, Tesis ve Onarım İhalelerine Katılma Yönetmeliği örneklerine uygun olacaktır. 

D) İstekliler yeterlik belgesi alıp almadıklarım 15/9/1986 Pazartesi günü mesai biti
mine kadar öğrenebilirler. 

E) Bu işle ilgili anlaşma ve ekleri resmî tatil günleri dışında DSt. 223 Şube Müdürlü
ğünde ücretsiz olarak görülebilir. 

F) Yeterlik belgesi almış olan isteklilerin, taşaron seçimine katılabilmeleri için : 
1 — Yeterlik belgesini 
2 — Kanuni ikâmetgâh belgesini 
3 — 1986 Yılında geçerli Ticaret Odası Belgesinin aslı veya tasdikli fotokopisini (şir

ketler ise işin ilân tarihinden sonra alınmış olan ve şirketin faaliyette bulunduğunu gösteren 
belgesini) 

4 — Noterden alınmış imza sirkülerim (Şirket adına teklifte bulanacak isteklilerin, bu 
şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesini) 
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5 — isin geçici teminatını DSİ. XXII. Bölge Müdürlüğü Saymanlığına yatırdığına dair 
Esham ve Tahvilât alındısı makbuzunu veya Bankalarca verilmiş limit işi geçici teminat 
mektubunu, 

6 — İdareden alacakları ve usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarım ta
saron seçiminden bir saat öncesine kadar DSİ. 223. Şube Müdürlüğünde yukarıda belirtilen 
gün ve saatlerde toplanacak Emanet Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 

G) Emanet Komisyonu verilen teklifleri uygun görüp görmemekte serbesttir. 

H) Telgrafla yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

İlân olunur. 11584 / 1-1 

Devlet Orman İşletmesi Antalya/Kumluca Müdürlüğünden : 

Deposu Parti Muh.Bed Geç.Tem. 
Yol Durumu Cins ve Nev'i Adedi Adet M J . Dm 5 . T L . %3 T L . 

Kumluca/Asf. 3.S.N.B.Sed.T. 10 944 228.982 50.000 343.000 
1» 3.S.N.B.Çz.T. 36 5.304 1227.533 42.000 1.547.000 
»1 3.S.K.B.Çz.T. 25 4.040 757.932 32.000 727.000 
>» Çz.San.Od unu 22 5.889 547.416 23.000 378.000 

S.Tepe/Asf. 3 .S.N.B.Çz.T. 19 1.918 536.024 42.000 675.000 
91 3.S.K.B.Çz.T. 2 284 52.253 32.000 50.000 
»» Çz.San.Odunu 11 3.761 327.091 23.000 226.000 

MMer Toplamı 125 22.140 3677.231 3.946.000 

S.Tepe/Asf Or.dışı Yapraklı Od. 
(çınar) l Ster 61.000 6.500 12.000 

Karaöz Or.içi (stablize) İbreli Od. 20 *» 2000.000 3.800 228.000 
Katranbaşı Or.içi (Stablize) İbreli Od. 15 tf 1583.000 3.800 180.000 
Alamalı Or.içi (Stablize) İbreü Od. 15 »t 1427.000 2.300 98.000 

Sterler Toplamı 51 5071.000 518.000 
Kumluca/Asf.Or.Dışı Ham Reçine 1 (Kğ.) 15000.000 500 23.000 

1 — İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan cins ve miktarı yazılı 177 parti çeşitli 
cins orman üiluüerinin, <Po50'si ile %40 faizi peşin, %50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat 
mektubu karşılığında, yakacak odunların peşin bedelle olmak üzere model şartnameler uya
rınca acık arttırman satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 9/9/1986 tarihine rastlayan Sah günü saat 11.00'de İşletme Top
lantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı Orman İşletme Müdürlükleri Ue isletmemizde 
görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar teminatlarım İşletmemiz veznesine yatırmaları banka teminat mektu
bu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adım ve satış tarihini bildirmeleri ve katıla
cakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 
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Finike Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Yolun Parti Miktarı Muh. Bed. <%3 Tem. 
Bölgesi .Deposu Vasfı Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adedi M 3 Ds 3 T L . T L . 

Pınarcık Karaçam Asvalt 2.S.N.B.Çz.Tomruk 3 124 47.878 58.000 86.000 
»* *r 2.S.K.B.Çz.Tomruk 1 53 22.650 50.000 34.000 
>> »t 3.S.N.B.Çz.Tomruk 21 2.984 666.282 38.000 769.000 

» M l» 3.S.K.B.Çz.Tomruk 24 2.372 522.762 28.000 448.000 
i t >> 3.S.N.B. Sedir Tomruk 7 797 223.385 50.000 337.000 

» f» »1 3.S.K.B. Sedir Tomruk 4 204 87.880 38.000 102.000 
»* f * 2.S.Çz. Maden Direk 5 2.494 151.829 30.000 139.000 
ff »t 2.S. Sedir Maden Direk 4 1.881 93.028 32.000 92.000 
1» »» Çz. Sanayi Odunu 12 1.779 193.867 23.000 139.000 

M 5 LÜLER T O P L A M I 81 12.688 2009.561 2.146.000 

Pınarcık Karaçam Asvalt ibreli Yakacak Odun 3 260 Ster 5.400 43.000 

G E N E L T O P L A M 84 2.189.000 

1 — İşletmemizin Karaçam Orman dışı istif yerinde bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 84 parti çeşitli cins orman ürünlerinin %50 
mal bedeli ile vergi ve resimleri °/o40 banka mektup faizi peşin, %50'si 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere 
model şartnameler uyarınca açık artürmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 8/9/1986 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 13.00'de işletme Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Bölge Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğümüze bağlı işletmelerde 
ve işletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 

4 — Alıcüarın belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden 1 saat öncesine kadar geçici teminatlarını işletme 
veznesine yatırmaları; banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda işletme adım, satış tarihini bUdirmeleri ve katılacakların 
teminat makbuzları ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 

11590/ 1-1 
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Zonguldak İli Bartın İlçesi Orüs Kurumu Müessese Müdürlüğünden : 

Müessesemiz sahasında mevcut 84 parti halinde 31258 adete denk 1602.797 M 3 . Kayın 
Keresteler ile 6 parti halinde 2501 pakete denk 2976.80 M 2 . Masif parkeler, 2 parti halinde 
400 pakete denk 1198.08 M 2 , mozaik parkeler müessesemiz satış salonunda açık artürmalı olarak 
satışa konulacaktır. 

Tüm emvaller tutarlarının % 25'i üe vergi ve resimleri peşin, bakiye % 75'i 6 aya kadar 
vadeli ayda % 4 (Yıllık °7o 48) net faiz uygulamalı, limit içi müddetsiz Kat'i banka teminat 
mektubu karşılığında satılacaktır. 

Satış 8/9/1986 Sah günü tarihine rastlayan günü saat 14.00'de olup, şartname ve eb'at 
listeleri, ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü ile civar Müessese-İşletme Müdürlükleri ile mües
sesemizde görülebilir. 

Taliplilerin belirtilen gün saat 13.30'a kadar almak istedikleri partilere ait teminatlarını 
yatırarak, Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 11586 

9 

Mersin Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

°7o 3 Geç. 
Deposunun Adı Parti E m v a l i n Miktarı Muh.Bed Teminatı 
Ve Yol Durumu Adedi Cins ve Nev'i adet M 3 T L . T L . 

Çavuşlu-Asvalt 30 3.S.N.B.ÇMK.Tom. 5827 1124 919 39.000 1.330.000 
Çavuşlu-Asvalt 11 3.S.K.B.ÇMK.Tom. 2669 398 859 29.000 349.000 
Kuyuluk " 20 3.S.N.B.ÇMK.Tom. 4168 800 267 39.000 934.000 
Kuyuluk " 10 3.S.K.B.ÇMK.Tom. 1751 273 121 29.000 239.000 
Kuyuluk " 2 2.S.ÇMK.Mad.Dir. 1326 67 574 30.000 61.000 
Kuyuluk " 1 ÇMK.Sanayi Odunu 508 54 176 25.000 41.000 
Kuyucak " 1 3.S.N.B.Sed.Tom. 106 17 952 55.000 30.000 
Kuyucak " 1 3.S.K.B.Sed.Tom. 126 19 447 40.000 24.000 
Kuyucak " 1 ÇM. Sanayi Odunu 72 20 877 25.000 22.000 
Tömük " 10 3.S.N.B.ÇMK.Tom. 1429 287 349 39.000 333.000 
Tömük " 1 2.S.K.B.ÇMK.Tom. 52 13 (P6 46.000 18.000 
Tömük '* 11 3.S.K.B.ÇMK.Tom. 2233 305 866 29.000 266.000 
Tömük " 10 3.S.N.B.ÇM. Tom. •2297 420 .199 46.000 575.000 
Tömük " 8 3.S.K.B.ÇM. Tom. 1562 258 071 36.000 277.000 

M'.lü Em.Gen.Yek. 117 24126 4061 753 4.499.000 

1 — İşletmemizin Çavuşlu, Kuyuluk, Kuyucak ve Tömük orman dışı satış depolarında 
mevcut yukarıda müfredatı yazık 117 parti orman emvalleri 171/A sayılı tebliğ, ekleri ve ek 
1 No.lu Model şartname gereğince % 50 bedeli, vergileri ve % 40 faizi peşin °/o 50'si 3 ay 
vadeli müddetsiz, kesin ve limid dahili banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere açık 
arttırmaya çıkartılmıştır. 

2 — Açık arttırma 12/9/1986 tarihinde Cuma günü saat 13.30'da İşletmemiz Tömük 
Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu sahsa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğün
de, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde civar işletmelerde, İşletnümez Bölge Şefliklerinde ve 
İşletmemizde mesai saatlerinde görülebilir. 

4 — Açık arttırmaya iştirak edecekler Satış şartnamesinin 3. maddesindeki şartlara ha
iz olması şarttır. 

5 — Banka teminat mektubu vereceklerin mektuplarında ihale tarihini ve parti numa
ralarını belirtmeleri, satış esnasında verilecek % 50 bedel karşılığı teminat mektuplarının kati, 
müddetsiz ve limit dahili olması şarttır. 

6 — İlgililerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzu ile birlikte komisyona müraca
atları ilân olunur. 

Not: Tömük Orman Bölge Şefliği İşletme Merkezine 33 Km.dir. 
11588 / 1-1 
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Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Kızılcahamam Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

SATIŞA ÇIKARTILAN EMVALİN 

Muh.Sat. % 3 
Yol Parti Bedeli Teminat 

Bölgesi Durumu Deposu Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adedi M ı k . M ' . D M 3 . T L . T L . Not 

Yıldırım Asfalt P. Pınarı Çam Tomruk N.B.S.II 2 155 52.939 69.000 110.000 

Bozalan Asfalt Çamkoru Çam Tomruk N.B.S.III 4 449 94.669 47.000 135.000 

Yıldırım Asfalt P.Pınarı Çam Tomruk N.B.S.III 43 6811 1403.844 47.000 1.978.000 
Yıldırım Asfalt P.Pınarı Gök Tomruk N.B.S.III 5 705 149.837 47.000 212.000 

Yıldırım Asfalt P.Pınarı Çam Tomruk K.B.S.III 15 1952 292.407 35.000 309.000 
Bozalan Asfalt Çamkoru Çam Tomruk K.B.S.III 1 93 14.060 35.000 15.000 

Bozalan Asfalt Çamkoru Çam Odunu 12 526.000 Ster 6.120 103.000 °7olO İd 

T O P L A M Y A P A C A K 82 10165 2007.756 
T O P L A M Y A K A C A K 526.000 Ster 2.862.000 

1 — Yukarıda tarih ve müfredatı yazılı orman emvalleri hizalarında yazılı fiatlarla açık artırmalı olarak 9/9/1986 tarihine rastlıyan Salı 
gün saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda yapılacaktır. 

2 — İbreli emvallerde °to 50'si peşin % 50'si müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı üç ay vadelidir. 

3 — İhaleye iştirak edenlerin aynı gün saat 12.00'ye kadar % 3 teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları 

4 — Normal faiz % 40 gecikme faizi % 75 dir. 

5 - Satışa ait müfredatlı bilgi Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü, Çankırı, Beypazarı, Çamlıdere, Nallıhan, 
Eskipazar, Gerede, İlgaz, Çerkeş, İşletme Müdürlüklerinden ve İşletmemiz Muhasebe servisinden mesai saatlerinde görülebilir. 

6 — Taliplerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte işletmemiz alım ve satım komisyonuna müracaatları ilân olunur. 
11670/ 1-1 
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Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

A B O N E HATI TESİS İLANI 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1986 yılı birim fíat ve rayiçleri ile PTT ö z e l birim narla

rı üzerinden abone tesis ettirilecektir. 
İsin muhammen bedeli 70.000.000,— (Yetmişmilyon) T L . dır. 
Geçici teminatı 2.100.000,— (İkimilyon yüzbin) TL.dır. Geçici teminat olarak bloke 

çek kabul edilmez. 
1 — İhale 1/9/1986 tarihinde saat 15.00*de Telefon Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 
2 — İsteklilerin ihaleye katılma belgesi alabilmeleri için Bayındırlık ve İskan Bakanlı

ğının 29 Ocak 1986 tarih ve 19003 saydı Resmî Gazete'de yayınlanan esaslara uygun olarak 
hazırlanacak detaylı dosyanın 27/8/1986 tarihi mesai bitimine kadar Başmüdürlüğümüz Şeb. 
Tes. Grp. Başmühendisliğine verilmesi gerekmektedir. 

3 — İstekliler; eksiltme şartnamesinde belirtilen usulüne göre hazırlanmış geçici temi
natlarını, ticaret odası cüzdanlarını, tüzel kişi olmaları halinde imza sirküleri bu iş için daha 
önce alacakları ihaleye katılma belgeleriyle birlikte eksiltme şartnamesinin 7. maddesinde be
lirtilen teklif mektubuna uygun olarak kapalı teklif mektuplarım ihalenin yapılacağı 1/9/1986 
tarihi saat 14.00'de kadar Şebeke Tesis Grup Başmühendisliğine verilecektir. 

4 — Yeterlilik belgesi olan kişi ve kuruluşların teklif mektuplarım en geç 1/9/1986 ta
rihinde saat 12.30'a kadar vermeleri gerekmektedir. Bu süre içinde yapılmayan müracatlar ve 
postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

5 — Eksiltme dosyalan Telefon Başmüdürlüğü Şebeke Tesis Grup Başmühendisliğin
de tatil günleri hariç çalışma saatleri içinde hergün görülebilir. 

6 — Teşekkülümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbest
tir. 11308 / 2-2 

Çeşitli İlânlar 
Uşak 1 inci Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Esas No : 1986/135 
Davacı tescil isteyen Uşak Vali Vekili Şener Yüce tarafından hakimliğimize verilen 

20/7/1986 tarihli dava dilekçesinde Uşak ilinde Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bu
lunan vatandaşlara yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımım 
adilane bir şekilde tevzii edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik et
mek amacım taşıyan 3294 saydı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" ve 
Sosyal Yardımlaşma Dayanışmayı Teşvik Fonu Yönetmeliği" uyarınca bir vakıf kurulması
nın kararlaştırdığını, Vakfın hükmi şahsiyet kazanması ve faaliyete geçmesi için Vakıf Sene
dinin Tesciline karar verilmesini istemekle, 

Uşak ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın M.K.nunun 74*üncü Maddesi 
uyannca Tesciline karar verildiği ilân olunur. 10100 / 1-1 • 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığından : 

Maden Arama Ruhsat Müracaatı Yapanlara : 

15 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3213 sayın Maden Kanununun geçici 6. mad
desi uyarınca ve müracaatların anında değerlendirilmesine hizmet bakımından, Ankara dışın
daki İllerin gerekli doküman ve ekiplanla teçhizine ve bu keyfiyetin yine ilân yoluyla duyuru
lacağı tarihe kadar, bütün maden arama ruhsat müracaüannın doğrudan Ankara'daki Ma
den Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir. 

2/7/1986 tarih ve 2761 sayılı genelgemizle Vilayetlere bildirildiği üzere, anılan tarih iti
bariyle Vilayetler kanalıyla yapılan maden müracaattan kabul edilmemektedir. İşbu İlân tari
hinden itibaren posta ile yapılacak maden arama müracaattan da hiçbir şekilde kabul edilme
yecek ve geçersiz sayılacaktır. 

İlgilere duyurulur. 9941 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ YAYINLARI 

İZMİR II. ÎKTİSAT KONGRESİ TEBLİĞLERİ : İzmir'de toplanan II. İzmir 
İktisat Kongresinde sunulan tebliğlerin yer aldığı bu dizi 8 kitaptan meydana gelmektedir. 

I. Cilt Kalkınma Politikası 1000 TL. 
II. Cilt Dış Ekonomik İlişkiler 1000 TL. 

III. Cilt Sosyal Gelişme ve İstihdam 1500 TL. 
IV. Cilt Altyapı, Enerji ve Ulaştırma 1000 TL. 
V. Cilt Tarım Politikası 2000 TL. 

VI. Cilt Sanayi 1000 TL. 
VII. Cilt İç Ticaret ve Hizmetler 1000 TL. 

VIII. Cilt Komisyon Raporları 1000 TL. 

Sekiz ciltten meydana gelen hu diziyi Resmî Gazete satış bölümünden temin et
mek mümkündür. Posta ile taleplerde I, II, IV, VI, VII. ciltlerin herbiri için 125 TL., 
III, V. ciltlerin herbiri için 175 TL., VIII. cilt için 100 TL. 'lık posta ücreti ilâve edilme
si gerekmektedir. 

İstek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yürütme ve İdare Bölümü ; 

Sayfa 

Milletlerarası Andlaşma 
86/10772 Tarımsal Uygulamalar İçin Uzaktan Algılama Tekniklerinin 

Geliştirilmesi Hakkında Andlaşma 1 

Bakana Vekillik Etme İşlemi 
— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Abdullah Tenekeci'nin Vekillik 

Etmesine Dair Tezkere 8 

Bakanlar Kurulu Karan 

86/10925 Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamına Giren Temel Gıda Mad
delerinin Tespiti İle İlgili Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Karar 9 

Yönetmelikler 
— 2981 Saydı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzen

leyen Yönetmelik 9 
— Bağ-Kur Sigortalılarının Başvurma Usulleri İle Uymak Mecburiyetinde 

Oldukları Esaslar ve Tescille İlgili İşlemler Hakkında Yönetmelik 12 

Tebliğ 
— Bir Adet Standard Tebliği 15 
— İlânlar 17 
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