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13 Mart 1913 Tarihli idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 
Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı 

Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3360 Kabul Tarihi : 16.5.1987 

M A D D E 1. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin adı " İ l Özel İdaresi 
Kanunu" olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 2. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 78 inci maddesinin "son 
ik i f ıkrası" madde metninden çıkarılmış ve bu maddeye aşağıdaki 13, 14, 15 inci bentler 
eklenmiştir. 

13. İl özel idaresi, mahallî müşterek nitelikte olan imar, bayındırlık, sağlık ve sosyal 
yardım, çevre sağlığı ve koruması , eğitim ve spor, tar ım, ağaçlandırma, orman tesisi, ekono
mi ve ticaret, haberleşme, kültür, turizmle ilgili görevler ve bu Kanun dışında çeşitli mevzuat
la verilen görevleri imkânları ve tespit edeceği öncelik sırasına göre yürütür . İl özel idareleri
nin görevli olduğu mahallî ve müşterek ihtiyaçların kapsamı ve sının Bakanlar Kurulunca tes
pit olunur. 

14. İl özel idaresi, i l ' in mahallî hizmetlerini kalkınma planı ilke ve hedeflerine uygun 
olarak ve i l ' i n imkân ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yıllık program hazırlamak 

ve uygulamakla görevlidir. 
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Yıllık programlar; genel, katma ve özel bütçeli idarelerden ve diğer kaynaklardan ma
hallî idarelere aktarılacak ödenekler de dikkate alınmak suretiyle bakanlıklar, bölge ve i l ku
ruluşları ile koordineli bir şekilde hazırlanır. Söz konusu programların i l genel meclisince ka
bulünden sonra bakanlıklarca aktarılan ödeneklere ait olan kısmı ilgili bakanlığın aynen veya 
tadilen onayı ile yürürlüğe girer. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ödeneği aktarı larak yürü
tülen işlerde onay makamı , Bayındırlık ve İskân Bakanlığıdır. 

15. Genel, katma ve özel bütçeli idareler bu maddenin 13 üncü bendindeki esaslar da
hilinde kendi bütçelerinde yer alan ödenekleri i l özel idarelerine aktarırlar. 

M A D D E 3. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 80 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 80. — İl özel idaresinin gelirleri şunlardır : 

1. Özel kanunlarla tanınmış vergi, resim ve harç gelirleri, 

2. Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak paylar, 

3. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerden aktarılacak ödenekler, 

4. Her çeşit teşebbüs ve faaliyetler karşılığında sağlanacak gelirler, 

5. Taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden 
doğacak gelirler, 

6. 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre tahsil edilecek para cezaları ile 
diğer para cezaları, 

7. 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince verilecek inşaat ruhsatı ile yapı kullanma iznin
den alınacak harçlar, 

8. Tahvil ve hisse senetlerinin faiz ve temettüleri ile bunların itfasından veya satışın
dan elde edilecek gelirler ve bankadaki paraların faiz ve diğer gelirleri, 

9. Hizmet karşılığında alınacak ücretler, 

10. Her türlü bağışlar, 

11. M i l l i park statüsünde bulunmayan, doğal güzellikleri taşıyan veya tarihi harabe ni
teliğinde olup Kültür ve Turizm Bakanlığınca ücretli girişe tabi tutulmayan yöreler için valile
rin teklifi Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile alınacak giriş-gezi ücretleri, 

12. Diğer gelirler. 

Bu suretle temin edilen gelirlerin mevduat olarak yatırılacağı kamu banka veya banka
ları, Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Başka kurumlarca tahsil edilen kanuni paylar veya vergi gelirleri paylarından özel ida
relere düşen kısım tahsil edildikleri ayı takip eden, ayın sonuna kadar özel idareler adına yatı
rılır. Yatırmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki K a 
nun hükümleri uygulanır. 

M A D D E 4. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 82 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 82. — İl özel idaresinin giderleri şunlardır : 
1. Bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen mahallî görevlerin ifası için yapılan harcamalar, 

2. Yönetim ve personel giderleri, 

3. İl genel meclisi ve i l daimî encümeni başkan ve üyelerinin ödenekleri ve yollukları 
ile diğer görevlilerin yollukları, 

4. öze l kanun, karar, ilam ve sözleşmelere dayanan harcamalar, paylar, ödemeler ve 
borçlar, 
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5. Kanunlar gereğince başka kurum, kuruluş ve teşebbüslere yapılacak yardımlar ve 
özel idare teşebbüslerine verilecek sermayeler ile özel idarenin katılmayı uygun bulduğu, şir
ket, kooperatif, birlik, kamu yararına hizmet yapan dernekler ve benzeri ortaklığa katılma 
payları ve yardımlar, 

6. Özel idare gelirlerinin tahsil giderleri, 
7. Özel idare mallarının vergi, resim, harç ve sigorta giderleri, 
8. İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle esas ve usulleri belirlenecek tem

sil , ağırlama ve tören giderleri, 
9. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi gereğince kesinleşmiş öz gelirin 

binde biri nispetinde konulacak ve mahkeme kararına dayanan belge karşılığı olarak barolara 
yapılacak yardım giderleri, 

10. 3194 sayılı İmar Kanunu ile valiliklere verilen görevlerin ifası için yapılan harcamalar, 
11. Özel idare hizmetleri ile ilgili diğer giderler. 

M A D D E 5. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 84 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 84. — İl özel idaresi bütçesi, genel bütçe malî yılına paralel ve İçişleri Bakanlı
ğı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca birlikte düzenlenmiş formüle uygun olarak hazırlanır. 

İl özel idaresi bütçesinin hazırlanması, i l daimî encümenince incelenmesi, i l genel mecli
sinde görüşülmesi ve kabulüne dair usul, esas ve süreler İçişleri Bakanlığınca çıkartılacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. 

M A D D E 6. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 86 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 86. — İl genel meclisince görüşülüp kabul edilen bütçe o yıla ait program da 
eklenerek, vali tarafından toplantının sona ermesinden itibaren en geç 15 gün içinde İçişleri 
Bakanlığına gönderilir. 

Bütçe, İçişleri Bakanlığınca 30 gün içinde onaylanır. Bu süre içerisinde onaylanmayan 
bütçe kendiliğinden onaylanmış sayılır. 

İçişleri Bakanlığı; 

1. Bütçedeki mevzuata aykırı madde ve deyimleri düzeltmeye, 
2. İl özel idaresinin tahsile yetkili olduğu halde bütçeye konmamış gelirlerini koyma

ya ve noksan konulanları kanunî hadde çıkarmaya, 
3. İl özel idaresinin tahsile yetkili olmadığı gelirleri tahakkuk etmemiş taşınır ve ta

şınmaz malların satış gelirleriyle gerçekleşmemiş borçlanma gelirlerini çıkarmaya, kanunî yet
k i ve tarife üstündeki gelir tahminlerini kanunî hadde indirmeye, 

4. Yapılması i l özel idaresi görevlerinden olmayan hizmetler için konulmuş ödenekle
ri çıkarmaya, 

5. Bütçeye konulması kanunen zorunlu iken konulmamış ödenekleri koymaya veya 
kanunî hadde indirmeye, 

6. Kesinleşmiş ilam, istikraz, tahvil, kredi, anlaşma ve sözleşme hükümlerine göre ana
para ve faiz ödemelerini karşılamaya yetecek kadar ödenek koymaya, mevcutları bu amaçla 
yeteri kadar art ırmaya, 

Yetkilidir. 

B u sebepler dışında İçişleri Bakanlığınca bütçede değişiklik yapılamaz. 

M A D D E 7. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 87 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 87. — Val i i l özel idaresinin görevlerini, özel idare müdürlüğü ve merkezî ida
renin ildeki teşkilatları vasıtasıyla yürütür . 

Yıllık program dışında yapılacak işler valinin teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yürürlü
ğe girer. 

M A D D E 8. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 99 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 99. — İl özel idare müdürü ; i l özel idaresinin validen sonra en üst düzeyde yet
ki l i ve görevli memuru olup, i l özel idaresi hizmetlerinin yürütülmesinden, valiye karşı 
sorumludur. 

İl özel idare müdürünün görevleri şunlardır : 
1. Özel idare teşkilatını vali adına yönetmek, 
2. İlin yıllık programı, bütçe tasarısı ve kesin hesabını hazırlamak, 
3. Mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve vali tarafından verilecek diğer işleri 

yapmak. 

M A D D E 9. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 100 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 100. — Kaymakamlar valinin vereceği özel idare hizmetlerini yaparlar. Kay
makamlar özel idare hizmetlerinin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. 

Yaptıkları bu hizmetler karşılığında kaymakamlara, 657 sayılı Devlet Memurları K a 
nununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının, bütçe kanunlar ında Dev
let memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını aş
mamak üzere her yıl İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek miktarda aylık ödeme yapılır. 

^ ' M A D D E 10. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 111 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 111. — İl genel meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftasında olağan 
olarak toplanır . Toplantı süreleri en çok 30'ar gündür . 

Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. 
Toplantı süresi sona erdiği halde konuların incelenmesi ve görüşülmesi neticelenmemiş 

ise i l genel meclisi 10 günü geçmemek üzere toplantıyı uzatır ve sebeplerini İçişleri Bakanlığına 
bildirir. 

Seçim sonuçlarının alınmasından itibaren 15 gün içinde i l genel meclisi vali tarafından 
toplantıya çağrılır. İlk birleşimde başkanvekilleri ve kâtipler ile i l daimi encümeni üyeleri seçi
mi yapılır. Bunların görevleri i l genel meclisinin dönem başı toplantısına kadar devam eder. 

İl genel meclisine vali başkanlık eder. İl genel meclisi; dönem başı toplantısının ilk bir
leşiminde üyeleri arasından gizli oyla birinci ve ikinci başkan vekili ile ikisi yedek olmak üzere 
dört kâtip seçer. Başkanlık divanı bir başkan ve ik i kâtipten kurulur. Valinin bulunmadığı 
toplantı larda birinci başkanvekili, o da yoksa ikinci başkanvekili meclise başkanlık eder. 

İl genel meclisi toplantılarının başlama ve bitiş tarihleri İçişleri Bakanlığına bildirilir. 

M A D D E 11. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 116 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 116. — İl genel meclisinin başkan ve üyelerine toplantıların devamı süresince 
her gün için 400 gösterge rakamının bütçe kanunlar ında Devlet memurları maaşı için her yıl 
belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmamak üzere ödenek verilir. 

Bu ödeneğin miktarı , İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
edilir. 

M A D D E 12. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 119 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 119. — İl genel meclisinin çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığınca çıkarıla
cak bir yönetmelikle düzenlenir. 

M A D D E 13. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 121 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 121. — İl genel meclisi üyelerinden her biri oyunu bizzat kullanır. Bütçe görüş
melerinde ad okunmak suretiyle oy kullanılır. 

İl genel meclisinde yapılacak seçimler ve üzerinde tereddüt bulunan seçim tutanaklar ı 
hakkında gizli oylama yapılır. Giz l i oylamalarda, oylarda eşitlik halinde oylama bir kez daha 
tekrarlanır , yine eşitlik olursa kuraya başvurulur. 

M A D D E 14. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 136 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 136. — İl genel meclisi, her dönem başı toplantısında üyeleri arasından gizli 
oyla encümene 5 asıl, 5 yedek üyeyi ayrı ayrı seçer. 

İl daimi encümenine seçilecek üyelerin ayrı ilçelerden olması zorunludur. Merkez ilçe 
dahil ilçe sayısı 5'ten az olan illerde i l daimi encümenine nüfusu en çok olan ilçeden ik i üye 
seçilir. Oyların eşitliği halinde ad çekmeye başvurulur. 

Her üye yukarıdaki fıkra hükmüne uymak suretiyle en çok 5 üye için oy kullanabilir. 
Encümen üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler. 

Asıl üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde 2 nci fıkra hükmüne uyulmak su
retiyle yedek üyeler vali tarafından en çok oy alandan başlamak üzere sırayla göreve davet olunur. 

Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da seçilmiş üyeliklerin boşalması halinde meclisçe nok
san asıl ve yedek üyelikler için seçim yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. 

İl özel idare müdürü ile köy hizmetleri i l müdürü , bayındırlık ve iskân müdürü i l daimî 
encümeninin tabiî üyesidir. 

M A D D E 15. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 140 ıncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 140. — İl daimi encümeninin başkan ve seçilmiş üyelerine 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununda yer alan 1 inci derecenin son kademesi gösterge rakamının, bütçe kanun
larında Devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, 
aylık ödenek olarak verilir. İl genel meclisi toplantılarının devamı süresince, i l daimi encüme
ninin başkan ve seçilmiş üyelerine yalnız i l genel meclisi üyeleri için tespit edilen ödenek verilir. 

Encümen başkan ve üyelerinin, görevli olarak i l sınırları dışında bulunduklar ı veya yıl
da 60 günü geçmemek kaydıyla yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini kullandıkları sürece öde
nekleri kesilmez. 

Encümen üyelerine, görevli olarak i l merkezi dışına çıkmaları halinde 6245 sayılı Har
cırah Kanunu hükümlerine göre meclis üyeleri gibi yolluk ödenir. 

İl daimî encümeninin tabiî üyelerine ve vali yardımcılarına; seçilmiş üyelere ödenen ay
lık ödeneğin yarısı kadar ödenek verilir. 

M A D D E 16. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 141 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 141. — İl daimi encümenine vali veya yerine görevlendireceği vali yardımcısı 
başkanlık eder. Olağan toplantılar dışında encümen, gerek görüldükçe vali taraf ından toplan
tıya çağırılabilir. İl daimi encümeni başkan tarafından havale edilmeyen konuları görüşemez. 

V a l i ; İl daimi encümen kararlarını , kanun, tüzük ve yönetmeliklere; Meclis kararlarına 
veya kamu yararına aykırı gördüğü takdirde, karar ın alındığı toplantıyı takip eden ilk toplan
tıda bir defa daha görüşülmesini isteyebilir. 

Yasama Bölümü Sayfa : 5 



Sayfa : 6 RESMÎ G A Z E T E 26 Mayıs 1987 — Sayı : 19471 

Encümen karar ında 2/3 çoğunlukla ısrar ederse, bu halde encümen kararı kesinleşmiş 
olur. 

Val i gerektiğinde kesinleşen encümen kararlarının uygulanmasını durdurarak iptali için 
idari yargı mercilerine başvurabilir, i lgi l i idari yargı merciince verilen karara göre uygulama 
yapılır. 

M A D D E 17. — idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkat ımn 144 üncü maddesine 
aşağıdaki 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci bentler eklenmiştir. 

10. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar dahilinde, yıllık programlar gereğin
ce yapılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve benzeri proje ve kontrollük 
hizmetlerinin yaptırılmasına, karar vermek, 

11. Özel idare tarafından yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifelerini dü
zenleyerek Meclise sunmak, 

12. Il özel idaresinin görevleri ile ilgili konularda yasaklayıcı tedbirler ve kararlar almak, 
13. Yönetmeliklere, yasaklayıcı tedbirlerle alınan kararlara uymayanlar hakkında ce

za kararı vermek, müeyyideler uygulanmasını kararlaşt ırmak, 
14. Belediye sınırları dışında; umumun eğlenmesine, dinlenmesine, yeyip içmesine mah

sus yerlerle, benzerlerinin ücret tarifelerini, mesleki teşekküllerin görüşlerini de alarak düzen
lemek ve sınıflarını tespit etmek; bu gibi yerlerle diğer iş yerlerinin açılma, kapanma ve öğle 
dinlenme saatlerini belirlemek ve ilan etmek, 

15. ihaleleri bizzat veya ilgili dairesi marifetiyle yapmak veya yapt ı rmak. 

M A D D E 18. — idarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkat ına aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 

E K M A D D E 1. — Il Özel İdaresinin yetki ve görev alanı içinde, kanun, tüzük ve yö
netmeliklerle verilen görevlere istinaden i l genel meclisi ve i l daimi encümenince alınan ve usu
lüne uygun olarak ilan edilen kararlar veya tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara i l daimi en
cümenince beşbin liradan ellibin liraya kadar para cezası veya üç günden otuz güne kadar iş
yerinin kapatılması veya ticaret, sanat ve meslekten men cezası verilebilir. Fi i l in tekrarı halin
de her ik i ceza birlikte uygulanır. Cezaya konu olan eşya gerektiğinde muhafaza altına alınır. 
Eski hale getirilmesi icap eden hususlarda i l özel idaresince verilecek uygun süre içinde, mah
zurun giderilmemesi halinde, idarece eski hale getirilir. Bu sebeple yapılan harcamalar ilgil i
den tahsil olunur. 

Ancak, vali ve kaymakamlar, cezayı gerektiren suçların işlendiğini bizzat gördüklerin
de binbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar para cezası veya yedi güne kadar işyeri kapatma 
cezası veya ticaret, sanat ve meslekten men cezası verebilir. 

Va l i ve kaymakamlar taraf ından verilen cezalar kesindir. 
Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı ceza hükümleri ve 2634 sayılı Turizmi 

Teşvik Kanunu hükümleri saklıdır. 

E K M A D D E 2. — Va l i ve kaymakamlarca verilen cezalar dışındaki ceza kararları , i l 
gililere usulüne uygun olarak tebliğ edilir. Kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi 
gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin
dir. İtiraz, evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Verilen para ce
zaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakk ında Kanun Hükümler ine göre i l 
özel idarelerince tahsil olunur. 

E K M A D D E 3. — Görevleri ile ilgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma veya ko
vuşturma açılan i l özel idare organları veya bu organların seçilmiş üyelerine Memurin Muha-
kematı Hakk ında Kanunu muvakkat hükümleri uygulanır. Bu sebeple haklarında soruşturma 
veya kovuşturma açılan i l özel idare organları veya bu organların üyeleri, İçişleri Bakanı tara
fındaki geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir. 
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B u ahvalde meclis ve encümenin görevleri valilik makamı tarafından encümenin tabii 
üyeleri yerine kaim olmak üzere ve bu sayıda seçilecek i l müdürleri marifetiyle yürütülür. 

Ancak, soruşturma veya kovuşturma sonunda yetkili mercilerce; 

1. Haklar ında men'i muhakeme veya beraat kararı verilenler, 

2. Üyelik sıfatlarının sona erdirilmesini gerektirmeyecek bir ceza ile hükümlü olup ce
zası ertelenenler, 

Haklar ındaki görevden uzaklaştırma tedbiri bu kararların kesinleşmesi üzerine derhal 
kaldırılır. Ayrıca kesilmiş ödenekleri kendilerine ödenir. 

E K M A D D E 4. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin çeşitli maddelerin

de geçen deyimlerden; 

İ rade . . : Cumhurbaşkanının onayı , 

Dahiliye Nezareti İçişleri Bakanlığı, 

Nafia Nezareti : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 

Nezaret : Bakanlık, 

Encümeni vilayat : İl Daimi Encümeni, 

Meclisi Umumi : İl Genel Meclisi , 

Va l i i Vilayat ve Memurini Hususiyei Vilayat: Val i ve İl Özel İdare Personeli olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 19. — İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 101 inci maddesinin 
1 inci ve ek fıkrası ile 112, 113, 118, 137,138 ve 139 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmesi öngörülen yö
netmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır. 

Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar eski tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı o l 
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunda belirtilen yıllık programların i l k i , Kanunun ya

yımını takibeden ilk bütçe ile birlikte hazırlanır. 

GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanunun İl Genel Meclislerinin toplantılarıyla ilgili hüküm
leri 1987 yılı için Temmuz ve Kasım ayı olarak uygulanır. 

1987 yılı Temmuz Ayında toplanacak olan İl Genel Meclisi sadece 1988 yılı programını 
görüşüp karara bağlar. 

G E Ç İ C İ M A D D E 4. — B u Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eksik olan i l daimi en
cümeni üyeliklerine, dönem başı yeni seçimlere kadar daha önce seçilmiş yedek üyelerden en 
çok oy almış olanlar asıl üye olarak getirilir. Bunlar kalan süreyi tamamlar. 

M A D D E 20. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 21. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/5/1987 
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2872 Sayılı Çevre Kanununun 18 inci Maddesinin Değişik (b) 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3362 Kabul Tarihi : 18.5.1987 

M A D D E 1. — 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesinin, 4.6.1986 tarihli ve 
3301 sayılı Kanunla değişik (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gemi siciline tescil edilen her türlü deniz 
aracından gros ton başına her yıl alınacak yüz lira, 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/5/1987 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Protokol'un 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. 3363 Kabul Tarihi: 18.5.1987 

M A D D E 1. — 17.3.1978 tarihinde Avrupa Konseyine Üye Ülkelerin imzalarına açı
lan ve 4 Şubat 1986 tarihinde tarafımızdan imzalanmış olan "Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Pro tokol"un onaylanması uygun bulunmuştur . 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 3. — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü tür . . 

25/5/1987 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. 3364 Kabul Tarihi: 18.5.1987 

M A D D E 1. — 2 E k i m 1986 tarihinde Ankara 'da imzalanan "Türk iye Cumhuriyeti ile 
Tunus Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir
meyi ö n l e m e Anlaşması"n ın onaylanması uygun bulunmuştur . 

M A D D E 2. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/5/1987 

2464 Saydı Belediye Gelirleri Kanununun Meslek Vergisi ile İlgili Maddelerinin 
Yürürlükten Kaldırılması, Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi 
Kanununun 5 inci Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna 

Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3365 Kabul Tarihi: 18.5.1987 

M A D D E 1. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 2. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80 inci maddesinin son fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle YapılacaK 
Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir 
alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları 
ile yemlik gibi yapı ve tesisler Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır. 

Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde Yapılan Yapı ve Tesis
ler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma izni Harcından müstesnadır. 

M A D D E 3. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 4. — 1986 takvim yılına ait olup 1987 yılında tarh edilen ve tahak
kuk eden meslek vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar red ve iade olunur. 

M A D D E 4. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5 inci maddesine (e) fıkrasından 
sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir. 

f) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının 
sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılır. 

M A D D E 5. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ M A D D E 17. — Bu Kanunun 5 inci maddesinin (fi fıkrasındaki geçici muafi

yet, daha önceki yıllarda inşaatı biten binalar için inşaatın bittiği yılı takip eden yılın başından 
itibaren hesaplanır ve kalan süre kadar uygulanır. 

Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi binaların 1987 yılına ait emlak vergileri ter
kin, tahsil edilmiş bulunanlar red ve iade olunur. 

M A D D E 6. — Bu Kanun, 1.1.1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

M A D D E 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/5/1987 

22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3366 Kabul Tarihi : 18.5.1987 

M A D D E 1. —2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanunla Değişik 7 nci maddesinin 7 
ve 8 inci fıkraları yeniden düzenlenmiş, bu maddeye son fıkradan önce gelmek üzere bir fıkra 
eklenmiştir. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen kişilere ait yapıların belediye ve
ya valiliklerce, elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelene
rek, ayrıca mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır . Ancak bu 
gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek 
harç beş kat ve peşin alınır. 

Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat eden fakat 2981 sayılı Kanuna göre kuru
lan yeminli özel teknik bürolara başvurmayan kişilere ait yapıların belediye veya valilikçe tes
pit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır . Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alı
nacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç iki kat peşin alınır. 

2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel teknik bürolar , kendilerine intikal eden 
müracaat lara ilişkin tespit ve değerlendirme işlemlerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 tari
hine kadar tamamlayarak sonuçlandırması için bedeliye, hazine, özel idare veya vakıflar ida
resine teslim etmekle ve bu idareler de, kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihinden 
itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar. 

M A D D E 2. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 8 inci maddesinin 4 
üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. _ 
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Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bahsi geçen tasnif durumunu, yapının bu K a 
nunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak bina inşaat ve iskân harcını ve bu Kanuna göre 
hesaplanacak munzam harcını, fennî sorumluluğu üstlenilmiş röleve planını, Kanuna göre be
lirlenen otopark bedelini, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda belirtilen esaslara göre 
tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış formun doldurulmasıyla elde edilir. 

M A D D E 3. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 9 uncu maddesinin 
(b) bendine birinci fıkradan sonra gelmek üzere üç fıkra eklenmiş, aynı maddenin (c) bendi
nin üç ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan ve bu Kanun uygulamasında kullanılan 
arazilerin arsa bedelleri de, Kanun uyarınca kurulan ilgili fon hesabına yatırılır. Tahakkuk 
ettirilmiş, ancak henüz tahsil edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca işlem yapılır. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya Gecekondu Önleme Bölgelerinde 
olup da, haksahiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tari
he kadar, noterler vasıtası ile düzenlenen harici satış veya satış vaadi senediyle başkalarına 
yapılan satış ve devir işlemleri geçerlidir. Daha önce bedeli tamamen ödenen arsa veya konut
lar, satış veya devri yapılanlar adına valilik veya belediyelerin talebi üzerine tapuda tescil edi

lir. Bedelin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Bedelden ödeme yapılmamış ise, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 6.6.1984 tarih ve 
3016 sayılı Kanunla değişik 26 nci maddesi uyarınca tespit edilecek bedel tahsil edilmek sure
tiyle yeni sahibi adına tapuya tescil edilir. 

Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksizin, üzerinde 
bir yerleşme alam ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa veya araziler, 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, dışında ise valiliklerce kamulaştırılır. 
Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sınırı belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan gece
kondular ın işgal ettiği alan dikkate alınarak, 2942 sayılı Kamulaşt ırma Kanununa göre tespit 
edilen bedel, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğinde, kamulaşt ırma bedeli sonra
dan gecekondu sahiplerinden tahsil edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut Fonu, belediye ve
ya valilik kaynaklarından da karşılanabilir. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından sonra, gecekondu sahibinden tahsil edilen 
arsa bedeli, ıslah imar planına göre yapılacak parselasyon planı sonucu oluşacak parsellerin 
miktar ına, kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendine göre belirlenen düzenleme ortaklık payı 
oranı da eklenmek suretiyle belirlenir. Arsa bedelinin eksik veya fazla olması durumuna göre 
gerekli mahsup işlemi yapılır. 

M A D D E 4. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin 
(a) bendinin ikinci fıkrasına bir cümle ilave edilmiş, (b) bendinin son fıkrasından önce gelmek 
üzere bir fıkra eklenmiştir. 

Ancak ıslah imar planı veya kadastro planları ile belirlenen alanlarda tapu tahsis belge
si yerine hak sahiplerine doğrudan tapuları verilebilir. 

Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel Müdür lüğünün idare ettiği arsa ve ara
ziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontrat ı düzenlenmiş gecekon
du hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapuları verilir. 
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M A D D E S. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanun ile değişik 13 üncü maddesinin 
(b) bendine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları nedeniyle, bu
lundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlarına, bir 
gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar planları 
içinde meydana gelen boş imar parselleri müstakil, hisseli veya katmülkiyeti esasına göre veri
lir. Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan bele
diye veya valilikçe ödenir. 

Islah imar planlan sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak sahiplerine ya
pılan tahsis işlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait boş imar parselleri arsa 
bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilerek, 7 7 5 sayılı Gecekondu Kanunu 
uyarınca belirlenen hak sahiplerine valilik veya belediyelerce tahsis edilir. 

M A D D E 6. — 2981 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (e) bendi ile bu bentten sonra 
gelen fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 3290 sayılı Kanunla eklenen son fıkradan 
önce gelmek üzere aşağıdaki dört fıkra eklenmiştir. 

Kanun kapsamında kalan yapıların otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması ha
linde, Bölgeleme esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 1/4'i tahsil edilir. 

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan kanun kapsamındaki gecekondu ve 
imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı 
karşılığı bedeller, belediyeler, büyükşehirlerde ilçe belediyelerince oluşturulacak fon hesabı
na; belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan Kanun kapsamındaki gecekondu ve imar 
mevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı kar
şılığı bedeller, valilikler emrinde kullanılmak üzere oluşturulan fon hesabına yatırılır. Bu Ka
nun uyarınca belediyeler ve valilikler emrinde kurulan fonlardan yapılacak harcamalar 
Muhasebe-i Umumiye Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay 
Kanununa tabi değildir. 

Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve öngördüğü amaçların süratli bir şekilde 
gerçekleşmesi için kullanılır. İta amiri vali veya belediye başkanıdır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ka
lan gecekonduların arsa bedelleri ile 10 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca yapılan düzenle
me işlemleri sonucu belirlenen düzenleme ortaklık payı karşılığı bedellerden, tahsil edilerek 
fon hesabına yatırılan meblağdan her belediye için sarfedilen kısım mahsup edilmek suretiyle 
bakiyesi, belediyeler emrinde kurulan fon hesabına devredilir. 

M A D D E 7 . — 2981 saydı Kanunun 19 uncu maddesine 3290 sayılı Kanunla eklenen 
bentlerden sonra gelen ilk iki fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye son fıkradan 
önce gelmek üzere bir fıkra ilave edilmiştir. 

Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ve iskân harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk 
ettirilen ilave harç alınmaz. 

Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, keresteci, değirmen, sinaî nitelikli imalatha
neler ve tersaneler ile organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılmış yapılar
dan yürürlükteki mevzuata göre belirlenecek bina inşaat harcı miktarının 1/4'i ile iskân harcı 
tahsil edilir. Ekli cetvele göre belirlenecek harç alınmaz. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olanlar iade edilmez. Ancak ta
hakkuk ettirilip de tahsil edilmeyenler terkin edilir. 
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Konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve 
harç istisna ve muaflıkları tanınması hakkındaki 2982 sayılı Kanun ile getirilen muafiyetler, 
bu Kanun kapsamında kalan yapılara uygulanmaz. 

M A D D E 8. — 2981 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

d) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci 
maddesi gereğince çıkarılan Yönetmeliğin 1.03. maddesi kapsamı dışında kalan köy ve mezra
lar ve dağınık yerleşik alanlarda sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar dışında kalan 
imar mevzuatına aykırı yapılar, 

Bu alanlarda Hazine, öze l İdare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliğine ait veya Vakıflar Ge
nel Müdür lüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar, 

Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bulunması nedeniyle Valiliğin talebi üze
rine Hazine adına tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar, 

Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa veya arazilerde bulunan yapı sahiplerin
den, bu Kanunun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedelleri tahsil edilerek gerekli ta
pu işlemleri tamamlanır . 

Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır. 

M A D D E 9. — 2981 sayılı Kanuna 3290 sayılı Kanunla eklenen E k 4 üncü madde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bu Kanunla Tapu ve Kadastro İdarelerince yapılan görevlerin gerek
tirdiği her türlü giderleri ve alımları karşılamak maksadıyla, Toplu Konut Fonundan veya bu 
Kanunla kurulmuş fonlardan veya valilik veya belediyelerin bütçelerinden yeterli ödenek Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına T . C . Ziraat Bankasında açılan bir hesaba aktarılabi
l ir . Sarf ve tahsis şekli Tapu ve Kadastro Genel Müdür lüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça tespit 
edilir. 

M A D D E 10. — 2981 sayılı Kanunun 3290 sayılı Kanunla değişik " B u Kanun Kapsa
mına Giren Yapılara Uygulanacak İlave Harç Cetveli"nin "Yapı cinsleri" bölümünde yer alan 
"Sanayi yapıları, depo tesisleri, işyeri, i şhan ı" deyimi "Depo tesisleri, işyeri, i şhanı" olarak 
değiştirilmiştir. 

M A D D E 11. — B u Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 
2981 sayılı Kanunun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik değişiklikleri Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığınca yapılır. 

M A D D E 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 13. — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/5/1987 

18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 7 Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3367 Kabul Tarihi : 20.5.1987 

M A D D E 1. — 18.3.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki ek maddeler 
eklenmiştir. 
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E K M A D D E 1 1 . — Köy muhtar ı , köy ihtiyar meclisinin olumlu kararını aldıktan son
ra, köy yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülkî amirinden talep edebilir. Köy 
yerleşme planı, köy yerleşik ve gelişme alanını ihtiva eder. 

E K M A D D E 12. — Valilikçe resen veya köy muhtarının talebi uygun bulunduğu tak
dirde, köy yerleşme planının yapılması için Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonuna gönderilir. 

Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu, Val i Yardımcısı başkanlığında Maliye ve Güm
rük, Bayındırlık ve İskân, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıkları ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü mahallî kuruluşlarının birer teknik elemanı ile köy temsilcisinden oluşur. Gerekti
ğinde bu komisyona ilgili diğer kuruluşlardan da uzman eleman iştirak ettirilir. 

Komisyon, köyün halihazır ve gelişme durumunu dikkate alarak, konut ve genel ihti
yaçlarına göre köy yerleşme planım düzenler. B u plan üzerinde Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı, merî İmar Kanunu ve bu konudaki yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın, par
sellerin konumunu belirleyen işleri yapar veya yaptırır. Bu plan valilikçe onaylanarak kesin-
leştirilir ve yürürlüğe girer. 

E K M A D D E 13. — Komisyon kararı ve köy yerleşme planı köy muhtarl ığına tebliğ 
edilir. İtiraz edilmezse valinin onayı ile kesinleşir. Köy muhtar ı köy ihtiyar meclisinin kararı
na dayanarak komisyon kararına karşı en geç 30 gün içinde valiliğe itiraz edebilir, itiraz vali
likçe 15 gün içinde karara bağlanır. Bu karar kesindir. 

Kesinleşen kararlar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanır. 

E K M A D D E 14. — Köy yerleşme planında konut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ay
rılan yerler, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak, seyrangâh, yol , har
man ve panayır yerleri gibi alanlar ve Hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edil
memiş taşınmaz mallar köy yerleşme planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybeder 
ve valiliğin talebi üzerine köy tüzelkişiliği adına resen tapuya tescil edilir. 

E K M A D D E 15. — Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2 000 m 2 

olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulun
mayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi karar-ı ile rayiç bedel üzerinden satılır. 

Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar 
işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. 

Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl için
de bina yapılması zorunludur. 

Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. 

E K M A D D E 16. — 6831 sayılı Orman, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunla değişik 7269 sayılı Umumî Hayata Mües
sir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 2565 sayılı Askeri 
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunları bu Kanun kapsamı dışındadır. 

Bu Kanunun hükümleri , belediye mücavir alanında bulunan köyler için, valinin teklifi 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının onayı ile uygulanır. 

E K M A D D E 17. — Komisyonun teşkili, çalışma ve karar verme esas ve usulleri, köy 
tüzelkişiliği adına yapılacak tesciller, köy yerleşme planı düzenleme esas ve usulleri, ihtiyaç 
sahiplerinde aranan vasıflar, devir yasakları, taşınmaz malların amaca uygun kullanılma esasları, 
rayiç bedel tayini, satış esasları ve diğer hususlar, bir yönetmelikle belirlenir. 
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Bu yönetmelik, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ve ilgili kuruluşların 
görüşleri alınarak hazırlanır. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
25/5/1987 

4.2.1983 Tarihli ve,2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 5 ve 14 üncü 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. 3368 Kabul Tarihi: 20.5.1987 

M A D D E 1. — 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 5. — Yargıtay'da onaltı hukuk, dokuz ceza dairesi ve her dairede bir daire baş
kanı ile yeteri kadar üye bulunur. 

M A D D E 2. — 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
1 no.lu bendinin "Onbeşinci Hukuk Dairesi" başlıklı paragrafından sonra, bu bende aşağı
daki p a r a g r a f ve aynı bendin sonunda aşağıdaki fıkra

Onaltıncı Hukuk Dairesi : 766 sayılı Tapulama Kanununun 6 nci maddesi uyarınca ku
rulan Tapulama Mahkemeleri tarafından verilen hüküm ve kararları. 

Yedinci ve Onaltıncı Hukuk Dairelerinin işbölümünün esasları Başkanlar Kurulunca 
belirlenir. 

M A D D E 3. — 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan, Yargıtay 
Başkanlığının Merkez Teşkilatına ait (II) sayılı cetveldeki daire başkam kadrosunun adedi 25, 
üye kadrosunun adedi 171 olarak değiştirilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E — Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Yedinci Hukuk Dairesinde bu
lunan işlerin yansı, Onaltıncı Hukuk Dairesinin kurulup göreve başladığı tarihte, Başkanlar 
Kurulunun tespit edeceği esaslar dahilinde bu daireye devredilir. 

M A D D E 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/5/1987 

Türk Ceza Kanununun 175 ve 176 nci Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3369 Kabul Tarihi; 20.5.1987 

M A D D E 1. — Türk Ceza Kanununun 3255 sayılı Kanunla değişik 175 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 175. — Dinlerden birine ait dinî işleri veya ibadet ve ayinin yapılmasını men 
ve ihlal eden kimseye altı aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan yirmibeş bin liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Fiilin işlenmesi sırasında cebir, şiddet, tehdit veya hakaret vaki olmuş ise, faile bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve on bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Allah'a veya dinlerden veya bu dinlerin peygamberlerinden veya kutsal kitaplarından 
veya mezheplerinden birine hakaret eden veya bir kimseyi dinî inançlarından veya mensup ol-
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duğu dinin emirlerini yerine getirmesinden veya yasaklarından kaçınmasından dolayı kınayan 
veya tezyif veya tahkir eden veya alaya alan kimseye altı aydan bir yıla kadar hapis ve beş 
bin liradan yirmibeş bin liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Üçüncü fıkrada yazılı suçlar, basın ve yayın yoluyla işlenirse ceza bir misli artırılarak 
hükmolunur . 

Birinci fıkrada yazılı suçların basın ve yayın yoluyla teşvik ve tahrik edilmesi halinde 
aynı ceza uygulanır. 

M A D D E 2. — Türk Ceza Kanununun 3255 sayılı Kanunla değişik 176 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 176. — Dinlerden birini tahkir maksadı ile bu dinlerce kutsal sayılan mabetle
r i , mezarları , buna benzer yerleri veya bu yerlerdeki eşyayı yıkan, bozan veya diğer bir suretle 
zarar veren kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin liradan yüz bin liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

D i n görevlilerinin görevleri esnasında veya görevlerini yapmalar ından dolayı kendileri
ne karşı bir cürüm işlendiği takdirde bu cürümün kanunen belli olan cezası altıda bir oranında 
artırılarak hükmolunur . 

M A D D E 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/5/1987 

22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bu Kanona 

İki Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun 

Kanun No. 3370 Kabul Tarihi : 21.5.1987 

M A D D E 1. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 28.3.1986 gün ve 3270 sayılı K a 
nunun 1 inci maddesi ile değişik 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Siyasî Partilerin teşkilatı 
Madde 7. — Siyasî partilerin teşkilatı; merkez organları ile i l , ilçe ve belde teşkilatla

r ından; Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile i l genel meclisi ve belediye meclisi grupların
dan ibarettir. 

Belde teşkilatı, i l ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur. 
Belde teşkilatları ilçe başkanlığına bağlıdır. B u teşkilatların seçim tarzı, kuruluş ve faa

liyet şekil ve şartları, üye sayısı, i l ve ilçe teşkilatlarıyla münasebetleri siyasî partilerin tüzükle
rinde gösterilir. 

Şu kadar k i , belde teşkilatının üye sayısı üçten az olamaz. 
Siyasî partiler, yukarıdaki fıkralarda belirtilenler dışında herhangi bir yerde ve herhan

gi bir ad altında teşkilat kuramazlar. 
M A D D E 2. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkra

sının 28.3.1986 gün ve 3270 sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
b) Merkez organları ile, teşkilat kurdukları i l , ilçe ve beldeleri, bunların organlarında 

görev alanların adlarını, soyadlarını, doğum yer ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını ve ika
metgâhlarını gösterir onaylı listeleri, 
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M A D D E 3. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Partilerin genel merkez teşkilatı 

Madde 13. — Siyasî partilerin merkez organları büyük kongre, genel başkan ile diğer 
karar, yönetim, icra ve disiplin organlarından ibarettir. B u organların isimleri ve üye sayıları 
tüzüklerinde gösterilir. 

Parti tüzüğünde, partinin gayesine uygun olarak, danışma ve araştırma amaçlı ihtiyarî 
kurullar da teşkil olunabilir. 

İhtiyarî kurulların görev ve yetkileri ile üyelerinin sayısı ve seçilme usulleri tüzüklerinde 
gösterilir, 

M A D D E 4. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 3270 sayılı Kanunla değişik 14 
üncü maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki-şekilde değiştirilmiştir. 

Parti kurucuları seçilmiş delegelerin %15'inden fazla olmamak kaydıyla, parti üye
likleri devam ettiği müddetçe, ilk büyük kongre dahil büyük kongrenin tabiî üyesidirler. Parti 
kurucuları seçilmiş delegenin %15'inden fazla ise tabiî delegelerin kurucular arasından nasıl 
seçileceği siyasî partilerin tüzüklerinde gösterilir. Parti kurucuları ilk büyük kongreyi, parti
nin tüzelkişilik kazanmasından başlayarak i k i yıl içinde toplamak zorundadırlar . 

M A D D E 5. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Merkez karar, yönetim ve icra organları 

Madde 16. — Siyasî partilerin merkez karar, yönetim ve icra organları parti tüzüğün
de belirtilen isim, şekil ve sayıda kurulur. Büyük Kongrece seçilecek merkez organlarının her-
birinin üye sayısı 15'den az olamaz. 

B u organlar ik i büyük kongre arasında, parti tüzük ve programına ve büyük kongre 
kararlar ına uymak şartıyla, partiyi ilgilendiren hususlarda karar almak ve alınan kararları uy
gulamak yetkisine sahiptirler. 

Merkez karar organı, zorunlu sebepler dolayısıyla büyük kongrenin toplanamadığı hal
lerde, partinin hukukî varlığına son verilmesi ve tüzük ve programının değiştirilmesi dışındaki 
bütün kararları alabilir. 

Parti işlerini düzenleyen parti iç yönetmelikleri merkez karar organı tarafından yapılır. 

Merkez karar ve yönetim organlarının üyeleri büyük kongrece seçilir. Diğer merkez or
ganlarının seçim usul ve esasları parti tüzüğünde belirtilir. Parti genel başkanı merkez karar, 
yönetim ve icra organlarının herbirinin de başkanlığını yapar. Büyük kongrece seçilen merkez 
organlarının herbirinin üyeleri büyük kongrenin ve büyük kongre yetkilerini kullanan kuru
cular kurulunun tabiî üyeleridir. 

Organların toplanma ve çalışma usulleri, görev ve yetkileri, birbirleriyle münasebetleri 
parti tüzüğünde gösterilir. 

M A D D E 6. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 19 uncu maddesinin 4 üncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İl yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 7'den az 
olamaz. 
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M A D D E 7. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 20 nci maddesinin 1 inci ve 8 inci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Siyasî Partilerin ilçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkani , ilçe yönetim kurulu ve belde 
teşkilatlarından oluşur. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teşkili de öngörülebilir. Bir ilçede 
teşkilatlanma, ilçe sınırları içerisindeki beldelerin en az üçte ikisinde teşkilat kurmayı gerekti
rir. Belde sayısı üçten az ise beldelerin hepsinde teşkilat kurmak icap eder. 

İlçe yönetim kurulu, parti tüzüğünün göstereceği sayıda üyeden oluşur. Bu sayı 5'ten 
az olamaz. 

M A D D E 8. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 31 inci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Teşkilatın merkezleri 

Madde 31. — Siyasî partilerin merkez teşkilatı Ankara i l merkezinde; i l ve ilçe teşki
latları ilgili i l ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatlan ise, i l ve ilçe merkezleri hariç olmak üze
re, belediye teşkilatı olan yerlerde bulunur. 

Kaldırılan hükümler 

M A D D E 9. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun; 

a) 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır, 

b) 119 uncu ve Geçici 1 inci maddelerinin yürürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

nın Geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırıldığı tarihte sona erer. 

M A D D E 10. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki ik i madde eklenmiştir. 

E K M A D D E 1. — İlçe belediye başkanı ile ilçeye bağlı diğer belediyelerin başkanları , 
üyesi olduğu partinin ilçe kongresinin; büyükşehir belediye başkanları dışındaki i l belediye baş
kanları ile merkez ilçe çevresindeki diğer belediyelerin başkanları merkez ilçe kongresinin; bü
yükşehir belediye başkanları i l kongresinin tabiî üyesidirler. 

E K M A D D E 2. — Bu Kanunun çeşitli maddelerinde adı geçen merkez karar ve yöne
tim kurulu deyiminden 13 üncü maddedeki merkez karar, yönetim ve icra organları anlaşılır. 

M A D D E 11. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 14. — Bu Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesini mü
teakip, siyasî partilerin olağan büyük kongreleri toplanıncaya kadar, Merkez Karar ve Yöne
tim Kurulları bu değişikliğin gerektirdiği tüzük tadilatını yapmaya yetkilidir. 

Yürürlük 

M A D D E 12. — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 
25/5/1987 

10.2.1954 Tarih ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3371 Kabul Tarihi : 21.5.1987 

M A D D E 1. — 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 20 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

Yasama Bölümü Sayfa 17 
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Madde 20. — Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse 
refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refakat edecek aile efra
dından birisine ve aile efradından refakat edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumların
ca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı 
verilir. 

M A D D E 2. — Bu Kanun 1 Ocak 1987 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımlandığı 
tarihte yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

25/5/1987 

29.8.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 
Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı 

Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun 

Kanun No. 3372 Kabul Tarihi : 21.5.1987 

M A D D E 1. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Y a 
sasının 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — Köy muhtar lar ı ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlar ına 500 gösterge ra
kamının Bütçe kanunlar ında devlet memurları maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonu
cu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. B u miktarı Bakanlar Kurulu yüzde yüze kadar 
artırmaya yetkilidir. 

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir. 
Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı Bütçesinden, i l özel idarelerine aktarıla

cak ödenekten karşılanır. 

M A D D E 2. — 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Y a 
sasının 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine ak
tarılması, köy ve mahalle muhtar lar ına ödenmesinin esas ve usulleri, mahalle muhtarlar ının 
harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihtiyar heyetleri tarafın
dan verilecek resmî evraka ait basılı kâğıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir. 

GEÇİCİ M A D D E — Bu Kanunun 2 nci maddesinde düzenlenmesi öngörülen yönet
melik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır. 

Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

Kaldırılan hükümler 

M A D D E 3. — 29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Y a 
sasının 2 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile ek madde 1 ve geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 4. — Bu Kanun 1.7.1987'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

M A D D E 5. — B u Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

Yasama Bölümü Sayfa 18 
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YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU 
Yönetmelik 

Karar Sayısı : 87/11737 

E k l i "Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakk ında Yönetmelik ' in Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliğe Bir Madde ile Bir F ıkra Eklenmesi Hakkın
da Yönetmel ik" in yürürlüğe konulması ; Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nın 16/3/1987 tarihli ve 
11779 sayılı yazısı üzerine, 23/1/1986 tarihli ve 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanunu'nun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/1987 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakkında Yönetmelik'in Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Yönetmeliğe Bir Madde 

İle Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Sinema ve Müzik Sanatı Destekleme Fonu Hakk ında Yönetmelik ' in 4 ün
cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bakanl ıkça belirlenen bir devlet bankasında toplanan fon gelirlerinin, %15'i karşılık
sız yardımlara, %40 ' ı bir banka aracılığı ile verilecek kredilere, %15 ' i muhtaç sinema ve mü
zik sanatçılarına yapılacak yardımlara, %20'si Türkiye 'nin tarihi, kültürel ve tabiî zenginlik
lerinin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde, %10'u da Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi 
için mal ve hizmet alımında kullanı l ı r ." 

Madde 2 — Yönetmelik' in 6 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) F i lm, video ve müzik eserlerinin pazarlanmasına yönelik tanıtma projeleri ile ham 

film üretim veya ithali projelerine," 
Madde 3 — Yönetmelik ' in 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Değerlendirme Komisyonu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar veya bir müsteşar yar

dımcısının başkanlığında, fondan sorumlu birim başkanı ile Bakanın 2 yıl süre için seçeceği 
iki Bakanlık temsilcisi, bir film yapımcısı, bir ses taşıyıcısı yapımcısı ve bir sanatçıdan teşek
kül eder." 

"Değerlendirme Komisyonu, Başkanın çağırışı ile toplanır . Başkanın teklifi , Bakanın 
onayı ile komisyon üyelerinden alt komisyonlar teşkil edilebilir. A l t komisyonlar konunun ni
teliğine göre kurulur ve aldığı kararlar Değerlendirme Komisyonunda oylanır. Sekreterlik hiz
metleri Bakanlık ilgili birimince yürütülür. İlgili bir im, komisyon çalışmalarının düzenli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbiri almak, toplantı gündemlerini hazır lamak, 
toplantı zabıtlarını tutmak, toplantılara ait bütün bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlamak, fon 
hesaplarıyla ilgili işlemleri yürütmek, gerekli görüldüğünde kredi konusu görüşülürken ilgili 
banka temsilcisini toplantıya davet etmekle görevlidir ." 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa 1 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T Û Z A L 
Başbakan 

I K E R D E M K OKSAY H C G Ü Z E L M V DİNÇERLER 

Devlet Bak -Başbakan Yrd Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A TENEKECİ M T TİTİZ A KARAEVLİ A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V 

M 0 S U N G U R L U Z YAVUZTÜRK Y AKBULUT H C G Ü Z E L 

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V 

A K ALPTEMO ÇİN A M YILMAZ I S GİRAY M KALEMLİ 
Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğt Genç ve Spor Bak V Bayındırlık ve Iskan Bak Sağ. ve Sos Yard Bak 

V ATASOY H H DOĞAN M M TAŞÇIOĞLU 
Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H C ARAL S. N T Ü R E L A. M YILMAZ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı 
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Madde 4 — Yönetmelik'in 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Bakanlık ilgili birimince her yıl başında hazır lanan iş programını kabul etmek, 

banka kredi sınırları ve cari faiz oranlarını aşmamak kaydıyla verilecek kredi faizlerinin ora
nını belirlemek," 

Madde 5 — Yönetmelik' in 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
" H e r çeşit araç , gereç ve hizmet alımları ile bunlarla ilgili harcamalar, her yıl ihtiyaca 

göre belirlenerek Bakan taraf ından onaylanır ve Fonda ayrılan ödenekten ödeme yapı l ı r ." 
Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür . 

Atama Kararı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 87/33557 
1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu + 1500 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Y u 

suf İzzettin Y A V U Z ' u n ; 657 sayılı Kanunun değişik 59, 60 ve 93 ncü maddeleri ile 2451 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür . 

2 — Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür . 

25 Mayıs 1987 
Kenan E V R E N 
C U M H U R B A Ş K A N I 

T. ÖZ AL M. M. TAŞÇIOĞLU 
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

D Ü Z E L T M E 
20.3.1987 tarihli ve 19406 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 5.3.1987 tarihli ve 

87/11583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listenin 15. sırası aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Resmî Gazete 
Sayfa Yanlış Doğru 

2 Atlas, Harita ve Benzerleri... Atlas, Harita ve Benzerleri (Yur-
dumuzun Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerini Ermenistan ve Kürdis-
tan olarak gösterenler). . . 

4.11.1986 tarihli ve 19271 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, A n 
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Araşt ırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği, A n 
kara Üniversitesi Rektörlüğünden alınan 18.5.1987 tarihli ve 41-6/618-8695 sayılı yazı üzerine 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Resmî Gazete 
Sayfa Satır Yanlış Doğru 

2 2-4 ... Merkez Müdürü , Ankara . . . Merkez Müdürü , Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi De- Üniversitesi Tıp Fakültesi De
kanının teklifi ile Rektör tara- kanının teklifi ile Rektör tara
fından 3 yıllık bir süre için Üni- fından 3 yıllık bir süre için K a r ^ 
versitenin Tıp Fakültesi Öğrfc., diyoloji araştırma ve uygulama 
tim üyeleri arasından atanır . . . ma merkezi öğretim 

arasından atanır . . . 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 2 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA 
26 MAYIS 1987 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR: 

BÜLTEN NO: 1987/100 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 

1 ABD DOLARI 810.70 814.75 810.70 822.86 
1 AVUSTRALYA DOLARI 583.79 586.71 572.11 592.55 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 64.65 64.97 64.65 65.62 
1 ALMAN MARKI 454.65 456.92 454.65 461.47 
1 BELÇİKA FRANGI 21.93 22.04 21.49 22.26 
1 DANİMARKA KRONU 120.77 121.37 120.77 122.58 
1 FİN MARKKASI 186.84 187.77 183.10 189.64 
1 FRANSIZ FRANGI 135.91 136.59 135.91 137.95 
1 HOLLANDA FLORİNİ 403.43 405.45 403.43 409.48 
1 İSVEÇ KRONU 129.82 13D.47 129.82 131.77 
1 İSVİÇRE FRANGI 553.76 556.53 553.76 562.07 
100 İTALYAN LİRETİ 62.87 63.18 61.61 63.81 
100 JAPON YENİ 574.15 577.02 562.67 582.76 
1 KANADA DOLARI 602.44 605.45 590.39 611.48 
1 KUVEYT DİNARI 2947.46 2962.20 2888.51 2991.67 
1 NORVEÇ KRONU 122.30 122.91 119.85 124.13 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1352.65 1359.41 1352.65 1372.94 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 216.07 217.15 211.75 219.31 

Yürütme VE İdare Bölümü Sayfa : 3 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD DOLARI 12.5398 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
1.7831 ALMAN MARKI 

36.9676 BELÇİKA FRANGI 
6.7127 DANİMARKA KRONU 
t». 3390 FİN MARKKASI 
5.9649 FRANSIZ FRANGI 
2.0095 HOLLANDA FLORİNİ 
6.2446 İSVEÇ KRONU 
1.4639 İSVİÇRE FRANGI 

1289.48 İTALYAN LİRETİ 
141.20 JAPON YENİ 
1.3456 KANADA DOLARI 
6.6287 NORVEÇ KRONU 
3.7520 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 

1 AVUSTRALYA DOLARI 0.7201 ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 3.6356 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6684 

25 MAYIS 1987 TARİHİNDE UYGULANAN 1 GR. 995 AYAR ALTININ: 
ALIŞ FİYATI : TL 12,510 
SATIŞ FİYATI: TL 12,560 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26 MAYIS 1967 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 
1- Üzerinde faiz kuponu bulunmayıp iskontolu olarak Hazine İhalesi i l e a l ı 

nan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 
(T: Devlet İç Borçlanma Tahvil i , B: Hazine Bonosu) 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-II ÜZERİNDEN) 
27/05/1987 12T 1 99.749 
03/06/1987 12T 8 98.812 
10/06/1987 09B 15 97.917 
12/06/1987 12T 17 97.668 
17/06/1987 12T 22 97.055 
17/06/1987 06B 22 97.055 
23/06/1987 12T 28 96.337 
24/06/1987 09B 29 96.219 
01/07/1987 12T 36 95.404 
08/07/1987 12T 43 94.607 
15/07/1987 12T 50 93.826 
15/07/1987 06B 50 93.826 
12/08/1987 06B 78 90.834 
09/09/1987 09B 106 88.011 
16/09/1987 12T 113 87.327 
07/10/1987 12T 134 85.323 
07/10/1987 09B 134 85.323 
14/10/1987 12T 141 84.670 
21/10/1987 12T 148 84.023 
28/10/1987 12T 155 83.384 
04/11/1987 12T 162 82.750 
04/11/1987 09B 162 82.750 
11/11/1987 12T 169 82.123 
18/11/1987 12T 176 81.502 
25/11/1987 12T 183 80.887 
02/12/1987 12T 190 80.278 
30/12/1987 12T 218 77.897 
27/01/1988 12T 246 75.599 
24/02/1988 12T 274 73.379 
23/03/1988 12T 302 71.231 
20/04/1988 12T 330 69.152 
18/05/1988 12T 358 67.136 
2- Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynı olmayan fakat yukarıdaki tarihler 

arasında gelen, üzerinde faiz kuponu bulunmayıp Iskontolu olarak alınan 
Devlet İç Borçlanma Senetlerinde vade tarihi olarak listede yer alan b i r 
sonraki tarih esas a l ı n ı r . 

î - Üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine İhalesi İ le alınan Devlet İç Borçlanma 
Senetlerinin değerleri aşağıdadır. 

VADE 
TARİHİ 

14/07/1988 

TANIM 

18T2 

YILLIK KUPON 
FAİZ ORANI 

40.50 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-II ÜZERİNOEN) 

114.656 
11/08/1988 18T2 41. 00 111.666 
07/10/1988 18T2 42.50 105.574 
07/11/1988 18T2 44.00 102.152 
21/01/1989 24T2 40. 00 113.702 
21/02/1989 24T2 42.00 110.790 
14/05/1989 24T2 44. 50 101.330 

112.928 28/01/1990 36T2 40. 00 
101.330 
112.928 

28/02/1990 36T2 41.50 109.859 
28/03/1990 36T2 42.00 106.620 

Yukarıdaki maddelerde bel i r t i lenler dışında kalan Devlet İç Borçlanma Se
netleri nominal değerleri üzerinden değerlendiri lecektir . 
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T.C. 
Resmî Gazete 

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

26 Mayıs 1987 SALI Sayı : 19471 

İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Konya İş Hakimliğinden : 

Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili A v . A l i Fuat Ulular tarafından davalılar Kon
ya Uluırmak, Doktor Ziya Barlas M a h . Karlık Sk. N o : 2'de ikamet eden Mehmet Eren ve 
Abdurrahman Yentürt aleyhine açılan 1.310.686,— T L . ' n i n kanuni faizi ve yargılama gider
leri ile birlikte müteselsilen tahsili hakkında açılan davanın yapılan açık duruşması sırasında : 

Davalıların açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin Resmî Gazete ile ilânen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Verilen karar gereğince davalılar Mehmet Eren ve Abdurrahman Yentürk 'ün duruşma
nın bırakıldığı 22/6/1987 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendileri
ni bir vekille temsil ettirmeleri aksi taktirde davanın gıyaplarında devam edeceği davetiye ve 
dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 7027 

Silivri Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas N o : 1983/103 
Karar N o : 1986/242 
Hırsızlık suçundan sanık Naim oğlu. Muazzezden olma, 1954 D . l u , İsmail Sucu (Kars, 

Posof nüfusuna kayıtlı, Zonguldak, Terakki M a h . Osmançayır Doğyolu Sok. N o : 54'de mu
kim) hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: 

Sanığın T C K . n u n 491/2, 522, 59/2, 525. maddeleri gereğince 1 sene 1 ay 10 gun müd
detle hapsine ve bu kadar süre ile genel gözetim altında blundurulmasına karar verilmiş olup, 
işbu gıyabi hüküm sanığa posta ve zabıta marifetiyle adresinde bulunmadığından tebliğ 
edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kara
rın ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının Resmî Gazete'de ilânına, neşir tarihinden itibaren 15 
gün sonra kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 7029 

Elbistan Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas N o : 985/469 
Karar N o : 987/7 
Zina suçundan sanık Durmuş ve Melek kızı 1945 D . l u Elbistan İlçesi İğde Köyü Nüfu

suna kayıtlı, Elbistan Güneşli Mahallesi Işık Sokakta oturur E l i f Marangoz hakkındaki mah
kememizce yapılan yargılama sonunda Sanık E l i f Marangoz'a T C K . 442, 40, 647/4 maddele
ri uyarınca 36.000,— T L . Ağır para cezası ile cezalandırılmış, hüküm bu güne kadar yapılan 
bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilmemiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca sanığa ilânen tebliğine, ve aym Kanunun 28-29 
maddeleri uyarınca yayınlandıktan 15 gun sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilân olunur. 

7037 



Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı, Ankara 9 No ' lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

tcra ve İflâs Kanununun 206., 207. Maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı Kanunun 232. ve 235. Maddeleri ile 35 Sayılı K . H . K . n i n 
değişik 15. Maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca ilânı gereken eksıra cetvelidir. 

Bankerin Adı ve Soyadı ve Unvanı : Denizçam Tati l Köyleri ve Turistik Tesisleri LTD.ŞTİ . 

İkametgah yada İşyeri Adresi : Selanik Cad . No: 23/5-8 Ankara 

Kayıt 

S. No 

64 

Alacaklının 
Adı Soyadı 

Talep Edilen 
Anapara Faiz 

T L . T L . 
M s . 
T L . 

Kabul Edilen 
Anapara Faiz 

T L . T L . 
M s . 

T L . 

Rededilen 
Anapara Faiz 

T L . T L . 
M s . 
T L . 

İ . İ .K.mn 
206. M d . Sr. 

T . Kurulu 
Kararı 

Fatma Nursen 
Kibritçi 800.000 — — 800.000 _ _ _ _ _ 6 Kabul 

115 Ufuk Arman 400.000 — — 400.000 _ _ _ _ _ 6 
116 Ufuk Arman 300.C 0 — — 300.000 _ _ _ _ _ 6 
165 Şükrü Yavuz 1.000.000 — — 1.000.000 _ _ _ _ _ 6 

A Ç A K L A M A 

Bu eksıra cetveli, Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinin; 64. sırada kayıtlı alacak için 1982/10578 E , 1982/11411 K . 18/11/1982 günlü, 
115. ve 116 sırada kayıtlı alacaklar için 1982/10988 E , 1982/11508 K , 2/12/1982 günlü, 165. sırada kayıtlı alacak için 1982/10967 E , 1982/11608 
K . 16/12/1982 günlü, 

Kararları doğrul tusunda hazırlanmıştır. 

İlân Olunur. 
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Sarayönü Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1985/91 
Karar N o : 1986/92 
Dolandırıcılık suçundan sanık İsmail Yaşar ve İsmet 'den olma, 1949 D. lu , Antalya i l i 

Elmalı M a h . Nüf. Kayıtlı Muharrem Şeker hakkında Mahkememizin 22/12/1986 günü ve 
1985/91 esas, 1986/92 karar sayılı ilamı ile T C K . n u n 503/1, 522, 523/2, 59, 647 sayılı Yasa
nın 4. maddesi gereğice 8.750,— T L . ağır para cezası ile mahkümeyitine ve sanığın gıyabında 
hüküm verilmiş olup 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. nci maddesindeki esaslar dairesinde 
adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 
nci maddeleri uyarınca Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suret Resmî 
Gazetenin mahkememize gönderilmesi ilânen tebliğ olunur. 7030 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan 5 kalem yemekhane malzemesi(mutfak) kapalı yazılı 
teklif mektubu almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şar tname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabili 
temin edilir. 

3 — İhale 9/6/1987 günü saat 15.00 'de yapılacaktır. 

4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 

5 — Baş müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir. 
7091 / 2-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme, teknik ve idari şartnameleri esasları da
hilinde kapalı teklif usulü ile dış ülkelerden satın alınacaktır. 

Şartname 
Dosya Son Teklif Satış Fiatı 

N o . Miktarı C i n s i Verme Tarihi Saati T L . 

87/10 2 Adet V H F Portatif Alıcı-Verici Cihazı 10 Temmuz 1987 11.00 10.000 
87/41 1 Adet Uçuş Bilgi Sistemi 10 Temmuz 1987 11.00 50.000 

2 — Herbir malzemeye ait teknik şar tname, yukarıda karşılarında yazılı bedel mukabi
linde, sözleşme taslağı, idari şar tname ile birlikte Ankara 'da Genel Müdür lüğümüz Malzeme 
Dairesi Başkanhğından firma mümessili olduğuna dair belge eklenmiş dilekçe ile temin edilebilir. 

3 — Tekliflerin yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar Genel Müdürlüğümüz Genel 
Evrakına teslim edilmeleri şarttır. Bu tarih ve saatlerden sonra verilecek teklifler ve postada 
vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. Teleks veya telgrafla verilen teklifler dikkate 
alınmayacaktır . 

4 — Teklifler belirtilen ihale tarihinde saat 14.00'de açılacaktır. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte veya kısmen 

ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunlulu
ğunda değildir. 7386 / 2-2 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve M a l i İşler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı için 2886 sayılı Kanun Hükümler ine göre yapıla
cak olan kapalı teklif usulü eksiltme ile aşağıda cinsi, miktarı , tahmini bedeli ve diğer şartları 
gösterilen Tecritli Çelik Borular satınahnacaktır . 

2 — Eksiltme konusu işe ait şar tname ve ihtiyaç listesi çalışma saatleri içinde ve dilekçe 
ile müracaat halinde bedeli karşılığında Daire Başkanhğunızdan alınabilir. (Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Ankara Eskişehir Karayolu 9 K m . Lodomlu/Ankara) posta ile şartname 
gönderilmez. 

3 — Eksiltme aşağıda yazılı tarih ve saatte Köy Hizmetleri Genel Müdür lüğünde topla
nacak Komisyon taraf ından yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye katılacak istekliler en geç 8/6/1987 günü çalışma saati bitimine kadar 
idareye müracaat la ihaleye iştirak belgesi isteğinde bulunabilecekler ve belgeyi alıp alamadık
larımda 11/6/1987 gününden itibaren öğrenebileceklerdir. 

5 — Eksiltmeye katılacak isteklilerin iştirak belgesi dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ek
lemeleri şarttır. 

a) Atölye teçhizat ve tezgah bildirimi, 
b) Atölye personel ve teknik personel bildirimi, 
c) Sanayi Odası kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti (Geçerlilik süresini dol

durmamış olacaktır.) 
d) T S E uygunluk belgesi, Boyuna Kaynak tekniği ile imali halinde TS 416 spiral kay

nak tekniği ile imali halinde TS . 1997 
e) Satıcı firmalarda ihaleye iştirak edebilir ancak, imalatçı firmadan alacağı yetki bel

gesi ve yukarıda belirtilen belgeleri dilekçelerine ekleyerek, iştirak belgesi almaları şarttır. 
f) İmalatçı firmaların kendilerinin ihaleye iştirak etmeyip yetkilisinin, iştiraki halinde 

ancak bir ticari firmaya yetki verebilecektir. 
6 — İdare , iştirakçi belgesi almak için müracaat eden isteklilerin iş yerlerini görerek 

karar verme yetkisine sahiptir. 

7 — İştirakçi belgesi alamayan istekliler eksiltmeye katılamazlar. 
8 — İsteklilerin şar tname ve 2886 sayılı Kanunun 5. ve 37. maddesinde aranan belgeler 

ile, iştirakçi belgelerini usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklif zarflan içinde ve eksiltme saa
tinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındılar karşılığında ver
meleri gerekmektedir. 

9 — Eksiltme için postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaat lar kabul edil
mez. İlân olunur. 

S. N o . : 1 — , Cinsi : Tecritli Çelik Borular, Miktarı : 13 Kalem, Tah. Bedeli : 
1.332.357.540,— T L . , Geçici Teminatı : 39.970.726,— T L . , Şartname Bedeli : 50.000,— T L . , 
İhale Gün ve Saati : 19/6/1987 - 15.00 

7328 / 1-1 

• 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdür lüğü Köy Hizmetleri 

16. Bölge Müdürlüğü Denizli Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden : 
Belge İçin 

Keş.Bed. Geç.Tem. Son Mür . İ h a l e 
İşin Adı ve Konusu T L . T L . Tarihi Tarihi Saati 

1 — Denizli I. Gr.Emanet stabli-
ze nakli ve figüre işi 107.908.899 3.237.267 3/6/1987 10/6/1987 10.30 

2 — I 
stablize nakli ve figüre işi 

Yukarıda adı ve konusu, keşif bedeli, geçici teminatı , ihale tarihi ve saati yazılı işler 
2886 sayılı Kanunun 8 l / a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri Denizİi İl 
Müdür lüğünün Y o l Şube Müdürlüğü adresindeki idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe ait ihale işlem dosyalan hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. 
İsteklilerin işe müracaat la verecekeri dilekçelerine; 
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1 — İşin enaz keşif bedeli kadar C Müteahhitlik karnesi (veya iş bitirme belgesi) 
2 — Yapı araçları bildirisini (Örnek: 1). 
a) Miktarları ihale işlem dosyasında belirtilen ana inşaat makinalan (Müteahhit) sa

hip olduğuna ve amortisman müddetlerini dolduramamış olduğuna dair noter tasdikli envan
ter ve demirbaş defteri ile maliyece veya vergi dairesinin tasdik edilmiş son yıl bilançosunun 
asıllarını veya noterden tasdikli suretleri ile 1987 yılı içinde satın alınmış olan makinalara sa
hip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği kasa ve yevmiye defterleri ve defteri 
kebirin asılları veya noter tasdikli senetlerini (Proforma fatura kabul edilmez.) İstekli şirket 
ise makinaların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler, 

b) Miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyasında belirtilen yardımcı iş makinalar ına ait 
noter tasdikli işin adına i lk ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavelesi ile bu makinalan 
kiraya verene ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının 
asılları veya noterden tasdikli suretlerini, veyahutta trafik ruhsatlarım (2-a ve 2-b de istenen 
makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecek
tir. Bu isteklilerin birbirlerine verecekleri her türlü taahhüt geçersizdir. Proforma fatura ka
bul edilmez. 

3 — İşin adına ilân tarihinden sonraki tarihi ve en az keşif bedelinin % 8'i oranında 
nakit ve % 8'i oranında teminat mektubu tutar ında bankalardan alınmış banka kredisi mek
tuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (Örnek 2/a ve 2/b istekli ortak girişim gurubu 
ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi 
zorunludur.) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş teknik personele ait tek
nik personel bildirisini (Örnek 3) 

5 — İsteklilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek 1/1/1975 tarihinden sonra 
geçici kabulünü yaptırdığı ve halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olupta keşif bedeline 
nazaran % 70'ini tamamlamış durumda bulunduğu işlerden birisini (Karne katsayısı vasıta
sıyla ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedeli itibariyle ihale konusu 
işin keşif bedelinin % 70'i tu tar ında olmak şartıyla) kanıtlayıcı belgelerin açıklayan taahhüt 
bildirisini ve eklerini, (Örnek 4) istekli ortak girişim ise bildirim her ortak için ayrı ayrı 
yapılacaktır.) 

6 — İhale tarihinden geriye doğru 12 ay içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ad
larına sözleşmesi yapılmış veya bitirilmiş işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt 
bildirisini, 

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

8 — Karnesinin devrine muvaffakat veren bu işte çalışacaklar için 2531 sayılı Kanuna 
aykırı bir durumun olmadığına ilişkin beyannamelerin. 

9 — Kanuni ikâmetgâh belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi alman şarttır. 
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 No.da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması 

ve yürürlükte olan Yapı Tesis ve Onar ım işleri ihalelerine katı lma yönetmeliğine göre hazır
lanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzu veya banka mektubunu, 1987 yılı tasdikli Ticaret Sanayi Odası belgesi veya 
noterden tasdikli suretini, istekli gerçek kişi ise imza sirkülerim istekli bir ortaklık olduğu tak
dirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerini ve isteklilerin ortak girişimi olarak ihaleye 
katılmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin imza sirkülerini ve ayrıca ortaklık sözleşıûelerini, 
önceden düzenleyecekortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usu
lüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektu-
larını gerekiyorsa vekaletnamelerini en geç ihale saatinden bir saat önce Emanet Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat lar kabul edilmez. 
Duyurulur. 7330 / 1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
II. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda adı , konusu, keşif bedeli, geçici teminatı , ihale tarihi, saat ve izahı yazılı işler 
2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri II. Bölge 
Müdürlüğünün Konya-Istanbul Karayolu üzeri Binkonutlar karşısı adresindeki binasında ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Belge İçin 
Keş.Bed. Geç.Tem. Son Mür . İ h a l e 

İşin Yeri Konusu T L . T L . Tarihi Tarihi Saati 

1) Konya-Karaman Arazi Topl. 
Kılbasan-Göztepe Müh.Hizmeti 168.241.010 5.047.230 5/6/1987 11/6/1987 11.00 

2) Konya-Karaman 
Hamidiye-Osma-
niye " " 66.318.735 1.989.562 5/6/1987 11/6/1987 15.00 

3) Konya-Karaman 
Bölükyazı " " 40.584.533 1.217.539 5/6/1987 12/6/1987 11.00 

Arazi Toplulaştırma sahasının halihazır blok sabit tesisler ve tahliyelerin alımlarının yapıl
ması, yeni parselasyon plânlarının tanzimi, aplikesi, rölöve, tersim, tescil işlemleri ile ilgili mühen
dislik hizmetleri olup,bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gun mesai saatleri içinde bedelsiz olarak 
Konya Köy Hizmetleri II. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin belge için son müracaat ta
rihinde saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonu Başkanlığına verecekleri dilekçelerine; 

1 — 1 No.lu iş için en az keşif bedeli kadar " B " grubu, diğer iki iş için en az keşif bedeli 
kadar " C " grubu müteahhitlik karnesini (ortak girişim olduğu taktirde pilot ortaklardan birine 
ait müteahhitlik karnesinin en az işin keşif bedeli kadar olması), 

2 — Yapı araçları bildirisini (Örnek : 1) 

Miktarları ve özellikleri ihale işlem dosyasında belirtilen makina ve ekipmandan teodolit, 
distomat, bilgisayar, nivo, sahisi ise amortisman müddetlerini doldurmamış olduklarına dair noter 
tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl blân-
çosunun asılları veya noterden tasdikli suretlerini, (1987 yılı içinde satın alınmış olan makina ve 
ekipmana sahip olduklarını belirten faturalarla (proforma fatura kabul edilmez.) birlikte bunların 
kaydedildikleri yevmiye defterleri ve defteri kebirin asılları veya noterden tasdikli suretlerini, istek
l i şirket ise makina ve ekipmanın şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri, sahibi değilde 
kiralıksa işin adına düzenlenmiş noter tasdikli kira mukavelesi ile makina ve ekipmanların kiraya 
verene ait olduğuna dair aslı veya noterden tasdikli suretlerini veya kanıtlayıcı belgeleri (proforma 
fatura kabul edilmez.) Bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak 
bildiride gösterilecektir. Bu isteklilerin birbirine verecekleri her türlü taahhütleri geçersizdir. 

3 — işin adına ilân tarihinden sonraki tarihli ve keşif bedelinin en az % 8'i oranında nakit 
ve °7o 8'i oranında teminat mektubu tutarında bankalardan alınmış banka kredisi mektuplarının 
ekli olduğu mali durum bildirisini, (Örnek 2-a, 2-b) İstekli ortak girişim grubu isi her ortağın ayrı 
ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur. 

4 — Yukarıdaki işler için eksiltme şartnamesinde belirtilen, isteklinin bu işlerde çalıştıraca
ğı teknik personele ait için adına düzenlenmiş teknik personel bildirisini (Örnek : 3) 
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a - 1) Yukarıdaki işler için, harita yapım işlerinde, ancak sorumlu bir harita mühen
disi ile çalışacak olan müteahhitler, teklif verilen işin karne grubunun en fazla i k i alt grubu 
karne sahibi veya karne almaya hak kazanmış hizmet sahibi olacak ve iş süresince işi yürütmekle 
yükümlü kılınacak olana ait sözleşmenin noterden onaylı örneği, 

a - 2) Yeni parselasyon plânlarının yapılmasında sorumlu bir Ziraat Mühendisi bu
lundurulacak ve Ziraat Fakültesi Kültür Teknik veya Toprak bölümü mezunu olduğu veya 
daha önce benzeri iş yaptığına dair resmi dairelerden alınmış iş bitirme belgesi ile iş süresince 
işi yürütmekle yükümlü kılındığı sözleşmenin noterden onaylı örneği, 

a - 3) Gerçek kişilerle, kollektif şirket teknik ortağının meslek odaları kimlik kartları 
ile öğrenim ve ihtisas durumlarını belirten öğrenim belgelerini, Anonim, Limited şirketlerinin 
ise meslek odaları tescil belgeleri ile teknik sorumluların öğrenim ve ihtisas durumlarını belir
ten öğrenim belgelerinin aslı veya noterden onaylı örneği, 

b) Proje kapsamına giren hizmetleri iş süresince yürütmekle sorumlu teknik eleman
larla ilgil i noterden onaylı örneği ile bu elemanların benzeri iş yaptıklarını belgeleyen evrakla
rın eklenmesi, (Resmi Dairelerden alınmış yazılar, bonservisler, özel ve tüzel kişilerden alın
mış bonservisler, bonservis tarihinde özel ve tüzel kişide çalıştığını belgeleyen ve o tarihte si
gorta primi yatırdığını gösteren evrakların asılları veya tasdikli suretleri) ve bu teknik eleman
ların adları , diploma örnekleriyle birlikte öğrenim durumlar ı , mesleki özgeçmişleri ile çalışma 
sürelerinin bildirilmesi. 

5 — İsteklinin kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ederek 1/1/1975 tarihinden son
ra geçici kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olupta keşif bede
line nazaran °7o 70'ini tamamlamış bulunduğu işlerinden birisinin (karne katsayısı vasıtasıyla 
ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedeli itibariyle ihale konusu işin 
keşif bedelinin en az °7o 70'i tu tar ında olmak şartıyla) kanıtlayıcı belgelerini açıklayan taah
hüt bildirisini ve eklerini (Örnek : 4), istekli ortak girişim ise bildirim her ortak için ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

6 — isteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış 
tasdikli işyeri görme belgesini, 

7 — 2531 sayılı Kanuna aykırı bir durumun olmadığına ilişkin beyannamelerini, 

8 — Kanuni ikametgah belgelerini ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgelerini al
maları şarttır. 

9 — Yukarıda belirtilen işler uygun bedel tesbitine tabi değildir. 

Yukarıda 2, 3, 4, 5 ve 7 No.da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalan
ması ve yürürlükte olan Yapı,Tesis ve Onar ım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre 
hazırlanması şarttır. 

ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleriyle birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzunu veya banka mektubunu, imza sirkülerini, 1987 yılı tastikli Ticaret ve Sana
yi Odası Belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgele
re ilâveten şirketin imza sirkülerini, isteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halin
de ayrıca ortaklık sözleşmelerini önceden düzenliyerek ortak girişim beyannamesi ile birlikte 
başvuru evrakına eklemeleri, usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacak-
ları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 

Duyurulur. 7390 / 1-1 
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İzmir Merkez İlçe Belediye Başkanlığından : 

1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları , yeterlik belgesi için son mü
racaat tarihleri ihale günü ve saatleri belirtilen sari sözleşmesi inşaat işleri 2886 sayılı Yasa 
gereğince ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur . 

2 — B u işlerin eksiltmeleri İzmir Merkez ilçe Belediyesi Encümen salonunda isimleri 
karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — Keşif ve eksiltme evrakları ile şartnameleri mesai saatleri içinde Merkez İlçe Bele
diyesi Encümen kaleminde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alacak isteklilerin : 
Örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen, günde mesai saati sonuna kadar müracaat ta 

bulunulması ve dilekçeyle birlikte örneklerine uygun olarak; 
a) "Yap ım araçları b i ld i r imi" ve belgelerini, 
b) Bu işler için düzenlenmiş "Teknik personel bi ldir im" ve belgelerini, (İşin adına noter 

tasdikli), 
c) İlgili Bankalarca işin i lk ilân tarihinden sonra düzenlenmiş banka mektupları ile 

belgelendirilmiş " M a l i durum bi ld i r imi"ni , 
d) Son beş yılda bitirmiş oldukları ve katı lma belgesi almak için dilekçe verdikleri ta

rihte, adlarına teahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini gösteren (bu işler için) " T a 
ahhüt durumu bi ld i r imi"ni , 

e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan keşif bedeli itibariyle 
enaz, bu işin ihalesine girebilecek miktarda "Müteahhi t l ik karnesi " n i , 

f) Teçhizat beyannamesini (İşin adına noter tasdikli), 
g) Özel Taahhütnameyi , 
h) Kapalı zarflı eksiltme şartnamesinde istenilen diğer belgeleri, ihale tarihinden (5) 

işgünü önceden Fen İşleri Müdür lüğüne ibraz ederek ilgiü Komisyondan yeterlik belgesi al
maları şarttır. 

5 — Yeterlik belgesi almak için tesbit edilen puanlama oranları şartnamenin (4-1) mad
desinde gösterilmiştir. 

6 — İsteklilerin yapım işleri için kapalı teklif usulü ile i lgil i dosya beyanında meVcut 
ihale şartnamesi tekliflerin hazırlanması ile ilgili 7. maddesinin (A) fıkrasında yazılı hususlar 
ile örneği gösterilen ve Belediyemiz ilân tahtasında örneği asılı olan teklif mektubunu aynı 
maddenin (B) fıkrasında yazılı belgeleri ihtiva eden hususlarda yerine getirilmek suretiyle ha
zırlayıp ihale saatinden bir saat önce makbuz karşılığında İzmir Merkez İlçe Belediyesi Encü
men Müdürlüğüne vereceklerdir. 

7 — Noter veya Dairece tasdiksiz fotokopiler geçersiz olup, Telgrafla müracaat ve pos
tadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. 

Son 
Son Teklif 

Keşif Bedeli Geç. Tem. Mür. İhale İhale Verme 
İşin Adı T L . T L . Tarihi Tarihi Saati Saati 

1 - Ç ı n a r t e p e - M i l l e t 
Mah.muhtelif sokak
larda betonyol ve tre-
tuvaryaptınlması işi. 150.584.072 4.517.525,— 8/6/1987 16/6/1987 

2 - Limontepe Mahallesi 
muhtelif sokaklarda 
istinad duvarı (beto-
nperde) yaptınlmasi 
işi. 150.551.108,49 4.516.533,25 8/6/1987 16/6/1987 

3 - Menderes-Baîıçekapı-
Fırat-Gediz mahalle
leri muhtelif sokak
larda betonyol ve 
tretuvar yap.işi. 150.000.265,— 4.500.010 8/6/1987 16/6/1987 

4 - G ü v e n - S e y h a n 
Hür r i ye t - İnk i l ap 
Mahalleleri muhtelif 
sokaklarda betonyol 
ve tretuvar yap.işi. 148.908.860 4.467.500 8/6/1987 16/6/1987 

15.00 14.00 

16.00 14.00 

15.00 14.00 

15.00 14.00 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
2. Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri Konya îl Müdür lüğünden : 

Belge İçin 
Keş.Bed. Geç.Tem. Son Mür . İ h a l e 

İşin Adı ve Konusu T L . T L . Tarihi Tarihi Saati 

1 — Konya I. Grup (Merkz. Sa
raçoğlu, Erler-Aptitolu-
Küçükköy, Ç u m r a - Eren-
tepe - İnliköy) Stab. nakli ve 
figüre işi. 148.843.319 4.466.000 5/6/1987 12/6/1987 11.00 

2 — Konya II. Grup (Yunak Y k . 
P i r ibey l i - Al içomak - Çel
tik, Yunak - Küçükhasan -
Adakasım) Stabilize nakli ve 
figüre işi. 62.834.449,50 1.890.000 5/6/1987 12/6/1987 16.00 

Yukarıda adı ve konusu, keşif bedeli, geçici teminatı , ihale tarihi ve saati yazılı işler 
2886 sayılı Kanunun 81. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri Konya İl 
Müdür lüğünün Ankara Y o l u üzeri Konya adresindeki idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

B u işe ait ihale işlem dosyalan hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Köy Hiz 
metleri Konya İl Müdürlüğünde görülebilir, isteklilerin işe müracaatla verecekleri dilekçelerine; 

1 — İşin en az keşif bedeli kadar C grubu müteahhitl ik karnesini, 
2 — Yapı araçları bildirisini ( ö r n e k : 1). 
a) Miktarları ihale işlem dosyasında belirtilen ana inşaat makinalan (1 paletli yükle

yici , 3 kamyon , 1 figüre Mak . ) sahip olduğuna ve amortisman müddetlerini doldurmamış o l 
duğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya vergi dairesinin tas
dik edilmiş son yıl bilançosunun asıllarını veya noter tasdikli suretleri ile 1987 yılı içinde satın 
alınmış olan makinalara sahip olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği kasa ve yev
miye defterleri ve defteri kebirin asilan veya noter tasdikli senetlerini (Proforma fatura kabul 
edilmez.) İstekli şirket ise makinalar ın şirket adına kayıtlı o lduğunu gösterir belgeler.) 

b) Miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyasında belirtilen yardımcı iş makinalar ına ait 
noter tasdikli işin adına ilk ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavelesi ile bu makinalan 
kiraya verene ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının 
asılları veya noterden tasdikli suretlerini, veyahutta trafik ruhsatlarını (2-a ve 2-b'de istenen 
makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecek
tir. B u isteklilerin birbirlerine verecekleri her türlü taahhüt geçersizdir. Proforma fatura ka
bul edilmez. 

3 — işin adma ilân tarihinden sonraki tarihi ve en az keşif bedelinin % 8'i oranında 
nakit ve % 8'i oranında teminat mektubu tutar ında bankalardan alınmış banka kredisi mek
tuplarının ekli olduğu mali durum bildirişim" (ö rnek : 2 /a ve 2/b, istekli ortak girişim grubu 
ise her ortağın ayn ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi 
zorunludur.) 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş teknik personele ait tek
nik personel bildirisini ( ö r n e k : 3) 

5 — İsteklilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlanna taahhüt ederek 1/1/1975 tarihinden soma 
geçici kabulünü yaptırdığı ve halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olupta keşif bedeline 
nazaran °7o 70'ini tamamlamış durumda bulunduğu işlerden birisini (Karne katsayısı vasıta
sıyla ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedeli itibariyle ihale konusu 
işin keşif bedelinin °/o 70'i tu ta r ında olmak şartıyla) kanıtlayıcı belgelerini açıklayan taahhüt 
bildirisini ve eklerini, (Örnek: 4) istekli ortak girişim ise bildirim her ortak için ayrı ayrı 
yapılacaktır. 
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6 — İhale tarihinden sonra geriye doğru 12 ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşların
ca adlarına sözleşmesi yapılmış veya bitirilmiş işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt 
bildirisini. 

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

8 — Karnesinin devrine muvaffakat veren ve bu işte çalışacaklar için 2531 sayılı Kanu
na aykırı bir durumun olmadığına ilişkin beyannamelerin, 

9 — Kanuni ikametgah belgelerim ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Yukar ıda 2, 3, 4 ve 5 no.da yazılı belgelerin bizzat müteahhi t tarafından imzalanması 

ve yürürlükte olan yapı, tesis, ve onar ım işleri ihalelerine katı lma yönetmeliğine göre hazır
lanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat mektubu veya banka mektubunu, 1987 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ve
ya noterdan tasdikli suretini, istekli gerçek kişi ise imza sirkülerini istekli bir ortaklık olduğu 
takdirde bu belgelere ilaveten, şirketin imza sirkülerini ve isteklilerin ortak girişim olarak iha
leye katılmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin imza sirkülerini ve ayrıca ortaklık sözleşmele
rini , önceden düzenleyecek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklemele
r i , usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif 
mektuplarını gerekiyorsa vekaletnamelerini en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komis
yonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaa t kabul edilmez. 
Yeterlik belgeleri 9/6/1987 günü verilecektir. 
Duyurulur. 7003 / 1-1 • 
Devlet Orman İşletmesi Denizli Müdür lüğünden : 

Bölgesi Parti Muh.Bed Miktar ı % 3 Geç. 
ve Dep. Cins ve Nev ' i Adedi T L . Adet D ' D M 3 . Tem. T L . 

Muhtelif 3 .S .N.B.Çk.Tom. 16 69.800 2212 576,597 1.217.000 
3.S.K.B.Çk.Tom. 4 57.200 339 82,255 145.000 

> » 3.S.N.B.Çz.Tom. 60 55.500 11353 2486,029 4.165.000 
» » 3.S.K.B.Çz.Tom. 34 42.800 5733 1074.990 1.405.000 

Yakacak Odun 10 4.500 — lOOO.St. 135.000 
Yakacak Odun 65 7.500 — 4621,St. 1.040.000 
Reçine 2 360 — 24880,Kg. 269.000 

T O P L A M 191 19637 4219.871 8.376.000 

1 — İşletmemiz Honaz ve Kocabaş depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları 
yazılı 191 Parti çeşitli ve Orman ürünlerinin % 50'si ile vergileri peşin % 50'si ile e% 40 faizi 
3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere yakacak odunların tama
mı peşin model şartnameler uyarınca açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırmalı satış 5 Haziran/1987 tarihine raslayan Cuma günü saat 14.00'de 
Honaz Belediyesi Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Mü
dürlüğü civar İşletme Müdürlükler inde ve işletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte Honaz Belediyesi satış salonunda hazır bulunmaları 
ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını, banka teminat mektubu vere
cek olanların teminat mektupları ile birlikte satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

7004 / 1-1 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden : 
İZMİR 

İşin Adı : Seferihisar-Doğanbey-(Selçuk-Kuşadası) Ayr .yolu için idare malı konk. ile 
ocak taşından konkasörle Alttemel, Temel-asfalt Mıcırı temini ve taşınması işi, 1. Keşif Bede
l i : 358.644.121,— T L . Geçici Teminat : 10.759.324,— T L . Son Başvuru Tarihi : 8/6/1987, 
İhale Tarihi Saati : 12/6/1987 15.00. 

A ) YETERLİK BELGESİ A L M A K İÇİN: 
1 — İstekliler sözkonusu işlerin karşılarında yazılı son müracaat tarihinde mesai saati 

sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne Müracaa t edecek, bu dilekçe
lerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Başvurularda Bölge genel evrak kayıt tarihi esas 
alınacaktır. 

2 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış " C " grubundan 
en az bu işlerin keşif bedeli kadar Müteaahhit l ik Karnesi aslı veya noter tasdikli örneği veya 
yeterlik belgesi komisyonu üyelerinden herhangisi birisince onaylanmış örneği veya resmi ku
ruluşlarca tasdik edilmiş bu işlerin keşif bedelinin en az yarısı kadar son beş yıl içerisinde ben
zeri tek iş yapmış olduklarına dair iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. 

3 — Yapı Araçları Bildirisi : İhale dosyasındaki makina parkı listesinde istenilen ana 
iş makinalarının müteahhit veya taşaronun kendisine ait olduğunu gösteren fatura veya amor
tisman defteri aslı veya 1987 yılı noter tasdikli örnekleri (Proforma fatura kabul edilmez) yar
dımcı iş makinalarının taahhüt edene ait olduğunu gösteren fatura, ruhsat, demirbaş, amor
tisman defteri gibi belgelerin asılları veya 1987 yılı noter tasdikli örnekleri ve 1987 yılı noter 
tasdikli işin adına ve ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş kira sözleşmesi (İş makinalarının 
halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride belirtilecektir.) 

4 — Kullanılmamış nakit kredileri işin keşif bedelinin en az <7o 5'i kullanılmamış temi
nat kredileri işin keşif bedelinin en az °7o 5'i olmak üzere ilk ilan tarihinden sonra, işin adına 
alınmış banka Referans Mektubu. 

5 — B u işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan M a l i Durum Bildirisi . 
6 — Son Beş yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış 

veya bağlanacak olan işlerin belgeleriyle açıklayan Taahhüt bildirisi. 
7 — Teknik Personel Bildirisi : Teknik Personelin son üç yıl içinde çalıştığı yerler hak

kındaki bilgiler bildiriye eklenecektir. 
8 — İşyeri Görme Belgesi : Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliğin

den alınarak Bölge Müdürlüğünce tastik edilecektir. 
9 — İmza Sirküleri : İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde İmza Sirküleri, şirket 

olmaları halinde şirket sirküleri aslı veya noter tasdikli örneği (isteklilerin ortak girişim olma
ları halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermeleri 
şarttır. Ortak girişimin ortakları yukarıda belirtilen belgeleri, belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir. 

10 — Gerekiyorsa Vekaletname: 
B) İ H A L E Y E GİREBİLMEK İÇİN : 
İstekliler bu işe ilişkin teklif mektuplarını idarenin özel teklif ve taahhüt mektubunu 

veya bu şekil taahhüt mektubuna uygun bir mektubu kullanarak düzenleyip 150,— T L . pul 
yapıştırıp bir zarfa kapatı ldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas 
olarak göstereceği açık adresi yazılır, zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya 
mühürlenir . Kapalı zarf içindeki teklif mektubu ayrıca bir dış zarf içine yerleştirilecektir. Dış 
zarfta bulunması gereken diğer belgeler şunlardır. 

1 — Bölge Müdürlüğünden alınmış Yeterlik Belgesi 

2 — İmza Sirküleri veya Şirket Sirküleri asıl veya noter tasdikli örneği. 
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3 — Vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsenin isteklinin 
vekili olduğunu belirten noterden tanzim edilmiş vekaletname ve vekilinin noter tasdikli imza 
sirküleri. 

4 — 1987 yılı vizesi yapılmış ticaret ve Sanayi Odası Belgesi aslı veya noterden tasdikli 
örneği. 

5 — İşin keşif bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat karşılığında Bölgemiz Sayman
lık Müdürlüğünden alınmış yukarıda yazılı miktar kadar Vezne Alındı Makbuzumu veya Banka 
Teminat Mektubu (Mektub süresiz, limit dahili Maliye ve Gümrük Bakanlığı (1) sıra nolu Devlet 
İhaleleri Genelgesine uygun olacaktır. 

6 — Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 
Ortaklık Sözleşmesi aslı veya noter tasdikli örneği. 

7 — Dış zarf içine yukarıda istenen belgeler istekli taraf ından konulup mühürlendik
ten veya imzalandıktan sonra üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe 
ait olduğu yazılacak ve eksiltme saatinden bir saat önce Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlı
ğına verilecektir. 

8 — Telgraf ile başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
9 — Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına verilen teklif zarfı geri al ınmaz. 
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Keçiören Belediye Başkanlığından : 
A N K A R A 

Belediyemizin ihtiyacı olan 1580 birim çerçeveli genişletilmiş Metal Çit 2886 sayılı 
D.İ .K.nın 37. maddesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

1 — Bu işin muhammen bedeli 110.000.000,— T L . d i r . 
2 — Bu işin geçici teminatı 3.300.000,— T L . d i r . 
3 — B u işe ait şartnameler 30.000,— T L . bedel karşılığı Belediyemiz Satınalma Mü

dürlüğünden temin edilebilir. (Yer: Keçiören Mühendis Durağındaki Hizmet Binası Kat: 4) 
Ankara. 

4 — İhale 5/6/1987 günü saat 15.00'de Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. 
Yer: Keçiören Kalaba Emlâk Kredi Bankasının Lojmanlarındaki Belediye Başkanlık binası 
zemin kat Ankara). 

İhale 2886 sayılı D .K. İ .nun 23. maddesi gerekleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
4/2/1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan tebliği esaslarına göre hareket 
edilecektir. 

5 — Bu işe istekliler yeterlilik almak için aşağıdaki belgeler engeç 1/6/1987 tarihinde 
saat 17.00'ye kadar Belediyemiz Satınalma Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Yeterlik belgesi ise ihale günü saat 10.00'a kadar Müdürlüğümüze verilecektir. 
a) Ticaret Odası kaydı. 
b) M a l i durum bildirimi. 
c) Kanuni ikametgah adresi. 
d) Taahhüt bildirisi. 
e) Firmanın dosyaya eklemeyi uygun gördüğü diğer imalat ve taahhütlerine ilişkin bel

geleri (İmza sirküleri v.s.). 
Yapılacak Puanlamada Firmalar : 
a) M a l i durumları 25 
b) Makina teçhizat kapasitesi 20 
c) Daha önce yaptıkları işler 40 
d) Devam eden işler 1 
e) Sicil durumları , iş tutumları 15 puan üzerinden değer

lendirmeye tabi tutulurlar. 
6 — Bu işe ait teklifler en geç 5/6/1987 tarihinde saat 14.00'e kadar Belediyemiz En

cümen Kalemine verilmiş olacaktır. Yer: Keçiören Tepebaşı Kaymakamlık karşısındaki Bele
diye Hizmet binası kat: 3 Ankara. 

7 — Teklif verecek firmalar tekliflerine kanuni geçici teminat belgesi ile yeterlilik için 
verilen belgelerin birer suretlerini ekleyeceklerdir. 

8 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez 7394 / 1-1 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
18. Bölge Müdürlüğünden : 

Aşağıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı , son müracaat tarihi ihale tarihi ve 
saati yazılı iş 2886 sayılı kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetle
r i 18. Bölge Müdürlüğü Soğanlık-Kartal adresindeki idare binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin Yeri ve Konusu 

1. Kocaeli Gebze-Denizli Gölet 
Tamam. 

2. Tekirdağ Merkez-Yazırnaib 
göl. sulama 

Keş.Bed. 
T L . 

Geç.Tem. 
T L . 

169.748.177 5.092.445 

339.435.079 10.183.052 

Belge İçin 
Son Mür . 

Tarihi 

8/6/1987 
Saat 17.30 

8/6/1987 
Saat 17.30 

1 h a 
Tarihi 

1 e 
Saati 

18/6/1987 
Saat 11.00 

18/6/1987 
Saat 15.00 

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak İstanbul 
Köy Hizmetleri 18. Bölge Müdürlüğü Soğanl ık/Kartal 'daki idare binasında görülebilir. İstek
lilerin işe müracaat için son gün olan 8/6/1987 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Köy H i z 
metleri 18. Bölge Müdürlüğüne müracaat la verecekleri dilekçelerine: 

1. B Grubu Müteahhit l ik karnesi aslı veya noterden tasdikli sureti 
2. Yapı araçları bildirisini (Örnek :1) 
a) Miktarları ihale işlemi dosyasında belirtilen ana inşaat makinalanna sahip olduğu

na ve amortisman müddetlerinin doldurmamış olduğuna dair noter tasdikli envanter ve de
mirbaş defteri ile Maliyece veya Vergi Dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asılları 
veya noterden tasdikli suretleri ile 1987 yılı içinde satın alınmış olan makinalara sahip olduk
larını belirten faturalarla birlikte kaydedildiği.kasa ve yevmiye defteri ile defteri kebirin asıl
ları veya noter tasdikli suretlerini, (Proforma fatura kabul edilmez) istekli şirket ise, makina
ların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri. 

b) Miktarları ve çeşitleri ihale işlem dosyasında belirtilen yardımcı inşaat makinalan
na ait noter tasdikli işin adına ilk ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavelesi ile bu makina
lan kiraya verene ait demirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtla
rının asılları veya noterden tasdikli suretlerini, \oyahutta trafik ruhsatlarını (2.a ve 2.b) de 
istenen makinalar ın halen bulunduklar ı yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride göste
rilecektir. Bu isteklilerin birbirlerine verecekleri her türlü taahhütleri geçersizdir. (Proforma 
fatura kabul edilmez) 

3. işin adına ilân tarihinden sonraki tarihli ve en az keşif bedelinin % 8'i oranında 
nakit ve % 8'i oramnda teminat mektubu tutar ında bankalardan alınmış banka kredisi mek
tuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini (istekli ortak girişim grubu ise her ortağın ayrı 
ayrı mali durumunun gösterilmesi ve banka kredi mektuplarının eklenmesi zorunludur.) 

4. Müteahhidin bu işte çalıştıracağı işin adına düzenlenmiş teknik personel bildirisini 
(Örnek 3) 

5. İsteklinin kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ederek 1 /1 /1975 tarihinden sonra 
geçici kabulünü yaptırdığı veya halen gecikme cezasız olarak yürütmekte olup da keşif bedeli
ne nazaran % 70'ini tamamlamış bulunduğu işlerinden birisinin,(Karne katsayısı vasıtasıyla 
ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedeli itibariyle ihale konusu işin 
keşif bedelinin en az % 70'i tu tar ında olmak şartıyla) kanıtlayıcı belgelerini açıklayan taahhüt 
bildirisini ve eklerini, ( ö rnek 4) istekli ortak girişim ise bildirim her ortak için ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

6. ihale tarihinden geriye doğru 12 ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarınca adla
rına sözleşmesi yapılmış veya bitirilmiş işleri kanıtlayıcı belgeleriyle açıklayan taahhüt bildirisini. 
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7. İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış tas
dikl i iş yeri görme belgesi, 

8. Karnesinin devrine muvaffakat veren ve bu işte 2531 sayılı kanuna aykırı bir duru
mun olmadığına ilişkin beyannamelerin, 

9. Kanuni ikametgah belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Yukarıda 2,3,4, ve 5 No.da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması 

ve yürürlükte olan Yapı, Tesis ve Onar ım işleri ihalelerine katı lma yönetmeliğine göre hazır
lanması şarttır. Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puanlar işin şartnamesinde 
belirtilmiştir. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat makbuzu veya banka mektubunun, 1987 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
veya noterden tasdikli suretini istekli gerçek kişi ise imza sirkülerini, istekli bir ortaklık oldu
ğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerini ve isteklilerin ortak girişim olarak 
ihaleye katılmaları halinde gerçek ve tüzel kişilerin imza sirküleri ile ayrıca ortaklık sözleşme
lerini önceden düzenleyerek ortak girişim beyannamesi ile birükte başvuru evrakına eklemele
r i , usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı kanun gereğince hazırlayacakları teklif 
mektupları gerekiyorsa vekaletnamelerim en geç ihale saatinden bir saat önce ihale komisyo
nu başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat lar kabul edilmez. Duyurulur. 
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O R Ü S Kurumu Demirköy İşletme Müdürlüğünden : 

İNŞAAT İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R . 
1 — Fabrikamız Müdürlüğünce 1987 yılında yaptırılacak olan 2 x 4 daireli lojman in

şaatının aşağıda belirtilen işlerinin işçilikleri ORÜS Kurumu Emanet inşaat /Bir im Fiatlarına 
göre kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ihale ile yaptırılacaktır. 

Yapılacak işlerin cinsi; 
Kazı yapılması 449 m 3-Demirsiz beton 20 m 3 -Demirl i beton 20 m 3 Taşduvar inşaatı 22 

m 3-Blokaj yapılması 43 m' -Tuğla duvar yapılması 112 m 3 -Yar ım tuğla duvar yapılması 112 
m 2 -Marsilya tipi kiremit örtülmesi 222 m2-08O cm.büz fersi 160 mt. Düz B . A . kalıbı 2492 
m 2 -Kalıp iskelesi 2567 m3-Iş iskelesi 768 m 2 -Ahşap oturtma çatı yapımı 222 m 2 -Ahşap süpür
gelik yapımı 424 mt.-012 Demir işleri 17 ton Çinko dere yapılması 62 mt . -Ahşap yağlı boya 
yapılması 356 m 2 - Plastik badana boya 2176 m 2 - Fayans kaplama yapımı 311 m 2 - Mermer kap
lama yapımı 18 m 2 - Dış sıva yapılması 775 m 2 - Iç sıva yapılması 1360 m 2 - Tavan sıva yapımı 
883 m 2 - Kaleterasit 615 m 2 - Mozaik yapılması 220 m 2 - Tesviye betonu 550 m 2 - Şap yapılması 
550 m 2 

2 — İhale 9 Haziran 1987 tarihine raslayan salı günü saat 15.00'de Fabrikamız Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

3 — ihale ile ilgili Şartname ve diğer evrak İşletmemiz Müdürlüğünde ve Bolu O R Ü S 
Kurumu Müessese Müdürlüğümüzde görülebilir. 

4 — ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte Kanuni ikametgah adresini, T i 
caret ve Sanayi odası belgesini, 1.500.000,— T L . teminat makbuzu veya Müdürlüğümüz adı
na alınmış 1.500.000,— T L . lik geçici teminat mektubunu, gerekiyorsa Noter tasdikli vekalet
nameyi ve diğer belgeleri vereceklerdir. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını 9/6/1987 günü saat 14.00'e kadar Fabrikamız Mü
dürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgrafla müracaat lar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Key
fiyet ilân olunur. 7396 / 1-1 
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Orman Ürün le r i Sanayi K u r u m u Genel M ü d ü r l ü ğ ü Vez i rköprü Müessese 
Müdür lüğünden : 

Miktar ı Muh.Bed. 
M V S t e r M V S t e r Geç.Tem. 

İşletmesi Deposu Cinsi + % 50 (TL.) (TL.) 

Adapazar ı Tüm Depolar Kayın Tomruk 500 16706 250.590 
Amasya >> >» 1000 4256 127.680 
Almus " " »» >» 1250 9065 339.938 
Ayancık " " »» İt 1400 7231 303.702 
Azdavay " " »» İt 200 10312 61.872 
Bozkurt »» ti 400 9760 117.120 
Cide " *> ti 1000 17597 527.910 
Çatalzeytin " " >> it 200 9689 58.134 
Geyve " " 1 1 i t 300 17507 157.563 
Hendek " " »» it 600 16741 150.669 
İnebolu " " »» ti 1000 14960 448.800 
İzmit " " >* it 600 17597 316.746 
Küre " " » f ti 200 8977 53.862 
Niksar " " » t ti 6500 8692 1.694.940 
Pınarbaşı I f it 200 10721 64.326 
Sinop " " >> 1 » 600 6874 123.732 
Samatlar " " »» 11 200 9151 54.906 
Taşköprü f ) it 200 5573 33.438 
Tokat " " » 1 11 1250 7355 275.813 
Türkeli " " >J İt 1400 9190 385.980 
Vezirköprü " 11 2000 3571 214.260 
Amasya " " İbreli Tomruk 1000 3274 98.220 
Ayancık " " f J ti 500 5562 83.430 
Boyabat " " i * 11 5000 3411 511.650 
Bulancak " " 1i 11 1500 8056 362.520 
Dereli " " it it 1500 9042 406.890 
Espiye " " 11 1 f 500 9193 137.895 
Giresun t i 11 1000 8275 248.250 
İskilip M i i yi 2000 5425 325.500 
Kastamonu " " İl 11 1000 6275 313.750 
Kargı " " 11 tt 12500 5288 1.983.000 
Sinop " " 11 ıy 2000 5288 317.280 
Taşköprü " " İt it 3000 4287 385.830 
Tirebolu " " 11 11 500 9631 144.465 
Vezirköprü " " »» 9 1 8000 2747 659.280 
Almus " " Yap.Lif -Yonga 2000 5439 326.340 
Ayancık " " 11 1000 4339 130.170 
Kargı " " )» 19 4000 4124 494.880 
Niksar 11 19 2000 5215 312.900 
Sinop )> 1İ 2000 4124 247.440 
Taşköprü i > İt 2000 3344 200.640 
Vezirköprü " " » J 11 10000 2143 642.900 
Boyabat " " Ibreü Lif -Yonga 15000 2047 921.150 
Kargı " " M 9 9 3000 3173 285.570 
Taşköprü " " ) » 11 13000 2572 1.003.080 
Tosya »» 19 900 3444 929.880 
Vezirköprü " " ») 1 9 7000 1648 346.080 
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1 — Yukarıda muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı emval nakliye işi O R Ü S K u 
rumu Satınalma Yönetmeliği esaslarına ve dosyasında mevcut şartnameye göre kapalı zarf usulü 
teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İhaleye girecekler geçici teminatı ihale saatinden önce Müessesemiz veznesinde 
yatıracaklardır. 

3 — İhale 10/6/1987 günü saat 14.00 de Müessese Merkezinde yapılacaktır. 
4 — İhaleye ait şartnameler Müessesemiz ve ORÜS Kurumu Genel M ü d . görülebilir. 
5 — İstekliler dosyasındaki örneğe göre tanzim edecekleri teklif mektupları ile birlikte 

işe ait teminat mektuplarını bir zarfa koyarak ihale saatindn önce Müessesemiz Komisyon baş
kanlığına vermeleri gerekmektedir. 

6 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya bir süre pazarlığa b ı rakmakta 
serbesttir. 

7 — Teminat yatıran istekli şar tname hükümlerim aynen kabul etmiş sayılır. 
8 — Her bir kalem emvalin ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. 
9 — Teminat yatırarak eksiltmeye katılanlar şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
İlan olunur. 7332 / 1-1 

Ordu Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün; 
1 — Ordu Yaşlılar 220 Kişilik Huzurevi İkmal inşaatı işi, 2886 sayılı Devlet İhale K a -

nunu'nun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur . 
Bu ihalede, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 
2 — İşin tahmin edilen bedeli 420.000.000,— T L . d i r . 
3 — İhale 17/6/1987 Çarşamba günü saat 15.00'de Ordu Bayındırlık ve İskân Müdür

lüğü İhale Komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Ordu Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mesai 

saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler Yapım İşleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna

mesine ek özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onar ım işleri ihalelerine katı lma yönetmeliğine ve 
"Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak : 

A - İhaleye katı lma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte : 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) gurubundan en az işin keşif bedeli 

kadar müteahhitük karnesini, (aslını ibraz etmek şartiyle örneğini,) 
b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı araçları bi ldir is i"ni , 
c) M a l i güçlerine ait " M a l i durum bildir is i"ni , 
d) "Teknik personel bi ldir is i"ni , 
e) " T a a h h ü t bi ldir is i"ni , 
ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katı lma belgesini, 
b) Başvurma yılma ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim

selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) Ordu Valiliği adına alınmış 12.600.000,— T L . tutar ında geçici teminatı , 
f) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer 

belgeleri, 
verecektir. 
6 — İhaleye katı lma belgesi almak için son müracaat 8/6/1987 Pazartesi günü mesai 

saati sonuna kadardır . 
7 — İstekliler teklif mektuplarını 17/6/1987 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar mak

buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 7256 / 1-1 
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Ankara Jandarma İkmal Merkezi 2 No.hı Jandarma İhale Komisyonu Başkanlığından : 

Jandarma birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 2886 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile satm alınacak olup, ihalesi Ankara -
Güvercinlik J . İkmal Merkezi 2 No . lu J .İhale Kom.Bşk.lığında yapılacaktır. Muhammen be
del tutarı , geçici teminatı , ihale gün ve saati hizalarında gösterilmiştir. Teknik ve kapalı zarf 
şartnameleri iş günlerinde Ankara ve İstanbul J . İkmal Merkezi Komutanlıklarında görülebi
lir. İsteklilerin yasal ve şartnamede istenen belgeleri ile örneğine uygun teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, her tür
lü gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 

Muhammen Geçici 
Miktarı Bedel Tutarı Teminatı ihalenin Gün 

Malzemenin Cinsi (Kalem) T L . T L . ve Saati 

Ford Minibüs Aracına A i t : 

1 — Şasi ve kaporta donanımı 71 40.417.330 1.212.520 

2 — Fren donatımı 52 38.638.960 1.159.170 10 Haziran 1987 

3 — Elektrik donanımı 88 74.434.055 2.233.025 Çarşamba 

4 — Difransiyel donanımı 16 12.547.170 376.415 Saat: 11.00 

5 — Direksiyon ve ön dingil Donan. 31 8.676.920 260.310 

6 — Yakıt Donanımı 18 7.376.310 221.290 

7 — Motor ve şanzuman Donan. 48 17.357.630 520.730 

8 — Debriyaj ve soğutma Donan. 13 14.564.200 436.926 
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M . S . B . Ankara Iç Tedarik Bölge Başkanlığı 6 N o . l u Satm A l m a Komisyon 
Başkanlığından : 

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları ve ihale günleri ile saatleri yazılı işlerin ihale
leri 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Dosyalar 
çalışma saatlerinde A N K A R A , İSTANBUL ve İZMİR Iç Tedarik Bölge Başkanlıklarında 
görülebilir. 

İsteklilerin en geç aşağıda gösterilen tarihte, M S B inşaat Emlak ve Enf. Hizmetleri Da
ire Başkanlığına başvurarak yeterlik belgeleri almaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. İsteklilerin, 2886 Sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif zarflarını, en 
geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında komisyon Başkanlığına ver
meleri şarttır. 

Yeterlik belgeleri ihale tarihinden 3 gün önce Komisyonca verilecektir. 

Keş. Bed. G . Tem. İhale Son 
İhalenin Cinsi T L . T L . Tarihi Başvurma 

1 — Rapier Araç Sundurması ve 
12/6/1987 8/6/1987 

Hizmet Binası İkmal İnşaatı 
İzmir Çiğli 56.741.825,25 1.702.300 Saat: 15.00 Saat: 17.30 

2 — Topçu ve Füze Okulu Uçş. 
Eğitim Tesisleri Tamamlama 
İnşaatı Polatlı 626.643.442 18.799.305 12/6/1987 9/6/1987 

Saat: 11.00 Saat: 17.30 
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T Ü L O M S A Ş Türkiye Lokomoti f ve Motor Sanayii A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

9000 K G SENTETİK K I R M I Z I B O Y A S A T I N A L I N A C A K T I R 

(KİREMİT RENGİ R A L 3016) 

1 — Yukarıda belirtilen ihtiyaç; Teknik şar tname, resim, sözleşme örneği ve eksiltme 
şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 5/6/1987 tarih Cuma günü saat 10.00'de Alım Satım ve İhale Komis
yonumuzda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminat teklif tutarının °?o 3'udur. 

4 — Taliplerin geçici teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım eksiltmenin ya
pılacağı gün ve saate kadar Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5 — Eksiltme saatinden soma teslim edilen ve gelen, ayrıca idari şartnamemizde belir
tilen şar t lan ihtiva etmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. 

6 — Bu işle ilgili şartnameler Şirketimiz Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin 
edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gösderilecektir. 

7 — Şirketimiz eksiltme veya art t ı rma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte 
veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

Keşan Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı , tahmini bedeli ve geçici teminatları yazılı 4 (dört) kalem 
yiyecek maddesi ve 3 (üç) kalem yakacak maddesi 2886 sayılı kanunun 36 ncı maddesi gere
ğince Kapalı Teklif Usulü ile karşılarındaki gün ve saatte ihaleleri KEŞAN A s . Sat. A l . K o m . 
Bşk.lığında yapılacaktır. 

2 — istekliler ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi işin tamamınada teklif verebilirler. 

3 — Evsaf ve şartnameleri mesai saatlarında komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlayacakları; (1987 yılına ait) Ticaret ve Sanayi Odası bel

gesi, Notar tastikli imza sirküleri, ikametgah belgesi, ve °7o 3 geçici teminatlarını ihale saatin
den Yarım Saat evveline kadar Komisyon başkanlığına vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 
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Cinsi Miktarı 
Tah. Bed. 

T L . 
G . Teminatı 

T L . 
I. Gün ve 

Saati 

Yufka (Uzunköprü) 
L i n . Kömürü (Keşan) 

Tavuk (Keşan) 
Tavuk (Uzunköprü) 
Yufka (Keşan) 

L i n Kömürü (U.Köprü) 
L i n Kömürü (ipsala) 

4.300 Ton 
1.750 Ton 

750 Ton 

1 50 Ton 
30 Ton 
60 Ton 
40 Ton 

67.500.000 
40.500.000 
25.800.000 
17.200.000 
74.175.000 
30.187.500 
12.937.500 

2.025.000 8/6/1987 10.00 
1.215.000 8/6/1987 10.00 

774.000 8/6/1987 10.30 
516.000 8/6/1987 10.30 

2.225.250 8/6/1987 11.00 
905.625 8/6/1987 11.00 
388.125 8/6/1987 11.00 
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İstanbul Deniz Teknik Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

— Deniz Birlikleri ihtiyacı için aşağıda, cins, miktar ı , tahmin edilen bedeli, geçici temi
natı , ihale tarihi ve saati belirtilen malzemeler Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. 

— Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Kasımpaşa 'daki Komisyonumuza verilme
si şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

— Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kasımpaşa 'daki Komisyonumuzda görülebilir. 
— İhalenin yapılacağı yer, Deniz Teknik Sa t ına lma Komisyonu Başkanlığı 

Kasımpaşa/İs tanbul 
— İhaleye katılacakların şartnamede istenilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır. 

T. E d . Bedel G . Tem. İhale Tarihi 
Cinsi Miktarı T L . T L . Saati 

— Muhtelif Tip Elektrod 11 Kalem 85.915.000 2.577.450 8 Haziran 1987 
Pazartesi 10.00 

—Akü Plakası {Negatif, Pozi
tif), Seperatör 3 Kalem 82.080.000 2.462.400 8 Haziran 1987 

Pazartesi 11.00 
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Devlet Orman İşletmesi Akseki Müdürlüğünden 

Deponun 
Adı 

Y o l E m v a l i n 
Dur . C i n s i v e N e v i 

Parti M i k t a r ı 
Adedi Adet M 3 .s ter . 

M u h . °7o 3 Geç. 
Bed. Teminat 
(TL.) (TL.) 

Akseki Asfalt 1 .S .K.B.Çz.Tomruk 
" l .S .N.B.Çz .Tomruk 
" 2 .S .K.B.Çz.Tomruk 
" 3 .S .N.B.Çz.Tomruk 
" 3 .S.K.B.Çz.Tomruk 

Or.İç.Stab.tbreli Yak . Odunu 
" Yaprakl ıYak. Odunu 

Satış Genel Yekünü 

2 
4 
7 

36 
15 
6 
1 

166 
372 
696 

7181 
1887 

70.076 
166.897 
263.655 

1649.795 
448.627 

1024 Ster 
50 Ster 

92.000 
89.000 
71.000 
59.000 
46.500 

5.500 
6.500 

71 

194.000 
446.000 
563.000 

2.923.000 
627.000 
169.000 

10.000 

4.932.000 10302 2599.050 m 3 ve 
. 1074 Ster 

1 — İşletmemizin Akseki Bölgesi Sondepo ve orman içi ara deposundaki mevcut bulu
nan yukarıdaki cins, miktarı yazılı 71 partideki çeşitli orman ürünlerinin °7o 50'si vergi resim
leri ile yasal faizi peşin bakiyesi üç ay vadeli kati, müddetsiz, limit dahili banka mektubu kar
şılığından model şartname gereğince satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t t ı rma 3/6/1987 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de İşletme
miz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — B u satışa ait ilan ve model şartname Orman Genel Müdür lüğümüzde, Antalya Or
man Bölge Müdür lüğümüzde ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm işletme müdürlükler inde, 
Ankara , İstanbul, İzmir, Konya, Beyşehir, Adana, Mersin İşletme Müdürlükleri ile İşletme
mize bağlı Orman İşletme Şefliklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli günde ihale saatinden bir saat önce teminatlarını İşletmemiz vez
nesine yatırmaları , banka mektubu vereceklerin ise kati ve müddetsiz limit dahili olmak şartı 
ile birlikte satış tarihi, işletme adı ve ihaleye iştirak edeceği partilerin parti noları belirtmeleri 
şart olup iştirakçilerin teminat makbuzları ile birlikte Satış Komisyonuna müracaat lar ı ilan 
olunur. 
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Nazilli Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

AÇIK ARTIRMALI O R M A N EMVALİ SATIŞ İLÂNI 

Muh. 
Parti Bed. Teminatı 

D e p o s u C i n s i ve N e v i Adedi Adet M 3 .Dm 5 . (TL.) (TL.) 

Kuyucak ÇK.3.Sf.Nor.Tomruk 7 1111 403.359 77.700 940.000 
Kuyucak-Bozdoğan Çz.3.Sf.Nor.Tomruk 29 5894 1560.016 62.100 2.907.000 
Kuyucak Çk.3.Sf.Kısa Tomruk 5 603 227.800 64.700 442.000 
Kuyucak-Bozdoğan ÇZ.3.Sf.Kısa Tomruk 72 10700 2624.181 49.100 3.866.000 
Kuyucak ÇK.3.Sf.Nor.Tomruk 2 306 115.271 81.400 282.000 
Kuyucak-Bozdoğan ÇZ.Sanayi Odunu 18 17264 676.427 29.800 605.000 

Tomruk Yekunu 133 35878 5607.054 9.042.000 

Yenice-Y.Paz. 
Kuyucak-K.Su İbreli Odun (Or.Içi) 51 5935 STER 5.700 1.015.000 
K.Barajı-Nazilli 
Boz.-Y.Pazar-S.Ova İbreli Odun (Or.Içi) 47 6859 STER 3.760 774.000 

Yakacak Odun Yekünü 98 12794 Ster 1.789.000 

Boz.-K.Su-Kuyucak Ham Reçine 2 122921 KĞ. 351 1.295.000 

Satış Yekünü 234 Parti 12.126.000 

1 — İşletmemizin Muhtelif orman dışı ve orman içi istif yerlerinde bulunan yukarıda 
müfredatı yazılı 234 partide çeşitli cins orman ürünleri 8 Haziran 1987 tarihinde rastlayan Pa
zartesi günü saat 14.00de Bozdoğan İşletme Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda 
3 ay vadeli ve açık artırma suretiyle satılacaktır. Satış 3 ay vadeli teminat mektubu karşılığı olup 
kanuni vergileri ile mal bedelinin % 50'si peşin geri kalan % 50'si için bankalardan alınacak 
limitli müddetsiz formalitesine uygun kat'i teminat mektubu karşılığı yapılır. Mektup faizleri 
°!a 50 gecikme faizi % 60 dır. 

2 — Sanayi odununa iştirak edeceklerin kapasite belgelerini ibraz etmeleri şarttır. 
3 — Yakacak odun satışları peşin yapılır. 
4 — Satışa ait ilan, şartname, tevdit cetveli.Or. Gen. Müd. Muğla Or.Böl.Müd. ve Ci^ 

var İşletmelerle işletme Şefliklerimizde görülebilir. Alıcıların belirtilen gün ve saatte teminat 
makbuzları ile birlikte satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 7392 / 1-1 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 

1 — 159.000.000,— T L . muhammen bedelli 4.770.000,— geçici teminatlı, anma çapı 
^ 250'lik 10 Atü 5300 metre P .V.C. boruların 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre kapalı 
zarf ve eksiltme usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 — ihale 2/6/1987 günü saat 15.00'de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
3 — Bu işe ait şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Makina İkmal 

Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — ihaleye katılmak isteyenler Kanunun tarif ettiği şekilde hazırlayacakları teklif mek

tubunu, ihale saatinden bir saat evvel Encümen Başkanlığına vermeleri şart olup, postadaki 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyon Başkanlığndan : 

Cinsi: Cihaz alımı, Miktarı : 69 Kalem, Tahmini Bedeli : 76.025.000,— T L . , Geçici 
teminatı : 2.280.750,— T L . , ihale Günü : 9/6/1987 Salı, İhale Saati : 10.00 

1 — Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili 
Tıp Bilimleri Bölümlerinin ihtiyacı olan toplam 69 kalem cihaz; 2886 sayılı Kanunun 35. mad
desi (a) fıkrası uyarınca, kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 — İhale, yukarıda yazılı gün ve saatte, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Satınal
ma Komisyon Başkanlığı Odasında yapılacaktır. 

3 — Bu işe ilişkin idari ve teknik şartnameler; Cumhuriyet Üniversitesi Ayniyat Leva
zım ve Satınalma Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya bizzat elden alınabilir. 

4 — İhaleye katılacak istekliler; teklif mektupları ile birlikte geçici teminatlarını, 1987 
yılı Ticaret Odası Sicil belgesini ve Noter tastikli imza sirkülerini dış zarfa koyacaklardır. 

5 — Teklif zarflan en geç ihale saatından 1 saat önce verilmiş olacaktır. 

6 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 7154 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu S.S. Elektrik Üretim ve İletim Müessese Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz Yatağan İşletme Müdürlüğü için toplam 800 Adet Band Silici ve Tam
bur Sıyırıcısı imal ettirilecektir. 

2 — Konu ile ilgili şartnameler; 
T E K S. S. Elektrik Üretim ve İletim Müessese Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Necati-

bey Cad. No : 3/1 Yenişehir/Ankara adresinden dilekçe mukabilinde temin edilebilir. (Bilgi 
için Tel: 230 21 21/22 77) Müessesemizle daha önce iş ilişkisi olmayan firmalar şartname ala
bilmek için dilekçelerine, oda sicil kayıt sureti, çalışmakta olduklan bankadan alacakları mali 
referans mektubu, tanıtıcı katalog ekleyeceklerdir. 

3 —Jhaleye iştirak edecek firmalar TSE kalite belgesine haiz olacaktır. 

4 — Teklifler engeç 8/6/1987 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki Mu
haberat Servisimizde bulundurulacaktır. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 7155 / 1-1 

SEKA Kastamonu Müessesesi Müdürlüğünden : 
Taşköprü/KASTAMONU 

BİR A D E T E L Y A F U Z U N L U K ANALİZÖRÜ (OPTİK) SATINALINACAKTIR 

Müessesemiz Laboratuar çalışmalarında kullanılmak üzere idari ve teknik şartnamesi 
esaslarında 1 adet elyaf uzunluk analizörü (optik) teklif isteme usulü ile satınalınacaktır. 

ihaleye ait tekliflerin engeç 1 Temmuz 1987 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar % 7,5 
nisbetindeki geçici teminatla beraber Müessesemizin Haberleşme Şefliğine ulaşması gerekmek
tedir. Posdada geciken teklifler, telgraf, teleks ve telef aksla yapılacak teklifler ile geçici temi
natsız teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmıyacaktır. 

İhale ile ilgili idari ve teknik şartnamemiz bedelsiz olarak Müessesemizden, İzmit'teki 
Genel Müdürlüğümüz İkmal Dairesi Başkanlığından veya SEKA Ankara, İstanbul ve İzmir 
Alım - Satım Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 

Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 7259 / 2-1 
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E G E Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdür lüğünden : 

D U Y U R U 
K Ö M Ü R NAKLİ V E Y Ü K L E M E i ş i Y A P T I R I L A C A K T I R . 

1 — Soma Bölgesi Işıklar A ve D - E panolar ında üretilecek + % 30 toleranslı 400.000 
ton kömürün Kısrakdere kömür tesisi silosuna taşınması ve boşaltılması. Dosya N o : 
302-ELİS/87-265 

2 — a) Deniş Bölgesi açık ocaklar ından üretilecek + Wo 30 toleranslı 500.000 ton kö
mürün Deniş kömür bandı bunkerine taşınması ve boşaltılması, 

b) Deniş bölgesi açık ocaklarında üzeri açılmış durumda mevcut + % 30 toleranslı 
500.000 ton kömürün yerinde damperli kamyonlara yüklenmesi işi, Dosya N o : 302-ELİD/87-8 

Kapalı Zarfla teklif almak suretiyle 8/6/1987 günü saat 15.30'da ihale edilecektir. 

3 — Konu ile ilgili şartnameler; 

— Ankara 'da TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından, 

— istanbul'da T K l istanbul Satınalma Müdür lüğünden, (Merkez Efendi Balıklı yolu 
Ata türk öğrenc i Sitesi karşısı Zeytinburnu/Istanbul) 

— Soma'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (13 Eylül Mahallesi Atatürk cad
desi Soma/Manisa) Adresinden Dilekçe ile bedelsiz olarak temin edilebilir. 

4 — Teklif mektupları en geç 8/6/1987 günü saat 15.00'e kadar Soma'da Müessese Mü
dürlüğümüz Genel Muhaberat servisine teslim edilecektir. 

5 — Postada gecikmeler dikkate alınmayacaktır . 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı yasaya tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta yada dilediğine vermekte serbesttir. 7318 / 2-2 

Güney Ege Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

M U H T E L İ F M A L Z E M E S A T I N A L I N A C A K T I R 

Şar tname 
İhale Gün Bedeli 

ihalenin Konusu Miktar ı Dosya N o . ve Saati T L . 

1- Üstübü 10.000 K g . 43.GELI/87-139 11/6/1987 1.000 
15.00 

2 - Deseto kamyon ve pikap 
yedekleri. 181 K a l . 2I5.GELI/87-164 12/6/1987 2.000 

15.00 

A - İhalelerimize ait şartnameler yukar ıda yazılı bedeller üzerinden, 
a) Ankara 'da; T K l Genel Müdür lüğü (Satınalma Dairesi Başkanhğından) 
b) istanbul'da; T K l Satınalma Müdürlüğünden (Merkezefendi Balıklı Y o l u "Ata tü rk 

Öğrenci Sitesi Karşıs ı" Zeytinburnu) 
c) İzmir 'de; G L l izmir İrt ibat Bürosu Şefliğinden (1487 Sokak Emren Apt . N o : 17/3 

Alsancak) 
d) Muğla 'da ; Müessesemiz Ticaret Müdür lüğünden (Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak 

Cad . N o : 1) dilekçe ile müracaat edilmek suretiyle temin edilebilir. 
B - ihalelerimize ait zarflar belirtilen günlerde saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma K o 

misyonu huzurunda açılacaktır. 
C - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

D - Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 7141 /2 -2 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz Kırıkkale Pirinç Fabrikasımn ihtiyacına istinaden 10 .MAK.4 No . lu dos
yamızdan 20 ton metalurjik külçe kurşun satınalınacaktır. 

B u işe ait teknik ve idari şartnameler Ankara 'da Genel Müdür lük İç Alım Şube Müdür
lüğünden, İs tanbul 'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim/İs tanbul adresindeki İstanbul Şube Mü
dürlüğünden temin edilebilir. 

ihaleye iştirak etmek isteyecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek
tuplarını kapalı zarf içerisinde engeç 4 Haziran 1987 günü saat 17.00'ye kadar Kurumumuz 
Genel Müdür lük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya ta
mamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

7255 / 1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fab
rikaları Müessese Müdürlüğünden : 

2 adet 10 tonluk diesel forklift, 4 adet 5 tonluk diesel forklift, 
1 adet paletli yükleyici, 2 adet dozer, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici, 1 adet lastik te

kerlekli ekskavatör (Beko) satın alınacaktır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun 'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — Ankara 'da Ziya Gökalp Cad. N o : 80 Kurtuluş - Ankara adresindeki Genel 

Müdür lüğümüz, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 87-1153 nolu dosyayla ilgil i

dir. Meşruhatlı Kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ile birlikte en geç 23/6/1987 günü saat 
14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çe
lik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları ilân olunur. 7257 / 1-1 

M . K . E . Kurumu Silah Sanayi Müessesesi Müdürlüğünden : 

Müessesemiz ihtiyacı olan 4 kalem lamel resim ve şartnamesine göre kapalı zarfla teklif 
almak suretiyle satın alınacaktır. 

Teklifler engeç 15/6/1987 günü saat 15.00'e kadar Müessesemiz Arşiv Şefliğine 
verilecektir. 

Geç verilen teklifler ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İstekliler şartnameyi Müessesemiz Alım Şefliğinden ücretsiz olarak temin edilir. 
Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 7258 / 2-1 

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

Ç İ M E N T O FABRİKASI D Ö N E R F I R I N I ÖN KALSİNASYONLU 
SİSTEME D Ö N Ü Ş T Ü R Ü L E C E K T İ R 

Pınarhisar Fabrikamızın ön ısıtıcılı kuru sistemle çalışan II No . lu döner fırınının ön 
kalsinasyonlu sisteme dönüştürülmesi ihalemiz için daha evvel 1/6/1987 günü saat 17.30 ola
rak ilân ettiğimiz son teklif verme tarihi 8/6/1987 günü saat 17.30'a uzatılmıştır. 

7399 / 2-1 
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T T K Sınırlı Sorumlu Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinden : 

1 — Aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen muhtelif malzeme satınahnacaktır . 

2 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif al ınmak suretiyle yapılacak ihalelerin son 
gün ve saatleri karş lannda gösterilmiştir. 

Cinsi : Muhtelif elektrik malzemesi, Miktarı : 38 Kalem, İhale Tarihi ve Saati : 8/6/1987 
Pazartesi 14.00 

3 — Teklif zarfları ihale günü saat 14.00'e kadar Üzülmez Taşkömürü İşletme Mües
sesesinin Üzülmezdeki Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. (Asma M a h . Türkiş Sok 
N o . 90 Üzülmez/Zonguldak) 

4 — Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de " Ü T İ . Müessesesi Ticaret 

Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

5 — Şartnameler Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdür lüğün

den temin edilebilir. 

6 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz. 

7 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

7389 / 1-1 

T E K S.S. Toroslar Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : 
A D A N A 

1 — Müessese Müdür lüğümüze ait muhtelif marka gerilim ve güçteki toplam 127 adet 
arızalı trafolar kapalı zarfla fiat ve teklif almak suretiyle şartnamesi esasları dahilinde ihale 
edilerek tamir ettirilecektir. 

2 — Bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 3.810,000,— T L . dir. 

3 — İhale dosyası K D V hariç 30.000,— T L . bedel karşılığında Müessesemiz Ticaret Mü
dürlüğünden satın alınacaktır. 

4 — İhaleye katı lma belgesi için (yeterlilik) başvuruları 15/6/1987 günü saat 17.00'ye 
kadar Kurtuluş M a h . 293 Sk. Adana adresindeki Müessese Müdür lüğümüz evrak kayıt servi
sine şartnamesinde istenen belgeler eklenmek suretiyle yapılmış olacaktır. Katı lma belgeleri 
23/6/1987 tarihinden itibaren verilecektir. 

5 — İhale 3/7/1987 günü saat 15.00'de Müessesemizin Kurtuluş M a h . 293 Sk. Adana 
adresindeki binasında yapılacağından teklifler engeç aynı gün saat 14.00'de kadar Müessese
miz evrak kayıt servisine verilip veya gönderilecektir. 

6 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır . 

7 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

7391 / 1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

ENDÜKSİYON O C A Ğ I İ T H A L EDİLECEKTİR. 

Eskişehir Makina Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 adet Endüksiyon Ocağı ithal 
edilecektir. 

ilgililerin Ankara Mithatpaşa Caddesi N o . 14 adresindeki Genel Müdür lüğümüz vez
nesinden veya Kemeraltı Caddesi Tophane Iş Merkezi Kat 3 Tophane/istanbul adresindeki 
Alım - Satım Bölge Müdürlüğümüzden T L . 10.000,— (onbin) karşılığında temin edecekleri 
şartnamemiz esasları dahilinde düzenleyecekleri teklif mektuplarını en geç 26/6/1987 günü 
17.30'a kadar Genel Müdür lüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdür lüğünde olacak şekilde gön
dermeleri rica olunur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

2886 sayılı Kanuna tabi olmayan şirketimiz malzemeyi alıp almamakta veya dilediğin
den almakta serbesttir. 

7331 / 1-1 

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : 

L Ü L E B U R G A Z 

1 — Türkgeldi Tarım İşletmesinin istihsali 6500 ton hububatın teklif alma suretiyle tahmil 
tahliye işi yaptırılacaktır. 

2 — Teklif verme 3 Haziran 1987 günü saat 14.00'e kadardır . 

3 — ihale ile ilgili şartname, işletmemizden veya Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü/An

kara'dan temin edilebilir. 

4 — işletmemiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 
,7393 / 1-1 

• 
Sümerbank Satınalma Müessesesi Müdürlüğünden : 

Kayseri Müessesemizin ihtiyacı aşağıda belirtilen Mensucat Boyası için kapalı zarf usu
lü teklif temini ile satınalınacaktır. 

Sulphur Black B R : 500 K g . (veya muadili) 

a) Son teklif verme tarihi 4/6/1987 günü saat 17.30,'a kadardır , 

b) Teklifler 1 ay opsiyonlu olacaktır, 

c) Bu işle ilgili şar tname Sümerbank Satınalma Müessesesi Boya ve Kimyevi Madde 

Servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
7397 / 1-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Bütün Ek ve Değişiklikleri ile) 1987 baskı
sı İşletme Müdürlüğümüzce yapılarak 1.600,— T L . ( K D V dahil) ücretle satışa 
sunulmuştur. 

Posta ile talepte bulunanlar 500,— T L . posta ücreti ile kitap bedelini T . C . Zira
at Bankası Ankara-Dışkapı Şubesi 30400/65 numaralı İşletmemiz hesabına gönderme
lerini ve buna ait banka dekontunu bir yazı ekinde İşletme Müdürlüğümüze bildirmele
ri gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

1/4/1987 tarihinden itibaren Resmî Gazete yıllık abone bedeli K D V dahil 31.500,— 
T L . ' d i r . Posta ile gönderilen abonelerimize 14.000,— T L . P T T ücreti ilave edilerek top
lam abone bedeli 45.500,— T L . dir. 

İlk defa abone olacak veya abonesini yenileyecek olan sayın abonelerimizin be
lirtilen ücreti veznemize yahut T . C . Ziraat Bankası Ankara - Dışkapı Şubesi 30400/37 
numaralı İşletmemiz hesabına yatırmaları ve buna ait banka dekontunu veya suretini 
abone olacağını belirten bir yazı ekinde Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme
si Müdürlüğü Ulus - Ankara adresine göndermelerini rica ederiz. 

İlgililere duyurulur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Prof .Dr . Zeynep Kork
maz (I - II. cilt, metin) ve ismet Gönülal (III cilt, belgeler) tarafından bugünkü dille 
yayıma hazırlanan ATATÜRK'ÜN BÜYÜK NUTUK'u İşletme Müdürlüğümüzce satı
şa sunulmuştur. I. hamur kâğıda krom-lüxs kapaklı olarak üç cilt K D V dahil 3.750,— 
T L . ye İşletmemiz Resmî Gazete satış bölümünden temin edilebilir. Posta ile taleplerde 
600,— T L . posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca NUTUK ' un ; İngilizce, Almanca, Fransızca baskılarının herbiri K D V da
hi l 1.500,— T L . ye İşletmemiz Resmî Gazete satış bö lümünden temin edilebilir. 

Posta ile taleplerde 500,— T L . posta ücreti ilâve edilmesi gerekmektedir. 
Toptan satışlarda indirim yapılır, istek sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 
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