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Kanun 

Kanun No. 3380 Kabul Tarihi : 12.6.1987 

Tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi 

M A D D E 1. — Çiftçilerden satın alınan ziraî ürünler için yapılan ödemelerden o yıl içinde 
tevkif yoluyla alınacağı tahmin olunan gelir vergisi toplamının yüzde 60'ını a şmamak üzere 
tarımın teşviki ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla bütçede bir ödenek tertip edilir. Bu ödene
ği T.C. Ziraat Bankasına aktarmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu bu ödeneği, çiftçiye düşük faizli kredi vermek, çiftçiye Devletçe yapı
lan çeşitli desteklemelerde kul landırmak, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçiyi destekleyici 
diğer tedbirleri almak üzere kul landırmaya, bununla i lgi l i usul ve esasları belirlemeye yetkili
dir. Bakanlar Kurulu bu ödeneğin tamamı veya bir kısımını T.C. Ziraat Bankasının sermaye 
artırımında da kullanabilir. 

M A D D E 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2454 sayılı Kanunla değişik 13 ün
cü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için ziraî mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 10 000 000 lirayı geçmemesi şarttır. 

M A D D E 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yatırım indiriminin konusu ve nis
peti başlıklı Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Devlet Planlama Teşkilatınca uygun görülen makine 
ve tesislerin ithali halinde, bu akt i f kıymetler yatırım indirimi uygulaması bakımından yeni 
ad olunur. 

M A D D E 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 88 inci 
maddesinin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar, faaliyette bulunulan ülke
nin vergi kanunlar ına göre beyan edilen vergi matrahlar ının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzu
atına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme 
edilmiş bir örneğinin Türkiye 'deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde mahsup edilebilecektir. 
Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bilanço ve 
kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması zorunludur. Faali
yette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyannamesi
nin, o ülke yetkili makamlar ından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve 
konsoloslukları , yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilci
lerine onaylatılarak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye 'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, 
Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır. 

Türkiye 'de Gelir Vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt için
deki kazanç ve iratlardan mahsup edilmez. 

Bu maddenin uygulamasıyla i lgil i usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı yetkilidir. 

M A D D E 5. — 3.6.1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı 
Kanunla değişik 7 nci maddesine aşağıdaki 22 numaral ı bent hükmü eklenmiştir. 

22. Diğer günlük gazetelerin yayınlanmadığı dinî bayramlarda münhası ran günlük ga
zete yayım ves satışı faaliyetlerinde bulunan gazeteciler cemiyetlerine ait bu müesseseler. 

Bu müesseselerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar Gelir Vergisi Kanu
nuna göre tevkifata tabi tutulmaz. 

M A D D E 6..— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunun 74 üncü 
maddesiyle değişen 8 inci maddesinin 9 numaral ı bendinin birinci paragrafı , parantez içi hük
mü aynen kalmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil, sermaye şirketleri, iktisadî kamu müesseseleri 
ile kooperatiflerin ve iş ortaklıklarının yatırım indiriminden yararlanan kazançları . 

M A D D E 7. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 2573 sa
yılı Kanunla değişik 7 numaralı bendinin sonuna gelmek üzere aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

Tam mükellefiyette yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar, faaliyette bulunulan ülke
nin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzu
atına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme 
edilmiş bir örneğinin Türkiye 'deki i lgi l i vergi dairesine ibrazı halinde gider olarak indirilebile
cektir. Denetim kuruluşlarınca hazırlanacak raporun ekinde yer alan vergi beyanlarının, bi
lanço ve kâr - zarar cetvellerinin o ülkedeki yetkili mali makamlarca onaylanması zorunludur. 
Faaliyette bulunulan ülkede denetim kuruluşu olmaması halinde, her yıla ait vergi beyanna
mesinin, o ülke yetkili makamlar ından alınan birer örneğinin mahallindeki Türk elçilik ve kon
soloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı mahiyetteki temsilcilerine 
onaylatı larak, aslının ve tercüme edilmiş bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibrazı yeterlidir. 

Türkiye 'de gider yazılan yurt dışı zararın, i lgil i ülkede de mahsup edilmesi ve gider ya
zılması halinde, Türkiye 'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsup veya gi
der yazılmadan önceki tutar olacaktır . 
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Türkiye 'de Kurumlar Vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt 
içindeki kazançlardan indirilmez. 

Bu bendin uygulamasıyla ilgil i usul ve esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı yetkilidir. 

M A D D E 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

G E Ç i C i M A D D E 24. — 1991 yılı sonuna kadar yurt dışı faaliyet zararlarını yurt içi 
kazanç ve iratlardan mahsup edecek mükellefler geçmiş beş yıllık faaliyet sonuçlarını Gelir 
Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 88 inci maddesindeki esaslara göre tevsik etmek zo
rundadırlar . 

GEÇİCİ M A D D E 25. — Bakanlar Kurulu , Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci mad
desinin 12 numaralı bendine göre vergiden müstesna tutulan kazançlar üzerinden, Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 8 numaralı bendi gereğince yapılacak vergi 
tevkifatı nispetini en çok yedi yıl süre ile " O " sıfır olarak tespit etmeye yetkilidir. 

GEÇİCİ M A D D E 26. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, yatırım teşvik ve ya
tırım indirimi belgesi almış olup, yatırımı devam eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik ek 3 üncü maddesi hükmün
den yararlanırlar. 

M A D D E 9. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 16 ncı madde 
eklenmiştir. 

G E Ç İ C İ M A D D E 16. — 1991 yılı sonuna kadar yurtdışı faaliyet zararlarını yurt içi 
kurum kazancından indirecek mükellefler geçmiş beş yıllık faaliyet sonuçlarını, Kurumlar Vergisi 
Kanununun bu Kanunla değişik 14 üncü maddesinin 7 numaralı bendindeki esaslara göre tev
sik etmek zorundadır lar . 

GEÇİCİ M A D D E — Bu Kanunun birinci maddesindeki amaçlara uygun olarak 1987 
yılında bütçede yeniden açılacak tertibe ödenek kaydetmeye ve bununla ilgili diğer işlemleri 
yapmaya Maliye ve G ü m r ü k Bakanı yetkilidir. 

M A D D E 10. — Bu Kanun 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

M A D D E 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

18/6/1987 

2863 Sayılı Kül tür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve B u Kanuna Bazı 

Maddeler Eklenmesi Hakk ında Kanun 

Kanun N o . 3386 Kabul Tarihi : 17.6.1987 

M A D D E 1. — 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3 üncü 
maddesinin (a) fıkrasının (6) ncı bendi ile (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(6) "Değer l end i rme" ; kültür ve tabiat varlıklarının teşhiri, tanzimi, kullanılması ve 
bilimsel yöntemlerle tanıtılmasıdır. 

b) Kısaltmalar : 

(1) " B a k a n l ı k " ; Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
(2) "Koruma Yüksek K u r u l u " ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek K u 

rulunu, 
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(3) "Koruma K u r u l u " ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunu, 
İfade eder. 

M A D D E 2. — 2863 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 7. — Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Bakan

lıkça doğrudan doğruya veya diğer i lgil i kurum ve kuruluşların uzmanlarının yardımlarından 
faydalanılarak yapılır. 

Yapılacak tespitlerde, kültür ve tabiat varlıklarının tarih, sanat, bölge ve diğer özellik
leri dikkate alınır. Devletin imkanları gözönünde tutularak, örnek durumda olan ve ait oldu
ğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı olarak 
belirlenir. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile i lgil i yapılan tespitler koruma 
kurulu kararı ile tescil olunur. 

Tespit ve tescil ile i lgi l i usuller, esaslar ve kıstaslar yönetmelikte belirtilir. 

Vakıflar Genel Müdür lüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mül
hak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bu
lunan cami, türbe , kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, sebil, mevlevihane, 
çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti, envanter -
lenmesi Vakıflar Genel Müdür lüğünce yapılır. 

Tescil kararlarının ilanı, tebliği ve tapu kütüğüne işlenmesi ile i lgil i hususlar yönetme
likle düzenlenir. 

M A D D E 3. — 2863 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 9. — Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlan çerçevesinde koruma kurulla

rınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkların
da, her çeşit inşaî ve fizikî müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya 
kullanımlarını değiştirmek yasaktır . Onar ım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen 
yıkma, kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır. 

M A D D E 4. — 2863 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Vakıflar Genel Müdür lüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mül
hak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde 
bulunan cami, türbe , kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeş
me ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi koruma kurulları kararı alın
dıktan sonra, Vakıflar Genel Müdür lüğünce yürütülür . 

Araş t ı rma, kazı ve sondaj yapılan alanların korunması ve değerlendirilmesi Bakanlığa 
aittir. 

M A D D E 5. — 2863 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (a) bendine bir fıkra ile mad
deye (f) bendi eklenmiş ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Koruma amaçlı imar planında kültürel amaçlara ayrılan tescilli yapıların, bu amaçla 
onarılıp değerlendirilmesi kaydıyla koruma kurullarının kararı ve Bakanlığın tasdiki ile bele
diyelerce kamulaştırılması yapılabilir. Maksadına uygun kamulaştırma yapılmadığı tespit edildiği 
takdirde yetki geri alınır. 

e) Kamulaşt ırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 2942 sayılı Kamulaşt ı rma Kanu
nunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre yapılır. 

O Sit alanı olması nedeni ile kesin inşaat yasağı getirilmiş korunması gerekli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, malikinin başvurusu üzerine bir başka ha-
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zine arazisi ile değiştirilebilir. Üzerinde bina, tesis var ise, malikinin başvurusu üzerine rayiç 
bedeli 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümlerine göre belirlenerek ödeme yapılır. 

Bu hükümle i lgil i usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

M A D D E -6. — 2863 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uy
gulamasını durdurur. Yapılanma hakları ile ilgili müktesep haklar yönetmelikle belirlenir. Ko
ruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma kurulu tarafından bir ay içinde geçiş dönemi 
yapı şartları belirlenir. İlgili valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar planını en geç 
bir yıl içinde koruma kuruluna değerlendirmek üzere vermek zorundadır lar . 

Koruma kurulunca uygun görülerek, belediye veya valilikçe, onaylanan koruma amaç
lı imar planının yürürlüğe girmesi ile geçiş dönemi yapı şartları ayrıca karar almaya gerek kal
madan kalkar. 

Koruma amaçlı imar planlarının, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 
bakımından kısmen değiştirilmesi; i lgi l i kuruluşlarca gerekli görüldüğü ve bu hususta koruma 
kurulu karar ı alındığı takdirde, koruma kurulu i lgil i belediyeye ve ayrıca i lgil i kurum ve kuru
luşlara yazı ite bildir ir . 

Değişiklik teklifi bu tebligattan sonra en geç bir ay içinde belediye meclisince karara 
bağlanır. Bu süre içinde gereken karar alınmadığı takdirde belediye meclisi karar ına lüzum 
kalmaksızın koruma kurullarınca karara bağlanan hususlarda değişiklik teklifi kesinleşir. 

Belediyeler plan hazırlık safhasında gerektiğinde Bakanlıktan teknik yardım isteyebilirler. 

M A D D E 7. — 2863 sayılı Kanunun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 18. — Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandırılması, ma
liklerinin müracaa t tarihinden itibaren üç ay içinde koruma kurulunca yapılır. Gruplandırı lan 
taşınmaz kültür varlıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandı rma ya
pılmadıkça, onar ım ve yapı esasları belirlenemez. 

Mahall î idareler, taşınmaz kültür varlığı parselinde, ek veya eklenti suretiyle yapılacak 
veya yeni inşa edilecek yapılara ait koruma kurulunca verilen kararlarda veya onaylanmış kültür 
varlığı projelerinde değişiklik yapamazlar. Ancak, inşa edilecek yapının fen ve sağlık şartları
nın mevzuata uygunluğunu kontrol ederler. 

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parselleri, taşınmaz kültür varlıklarının ma
hiyetine tesir edecek şekil ve surette ayrılamaz ve birleştirilemez. 

M A D D E 8. — 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İstisnalar ve muafiyetler 
Madde 21 . — Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım, onar ım, restorasyon, de

ğerlendirme, muhafaza ve nakil işleri ile bu maksatla hazırlanacak projelerin yapılması ve ar
keolojik kazılarda kullanılacak aletlerin alımı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu uygulanmaz. 

Birinci fıkranın uygulanmasına dair usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. 

Tapu kütüğüne "ko runmas ı gerekli taşınmaz kültür varl ığıdır" kaydı konulmuş olan 
ve I inci ve I I nci grup olarak gruptandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik 
sit alanı ve doğal sit alanı olmalan nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş ta
şınmaz kültür ve tabiat varl ıktan olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır . 

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bak ım, onar ım, restorasyon 
ve kazı ile müzelerin güvenliği için kullanılmak şartıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, M i l l i 
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Savunma Bakanlığı, Bakanlıkça ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her türlü 
araç, gereç, makine, teknik malzeme ve kimyevî maddeler ile altın ve gümüş varak, her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır . 

Koruma kurulları karar ına uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan ona
rım ve inşaat işleri Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara 
katılma paylarından müstesnadır . 

M A D D E 9. — 2863 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

a) Jeolojik, tar ih öncesi ve tarihî devirlere ait, jeoloji , antropoloji, prehistorya, arke
oloji ve sanat tarihi açılarından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, 
teknik ve ilmî özellikleri ile seviyesini yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlıkları; 

Her çeşit hayvan ve bi tki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları (sleks), volkan cam
ları (obsidyen), kemik veya madenî her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab ve kaçaklar, 
heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam eş
yalar, süs eşyaları (hulliyat), yüzük taşları , küpeler, iğneler, askılar, mühürler , bilezik ve ben
zerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez, papirüs , parşümen veya maden üzerine yazılı ve
ya tasvirli belgeler, tartı araçları , sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli 
kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya suluboya tablolar, muhalle-
fat (religue'ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve benzeri taşınır eşya
lar ve bunların parçaları , 

Halkın sosyal hayatını yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dahil, bi l im, din ve miha
niki sanatlarla i lgil i etnoğrafik nitelikteki kültür varlıkları. 

Osmanlı Padişahlar ından Abdülmeci t , Abdülaziz, V. Murat, I I . Abdülhami t , V. Meh
met Reşat ve Vahidettin'e ait ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın 
yurt içinde alınıp satılabilirler. 

Bu madde kapsamına girmeyen sikkeler bu Kanunun genel hükümlerine tabidir. 

M A D D E 10. — 2863 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 24. — Devlet malı niteliğini taşıyan korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat 

varlıklarının Devlet elinde ve müzelerde bulundurulması ve bunların korunup değerlendiril
meleri Devlete aittir. Bu gibi varlıklardan gerçek ve tüzelkişilerin ellerinde bulunanlar, değeri 
ödenerek Bakanlık taraf ından satın alınabilir. 

23 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen etnoğrafik mahiyetteki kültür varlıklarının 
yurt içinde alımı, satımı ve devri serbesttir. Alımı, satımı serbest bırakılacak etnoğrafik eserle
rin hangi devirlere ait olacağı ve diğer nitelikleri ile kayıt ve tescil şartları bir yönetmelikle 
belirlenir. 

Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Ata tü rk ' e ait korunması gerekli taşı
nır kültür varlıkları, Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı veya Ata tü rk Kültür, D i l ve Tarih 
Yüksek Kurumu'nca satın alınabilir. 

Ancak, bu tip eserlerden her ne suretle olursa olsun yurt dışına çıkarılacakların kontro
lü, Bakanlığa bağlı müzelerce yapılabileceği gibi bazı gümrük çıkış kapılarında bulundurula
cak ihtisas elemanlarınca da yapılabilir. Hangi kapılarda ihtisas elemanı bulundurulacağı bir 
yönetmelikte belirlenir. 

Yapılan kontrol sonunda bu tip eserlerden yurt dışına çıkmasında sakınca görülenler 
tespit edilerek değerlendirilmeleri yurt içinde yapılmak şartıyla, sahiplerine iade edilirler. 

Bu maddede belirtilen ve alım, satımı serbest bırakılan eserlerde Devletin rüçhan hakkı 
mahfuzdur. 
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M A D D E 11. — 2863 sayılı Kanunun Beşinci Bölümünün adı ile Sİ inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kül tü r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurul la r ı " 

Kuruluş , görev, yetki ve çalışma şekli 
Madde 51. — Yurtiçinde bulunan ve bu Kanun kapsamına giren korunması gerekli ta

şınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağ
lamak üzere, Bakanlığa bağlı "Kül tü r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek K u r u l u " ile 
Bakanlıkça belirlenecek bölgelerde "Kül tü r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul lar ı" kurulur. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restoras

yonuyla i lgil i işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek, 
b) Koruma kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, 
c) Uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek görüş vermek suretiyle, Bakanlığa 

yardımcı olmak. 
Koruma Yüksek Kurulu yılda en az ik i defa toplanır . Bakanlık gerekli gördüğünde ku

rulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin en az dörtte 
üçünün oyları ile karar verir. 

Koruma Yüksek Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

M A D D E 12. — 2863 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağadaki şekilde değiştirilmiştir. 

Koruma Yüksek Kurulu üyeliği -

Madde 53. — Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu aşağıda belirtilen 
üyelerden oluşur. 

Üyeler; 

(1) Bakanlık Müsteşarı , 

(2) Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, 

(3) Bakanlığın i lg i l i Müsteşar Yardımcısı, 

(4) Esk;i Eserler ve Müzeler Genel Müdürü , 

(5) Turizm Genel Müdürü , 

(6) Bayındırlık ve iskân Bakanlığının i lg i l i Genel Müdürü veya Yardımcısı, 

(7) Orman Genel Müdürü veya Yardımcısı, 

(8) Vakıflar Genel Müdürü veya Yardımcısı , 

(9) Koruma kurulları başkanlar ından Bakanlıkça seçilecek altı üye. 

Koruma Yüksek Kurulunun başkanı , Bakanlık Müsteşarıdır. 

Müsteşar bulunmadığı zaman yardımcısı Kurula başkanlık eder. 

M A D D E 13. — 2863 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu üyeliğinin sona ermesi, süresi ve huzur hakkı 

Madde 55. — Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarındaki tabiî üyelerin üyelik
leri, kurumlarındaki görevleri süresince devam eder. Koruma kurullarının Yükseköğretim Ku
rumu tarafından seçilen üyelerinin üyelikleri 5 yıl sürelidir. Bu üyeler i k i dönemi aşmamak 
şartıyla yeniden seçilebilirler. 
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Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları üyeleri Bakanın lüzum görmesi halinde 
kurumlarınca değiştirilebilir. 

Üyelikleri sona eren, ölen, istifa eden, hastalık ve görev gereği hariç, bir yıl içinde Ko
ruma Yüksek Kurulunun i k i , Koruma Kurulunun dört toplantısına katı lmayan veya bir yıl
dan fazla süre ile yurt dışına giden temsilci üyelerin yerine yeni üye seçilir. 

Kurul üyelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça tes
pit edilecek miktarda huzur hakkı ödenir. 

M A D D E 14. — 2863 sayılı Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Koruma kurullarının görev, yetki ve çalışma şekli 

Madde 57. — Koruma kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde 
olmak kaydıyla aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkilidir. 

a) Bakanlıkça tespit edilen veya ettirilen korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları
nın tescilini yapmak, 

b) Korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak, 

c) Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını belirlemek, 

d) Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip onamak, 

e) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının tes
pitini yapmak, 

f) Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanları
nın tescil kaydını kaldırmak, 

g) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile ilgili 
uygulamaya yönelik kararlar almak. 

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler, koruma kurul
larının karârlarına uymak zorundadır lar . 

Koruma kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. 
Başkam n yokluğunda kurula başkan yardımcısı başkanlık eder. 

Koruma kurullarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir. 

M A D D E 15. — 2863 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Koruma kurullarının oluşumu 

Madde 58. — Koruma kurulları aşağıda belirtilen üyelerden oluşur; 

a) Arkeoloj i , sanat tarihi, müzecilik, mimarî ve şehir plancılığı konular ında uzman
laşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek üç temsilci, 

b) Yükseköğretim Kurulunca, kurumlarının arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir
cilik bil im dallarından aynı daldan olmamak üzere i k i öğretim üyesi, 

c) Görüşülecek konu, belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkam veya teknik 
temsilcisi, dışında ise i lgil i valilikçe seçilecek teknik temsilci, 

d) Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğünden ik i teknik temsilci, 

e) Görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdür lüğü ile i lgil i ise Vakıflar bölge müdürü 
veya teknik temsilcisi, 
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O Görüşülecek konu, Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci. 

Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağırılabilir. 

M A D D E 16. — 2863 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK M A D D E — Bu Kanunun 6, 8,20, 65 inci maddelerinde geçen "Yüksek Kurul , bölge 
kurul lar ı" , "koruma kuru l la r ı " ; 54, 62 nci maddelerinde geçen "Yüksek K u r u l " , "Koruma 
Yüksek Kuru lu" ; "Bölge K u r u l u " , "koruma kuru l la r ı " ; 54 üncü maddede geçen "Yüksek 
K u r u l " , "Koruma Yüksek K u r u l u " olarak değiştirilmiştir. 

M A D D E 17. — 2863 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunla kurulması öngörülen kurullar teşkil edilinceye kadar, 
mevcut kurullar görevine devam ederler. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içerisinde çıkarılacak yönetmelik
ler düzenleninceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uy
gulanır. 

M A D D E 18. — 2863 sayılı Kanunun 22, 31, 52, 56, 59, 60, 61 ve Geçici 4 üncü mad
deleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

G E Ç İ C İ M A D D E — Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurullarının teşkilatlanması 
maksadıyla ik i ay içinde 190 sayılı Kanun H ü k m ü n d e Kararname eki cetvellerin i lgil i bölüm
lerine ilave edilmek kaydıyla Bakanlar Kurulunca kadro iptal ve ihdas edilir. 

M A D D E 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

22/6/1987 
• 

8/9/1971 Gün ve 1481 Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3387 Kabul Tarihi : 17.6.1987 

M A D D E 1. — Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki 
Ek Madde eklenmiştir. 

EK M A D D E 1. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Anayasa düzenine ve genel güvenli
ğe aykırı suçlarla i lg i l i ; İçişleri Bakanlığınca belirlenecek kişilerin veya bu suçlardan sayılan 
olayların faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini b i l 
direnlere para ödülü verilebilir. 

İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruyucu tedbir alınır. Bu kişilerin kim
likleri açıklanmaz. 

Verilecek ödülün miktarı , şekil ve ilana ait esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle yürütülür . 

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

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

22/6/1987 
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YÜRÜTME V E İDARE BOLUMU 

Tüzük 
Karır Sayısı : 87/11787 

Ekli " Y u r t Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair T ü z ü k " ü n yü
rürlüğe konulması; 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/6/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

İ. K. E R D E M 

Devlet Bak.-Başbakan Y r d . 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

M. O. S U N G U R L U 
Adalet Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Mal iye v e Gümrük Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

M . T . TİTİZ 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M . T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

H . C. GÜZEL 
Devlet Bakanı 

A. KARA EVLİ 
Devlet Bakanı 

K e n a n E V R E N 
Cumhurbaşkanı 

Z . Y A V U Z T U R K Y. A K B U L U T 
Mi l l i Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

M . EMİROĞLU i . S. GİRAY 
Mil l i Eğt. Genç. v e S p o r Bak. Bayındırlık v e i s k a n Bak. 

H . H . DOĞAN 

M . V . DINÇERLER 

Devlet Bakanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı V . 

V. HALEFOĞLU 

Dışişleri Bakanı 

M. KALEMLİ 
Sağ. ve Sos . Y a r d . Bak. 

M. V. DİNÇERLER 

Sanayi v e T icaret Bakanı V. 

Tarım O r m a n v e Kcyişlen Bakanı 

S. N. TÜREL 
E n e n i ve Tab i i Kaynaklar Bakanı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. 

A M. Y I L M A Z 
Kültür ve T u r i z m Bakanı 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışında Sürekli Görevlendireceği 
Memurlar ın Seçim Esaslarına Dair Tüzük 

BÎRÎNCİ B Ö L Ü M 
A m a ç ve Kapsam 

A m a ç 
Madde 1 — Bu Tüzüğün amacı; yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak me

murlar ve diğer görevlilerin gerekli ve yeterli yabancı dil bilgisi, mesleki bilgi , temsil yeteneği, 
sicil durumları ile bu niteliklerin tesbitine dair genel esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 — Bu Tüzük, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tâbi kuruluşlar personeli dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı 
teşkilatında sürekli görevlere atanacak memurlar ve diğer görevlilerini kapsar. 

İKİNCÎ B Ö L Ü M 
Yurtdış ında Görevlendirme Esasları 

Genel Şartlar 
Madde 3 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilâtında görevlendirilecek per

sonelinde aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Devlet Memurları Kanununda memuriyete giriş için aranılan genel şartları taşımak, 
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b) Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş kanunlar ında ve bunlara dayanılarak çıka
rılmış tüzük ve yönetmeliklerde aksi öngörülmemişse üniversite veya yüksek okul mezunu olmak, 

c) Bu Tüzükle belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak yabancı dil bilgisi ve mesle
k i ehliyet imtihanlarını kazanmak, 

d) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak, 

e) Olumlu sicil almış olmak, 

O Yurtdışına a tanmasına mani bir hali bulunmamak. 

Özel Şartlar 
Madde 4 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarına atanacak veya bu yer

lerde görevlendirilecek personelde, genel şartlara ilâve olarak; kurumca yürütülen hizmetlerin 
özelliğine göre yapılacak imtihanlarla i lgil i hususlar, yönetmeliklerde tesbit edilir. 

Yurtdışı teşkilâtında, ataşe ve ataşe yardımcısı dışında kalan idari ve mali işler ile şifre, 
koruma, telsiz gibi destek hizmetlerde çalıştırılacak personel; din hizmetlerinde imam-hatip, 
eğitim ve öğretim hizmetlerinde öğretmen olarak yurtdışına gönderilecek personelin yabancı 
dil bilgisi ile öğrenim durumu ilgili kurumca belirlenir. 

Bunların mesleki yetenekleri 8 inci maddeye göre tesbit edilir. 

Dışişleri Bakanlığındaki idari ataşelerin öğrenim durumu ile yabancı dil bilgisi bu Ba
kanlıkça belirlenir. 

Yabancı Di l ile Mesleki Ehliyet İmtihanları 

Madde S — Yurtdışında görevlendirilecek memurların tabi tutulacakları imtihanların 
"Yabancı Di l İ m t i h a n ı " ve "Mesleki Ehliyet İ m t i h a n ı " olmak üzere ik i bölümde yapılması 
esastır. 

Yabancı di l imtihanlar ında başarılı olamayanlar mesleki ehliyet imtihanına giremezler. 

Bu Tüzük hükümlerine göre yabancı dil ve mesleki yeterlikleri tesbit olunup yurtdışı 
görevlere a tanmış ve bu görevlerde en az ik i yıl çalışmış memurlar, müteakip yurtdışı sürekli 
görevlere a tanmalar ında imtihana tabi tutulmazlar. Ancak kurumunca lüzum görülmesi ha
linde yeterlik imtihanı yapılabilir. 

Yabancı dil ve mesleki yeterlik imtihanı kazanıp üç yıl içinde yurtdışı göreve atanma
yanlar, yeniden imtihana tabi tutulurlar. 

Yabancı D i l İmtihanı 

Madde 6 — Yurtdışı göreve atanacak personelin yabancı dil imtihanlarının İngilizce, 
Fransızca, Almanca dillerin birinden yapılması esastır. 

Ancak, özel mevzuat ında başka bir di l in öngörülmesi veya hizmetin gerektirmesi halle
rinde di l imtihanı diğer yabancı dillerin birinden de yapılabilir. 

Üniversitelerin veya yüksek okulların yukarıda sayılan veya hizmetin gerektirdiği dille
re ait f i loloj i bölümlerinden veya yabancı dilde eğitim yapan fakültelerinden mezun olanlar 
yahut yurtdışında lisans veya lisansüstü öğrenim görenler dil imtihanına tabi tutulmazlar. 

İmt ihan Şekli ve Değerlendirme 
Madde 7 — Yabana d i l imtihanı yazılı ve sözlü olmak üzere ik i bö lümde yapılır ve ya

zılı imtihanı kazanamayanlar sözlü imtihana alınmazlar. 

Yazılı İmtihan; 
a) Yabana dilden Türkçeye, Türkçeden yabancı dile çeviri yaptırılmak, 
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b) Diplomatik temsilcilik ve konsolosluklara ataşe ve daha yukarı unvanla atanacak
lar için yabancı dilden kompozisyon yazdırılmak, 

suretiyle yapılır. 

Sözlü İmtihan mülakat şeklinde yapılır. 

Başarılı sayılmak için imtihanların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan 
alınması şarttır . 

Mesleki Ehliyet İmtihanı 

Madde 8 — Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek per
sonel hizmetin gerektirdiği mesleki bilgi ve ehliyetlerinin tespiti için imtihana tabi tutulur. 

Bu imtihanın konular ı , hizmetin gerekli kıldığı alanlara ağırlık verilmek kaydıyla ku
rumlarınca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit edilir. 

Kurumlar ında daire başkanlığı veya daha üst görevlerde çalışmış olanlarla bölge veya 
i l müdürlüğü yapmış bulunanlar, bu görevlerde toplam bir yıl çalışmış olmaları şartıyla mes
lek bilgisi imtihanına tabi tutulmazlar. 

Mesleki Ehliyet İmtihanının Şekli 

Madde 9 — Mesleki ehliyet imtihanı , yazılı veya sözlü olmak üzere i k i bölümde yapı
labilir. 

Sözlü İmtihan mülakat şeklinde yapılır. 

İmtihan tavan puanı 100 üzerinden değerlendirilir. Mesleki ehliyet imtihanlarına katı
lan adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı veya sözlü imtihanlarda en az 60 puan almaları 
şarttır. 

İmt ihan Kurulları 

Madde 10 — İmt ihan kurulları i lgil i bakanın veya atamaya yetkili en yüksek amirin 
onayı ile; 

a) Yabancı di l için, yüksek öğretim kurumlarının fi loloji veya yabancı di l bölümün
den iki öğretim üyesi ile bu Tüzük veya daha önce yürürlükte bulunan Kamu Kurum ve Kuru
luşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
göre yapılan yabancı di l imtihanında başarı gösteren kurum mensubu bir kişiden, 

b) Mesleki ehliyetin tespiti için, üst derecedeki görevliler arasından seçilecek üç kişi 
ile gerekli görüldüğü takdirde, üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılacak bir öğretim üye
sinden, 

teşekkül eder. 

Temsil Yeteneği 

Madde 11 — Kamu kurum ve kuruluşlarında yurtdışı teşkilâtlarında görevlendirilecek
lerin temsil yeteneklerinin tespitinde; mi l l i şuur, genel kültür, görgü kuralları bilgisi, fiziksel 
yapı, temizlik ve giyimi, örf ve adetlere bağlılık, ahlakî durum, tutum ve davranış , muhite 
intibak gibi nitelikler aranır . 

Sözlü meslek bilgisi imtihanlar ında imtihan kurulu, ilgiliye bu nitelikleri yönünden 100 
üzerinden, ayrıca not verir. Bu notlar ilgilinin temsil yeteneğinin belirlenmesinde gözönünde 
bulundurulur. 
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Sicil Durumu 

Madde 12 — Yurtdışında görevlendirilecek memurlar ın, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 121 inci maddesine göre düzenlenen sicil yönetmeliği esasları dahilinde, olumlu 
sicil almış olmaları şarttır. 

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Çeşitli Hükümler 

Atamalar 

Madde 13 — Yurtdışına atamalarda; atanılacak ülke, yürütülecek hizmet; ilk defa yurt
dışına göndermelerde ise imtihandaki başarı sırası esas alınır. 

Yurtdışına Atanan Memurlar ın Eğitimi 

Madde 14 — Yurtdışına sürekli görevle atananlar, yurtdışına gönderilmeden önce g ö - ' 
revlerinin özelliğine göre Başbakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde eğitime tabi tutulurlar. 

Yurtdışı Göreve Atanamayacaklar 

Madde 15 — Durumlar ı , kurumlarının teşkilât kanunları ile bu Tüzük ve bu Tüzüğe 
uygun olarak çıkarılacak yönetmeliklere uymayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler, Dev
letin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurtdışında bölücü teşkilâtlarla işbirliği yapanlar, 
daha önce yurtdışında borç bırakanlar veya başarısızlığı veya temsil yeteneği veya göreve liya
kati ile i lgil i olarak olumsuz sicil alanlar, içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlıkları bu
lunanlar yurtdışında görevlendirilemezler. 

A taman ın Ertelenmesi ve Merkeze Al ınma 

Madde 16 — Haklar ında ceza kovuşturması veya kınamadan daha ağır bir cezayı ge
rektirebilecek disiplin kovuşturması açılanların dış göreve a tanmalar ı , kovuşturma sonucuna 
kadar ertelenebilir. 

Yurt dışına atanabilmek için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar
la bu nitelikleri yitirenler, haklarında birinci fıkrada belirtilen nitelikte kovuşturma açılanlar, 
süre beklemeden merkeze alınabilirler. 

Dayanak 

Madde 17 — Danıştay 'ca incelenmiş olan bu Tüzük, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Yurtdışı Teşkilâtı Hakk ında 189 sayılı Kanun H ü k m ü n d e Kararnamenin 11 inci maddesine 
dayanılarak düzenlenmiştir. 

Geçici Madde — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendire
ceği Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce 
yapılmış yabancı dil ve mesleki ehliyet imtihanlarında yeterliliği tespit edilmiş olanlardan yurt 
dışına atananlar ile imtihan tarihinden itibaren üç yıl geçmemiş olanlar ayrıca imtihana tabi 
tutulmazlar. 

Yürürlük 

Madde 18 — Bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürü tme 

Madde 19 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 
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Yönetmelik 

İstanbul Teknik Üniversitesinden : 

İs tanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurt lan Yönetmeliği 

I — B Ö L Ü M 
Genel Hükümler 

Kapsam 
Madde 1 — Bu yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yö

netimi, işletilmesi ve denetimi ile ilgili hususları kapsar. 

A m a ç 
Madde 2 — Bu yönetmeliğin amacı; yurt ihtiyacı olan İstanbul Teknik Üniversitesi öğ

rencilerinin İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurt lar ında, toplumsal ve kültürel gelişmele
rine yardım etmek, sağlıklı, temiz, ucuz ve huzur içinde barınmalarını imkanlar nispetinde 
sağlamak için usul ve esasları belirlemektir. 

Tanımlar 

Madde 3 — Bu yönetmelikte; , 
a) İstanbul Teknik Üniversitesi " Ü n i v e r s i t e " , 
b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bü tün öğrenci yurtlarının idaresinden sorum

lu yurtlar yönetim kurulu "Yöne t im K u r u l u " , 

c) İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı "Daire Baş
kanlığı" , 

d) İstanbul sınırları dışındaki yurtlar için Yönetim Kurulu yerine kaim olmak üzere 
oluşturulan yürü tme kurulları "Yöne t im K u r u l u " , 

e) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bü tün öğrenci yurtları " Y u r t " olarak tanım
lanmıştır. 

I I — B Ö L Ü M 
Yönetim 

Organlar 

Madde 4 — İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurt larında yönetim organları ; 
a) Yurt Müdürler i , 
b) Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, 
c) Yürütme kurulu (İstanbul dışındaki istanbul Teknik Üniversitesi yurt larında), 
d) Yurtlar Yönetim Kurulundan oluşur. 

Yurt Yöneticileri 
Madde 5 — Yurt yönet iminden sorumlu olanlar sırasıyla Yurt Müdürü ve Daire Baş

kanıdır. 

Yurt Müdürü 
Madde 6 — Daire Başkanına, istanbul dışındaki yurtlarda ilgil i Dekan veya Yüksek

okul Müdürüne karşı sorumlu olarak, genel hükümlere göre atanan Yurt Müdürünün görev 
ve yetkileri şunlardır: 

a) Öğrenci yurtlarının düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve 2 nci maddede belirti
len amacın gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Yurt Yönetim Kurulu Kararlarını 
uygulamak ve gerektiğinde önerilerini Daire Başkanına, bildirmek, 

b) Yurtta kayıtlı olmayanların barındırı lmaması için gerekli tedbirleri almak, 
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c) Yatak odaları dahil olmak üzere, yurdun her yerini denetlemek, 
d) Yönetmeliğin 18, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen hallerde öğrencilere, takdire 

bağlı olarak "Uyarma" , " K ı n a m a " ve "Beş güne kadar (5 gün dahil) geçici uzaklaş t ı rma" 
cezası vermek, 

e) Amir ler i tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Daire Başkanı 
Madde 7 — Yurtların yönetiminden, Rektör ve Yurtlar Yönetim Kuruluna karşı so

rumlu olarak, genel hükümlere göre atanan Daire Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Üniversiteye bağlı bü tün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak 

işletilmesini sağlamak, 

b) Yurt Müdürleri taraf ından kendisine iletilen yurtlarla ilgili sorunları çözümlemek 
veya Yönetim Kuruluna iletmek, 

c) Yurt M ü d ü r ü n ü n yetkilerini, gerektiğinde bütün yurtlar için kullanmak, 
d) Yurtlar hakkında, Yönetim Kurulunca alınan genel nitelikteki kararların İstanbul 

dışındaki kampuslarda bulunan Yurt Müdürlükleri ile diğer ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 

e) Bu yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak. 

Yurtlar Yönetim Kurulu 
Madde 8 — a) Kurutuş ve İşleyişi : Yurtlar Yönetim Kurulu, Rektör 'ün görevlendi

receği bir öğretim üyesinin başkanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi Kampusü Yurt Müdürleri 
arasından rektör taraf ından seçilecek bir kız, bir erkek Yurt Müdürü , Daire Başkanı ve Üni
versite Yönetim Kurulunun Üniversitede görevli akademik personel arasından seçeceği üç kişi 
olmak üzere, yedi kişiden oluşur. Kurul yılda en az üç kere toplanır. Ayrıca, Rektör veya yö
netim Kurulu Başkanının gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrının Yönetim Kurutu Baş
kanı tarafından kabul edilmesi halinde de toplanabilir. Başkan toplantıya katılmadığı takdirde 
bu görevi en kıdemli öğretim üyesi yürütür . 

b) Görevleri : 

1 — Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararlarını almak, yurtlarda 
uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirlemek, 

2 — Yurtlara alınacak öğrencilerin kabul şekli ve sıralama esaslarım tespit etmek ve 
bu esaslara göre başvuran öğrencilerin yurtlara alınıp alınmayacağına karar vermek, 

3 — Rektör veya Daire başkanı tarafından getirilen yurtlarla i lgi l i istekleri karara 
bağlamak, 

4 — Yönetmeliğin 20 ve 21 nci maddelerinde gösterilen öğrencilerin yurttan geçici veya 
kesin olarak çıkarılmalarına takdire bağlı olarak karar vermek, 

5 — Bu yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yapmak. 

Yürütme Kurulu 
Madde 9 — a) Kuruluş ve İşleyişi : İstanbul i l i sınırları dışında bulunan Üniversite 

Kampuslarındaki Yurtlar için Yönetim Kurulunca verilecek kararlar çerçevesinde, o yurtların 
yönetiminden sorumlu olmak üzere her yurt için ayrı bir yürütme kurulu oluşturulur. Beş k i 
şiden oluşturulacak yürütme kurulu, i lgi l i yurt müdürü tabii üye olmak üzere, i lgi l i Dekan 
veya Yüksekokul Müdürü tarafından gösterilecek i k i misli aday arasından Yönetim Kurulun
ca seçilir. Kurul yılda en az üç kere toplanır. Ayrıca rektör , i lgili dekan veya Yüksekokul Mü
dürü ya da yürütme kurulu başkanının; gerek görmesi veya üyelerden gelen çağrının yürü tme 
kurulu başkanı tarafından kabul edilmesi halinde de toplanabilir. 

b) Görevleri; 

1 — Yönetiminden sorumlu olduğu yurtların yönetim ve denetimine ilişkin olarak Yö
nelim Kurulunun aldığı kararları uygulamak. 
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2 — Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde başvuran öğrencilerin kabul edi
lip edilmemesine karar vermek, 

3 — Rektör , i lgil i Dekan veya Yüksekokul Müdürü , Yurt Müdürü veya Yürütme Ku
rulu üyeleri tarafından getirilen yurtlarla ilgili istekleri karara bağlamak, 

4 — Yönetmeliğin 20 ve 21 nci maddelerinde gösterilen yurttan geçici veya kesin çıkar
ma cezalarını takdire bağlı olarak vermek veya vermemek, 

5 — Bu yönetmelikle Yönetim Kuruluna verilen diğer görevleri yapmak. 

I I I — B Ö L Ü M 
işleyiş 

Yurtların Olağan Açılma ve Kapanması 
Madde 10 — Yurtların olağan açılma ve kapanma tarihleri Yurt Yönetim Kurulu ta

rafından tespit edilir. 
Yaz ve sömestr tatillerinde yurtta kayıtlı öğrencilerin hangi koşullarda yurtlarda kala

bilecekleri Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından kararlaştırılır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen şenlik, spor, kurs, staj ve seminer 

gibi etkinliklere katılacak olan öğrenciler ile yaz aylarında yurtlarda misafir olarak kalmak 
isteyen öğrencilerin yurtlarda barındırılabilmeleri, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektör 'ün 
(İstanbul dışındaki kampuslarda ilgil i Dekan veya Yüksekokul Müdürü 'nün) onayı ile müm
kündür. 

Yurtların Olağanüstü Kapatı lması 
Madde 11 — a) Yurtta kalan öğrencilerin, huzur ve güvenliğini sarsıcı ya da yok edi

ci olayların çıkması, 
b) Yurdun bir bö lümünün dahi olsa; yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı amaçlarla 

ya da yurt yönetiminin izni olmayan faaliyetler için kullanılması, 
c) Yurtta, yurt öğrencisi olmayan kişilerin uyarıya karşın, kalmayı sürdürmeleri , 
ç) Yurdun genel düzeninin bozulması, yönetimin çalışma ya da öğrencilerin güven içinde 

bar ınma olanaklarının kalkması , 
d) Yetkili mercilerin emirlerini dinlemeyerek, bir kısım öğrenciler tarafından da olsa 

yurdun işgal edilmesi ya da toplu direnişe geçilmesi hallerinde, yurt süreli ya da süresiz kapatılır. 
Kapatma kararı vermeye ve süresini tespit etmeye Yurt Yönetim Kurulu önerisi üzerine 

Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde Rektör de ka
patma kararı verebilir. Ancak, bu halde Rektör kapatma kararını bir hafta içinde Üniversite 
Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak zorundadır . Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararı ke
sindir. 

e) Yurdun bu şekilde kapatı lması halinde tüm öğrenciler derhal yurdu boşal tmak zo
rundadırlar. Öğrencilerin yurdu kendiliklerinden boşaltmaması halinde, güvenlik kuvvetlerince 
yurt boşaltılır. 

Yurtlara Kayıt (Başvuru) 
Madde 12 — Yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler Yönetim Kurulunca tespit edilen ta

rihlerde başvuru formları ile birlikte aşağıda gösterilen belgeleri yurt idaresine vermek zorun
dadırlar. 

a) İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci belgesi, 
b) Ailesinin, kayıt yaptırılacak yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ika

met ettiğine dair belge, (Başkalarının yardımı olmadan şehir içi nakil araçlarından yararlana
mayan felçli, bir veya i k i kolu veya bacak veya ayağı olmayan veya âmâ veya sağır ve dilsiz 
olan özürlüler ile Yönetim Kurulunca özürleri kabul edilen diğer özürlü öğrenciler için bu bel
ge yerine durumlarını doğrulayan belge aranır . ) 

c) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezinden alınan rapor, 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayla: 7 



Sayfa : 18 R E S M Î GAZETE 24 Haziran 1987 — Sayı : 19497 

d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak, sabıka kaydının olmadığına dair belge (Tak
sirli suçlar hariç) ile ayrıca toplu veya bireysel olarak anarşik olaylara katı lmadıklarına dair 
Emniyet Makamlar ından alacakları belge, 

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için Emniyet Makamlarından alınacak, Türkiye 'de otur
ma izni verildiğine dair izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisi ve İnterpol den alaca
ğı sabıka kaydının olmadığına dair belge, 

f) Bu yönetmelikle beraber yurtlarla i lgil i bü tün kural ve kararlara aynen uymayı ka
bul ve taahhüt ettiklerine dair belge. 

Yurtlara Kabul 
Madde 13 — Madde 12'de belirtilen şartları taşıyan öğrencinin kendisi ve ailesinin ge

çim durumu ile başarı durumu başta olmak üzere, Yönetim Kurulunun saptadığı sıralama esas
ları ve yurtların kontenjanı dikkate al ınarak verilen puanlara göre hazırlanan ve ilan edilen 
esas sıralama listeleri uyarınca öğrencilerin kesin kaydı yapılır. 

İlk kayıtlarda yetiştirme yurt lar ında barındırılmış öğrenciler ile parasız yatılı öğrencile
re öncelik tanınır . Otuz yaşını bitirenler ile normal eğitim-öğretim süreleri kadar yurtlarda ba
rınan öğrenciler, yeniden öğrenim hakkı kazanmış olsalar dahi yurtlara kabul edilmezler. (12 
nci maddede durumları belirtilen özürlü öğrenciler bu hükmün dışındadır.) 

Yurtlara Giriş ve Çıkışlar 
Madde 14 — Yurtlara giriş ve çıkış saatleri Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulları 

tarafından saptanır . Erkek ve kız öğrenciler velilerinin yazılı onayı olduğu takdirde geceleri 
veya hafta tatillerini yurdun dışında geçirmek için izin alabilirler. Ancak, yurda dönüşlerinde 
belirtilen yerlerde kaldıklarına dair imzalı izin dönüş belgesi getirmek zorundadır lar . 

Öğrenci bir sömestr içerisinde hafta sonları ve resmi tatil günleri hariç geçerli mazeret 
beyan etmek kaydıyla süreli veya devamlı olmak üzere onbeş gün izin alabilir. 

Yurtlarda Kalış Süresi 
Madde 15 — Yurtlarda kayıt, bir yarıyıl ile sınırlıdır. Bir önceki yıl veya yarıyılda yurtta 

kalmış olmak, onu izleyen eğitim-öğretim yılında da öğrenciye yurtta kalma hakkını vermez. 
Yurtta kalabilmek için her yarıyıl başında öğrencinin yeniden kayıt yaptırması gerekir. Ayrıca 
öğrenciler yurtlarda devam ettikleri öğrenim kurumunun normal süresi kadar kalabilirler. Bu 
süre içinde öğrenimlerini bitirmemiş olanların yurtla ilgileri kesilir ve bir daha yurtlara alın
mazlar. Ara sınıflarda yurda girenlerin yurtta kalma süreleri ise; geri kalan normal eğitim sü
resi kadardır. Ancak, 12 nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen özürlülere eğitimlerini bitirinceye 
kadar bar ınma hakkı tanınabilir . 

Yurtlardan Çıkış 
Madde 16 — a) İzinli veya Raporlu Öğrenciler: Üniversite'den bir veya ik i yarıyıl izin 

alan öğrencilerin kayıtları silinir ve bu süreler içerisinde yurtlarda kalamazlar. Ancak, bu öğ
renciler yeniden sıralamaya tabi olmadan takip eden yıl veya yarıyılda yurtlara öncelikle yeni
den kaydedilirler. Boş yer olmaması halinde, yer açılıncaya kadar hakları saklı tutulur. 20 günden 
fazla raporlu olan öğrencilerin ise, bu süreler içerisinde yurtta kalmaları Yönetim Kurulunun 
kararına bağlıdır. 

b) Cezalı Öğrenciler: "Üniversiteye Devamdan Men Edilme Cezas ı" alanların yurt ile 
ilişiği kesilir. Bunların yurtlara yeniden alınmaları Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulunun 
takdirine bağlıdır. 

c) Mezun Olan Öğrenciler: Üniversiteden mezun olan öğrenciler mezuniyet tarihin
den itibaren yurttan ayrılmak zurundadır lar . 

d) İlişiği Kesilen Öğrenciler: Üniversite ile her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen 
öğrencilerin yurtla da ilişiği kesilir. 

e) Diğer Haller: Yurt yönetimince verilen izin süresinin bitmesinden itibaren üç gün 
içinde, makul bir mazereti olmaksızın yurda dönmeyen öğrencilerle izinsiz ve mazeretsiz ola
rak üç gün üst üste yurda gelmeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulu kararı 
ile yurtla ilişkileri kesilir. 
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I V — B Ö L Ü M 
Disiplin 

Disiplin Cezaları 
Madde 17 — Disiplin Cezaları Şunlardır: 
a) Uyarma: Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı 

ile bildirilmesidir. 
b) Kınama: Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bi ldi-

rilmesidir. 
c) Yurttan Geçici Çıkarma: Öğrencinin yurtlarda geçici bir süre içerisinde harmanla

yacağının kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. 
d) Yurttan Kesin Çıkarma: Öğrencinin yurttan sürekli olarak çıkarıldığının kendisine 

yazı ile bildirilmesidir. Bu cezayı alanlar, bir daha Üniversite yurtlarına alınmazlar. 

Uyarma Cezası 
Madde 18 — Uyarma cezasını gerektiren f i i l ve haller şunlardır: 
a) Ziyaretçilerini, bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek, 
b) Yatakhane, kantin ve benzeri yerler ile okuma oda ve salonları, koridorlar gibi ge

nel yerlerde gürültü yapmak veya yüksek sesle konuşmak, 
c) Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmek, 
ç) Yurt içinde gelişi güzel davranışları alışkanlık haline getirmek, yatakhane dışında 

pijama, gecelik ve yurt içinde yasaklanmış giysilerle dolaşmak, 
d) Yurt bina ve eşyasının temizliğine özen göstermemek, 
e) Yurt yatakhanelerinde kokan ve bozulmağa elverişli yiyecekler bulundurmak, 
f) Su, elektrik ve havagazı gibi maddelerin tüketiminde savurganlığa sebep olmak, 
g) Yatağını düzeltmemek, 
h) Yatakhanelerde müşterek kullanılan masa, sandalye, etajer gibi yurt eşyasının te

mizliğine özen göstermemek, (Uyulmadığı takdirde odada barınan tüm öğrenciler için bu fık
ra hükmü uygulanır.) 

ı) Şahsi eşyalarını, yurt yönetimince konulan düzene uygun olarak bulundurmamak,' 
i ) Yukarıda sayılan fi i l ve hallere benzer davranışlarda bulunmak. 

Yukarıda belirtilen f i i l ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir. 

Kınama Cezası 
Madde 19 — Kınama cezasını gerektiren f i i l ve haller şunlardır: 
a) Yatakhane, banyo ve okuma salonları ile, diğer çalışma ve dinlenme alan ve salon

larını, kantin ve benzeri yerlere girip çıkmada yurt yönetimince belirlenen zaman tablosuna 
uymamak, 

b) Yurt yönetimince gerekli görülen zamanlarda dolap, sandık ve bavul vb. özel eşya
larını yurt yönetiminin denetimine açık bulundurmamak, 

c) Yurtta, kantin ya da yurt yönetiminin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek 
yemek, 

ç) Bu amaçla ayrılan yerler dışında araç ve gereçler kullanarak elektrik tüketimine ve
ya arızasına neden olmak, 

d) Yurtta yemek, çay ve kahve gibi yiyecek ve içecek hazırlamak elektrikli, ispirtolu 
ve gazlı vb. araç-gereçler bulundurmak veya kullanmak. (Sahibi belirlenemediği takdirde odada 
barınan tüm öğrenciler için bu fıkra hükmü uygulanır.) 

e) Yurt içinde herhangi bir şey satmak ve bağış toplamak, 
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f) Yurt yönetiminin telefonları ile izinsiz konuşmak, 
g) Yurt araç ve gereçleri ile hizmetlilerini özel işlerde kullanmak, 
h) Yurdun herhangi bir yerine açık saçık resimler çizmek ya da asmak, 
ı) Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işleri karıştırmak ya da güçleştirmek, 
i ) Yurtta bulunması gerekli zamanlarda, izinsiz olarak yurttan ayrılmak, 
j ) İzin dönüş belgesi getirmemek, 
k) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak, 

I) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, 

Yukarıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir. 

Yurttan Geçici Çıkarma Cezası 
Madde 20 — Yurttan geçici ç ıkarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şun

lardır : 

a) Yurt içinde çirkin sözler söylemek, arkadaşlarına ya da başkalarına f i i l i saldırıda 
bulunmak, hakaret etmek, tehdit etmek ve küçük düşürmek, 

b) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak, 

c) Yurt içinde kumar aletleri ile her çeşit oyun oynamak, oynatmak ya da kumar alet
leri bulundurmak, 

ç) Yurt eşya ya da malzemesini yurttan dışarı ç ıkarmak, 
d) Yurt yönetiminin veya soruşturmacılarının çağrılarına uymamak ya da çağrı yazı

larını almaktan kaçınmak ya da geçersiz kılmak, 

e) Yurtlarda çalışanların onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak, 
0 Yurt yönetiminin astığı ya da izni ile asılmış duyuruları koparmak, yır tmak, değiş

tirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak ya da bozmak, 
g) Yurt görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek, 
h) Yurdun giriş ve çıkış saatlerine uymamak, 
ı) Velilerinin yazılı izini olmadan geceyi yurdun dışında geçirmek, 

i) Yurdun sağlık, düzen, huzur ve disiplininin sağlanması için yurt yönetimince veri
len ve duyurulan emirlere uymamak, 

j ) Yurt öğrencisi olmayan bir şahsın yurda girişini sağlamak, sağlamaya teşebbüs et
mek ya da yurt imkanlar ından yarar landırmak ya da yarar landırmaya teşebbüste bulunmak, 
(Tespit öğrenci yatakhanelerinde yapıldığı takdirde bu fıkra hükmü, odada bar ınan tüm öğ
renciler için uygulanır.) 

k ) Yukar ıda sayılan f i i l ve hallere benzer davranışlarda bulunmak, 

Yukar ıda belirtilen fiil ve hallerin tekrarında bir üst ceza uygulanabilir. 

Yurttan Kesin Çıkarma Cezası 

Madde 21 — Yurttan kesin çıkarma cezasını gerektiren f i i l ve haller şunlardır : 
a) Yurtta hırsızlık yapmak, 

b) Yurt ve Üniversite öğrencilerini tehdit etmek, bunlara karşı toplu ya da yalnız, ya
zılı ya da sözlü küçük düşürücü demeçte bulunmak, ya da başkalarını buna özendirmek ya 
da kışkır tmak, bunlara f i i l i saldırıda bulunmak, 

c) Yurdun içinde ya da dışında iffete aykırı harekette bulunmak, 
d) Üzerinde ya da kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silah, patlayıcı madde, 

kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bıçak, saldırma, şişli baston, sustalı, çakı , pala, kılıç gibi 
her türlü kesici-delici alet, topuz, topuzlu kamçı , muşta , taş, sopa, demir ve lastik çubuk, bo
ğucu tel, zincir gibi her türlü bereleyici ya da boğucu araç, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, ecza 
her türlü zehirler, her türlü şiş, gaz maddeleri ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere 
özel nitelikte olan benzeri madde ve alet bulundurmak, 
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e) Devlet yönetimine veya yöneticilerinin herhangi birisine karşı veya yönetimin bir 
kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, kışkır tmak, bu gösteriye kat ı lmak, 
yurt içinde toplantı ya da tören düzenlemek, söylev vermek, 

f) Yurdun bina ve tesislerini bir bö lümünü veya tümünü işgal etmek, bu bina ve tesis
lerinden bir kısmını veya tümünü dernek, kulüp veya benzeri çalışmalar için kullanmak, 

g) Hangi nedenle olursa olsun, yurt görevlilerinin görevlerini yapmasına engel olmak, 

h) Yur t binası içinde ya da dışında Devletin güvenlik kuvvetlerini hangi nedenle olur
sa olsun karşı gelmek, hakaret etmek, müessir fiilde bulunmak ya da silah kullanmak, 

ı) M i l l i b i r l ik ve bütünlük duygularını zedeleyici ya da bozucu amaçla yurtlarda ya
bana bayrak asmak, sembol kullanmak, marşlar söylemek, ideolojik resim taşımak ya da benzer 
uğraşlarda bulunmak, 

i) Her ne şekilde olursa olsun yasa dışı örgütlere yarar sağlayıcı faaliyette bulunmak, 
faaliyetlerine katı lmak ya da faaliyette bulunanlara yardımcı olmak, 

j ) Yurt binası ya da eklentileri içinde herhangi bir yere ya da dış duvarlarına yazı yaz
mak, resim yapmak ya da herhangi bir biçimde zarar vermek, (Zarar ayrıca ödetilir.) 

k) Yurt içinde alkollü içkiler ya da keyif verici maddeler kullanmak ya da yurtta bu 
maddeleri bulundurmak, açık şekilde sarhoşluk nedeniyle yurt içinde huzur bozucu davranış
larda bulunmak, 

1) Yukarıdaki fiillere eksik ya da tam teşebbüste bulunmak veya her ne şekilde olursa 
olsun katı lmak, 

m) Yukarıdaki fi i l leri kendi kaldığı yurt dışında Üniversitenin bir başka yurdunda iş
lemek ya da işlemeye teşebbüs etmek, 

n) Geçici olarak Üniversite yurtlarına girmesi yasaklanmış olupta bu yasağa uymamak, 

o) Yurt yönetimine, yurda girmesini etkileyici gerçek dışı veya eksik bilgi vermek ve

ya yurda girmek için gerekli şar t lardan birini kaybetmek, 

p) Usulüne uygun olarak verilen kararlara rağmen yurdu boşal tmamak, 

r) Yukarıda sayılan fiil ve hallere benzer davranışlarda bulunmak. 

Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar 

Madde 22 — Disiplin cezalan tayin ve tespit edilirken, disiplin suçunu oluşturan f i i l 
ve hareketin ağırlığı, öğrencinin maksadı daha önce ceza alıp almadığı, davranışı ve işlediği 
suç nedeniyle nedamet duyup duymadığı dikkate alınabilir. Toplu olarak işlenen suçlarda suç
luların ayrı ayrı tespitinin m ü m k ü n olmadığı hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin herbi-
rine, yetkili amir veya kurullarca uygun görülen cezalar verilir. 

Öğrencilere bu yönetmelikte öngörülen disiplin cezalarım gerektiren suçu işlediklerinde 
iyi halleri değerlendirilerek bir derece hafif olan ceza verilebilir. 

Ancak suçun vasıf ve unsurlarına göre, daha evvel ceza almamış olmak da öğrencinin 
bir üst ceza almasına veya yurtlardan çıkarılmasına mani değildir. 

Cezaların Uygulanması 

Madde 23 — Uyarma ve k ınama cezaları verildiği tarihten itibaren uygulanır ve öğ
rencinin yurt dosyasına işlenir. Diğer cezalar uygulanmadan önce öğrenciye en fazla onbeş 
gün süre verilebilir. 

Öğrenci, yurdu daha önce terk ederse ceza terk tarihinden itibaren uygulanmış sayılır. 
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Uyarma ve kınama cezalarını gerektirenler dışında eylem ve haller aynı zamanda Yük

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil ediyorsa 

durum ilgilinin öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumuna bildir i l i r . 

Disiplin cezaları ayrıca öğrencinin ailesine de tebliğ edilir. 

V — B Ö L Ü M 

Çeşitli Hükümler 

Yurt Ücretleri 

Madde 24 — Yurt ücretleri aylık ve peşin olarak ödenir. Yurt ücretleri ve depozit mik

tarı Yönetim Kurulu taraf ından tespit edilir. Depozit ücreti, yurt ücretinin beş mislini geçe

mez. Yurt aidatlarının her ayın on ikisine kadar ödenmesi gerekir. Yurt aidatını ödemeyen 

öğrenciye bu durumu ihtaren bildirilerek on beş gün süre verilir. On beş gün içerisinde öğrenci 

aidatını ödemek zorundadır . Bu süre sonunda da aidatını ödemeyen öğrencinin yurt ile ilişkisi 

kesilir. Bunların yurtlara tekrar alınmaları Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır. 

Yurt aidatını ayın on ikisine kadar mazeret beyan ederek ödemeyeceğini bildiren öğren

ciye müteakip ayın on ikisine kadar süre tanınabilir. Bu süre sonunda öğrenci her ik i ayın ai

datını ödemek zorundadır . Ödemeyenlerin yurt ile ilişkisi kesilir. Aidat nedeniyle ik i defa yurt 

ile ilişkisi kesilen öğrenciler bir daha Üniversite yurtlarına alınmazlar. 

Ayın i lk on gününe kadar yurda kaydını yaptıran öğrenciden o ayın aidatı tam olarak, 

ayın onundan sonra kaydını yaptıran öğrencilerden ise bu ücret gün hesabı ile alınır. Ayın 

yirmisinden sonra hangi nedenle olursa olsun kaydı silinen veya ayrılan öğrencilerin yurt üc

reti iade edilmez. Ancak öğrenci ileri k i aylara ait yurt ücretini peşin olarak ödemişse yalnızca 

bu aylar için tahsil edilen ücretler geri verilir. 

Depozit ücretleri öğrencinin yurtta yapacağı zarara karşılık olarak tutulur. Yurt eşyası

na zarar verdikleri için depozit ücretleri tutulanların, yurt yönetiminin tanıdığı süre sonuna 

kadar eksilen kısmı tamamlamalar ı gerekir. Öğrencilerin yaptıkları zarar depozit ücretini aştı

ğında aradaki fark kendilerine ödettirilir. Yurt yönetiminin tanıdığı güne kadar bu farkı öde

meyenlerin, yurtla ilişkileri kesilip haklar ında ayrıca yasal kovuşturma yapılır. Öğrencilerden 

alınan depozit ücreti ilgili öğrencinin yurtla kesin olarak ilişiği kesilmedikçe geri verilmez. 

Öğrencilerin Kıymetli Eşya ve Parası 

Madde 25 — Yurt Müdürlükler ine tutanakla teslim edilmeyen para veya kıymetli ev

rak ve sair eşyaların kaybolmasından Yurt yönetimi sorumlu tutulamaz. 

Yürürlük 

Madde 26 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 27 — Bu Yönetmeliği İstanbul Teknik Üniversitesi R e k t ö r ü yürütür . 

Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 1 2 



24 Haziran 1987 — Sayı : 19497 R E S M Î GAZETE Sayfa ; r 23 

Tebliğler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

(Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı) 
Tebliğ No : FKS-87/33-33 

1 — 8.6.1986 tarih 19131 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan FKS-86/31-32 sayılı Ba
kanlığımız tebliği ile mecburi uygulamaya konulan TS 593 "Aydın la tma Arma tü r l e r i " stan
dardı ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra 
üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır . 

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

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

TS 593/Şubat 1985 " A Y D I N L A T M A A R M A T Ü R L E R İ " 

ESKİ, M E T İ N YENİ M E T İ N 

0.2.40- " İ ç Balast" Maddesi 
İç balast, genellikle a rma tü rün içine yerleşti- İç balast, genellikle; 

rilmek üzere tasarımlanan ve özel önlemler — ya, armatürde lambanın bulunduğu 
armatür dışına monte edilmeyen lümde, 

balasttır. — ya da, a rmatürde oluşturulan bir bölmeye 
(balast bölmesi), 

yerleştirilmek üzere tasarımlanan ve özel ön
lemler al ınmadan armatür dışına monte edil
meyen balasttır. 

0.2.41 "Dı ş Balast" Maddesi 
Dış balast, a rmatür dışına, ayrı olarak monte Dış balast, a rmatür dışına ayrı olarak monte 
edilecek biçimde tasarımlanan ve ek mahfaza edilecek biçimde tasar ımlanan ve ek mahfaza 
gerektirmeden, a rmatürün koruma derecesi- gerektirmeden, üzerindeki koruma derece işa-
ne uygun koruma sağlayabilen bir ya da bir- retine uygun koruma sağlayabilen bir ya da 
kaç ayrı öğeden oluşan balasttır , birkaç ayrı öğeden oluşan balastt ır . 

1.2.5.1.1 Maddesindeki 
Su sıçramasına karşı korumalı armatür lere Su damlasına karşı korumalı armatürlere 
(İkinci IP rakamı 1) Madde 2.3.11.4 (İkinci IP rakamı 1) Madde 2.3.11.4 

1.2.5.2.2 - " Y o l ve Sokak Aydınlatması Arma tü r l e r i " Maddesi 
Yol ve sokak aydınlatması armatürler i , en Yol ve sokak aydınlatması armatürler i ; 
azından, su sıçramasına karşı korumalı arma- — neme karşı en az IP x 3 [(su püskürmesi 
tür sınıfı gereklerine uygun tasarımlanmış ve (yağmur )] derecesiyle ve, 
yapılmış olmalıdır. — zararlı toz ve katı maddelere karşı , önceden 

belirtilen IP derecesiyle, korunan a rma tü r 
sınıfı gereklerine uygun biçimde tasarım-
lanmal ı ve yapılmalıdır. 

3.2.2. " İ şa re t P lakas ında Bulunması Gereken Yazı ve Semboller" 
Maddesi (c) Paragrafı 

c) Seri numarası , c) Seri numarası veya imalat numaras ı , 
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Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : 

İhracat (87/8) 

Madde 1 — Mer ' i İhracat Rejimi Karar ı 'n ın 12'nci maddesi hükmü uyarınca, aşağıda 
belirtilen firmaların, işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren üç yıl süre ile ihracat ve ithalat
tan men edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Firma Adı Adresi Belgesi No Belgesi No 

Tuğrul Ticaret-Hasan 
Tuğrul 

Dr.Mecit Barlas İş Hanı B Blok 
Kat : 2 No : 214 G A Z İ A N T E P 

Şürkü Aktan İthalat İh- Millet Cad. İnan İş Hanı Kat : 5 
racat D : 513 A k s a r a y / İ S T A N B U L 

Özyalçınlar Kanaviçe İtha
lat İhracat ve Pazarlama 
Ticaret Limited Şirketi 

Hayrettin Turan 

Küçükpazar Yavuz Sinan Mah. 
Hayat Sok. No : 17 K : 3/10 Un-
k a p a n ı / İ S T A N B U L 

Kayabaşı Köyü Sahil Yolu 
Kenarı -ORDU 

Özgıda Ticaret Limited Yavuz Sinan Mah. Hayat Sok. 
Şirketi No : 17/10 U n k a p a n ı / I S T A N -

B U L 

41-547757 

15-546488 

38-523861 

49-550800 

84-546262 

27-044367 

25-030709 

48-044098 

Madde 2 — İşbu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından 

(İhracat 87/9) 

1 — İhracat Yönetmeliği 'nin 95'nci maddesi uyarınca Müsteşarlığımızca belirlenerek 
29/12/1984 tarihli 18620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (İhracat 1985/3) sayılı Tebliğ île 
ilan olunan Türkiye 'de faaliyette bulunan uluslararası Gözetme Şirketleri, Kontrol firmaları 
ve Laboratuarları Listesinde yer alan firmalara aşağıda ünvanı ve adresi yazılı firma ilave edil
miştir. 

T Ü R K L O Y D U V A K F I 
Karabaş Köprü Sokak No : 13 
80020 Tophane- İSTANBUL 

2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA 
2<+ HAZİRAN 1987 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR: 

BÜLTEN NO: 1987/119 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 

1 ABD DOLARI 81*6.55 850.78 81*6.55 859.25 
1 AVUSTRALYA DOLARI 605.51+ 608.57 593.43 611*.62 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 65.52 65.85 65.52 66.50 
1 ALMAN MARKI 1*60.05 1*62.35 1*60.05 1*66.95 
1 BELÇİKA FRANGI 22.20 22.31 21.76 22.53 
1 DANİMARKA KRONU 122.25 122.86 122.25 121».oa 1 FİN MARKKASI 189.1*9 190.1*1* 185.7D 192.33 
1 FRANSIZ FRANGI 137.83 138.52 137.83 139.90 
1 HOLLANDA FLORİNİ ¿•08.57 1*10.61 1*08.57 1*11*. 70 
1 İSVEÇ KRONU 132.07 132.73 132.07 131*.05 
1 İSVİÇRE FRANGI 551*.21 556.98 551*.21 562.52 
100 İTALYAN LİRETİ 63.72 61*. 01* 62.1*5 6i*. 68 
100 JAPON YENİ 578.1*1* 581.3*3 566.87 587.12 
1 KANADA DOLARI 631*. 60 637.77 621.91 61*1*. 12 
1 KUVEYT DİNARI 2992.93 3007.89 2933.07 3037.82 
1 NORVEÇ KRONU 125.55 126.18 123.01* 127.1+3 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1350.25 1357.00 1350.25 1370.50 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 225.75 226.88 221.24 229.14 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD DOLARI 

1 AVUSTRALYA DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 

12.9204 
1.8401 

38.1328 
6.9247 
4.4675 
6.1419 
2.0719 
6.4098 
1.5274 

1328.54 
146.35 
1.3339 
6.7427 
3.7499 
0.7153 
3.5354 
1.5950 

AVUSTURYA ŞİLİNİ 
ALMAN MARKI 
BELÇİKA FRANGI 
DANİMARKA KRONU 
FİN MARKKASI 
FRANSIZ FRANGI 
HOLLANDA FLORİNİ 
İSVEÇ KRONU 
İSVİÇRE FRANGI 
İTALYAN LİRETİ 
JAPON YENİ 
KANADA DOLARI 
NORVEÇ KRONU 
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
ABD DOLARI 

23 HAZİRAN 1987 TARİHİNDE UYGULANAN 
ALIŞ FİYATI : TL 12,600 
SATIŞ FİYATI: TL 12,650 

1 GR 995 AYAR ALTININ: 

Yürütme y e Idare Bölümü Sayfa : 1 5 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEMLET ÎÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TÎP VE VADELER İTİBARIYLA HAZİRAN 1967 TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- Üzerinde f a i z kuponu bulunmayıp İ9kontolu o l a r a k H a z i n e İhalesi i l e a l ı 
nan D e v l e t İç Borçlanma S e n e t l e r i n i n değerleri aşağıdadır. 
(T: D e v l e t İç Borçlanma T a h v i l i , B : H a z i n e Bonosu) 

VADE VADEYE HALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-1Y ÜZERİNDEN) 
01/07/1987 12T 7 99. 131 
08/07/1987 12T 14 98. . 332 
15/07/1987 12T 21 97 . 533 
15/07/1987 06B 21 97 . 533 
12/08/1987 06B 49 94. 392 
09/09/1987 09B 77 91. . 363 
16/09/1987 12T 64 90. 624 
07/10/1987 12T 105 88. 448 
07/10/1987 09B 105 88. 448 
14/10/1987 12T 112 87 . . 736 
21/10/1987 12T 119 87. 031 
28/10/1987 12T 126 86. 333 
04/11/1987 12T 133 85. 642 
04/11/1987 09B 133 85. 642 
11/11/1987 12T 140 84. 957 
18/11/1987 12T 147 84. .278 
25/11/1987 12T 154 83. 606 
02/12/1987 12T 161 82. .939 
30/12/1987 12T 189 80. 336 
27/01/1988 12T 217 77. .826 
24/02/1988 12T 245 75. . 406 
23/03/1988 12T 273 73. .072 
20/04/1988 12T 301 70. 819 
18/05/1988 12T 329 68. . 644 
15/06/1988 12T 357 66. 544 
2- V a d e l e r i yukarıdaki t a r i h l e r l e aynı a lmayan f a k a t yukarıdaki tar ih leı 

arasında g e l e n , üzerinde f a i z kuponu bulunmayıp I s k o n t o l u a l a r a k alınan 
D e v l e t İç Borçlanma S e n e t l e r i n d e vade t a r i h i a l a r a k l i s t e d e y e r a l a n b i r 
s o n r a k i t a r i h e s a s a l ı n ı r . 

3- Üzerinde f a i z kuponu taşıyan H a z i n e İhalesi İ le alınan D e v l e t İç Borçlanma 
S e n e t l e r i n i n değerleri aşağıdadır. 

VADE Y I L L I K KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-11 ÜZERİNOEN) 

14/07/1988 18T2 40. . 50 117. . 901 
11/08/1988 18T2 41 .00 114 . 950 
07/10/1988 18T2 42. 50 108. 941 
07/11/1988 I8T2 44 . 00 105 . 620 
07/12/1988 18T2 46. 50 102. .033 
21/01/1989 24T2 40. . 00 116. . 906 
21/02/1989 24T2 42. 00 114. 155 
14/05/1989 24T2 44. 50 104. .837 
14/06/1989 24T2 46. 50 101. 143 
28/01/1990 36T2 40. .00 116. . 133 
28/02/1990 36T2 41. 50 113. 184 
28/03/1990 36T2 42. 00 109. 929 
d - Yukarıdaki madde le rde b e l i r t i l e n l e r dışında k a l a n D e v l e t İç Borçlanma S e 

n e t l e r i n o m i n a l değerleri üzerinden değerlendiri lecektir. 

Yürütme ve idare Bolümü Sayfa : 16 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tar ih i : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 E k i m 1920 

2 4 H a z i r a n 1 9 8 7 ÇARŞAMBA Sayı : 1 9 4 9 7 

ILAN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
Milas Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1986/1245 
K. No : 986/1534 
Trafik kanununa aykırılık suçundan mahkememizin 26/11/1986 tarihli ilâmiyle 2918 

S.Trf. Y .nm 36/3. M d . si gereğince 15 gün hafif hapis ve 5.000 lira hafif para cezası ile ceza
landırılmasına, 647 S.Y.nın 4 / 1 . Md.si gereğince hafif hapis cezasının günlüğü 150 Liradan 
2.250 Li ra hafif para cezasına çevrilip TCY. nın 72. M d . si uyarınca toplanarak sonuç olarak 
7.250 Lira hafif para cezasına hükümlü , Muharrem oğlu, Binnaz'dan olma, 1960 D. lu . İne
bolu ilçesi, yukarı Şeyh Ömer Köyünde nüfusa kayıtlı sanık Alat t in Erca aramalara rağmen 
gıyabi ilâm kendisine tebliğ olunamadığından 7201 sayılı tebligat kanununun 29. Md.si gere
ğince ilânen tebliğine Resmî Gazete'de neşrinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olmuş sayılaca
ğı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur. 8206 

Amasya Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1984/751 
K. No : 1987/534 
Müessir f i i l suçundan sanık Amasya Sarımeşe köyünden Kadir Yalçın hakkında mah

kememizce verilen 1/4/1987 gün ve aynı sayılı gıyabi hükmün adı geçenin adresinin bulunama
ması sebebiyle tebliğ edilememiştir. 

Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında hükme karşı kanun yollarına baş 
vurmadığı takdirde gıyabi hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı, ilân mas
rafının sanıktan alınacağına dair husus ilânen tebliğ olunur. 8207 • 

Ankara 10. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

Davacı Mehmet Dündar ve Emine Dündar vekili taraf ından davalılar Gökmen Sarıka-
ya ve arkadaşları aleyhine açılan 1. Şuyu davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan 
gereğince: 

Dahili davalı Sadık Kılıç ile Mahzar Durak adına çıkarılan dahili dava dilekçeleri ad
reslerinden tanınmadığından bahisle bila tebliği iade edilmiştir, yapılan zabıta tahkikat ındada 
adresleri tesbit edilememiştir. 

Davalılar hakkında mahkememize açılan 1. Şuyu davasının duruşması 10/9/1987 günü 
saat 9.30'da olup davalı davalı Sadık Kılıç ile Mahzar Duruk 'un belli gün ve saatte duruşma
da hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil tarafından temsil ettirmeleri, temsil ettirme
dikleri takdirde H . U . M . K ' n u n 509, 510. maddeleri gereğince davanın gıyaplarında devam 
olunacağı ilânın tebliği olunur. 8565 



Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı Ankara 10 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

Bankerin Adı ve Soyadı Veya Unvanı : A r i f Umur (Modas) 

İkametgah yada İşyeri Adresi : — 

icra ve İflas Kanununun 232-235. maddeleri ile 35 sayılı Kanun H ü k m ü n d e Kararnamenin 15/3. maddelerine göre düzenlenen ek sıra 

cetvelidir. 

Sıra 

No. 

53 

133 

135 

T A L E P E D İ L E N K A B U L E D İ L E N R E D E D İ L E N U.K. 

Adı Soyadı 

Ana Para 

T L . 

Faiz 

T L . 

Masraf Ana Para 

T L . T L . 

Faiz 

T L . 

Masraf Ana Para 

T L . T L . 

Faiz 

T L . 

Masraf 206.Md. 

T L . Sıra 

— 14.600.000 Banker Göçmenoğlu 14.600.000 1.016.000 

Mehmet Özbek 300.000 18.600 — — — — 300.000 

Osman Özbek 2.050.000 158.670 3.175 — — — 2.050.000 

G E N E L T O P L A M 46.992.631 2.857.094 96.078 43.807.999 1.385.094 83.049 3.184.632 1.472.000 13.029 

1.016.000 — 

18.600 — 

158.670 3.175 

Tas. 

K.K. 

K a b u l . 

Çıkarıldı. 

Çıkarıldı. 

Açıklama : 1 — 53. sırada kayıtlı olan alacak Mahkeme Kararıyla 8.250.000,— TL.daha ilave edilerek bu ek sıra cetvelinde yer 
verilmiştir. 

2 — 133 ve 135 sırada kayıtlı olan alacaklılar Mahkeme Kararıyla bu sıra cetvelinden çıkarılarak Umursan Kol i . masasına 
alınmıştır. 

3 — İşbu sıra cetveline ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. 

İlân olunur. 

Sayfa : 28 
RESMÎ GAZETE 
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Antalya Mahkeme Satış Memur luğundan : 

1987/23 

Antalya Kışla Mahallesi 1286 ada 3 ve 4 parseller, Antalya 2. Sulh Hukuk Hakimliği
nin 1982/708 Esas, 1984/553 sayılı îzalei Şüyuu kararı gereğince satılacaktır. Her i k i parsel 
ticari sahada olup, 8 kat inşaata müsait t ir . Parsellerin üzerinde ev ve muhtelif ağaçlar mev
cuttur. 3 parsel 370 M 2 miktar ındadır . Muhammen bedeli 74.442.500 liradır. 4 parsel 578 M* 
olup, muhammen bedeli 118.409.000 liradır. Satışlar, 8/9/1987 günü saat : 14.00- 14.15 den 
15.00 - 15.15 kadar özel idare binası 5. kat, No : H'de açık artırma suretiyle yapılacaktır. M u 
hammen kıymetin % 75'ni bulmadığı takdirde, 18/9/1987 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır, % 12 K D V . alıcıya aittir. İlkin 3 No.Iu parsel satılacaktır. Şar tname
si dosya içerisindedir. 

Taşınmazlarda hissedar olan Yaşar Can, Ömer Eken, Kemal Piro, Mehmet Tatl ı , Du
du Çıragöz, Mazlume Kaya, Havva Öztürk , Bekir İnce, Naciye Köpekci, A l i Ünal , Meryem 
Uykan, Semih Lu t f i Simay, Ayşe Mut , Rıdvan Cilde, A t i Sonkal, Medine Kumsal, Ahmet 
Özgören, El i f Kirişçi, Burhaneddin Şeref Akyılmaz, Yaşar Hazar, Havva Olgaç, Fatma To-
şur, Şerife Sarıküçük, Nazmiye Cilde, Fatma Burçak, Mehmet Emin Paşalar , Hatice Kılınç, 
Ayşe Söylemez, Melahat Söylemez, Veli Söylemez ve Emine Söylemezin adresleri bulunama
dığından Resmî Gazete ile ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan kıymet takdiri 
ve gayri menkulün açık art ırma ilânının tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

8384 

• 
Kartal İcra Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1986/396 

K. No : 1987/73 

Alacaklı M . A l i Tunca vekili A v . Yusuf Karacan ' ın yaptığı icra takibi sırasında ödeme 
emrinin tebliğine rağmen süresinde mal beyanında bulunmadığından, borçlu sanık Hasan Akdağ 
Tursun ve Hetai'den olma 15/2/1944 D.lu , Erzincan, Tercan, Çatakdere Köyü, 23 Hane, 055-01 
Cilt, 50 Sayfada nüfusa kayıtlı olup halen Neyzen Tevfik Sokak No : 7/3 Pendik'de ikamet 
eder. Hasan Akdağ İ İK.nun 3222 sayılı Kanunla değişik 337 maddesi gereğince 10 gün süre 
ile hafif hapis cezasına dair mahkememizden verilen 11/2/1987 tarihli karar bunca aramalara 
rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gere
ğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebligatın 
yapılmış sayılacağına karar verildi. 8393 

Kartal İkinci Asliye Ceza Hakimliğinden : 

1986/331 

Dolandınc ı l ık tan sanık Çankırı , İlgaz Kızılıbrık Köyü Hane 9'da nüfusa kayıtlı olup 
Üsküdar, Ümraniye Ata tü rk Mahallesi Güneş Sokak No : 2'de oturan Hasan ve Emine'den 
olma 1334 D.lu Niyazi Ünlü hakkında T.C.K.nunun 503/1 - 522. maddeleri uyarınca 4 ay ha
pis 3000 lira ağır para cezasına dair verilen 10/10/1986 gün ve 1986/331 Esas, 1986/545 sayılı 
gıyabı hüküm bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28, 29, 31. maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 

8394 
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Kartal 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E . N o : 1986/3315 
K . N o : 1986/3367 
2918 sayılı Yasaya aykırı olarak ehliyetnamesiz oto kullanmak suçundan sanık A l p Sun 

hakkında (Mustafa ve Fatma oğlu 1947 D . lu . İstanbul, Yalova, 100. Yıl Cad. 26/5 de mukim) 
mahkememizce 9/12/1986 tarih ve 1986/3315 esas, 1986/3367 karar sayılı ilam ile 2918 Sk. 
36. mad. ve 647 Sk.nun 4. maddesi gereğince 10.000, — lira hafif para cezası ile tecziyesine 
karar verilmiş olup, sanığın bütün araştırılmalara rağmen bulunamaması nedeniyle bu güne 
kadar tebligat yapılması m ü m k ü n olamamıştır . 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28/29. maddesi gereğince kararın Resmî Gazete'de ilâ-
nen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde tebligatın yapılmış sayılacağına 
26/5/1987 tarihinde karar verildi. 8389 

E . N o : 1986/3282 
K . No : 1986/3574 

3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Şükrü ile Hamiyet'den olma 1941 do
ğumlu, Kartal , Maltepe Ata tü rk Cad. N o : 69 da ikamet eden Recai Türkmen hakkında mah
kememizin 29/12/1986 tarih 1986/3282 esas, 1986/3574 karar sayılı ilamıyle 3167 Sk. 13. 
maddesi gereğince 20.000 lira ağır para cezası ile tecziyesine, karar verilmiş olup, sanığın bü
tün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28/29. maddesi gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içersinde kararın tebligatın yapılmış sayılacağına, 26/5/1987 tari
hinde karar verildi. 8390 

Kartal İcra Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1986/232 
K . N o : 1987/3 

Alacaklı Rasim Yanık vekili A v . Rafet Yetkiner'in yaptığı icra takibi sırasında ödeme 
emrinin tebliğine rağmen süresinde mal beyanında bulunmadığından, borçlu sanık A y l a Öz-
toprak Hüseyin ve Hayrün i sa 'dan olma 17/10/1942 D . l u , İstanbul Eminönü Beyazıt M a h . 
003 Cil t , 7 Sayfa, 7 Kütükde nüfusa kayıtlı olup halen Pendik 12 Eylül Cad. Yüksel Sitesi 
1 Blok No : 3 Pendik'de ikamet eder. İ İK.nun 3222 sayılı Kanunla değişik 337. maddesi gere
ğince 10 gün müddet le hafif hapis cezasına dair 14/1/1987 tarihli ilamı bunca aramalara rağ
men sanık A y l a Öz top rak ' a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 
ve 31. maddelerine gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 
7 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 8391 

E . N o : 1986/233 
K . N o : 1987/4 

Alacaklı Rasim Yanık vekili A v . Rafet Yetkiner ' in yaptığı icra takibi sırasında ödeme 
emrinin tebliğine rağmen süresinde mal beyanında bulunmadığından, borçlu sanık A y l a Öz-
toprak Hüseyin ve Hayrün i sa 'dan olma 17/10/1942 D . l u , İstanbul Eminönü Beyazıt M a h . 
003 Ci l t , 7 Sayfa, 7 Kütükde nüfusa kayıtlı olup halen Pendik 12 Eylül Cad . Yüksel Sitesi 
1 Blok No : 3 Pendik'te ikamet eder. İİK .nun 3222 sayılı Kanunla değişik 337. maddesi gere
ğince 10 gün müddetle hafif hapis cezasın dair 14/1/1987 tarihli ilamı bunca aramalara rağ
men sanık A y l a Öz toprak ' a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 
ve 31. maddelerine gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ve tebliğ tarihinden itibaren 
7 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağına karar verildi. 8392 
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Nazilli Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Nazilli Asliye Ceza Mahkemesinin 9/2/1987 tarih 1984/401 esas 1987/49 sayılı kara-
rıyla 27/8/1984 tarihinde işlemiş olduğu zina suçundan sanık Hasan Hüseyin k m 1958 D. lu 
Nazilli Karaçay Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kale Kurnalı Köyünden Sevim Bekik T.C.K.nun 
440/1. maddesi gereğince 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair gıyabında verilen karar, 
sanığın adresinden tespiti m ü m k ü n olmadığı ve bütün aramalara rağmen bulunamadığından 
7021 sayılı Tebligat Kanunun 28,29. maddeleri gereğince ilânen tebliğ olunur. İlân tarihinden 
itibaren 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde ilânın kesinleşip infaz edileceği tebliğ olunur. 

8400 

• 
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 

E. No : 1984/118 

K. No : 1985/204 

24/10/1977 tarihinde ırza geçmek ve al ıkoymak suçundan sanık Hasan oğlu Hanife'-
den olma 1/1/1953 D. lu Samsun Akalan K . nüfusunda kayıtlı Bekir Civelek, hakkında mah
kememizde yapılan duruşma sonunda; Sanığın TCK.nun 416/Son, 418/2, 80 ve 647 S.K.nun 
6. maddesi gereğince verilen on ay hapis cezasının ertelenmesine, dair 9/12/1985 gün ve aynı 
sayılı karar sanığın t üm aranmasına rağmen bulunamamış ve tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın özetinin Res
mî Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıl
masına, karar ın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, gereği için karar örneğinin 
C. Savcılığına tevdiine 9/6/1987 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

8399 

Eleşkirt Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1986/20 

Davacı Dikendere Köy Muhtarlığının davalılar Eyyüp Balıkçı, Mehmet Yıldız, Reşit Ba
lıkçı, Kasım Balıkçı, Mehmet Tongoç ve Abdullah Yıldız aleyhine mahkememizde açmış o l 
duğu men'i müdahale davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara karan gereğince; 

Davalılardan Zeynel Yıldız Yur t dışında olması ve açık adresinin bilinmemesi nedeniy
le kendisine bir türlü meşruhatlı davetiye tebliğ edilememiş olduğundan ilânen tebliğine karar 
verilmiş olmakla, 

Eleşkirt Sarı Köyünden davalı Abdullah oğlu Zeynel Yıldız'ın duruşma günü olan 
9/7/1987 günü saat 9.00'da Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi duruşmaya gelmediği taktirde kendisine gıyap kararı tebliğ 
edilmeyerek H . U . M . K . n u n 509 ve 510. maddeleri uyarınca gıyabında duruşmaya devam olu
nacağı Tebligat Kanunun 7201 sayılı hükümleri gereğince ilânen tebliğ olunur. 

8401 
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Dik i l i Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E . No : 1980/36 

K. No : 1983/99 

Karar Tarihi : 26/9/1983 

6136 S.K. nunun 15/1 maddesine muhalefet suçundan sanık İsmail oğlu Feriha'dan 1949 
Soma doğumlu Mustafa Sütçü hakkında Mahkememizin 1980/36 E. 1983/99 sayılı kararı ile; 
6136 S.K. 15/1 . , TCK. 81 /1 . , 40., 36.ncı maddeleri gereğince neticeten 7 ay süre ile hapis ve 
3500 Lira ağır para cezası ile tecziyesine, bıçağın zoralımına karar verilmesidir. 

Sanığın bugüne kadar adresi tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından 7201 sa
yılı kanunun 28., 29., 30, 31. maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ilânın bir süretinin Mahke
me Divanhanesine asılmasına, karar verilmiştir. 

llanen tebliğ olunur. 8576 

E. No : 1981/75 

K. No : 1983/98 

Karar T a r i h i : 26/9/1983 

6136S.K.mın 15/1. maddesine muhalefet suçundan sanık İsmail oğlu, Feriha'dan 1949 
yılında Soma Hamidiye mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Sütçü hakkında Mahkememizin 
kararı ile 6136 S.K., TCK. 81/1 , 40. maddeleri gereğince Neticeten 7 ay süre ile hapis ve 3.500 
Lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, emanette kayıtlı şişin müsaderesine karar veril
miş, bu karar bugüne kadar sanığın adresinin tespit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığın
dan kendisine tebliğ edilememiştir. 7201 S.K.nun 28., 29., 30., 31. maddeleri uyarınca hükmün 
Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, ifân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayıl
masına ve ilânın bir suretinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
8577 

Diyarbakır 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1984/1044 

K. No : 1986/283 

Dolandırıcılık suçundan Sanık D.Bakır Hazro İlçesi Bahçe Mahallesi nüfusuna kayıtlı 
ve mukim Mehmet Emin oğlu Rukiye'den olma 1965 D. lu Zeydin Aslankılıç Hakkında Mah
kememizden verilen Giyabi H ü k ü m Sonunda: 

T .C .K. 503/1,522,2790 Sy. 647 S. Y a s a n ı n 4 / 1 maddesi gereğince Neticeten 10.500,— 
T L . ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup Söz konusu karar bugüne kadar T ü m 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir. 

İşbu karar özetinin Resmî Gazete'de ilânı ile ilân tarihinden 15 gün içinde sanık tara
fından kanuni yollara itirazen b a ş vurulmadığı takdirde kesinleşeceği mahkeme masrafının 
sanıktan alınacağı 7021 sayılı yasanın 28, 29, 39 ve 31 inci maddeleri gereğince ilân olunur. 

8578 
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Tekel Tütün-Tütün Mamülleri-Tuz ve A l k o l İşletmeleri Genel Müdür lüğünden : 

1 — Kayacık Tuzlası İçme Suyu isale hattı inşaatı işi, bedeli 1987 mali yılı işletme büt
çesinden ödenmek üzere birim fiyat esasına göre kapalı zarf yöntemi ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu işe; 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygulanacaktır . 
2 — İşin keşif bedeli 1987 yılı birim fiyatlarına göre 69.781.910,— T L . dir, 
3 — İhale 15/7/1987 günü saat 15.00'de Tekel Merkez Binasındaki 11. İhale Komisyo

nunca yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak merkezde Ticaret Dairesi Başkanlığında ve Tekel 

Şereflikoç Kaldırım Tuzlası Müdürlüğünden görülebilir. 
5 — İstekliler eksiltme şartnamesi ve eki özel şartnameye, Tekel Alım-Satım ve İhale 

Yönetmeliği 'ne göre; 
a) Yeterlik Belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 
( İ ) Yapı araçları bildirimini, 
(2) Teknik Personel bildirimini, 
(3) İlân tarihine kadar taahhüt ederek bitirip kabulünü yaptırdığı işler bildirimini ve 

bu işlerin geçici veya kesin kabul tutanaklarının suret veya fotokopilerini, 
(4) İlân tarihinde yapımına devam edilmekte olan taahhüt konusu işler bildirimini ve 

bu işlerin son hakedişlerinin suret veya fotokopilerini, 
(5) 1/1/1977'den sonra en az bu işin keşif bedeli kadar kamu kurum ve kuruluşların

da müteahhit veya taşeron olarak aldıkları benzer bir işin geçici veya kesin kabulünün yaptır
dığına dair iş bitirme belgesinin aslını ve fotokopisini (Anonim Şirketlerde; ortaklara ait işler 
hisse oranında, idare meclisi başkan ve üyeleri ile genel müdüre ait işler % 50 oranında; L i m i 
ted komandit ve kollektif şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında , teknik işlerden sorum
lu müdüre ait işler % 50 oranında değerlendirmeye tabi tutulur.) 

(6) Tekel Şereflikoçhisar-Kaldırım Tuzlası Müdürlüğüne müracaatla "istekli veya ka
nuni vekilinin müracaat ı şa r t t ı r . " alacakları iş Yerini Görme Belgesini 

(7) Bayındırlık ve i skân Bakanlığı 'ndan almış oldukları B grubundan 69.781.910,— 
TL.'lık işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesi'nin aslını ve fotokopisini, 

(8) Sermaye ve kredi durumlarını gösterir mali durum bildirimini, 
(9) i lk ilân tarihinden sonra (bu iş için alındığı kayıtlı) alınmış Tekel'e hitaplı banka 

referans mektubu ve teyidi, 
Mektup ayrı ayrı; 
Teminat mektubu kredisi 6.978.191,— T L . 
Nakit kredisi 6.978.191,— T L . 
Serbest mevduatı 3.489.096,— TL 'den az olmayacaktır . 
(10) Son (iki) yıllık kâr ve zarar bilançosunun noter tasdikli suretini, son (iki) yılın 

vergi levhasının noter tasdikli suretini, son (iki) aylık muhtasar beyannamenin noter tasdikli 
suretini, ve son yılın vergisinin ödendiğini gösterir makbuzun noter tasdikli suretini vermek 
mecburiyetindedir. 

b) özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar ile pilot firma öncülüğündeki ortak girişimler 
ihaleye giremezler. 

c) ihaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
(1) Kiml ik belgesini, 
(2) Yasal oturma yeri belgesini, 
(3) Tekel; Tü tün , Tütün Mamulleri , Tuz ve A l k o l işletmeleri Genel Müdürlüğü adına 

alınmış 2.093.457,— T L . tutarındaki geçici teminatı , 
(4) Tekel inşaa t ve Tesisler Dairesi Başkanl ığ ından aldıkları Yeterlik Belgesini, 
(5) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesini, 
(6) İsteklinin bir ortaklık olması halinde; ilk ilân tarihinden sonra halihazır faaliyette 

olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini vermek mecburiyetindedirler. 
6 — istekliler; Yeterlik Belgesi alabilmek için 7/7/1987 günü çalışma saati bitimine ka

dar (Tekel, Merkez binası " U n k a p a n ı " genel evrakından dilekçelerini geçirerek) Karaköy Şefkat 
i şhanı 'nda bulunan Tekel inşaat ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 'na müracaat etmek zorunda
dırlar. 

7 — istekliler; teklif mektuplarını 15/7/1987 günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılı
ğında Tekel Merkez binasındaki 11. ihale Komisyonu'na vereceklerdir. 

8 — Postada doğacak gecikmeler, telgraf veya teleks ile yapılan müracaat lar kabul 
edilmez. 

9 — Tekel, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

10 — Uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespitte Tekel serbesttir. 
Duyurulur. 8466 / 1-1 
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Derepazarı Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemizce kasaba içinde yapılacak olan "Belediye Hizmet Binası" inşaatı işi 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu'nun 51. maddesi ve 527 sayılı Kanun gereğince 1988 
yılına sari olarak 2886 sayılı D . İ .K.nun 35. 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 180.000.000,— TL.d i r . 
3 — İhale 15 Temmuz 1987 Çarşamba günü saat 15.00 de Rize Derepazarı Belediye Mec

lis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Derepazarı Belediye Başkanlığında mesai saat

leri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna

mesine Ek Özel şar tnameye, Yapı Tesis ve Onar ım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine 
ve Uygun Bedel Tebliğine uygun olarak; 

A - İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli 

kadar Müteahhitlik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,) 
b) Makine ve Teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı Araçları Bi ld i r i s i"ni , 
c) Mali Güçlerine ait " M a l i Durum Bildi r is in i" 
d) Teknik Personel bildirisi, 
e) Taahhü t bildirisini, 
ve bunlarla i lgil i belgeleri verecektir. 
B İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) Başvurma yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak k im

selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirkülerini, 
e) Derepazarı Belediye Başkanlığı adına alınmış (5.400.000,—) T L . tutar ında geçici 

teminatı , 

f) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şar tnamede öngörülen diğer bel
geleri, verecektir. 

6 — İhaleye katı lma belgesi almak için son müracaat 7 Temmuz 1987 Salı günü mesai 
saati sonuna kadardır . 

7 — İstekliler teklif mektuplarını 15 Temmuz 1987 Çarşamba günü saat 14.00'de ka
dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8807 / l - l 

• 
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere : 
4 adet Trafik kazalarına i lk müdahale ve Cankurtarma aracı, 2886 sayılı yasanın 51/P 

maddesine göre iç veya dış piyasadan teklif alınarak pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 
Şartnameler Araç Gereç Satın Alma Müdürlüğünden bedeli mukabili temin edilebilir. 
İstekliler bu iş için hazırlayacakları teklifleri en geç 14 Temmuz 1987 günü saat 17.00'ye 

kadar İstanbul Büyük Şehir Belediye Encümenine teslim edeceklerdir. 
8810 / 1-1 
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Manisa Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün; 
1 — Manisa Demirci ilçe Jandarma Karakol ve 4. Dai. L o j . İn. işi 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu'nun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre, Kapalı Teklif Usulü ile İhaleye konul
muştur. 

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 (260.249.951),— T L . dir. 
3 — İhale 8/7/1987 günü saat 11.00'da Manisa Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
4 — İhale Şartnamesi ile diğer evrak Manisa Bayındırlık ve İskân Müdür lüğünde me

sai saatleri içinde görülebilir 
5 — İstekliler Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale şartnamesine ihale şartna

mesine ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine katı lma Yönetmeliğine 
ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak: 

A - İhaleye katı lma belgesi almak için, müracaa t dilekçesi ile birlikte: 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli 

kadar müteahhitl ik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,) 
b) Makine ve Teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı Araçları b i l d i r i s i n i 
c) Mal i Güçlerine ait " M a l i Durum B i l d i r i s i n i 
d) "Teknik Personel B i l d i r i s i n i 
e) " T a a h h ü t Bi ld i r is i"ni ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katı lma belgesini, 
b) Başvurma yılına 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) Manisa Valiliği adına alınmış 7.807.500,— T L . tutar ındaki Geçici teminatı , 
f) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şar tnamede öngörülen diğer 

belgeleri, verecektir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 30/6/1987 Salı günü mesai saati 

sonuna kadardır . 
7 — İstekliler Teklif-mektuplarını 8/7/1987 Cuma günü saat 10.00'a kadar makbuz kar

şılığında ihale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8465 / 1-1 

M i l l i Savunma Bakanlığından : 

1 — M i l l i Savunma Bakanlığınca LSE/6 A T A F Mobi l Harp Karargahının geliştirilme
si işi 6095 sayılı Yasa ve ilgili Kararnameler hükümlerine göre kapalı zarfla öneri alma ve bi
r im fiyat esasına göre ihale edilecektir. 

2 — Anılan işin yaklaşık bedeli 4.265.012.700,— T L . ve iş bitirme süresi 720 takvim 
günüdür . 

3 — İstekli firmaların geçerli N A T O Emniyet Belgesine ve 4.265.012.700,— l ik "G" 
grubu müteahhit l ik karnesine sahip olması Önkoşuldur. 

4 — Yeterlik belgesi seçimine girebilmek için firmaların aşağıdaki adrese başvurarak 
bu iş için hazırlanmış ön duyuru formunu almaları ve ön duyuruda istenilen belgeleri hazırla
yarak en geç 6 Temmuz 1987 saat 11.00'e kadar M.S.B. İnş . Emi . ve Enf. Hiz. D . Başkanlığı 
Genel Evrakına vermeleri gerekmektedir. 

Adres : M.S.B. İnş .Eml. ve Enf. Hiz. D.Bşk'Iığı Bakanl ıklar-Ankara 
8560 / 1-1 
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Diyarbakır Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Yapı işleri Genel Müdür lüğünün; 
1 — Aşağıda niteliği, yeri, keşif bedeli, geçici teminatı , son müracaat tarihi, ihale tari

hi ve saati yazılı i k i iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre, 
kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur . 

Bu ihalede 4/2/1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığının "Uygun Bedel"e ait tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 

2 — ihale, Diyarbakır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ihale Komisyonunca aşağıda 
belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Diyarbakır Bayındırlık ve iskân Müdür lüğünde 
mesai saatleri içinde görülebilir. 

4 — istekliler, Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna
mesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım işleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine 
ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak; 

A - ihaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli 

kadar Müteahhitl ik karnesini, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,) 
b) Makine ve teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı Araçları Bi ldir is i"ni , 
c) Mal i güçlerine ait " M a l i Durum Bildi r is i"ni , 
d) Teknik Personel Bildirisini ve Noter tasdikli t aahhütname ve/veya taahhütname

lerini, 
e) Taahhü t bildirisini, ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 
B - ihaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katı lma belgesini, 
b) Başvurma yılına 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) Diyarbakır Valiliği adına alınmış geçici teminatını , 
0 İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şar tnamede öngörülen diğer bel

geleri verecektir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaa t en geç karşılarında yazılı günün 

mesai saati sonuna kadardır . 
7 — İstekliler, teklif mektuplar ını , ihalesine katılabilecekleri işlerin ihale saatinden en 

geç bir saat önce makbuz karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Yet.Bel. 
Alınması İçin 

Sıra İhalesi Yapılacak işin Keş.Bed. Geç.Tem. İh.Yapılacağı Karne Son .Mür . 
No Niteliği - Yeri (TL . ) (TL. ) Tar ve Saati Grub. Tarihi 

1 Diyarbakır Silvan 6 Daire
l i Hakim Savcı Lojman 
İnşaatı 118.500.000 3.555.000 24/7/1987 (C) 14/7/1987 

Saat 11.00 
2 Diyarbakır Kulp 6 Daireli 

H a k i m Savcı L o ş m a n 
inşaatı 90.000.000 2.700.000 24/7/1987 (C) 14/7/1987 

Saat 15.00 
8557 / 1-1 
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TKİ Marmara Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : 

İ N Ş A A T Y A P T I R I L A C A K T I R . 
Müessesemize bağlı Saray/Teki rdağ Bölgesinde aşağıda belirtilen inşaat işi değişken b i 

r im fiyat esasına göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin Adı ve Yeri : Saray Bölgesi sosyal yerleşim sahası altyapı ve çevre 
tanzimi ile ocak içi ısı merkezi inşaat; 

Keşif Bedeli : 96.500.000,— T L . (1987 yılı Bi r im Fiyatları ile) 
Geçici Teminatı : 2.895.000,— T L . (Limi t içi teminat mektubu) 
Müteahhit l ik Karnesi ; (C) Grubu 96.500.000,— T L . ' l i k . 
Yeterlilik Belgesi İçin 
Son Müracaa t Tarihi : 8/7/1987 

1 — İsteklilerin i lânda gösterilen iş için kapalı usul teklif alma şartnamesinin 4. mad
desinde belirtilen belgeleri (Yeterlilik belgesi almak üzere) 8/7/1987 Çarşamba günü saat 
16.00'ya kadar bir dilekçe ile Müessesemiz Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. Be
lirtilen gün ve saatten sonra yapılan müracaat lar , telgrafla yapılacak başvurular ve eksik bel
ge tamamlanması dikkate alınmayacaktır . 

2 — İhaleye iştirak edebilmek için yeterlilik belgesi almak şarttır. Yeterlilik belgesi alan 
müracaat sahiplerine, yeterlilik belgesi Muhasebe Şube Müdürlüğü veznesine yatıracakları te
minatın makbuzunu ibraz etmelerinden sonra verilecektir. 

3 — İhaleye katılma belgesi verilmesi ve uygun bedelin tespitinde 4/2/1987 tarih ve 19362 
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Bayındırlık ve iskân Bakanlığının tebliğ esasları uy
gulanacaktır . 

4 — İhale konusu iş yerinin görüldüğüne dair MLİ Müessesesi Saray Bölge Müdürlü
ğünden alınacak işyeri görme belgesi teklifler ile birlikte Müessesemiz Muhaberat Servisine 
verilecektir. 

5 — Teklif verme günü, saati ihaleye hak kazanan firmaların yeterlik belgelerinde be
lirtilecektir. Yeterlik belgelerinde belirtilen gün ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile pos
tadaki vaki gecikmeler dikkate al ınmayacaktır . 

6 — İhale konusu işe ait dosya Genel Müdürlüğümüz İnşaat Dairesi Başkanlığında ( H i -
podrum Cad. Kömür Deposu Yanı Kat : I7'de) ve MLİ Müessesesi İnşaat Şb .Md. lüğündegö
rülebilir. İhaleye girmek isteyen Müessese veznesine makbuz karşılığında KDV hariç 15.000,— 
T L . ödemek suretiyle şar tname ve keşif özetini temin edebilir. Bu makbuzlar yeterlilik belgesi 
için verilecek dilekçeye eklenecektir. Postayla, telgrafla veya telefonla istenecek ihale dosya
ları gönderilmez. 

7 — Müessesemiz 2886 sayılı ihale kanununa tabi değildir. 
8805 / 1-1 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden : 
Kastamonu 

1 — Aşağıda cinsi, yeri ve keşif bedeli yazılı iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. 
(b) Maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işin dosyası ve ihaleye katılma şart lan Asfalt Başmühendisliğinde k i dos
yasında görülebilir. 

İlgilenenlere duyurulur. 
İşin A d ı : Çatalzeytin-Devrekani yolu, 10+ 000-20 + 000 Km.lere Temel ve Mıcır Nak

l i , Keşif Bedeli: 124.432.110., Geçici Temina t ı : 3.732.963.—, Son Müracaat Ta r ih i : 7/7/1987, 
İhale Günü ve Saati : 9/7/1987 10.00, Servisi : Asfalt . , 8811 / 1-1 
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TEK S.S. Akdeniz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : 

Müessesemizin ihtiyacı olan; Aşağıda cins ve miktarları yazılı muhtelif kalem demir mal
zemeler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

1 — Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 4 0 x 4 0 x 4 Köşebent Demiri 75.000 Kg. 
2 5 0 x 5 0 x 5 Köşebent Demiri 43.000 Kg. 
3 20 x 5 Lama Demiri 500 Kg. 
4 50 x 6 Lama Demiri 800 Kg. 
5 60 x 8 Lama Demiri 500 Kg. 
6 80x 4 Lama Demiri 2000 Kg. 
7 60x 10 Lama Demiri 500 Kg. 
8 80 x 10 Lama Demiri 1000 Kg. 

T O P L A M 123.300 Kg. 

2 — T o p l a m tahmini keşif bedeli 31.000.000,— T L . olan bu işin geçici teminatı 
930.000,— TL.di r . 

3 — Bu iş ile ilgili dosya Müessese Müdür lüğümüz Makine İkmal ve Satın alma Şube 
Müdürlüğünden 16.800,— T L . (KDV dahil) bedel ile temin edilecektir. 

4 — Şartnameler esasları dahilinde hazırlanacak teklifler en geç 17/7/1987 Cuma gü
nü saat 11.00'e kadar Müessesemiz Evrak Kayıt Servisine verilecek olup, teklifler aynı gün 
saat 14.00 de alenen açılacaktır. 

5 — Posta ile müracaat lar dikkate alınmayacaktır . 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta yada kıs
men yapmakta serbesttir. 8806 / 1-1 

T Ü L O M S A Ş Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş . Genel Müdürlüğünden : 

62 K A L E M BORU B A Ğ L A N T I E L E M A N I A L I N A C A K T I R 

Şirketimizce hazır lanan şar tname ve resme göre; 

1 — Yukarıda belirtilen ihtiyaç; Teknik Şar tname, Resim, Sözleşme örneği ve Eksilt
me Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 30/6/1987 tarih Salı günü saat 10.00'da Alım Satım ve İhale Komisyo
numuzda yapılacaktır. 

3 — Geçici teminat teklif tutarının % 3'udur. 

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

5 — Eksiltme saatinden sonra teslim edilen ve gelen, ayrıca idari şa r tnamemizde belir
tilen şartları ihtiva etmeyen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. 

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

7 — Şirketimiz eksiltme veya art ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte 
veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte t a m a m e n serbesttir. 

8381 / 1-1 
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T C D D 6. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

Aşağıda isim ve keşif bedeli gösterilen ihata duvarı işi kapalı zarf teklif usulü ile Adana 
T C D D 6. İşletme Başmüdürlüğü b inas ında eksiltmeye çıkartılmıştır. 

İhale konusu işin yeri ve mahiyeti : Gaziantep Ambar Gümrüklü açık sahasında 465 
M t . uzunluğundaki ihata duvarı işi., Keşif Bedeli : 36.000.000,— T L . , İhale Tarihi ve Saati : 
3/7/1987 Saat 14.00, 

Söz konusu ihata duvar işi ihalesi yukarıda belirtilen Tarih ve Saatte T C D D 6. İşletme 
Başmüdürlüğü binasında toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe ait ihale dosyası T C D D 6. İşletme Başmüdürlüğü Komisyonunda görülebilir. 

1 — Başvuracak isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için, 

a) 1987 yılına ait Tasdikli Ticaret Odası belgesi, 
b) Banka referans mektubu. 
c) B grubu müteahhitl ik karnesi 

d) Taahhü tü altında bulunan belgeleri açıklayan mali durum bi ldir imi , 
e) Teknik personel bi ldir imi . 
f) İstekliler gerçek veya tüzel kişi olacaktır. Özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar ka

bul edilmeyecektir. 
g) Bu işe ait keşif bedeli 36.000.000,— T L . olup, teklif edilecek toplam tutar üzerin

den % 2'5 nispetinde geçici teminat verilecektir. (Teminat mektup ise süresiz olacaktır.) 
h) Teklif veren ortak girişim ise ortak girişi oluşturan tek kişilerin veya şirketlerin her-

birinin Ticaret ve Sanayi Odasından i lk i lândan sonra alınmış halen faaliyette olduğunu gös
terir belge. 

i) Kanuni ikametgah adresi bildirilecektir. 
2 — İstekliler, belirtilen miktarda teminat mektubunu (Banka teminat mektupları , ta

rih, sayı, imza sahiplerinin isimleri ve kaşelerini kesin olarak içerecektir) veya T C D D 6. İşlet
me Başmüdürlüğü veznesine nakit olarak yatırıldığına dair makbuzunu 1. sırada ve fıkralarında 
istenilen belgeleri eksiksiz olarak dış zarfın teklif mektuplarını da iç zarfta olmak üzere usulü
ne uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini en geç ihale saatinden yarım saat önce Alım Sa
tım ve İhale Komisyonuna vermiş olacaklardır. 

3 — Süresi içinde yapı lmayan, telgrafla yapılan müracaat lar ve gecikmeler kabul edil
meyecektir. 

4 — Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine yapmakta serbesttir. 8808 / 1-1 

T.C. Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale 
Komisyonu Başkanlığından : 

BANLİYÖ T R E N L E R İ N E KİRA KARŞILIĞI R E K L A M A S T I R I L A C A K T I R 
1 — Sirkeci-Halkalı ve H.Paşa-Gebze arası çalışan elektrikli banliyö trenlerinin dış yü

zeylerine kira karşılığı reklâm astırılması işi, kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur . 
2 — İhale H .Paşa ' dak i 1. İşletme Başmüdürlüğü binasında bulunan Komisyonumuz

da 7/7/1987 Salı günü saat 14.00 de yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat, bir yıl için teklif edilen kira tutarının % 2,5'u olup şartnameler, 

H .Paşa ve Sirkeci veznelerinden 10.000,— T L . bedel karşılığında temin edilebilir. 
4 — Tekliflerin, şartnamesinde istenen belgelerle ihale saatine kadar verilmesi şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — T C D D 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 
8737 / 2-1 
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Kayseri PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Ünitemizden PTT Bölge Başmüdürlükleri ve Telefon Başmüdürlükleri ile bunlara 
bağlı işyerlerine takriben 5000 ton şebeke ve hat malzemesi kapalı yazılı teklif atmak suretiyle 
ihale edilip, bir yıl müddet le belli bir program dahilinde nakliyeci firmayla sevkedilecektir. 

2 — Buna ait ihale 16/7/1987 günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüz Satın alma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 — Buna ait geçici teminat 1.273.500,— TL.dı r . 

4 — İhaleyi alan firmanın Kayseri'de bir kanuni adres ve birde telefon numarası gös
termesi ve burada tebligat yapılacak bir şahıs bulundurması mecburidir. 

5 — İhaleye iştirak edecek firmaların ihale gün ve saatine kadar teklif mektuplarını Baş
müdürlüğümüze tevdii etmeleri şarttır. 

6 — Bu işe ait şar tname 850, T L . bedelle Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğün
den temin edilebilir. 

7 — Teşekkülümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8815 / 1-1 

izmir Tekel Sigara işletmesi Müdür lüğünden : 

1 — İşletmemizde imalat artığı olarak biriken 3000 Kg. 98 ve 117 mm.l ik Alüminyum 
Folyo ile 18.000 Kg. 99 mm.l ik Selefonların satışı yapılacaktır. 

2 — Alüminyum Folyoların beher kilosu 125,— TL.sı Selefonların göbekli olarak be
her kilosu 350,— TL.sı olup toplam keşif bedeli K D V dahil 6.675.000,— TL.sıdır . 

3 — İşin geçici teminatı 210.000,— TL.sı kesin teminatı kabul edilen bedelin % 6'sıdır. 
4 — İhale 10/7/1987 Cuma günü saat 10.00 da İşletmemiz İhale Komisyonu huzurun

da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 — İşin şartnamesi mesai saatleri içersinde İşletmemiz Levazım Şubesinde görülebilir. 
6 — İhale yapılmadığı takdirde 17/7/1987 günü saat 10.00 da yenilecektir. 
7 — İşletmemiz 2886 sayılı Yasaya bağımlı değildir. 8813 / 1-1 

Petrol Ofisi A . Ş . Genel Müdür lüğünden : 

1 — Ofisimizin ihtiyacı olan Kumanda ve Kontrol Panosu yedekleri şartnameleri esas
ları dahilinde iç ve dış piyasadan kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait muhammen bedel 615.711.268.— T L . olup, geçici teminatı 18.471.338.— 
T L . dir. 

3 — Şartnameler Genel Müdür lük Malzeme Şube Müdür lüğünden Dilekçe mukabilin
de ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4 — ihaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 28/7/1987 tarih ve saat 
14.00'e kadar dış zarf üzerine kumanda ve kontrol panosu yedeklerine ait tekliftir, ibaresini 
yazarak Petrol Ofisi A . Ş . Genel Müdür lüğü Bestekar sokak No: 8 Bakanl ık lar /Ankara adre
sine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 — Teklif mektupları 28/7/1987 günü saat 15.00'de Satın alma Komisyonu Başkanlı
ğında açılacaktır. Firma temsilcileri ihale de hazır bulunabilirler. 

6 — Ofisimiz devlet ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fiyat 
ve evsaf yönünden uygun teklifi veren firmaya verip vermemekte serbesttir. 

8819 / 2-1 
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Tekel Tü tün , Tü tün Mamulleri , Tuz ve A l k o l İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Tanya İdare ve Ambar binası inşaatı işi bedeli, 1987-1988 mali yılları işletme Büt
çesinden ödenmek üzere birim fiyat esasına göre kapalı-zarf yöntemi ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu işe; 8/2547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygulanacaktır. 
2 — İşin keşif bedeli 1987 yılı b i r im fiyatlarına göre 80.875.666,— TL.dır . 
3 — İhale 23/7/1987 günü saat 15.00 de Tekel Merkez Binasındaki I I . İhale Komisyo

nunca yapılacaktır. 
4 — ihale şartnamesi ile diğer evrak merkezde Ticaret Dairesi Başkanlığında ve Tekel 

Trabzon Başmüdürlüğünde görülebilir. 
5 — istekliler eksiltme şartnamesi ve eki özel şartnameye, Tekel Alım-Satım ve İhale 

Yönetmeliğin'ne göre; 
a) Yeterlik belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 
(1) Yapı araçları bi ldir imin, 

(2) Teknik personel bi ldi r imin, 
(3) İlân tarihine kadar t aahhüt ederek bitirip kabulünü yaptırdığı işler bildirimini ve 

bu işlerin geçici veya kesin kabul tutanaklarının suret veya fotokopilerini, 
(4) İlân tarihinde yapımına devam edilmekte olan taahhüt konusu işler bildirimini ve 

bu işlerin son hakedişlerinin suret veya fotokopilerini, 
(5) 1/1/1977'den sonra en az bu işin keşif bedeli kadar kamu kurum ve kuruluşların

da müteahhit veya taşeron olarak aldıkları benzer bir işin geçici veya kesin kabulünü yaptırdı
ğına dair iş bitirme belgesinin aslını ve fotokopisini, (Anonim Şirketlerde; ortaklara ait işler 
hisse oranında idare meclisi başkan ve üyeleri ile genel müdüre ait işler % 50 oranında L i m i 
ted, komandit ve kollektif şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında, teknik işlerden so
rumlu müdüre ait işler % 50 oranında değerlendirmeye tabi tutulur.) 

(6) x Tekel Trabzon Başmüdürlüğüne müracaat la "istekli veya kanuni vekilinin müra
caatı şa r t t ı r . " alacakları İş Yerini Görme Belgesi'ni, 

(7) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan 80.875.666,— 
TL.lık işin eksiltmesine girebilecekleri gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ve fotokopisini, 

(8) Sermaye ve kredi durumlarını gösterir mali durum bildirimini, 
(9) İlk ilan tarihinden sonra (bu iş için alındığı kayıtlı) alınmış Tekel'e hitaplı banka 

referans mektubu ve teyidi, 
Mektup ayrı ayrı; 
— Teminat mektubu kredisi 8.087.567,— T L . 
— Nakit Kredisi 8.087.567,— T L . 
— Serbest mevduatı 4.043.783,— dan az olmayacaktır . 
(10) Son (iki) yıllık kar ve zarar bilançosunun noter tasdikli suretini, son (iki) yılın 

vergi levhasının noter tasdikli suretini, son (iki) aylık muhtasar beyannamenin noter tasdikli 
suretini ve son yılın vergisinin ödendiğini gösterir makbuzun noter suretini, vermek mecburi
yetindedirler. 

b) Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar ile pilot firma öncülüğündeki ortak girişimler 
ihaleye giremezler, 

c) İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
(1) Kiml ik belgesini, 
(2) Yasal oturma yeri belgesini, 
(3) Tekel; Tü tün , Tütün Mamulleri, Tuz ve A l k o l İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına 

alınmış 2.426.270,— T L . tutarındaki geçici teminatı , 
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(4) Tekel İnşaat ve Tesisler Dairesi Başkanlığından aldıkları Yeterlik Belgesini, 
(5) Bu eksiltmenin i lk ilan tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası Faaliyet belgesini, 
(6) İsteklinin bir ortaklık olması halinde, i lk ilan tarihinden sonra halihazır faaliyette 

olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini, vermek mecburiyetindedirler. 
6 — istekliler; Yeterlik Belgesi alabilmek için 15/7/1987 günü çalışma saati bitimine 

kadar (Tekel, merkez binası " U n k a p a n ı " genel evrakından dilekçelerini geçirerek) Karaköy 
Şefkat İşhanında bulunan Tekel İnşaat ve Tesisler Dairesi Başkanlığına müracaat etmek zo
rundadırlar . 

7 — İstekliler; teklif mektuplarını 23/7/1987 günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılı
ğında Tekel merkez binasındaki 11. İhale komisyonuna vereceklerdir. 

8 — Postada doğacak gecikmeler, telgraf veya teleksle yapılan müracaat lar kabul 
edilmez. 

9 — Tekel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

10 — Uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespitte Tekel serbesttir. 
Duyurulur. 8817 / 1-1 

M i l l i Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Daire Başkanlığından : 

1 — Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için, içeriği ve özellikleri şartnamelerde belirtilen 
24 adet Portatif (Sırt) ve 4 adet Sabit Merkez HF-SSB Telsiz Sistemi 2886 sayılı Kanunun 5 l / P 
maddesine göre yurtdışından satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 13 Ağustos 1987 günü saat 14.00 de M.S.B. Dış Tedarik Daire Başkanlı
ğında yapılacaktır. Şartnameler yurtiçinde Ankara, İstanbul, İzmir, İç Tedarik Bölge Başkan
lıklarından, yurtdışında VVashıngton Silahlı Kuvvetleri Ataşeliği Paris, Londra, Roma Kıdemli 
Askeri Ataşeliği, Madrit , Oslo, Ottowa Askeri Ataşelikleri ile Koblenz Askeri İr t ibat Heyeti 
Başkanlıklarından dilekçe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığında ücretsiz temin edilir. 

3 — Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
4 — Usulüne uygun teklifler en geç 11 Ağustos 1987 günü saat 17.00'ye kadar M.S.B. 

lığı Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğünde bulundurulacak, postadaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır . 8678 / 1-1 

« 

M i l l i Savunma Bakanlığından : 

1 — M i l l i Savunma Bakanlığınca, 2 nci ye 3 ncü Ordu Muhabere sistemleri için alına
cak 5 K V A ve 15 KVA'l ık Mobi l Dual-Dizel Generatörleri işi 6095 sayılı yasa ve ilgili kararna
meler hükümlerine göre kapalı zarfla öneri alma ve birim fiyat esasına göre ihale edilecektir. 

2 — Anılan işin yaklaşık bedeli 11.513.250.000.— T L . ve iş bitirme süresi 540 takvim 
günüdür. 

3 — İstekli firmaların geçerli Nato emniyet belgesine ve 11.513.250.000.— TL.lık " G " 
grubu müteahhit l ik karnesine sahip olması önkoşuldur . 

4 — Yeterlik belgesi seçimine girebilmek için firmaların aşağıdaki adrese başvurarak 
bu iş için hazırlanmış ön duyuru formunu almaları ve ön duyuruda istenilen belgeleri hazırla
yarak en geç 6 Temmuz 1987 günü saat 11.00'e kadar M.S.B. İnş.Eml. ve Enf.Hiz.D.Bşk.l ığı 
Genel Evrakına elden vermeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

Adres : M.S.B. İnş .Eml . ve Enf.Hiz.D.Bşk.l ığı Bakanl ık lar /Ankara 
8639 / 1-1 
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Burdur İli Gölhisar İlçesi Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Muh. % 3 Geç. 
Emvalin Parti M i k t a r ı Bed. Teminatı 

Bölgesi Cins ve Nev' i Adedi Adet M 3 . D M ' T L . T L . 

îbecik 2 .S .K.B.ÇK.Tom. 1 27 9.948 125.000 37.000 
» » 3 .S .N.B.ÇK.Tom. 13 1157 289.294 73.000 632.000 
1 J 3.S.K.B.ÇK.Tom. 8 778 153.675 60.000 278.000 

Gölhisar 2 .S .N.B.ÇK.Tom. 2 304 97.557 147.000 430.000 
>> 2 .S .N.B.ÇZ.Tom. 1 51 12.719 85.900 33.000 
»» 3 .S .N.B.ÇZ.Tom. 28 5151 1393.667 56.900 2.379.000 

3 .S .K.B.ÇZ.Tom. 22 3032 872.108 44.300 1.160.000 
3.S.N.B.Sedir Tom. 1 5 1.842 71.300 4.000 

» > 3.S.K.B.Sedir Tom. 1 7 1.127 58.700 2.000 
»> 3.S.N.B.Arç. Tom. 1 19 3.750 56.900 7.000 
11 3.S.K.B.Arç. Tom. 1 27 5.278 44.300 6.000 
»» Ardış San. Odunu 1 43 4.792 27.900 4.000 
J> Yapraklı Yak. Od. 1 8 Ster 8.200 2.000 
)» İbreli Yak. Od. 6 306 Ster 5.000 44.000 

Y E K Û N : 87 11601 2844.757 314 Ster 5.018.000 
1 — İşletmemizin îbecik, Gölhisar Depolarında yukarıda cins ve miktarları yazılı 87 

Parti çeşitli orman ürünlerinin % 50 mal bedeli ve tahakkuk edecek vergiler peşin geri kalan 
% 50 si ve vade süresinde alınacak % 40 teminat mektubu faizi de teminat mektubuna ekle
mek suretiyle süresiz banka teminat mektubu karşılığı 3 ay müddetli vadeli açık artırmalı ola
rak satılacaktır. 

2 — Açık arttırmalı satış 7/7/1987 tarihine rastlayan salı günü saat 13.30'da Gölhisar 
Belediyesi düğün salonunda toplanacak komisyon huzurunda 171/A Ek 1 şar tname hükümle
r i gereğince yapılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin mutlak surette 1987 yılı vizesi yapılmış ticaret ve sana
yii odaları belgelerini meslek kuruluşlarından alacakları belgeler ile oturdukları yer adresini 
belirtir tasdikli belgeyi ibraz etmeleri şart olup, partilerin askarisi 1 M ' , olup azamisi 69 M J . dür. 

4 — Sanayi odunlarına şartnamenin 4üncü maddesindeki hususlara haiz olanlar katı
labilirler. 

5 — Satışla ilgili ilân ve şar tname Orman Genel Müdürlüğünde, Isparta Orman Bölge 
Müdürlüğünde, Antalya, Afyon, Bucak, Burdur, Denizli, Kütahya, Konya, Isparta Orman 
İşletme Müdürlüklerinde; Gölhisar, Di rmi l , İbecik, Tefenni Orman İşletme Şefliklerinde ve 
İşletmemizde görülebilir. 

6 — Alıcıların belirtilen gün ve saate hazır bulunmaları , ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar geçici teminatlarını yatırmaları , teminat mektubu verecek olanların teminat mektup
larında İşletme adını ve satış tarihini belirtmelerini, ihaleye katılacakların teminat mektupları 
ile birlikte satış komisyonuna müracaatlar ı ilân olunur. 8809 / 1-1 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinden : 

Cins i : Tıbbi sarf malzeme, M i k t a r ı : 210 kalem, Muhammen T u t a r ı : 1.272.645.000.— 
T L . , Geçici Teminatı : 38.179.350.— T L . , Şekli : Kapalı Zarf, İhalenin Tarihi Günü Saati: 
7/7/1987 Salı 10.00 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin 1987 yılı ihtiyacı olan yukarıda cinsi, miktarı , mu
hammen tutarı , geçici teminatı , ihale gün ve saati yazılı 210 kalem tıbbi sarf malzeme 84/8213 
Sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30/a maddesi gereğince kapalı teklif 
usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Teklif mektupları ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına verilecektir. Bu iha
le ile i lgil i liste ve şartnameler hastane döner sermaye saymanlığından 10.000.— T L . karşılı
ğında temin edilir. 

Kurumumuz 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 
yapmakta serbesttir. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân Olunur. 8818 / 1-1 
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Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Ciheti Askeriye için aşağıda cinsi, miktarı , tahmini tutarı , geçici teminatı , ihale gün ve 
saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince kapalı 
teklif usulü ile Ankara İç Ted.Böl.Bşk.lığı 2 Nolu Sat .Al.Kom.Bşk.l ığında yapılacaktır. Ara
nacak belgeler şar tnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi istanbul iç Ted.Böl.Bşk.l ığında ve Komisyonumuzda görülebilir. 

Not : Teklif mektuplarının Saat: 14.00'e kadar komisyona verilmesi şarttır. 

C i n s i Miktarı 
Tah .Tutar ı 

T L . 
Geç.Tem. 

T L . 

I GRUP 
1. Piccola (c) 1 Adet 830.000 24.900 
2. Concert Flüt (c) 2 t t 1.400.000 42.000 

66.900 

I I GRUP 
3. Eb Clarinet 2 11 3.500.000 105.000 
4. Bb Clarinet 5 i » 7.750.000 232. S00 

337.500 

I I I GRUP 
5. Eb Al to Saksafon 6 i i 17.400.000 522.000 
6. Bb Tenor Saksafon 6 İ i 19.200.000 576.000 
7. Eb Bariton Saksafon 1 9 t 5.150.000 154.500 

1.252.500 

I V GRUP 
8. Bb Cornet (Kısa tip) 5 »» 4.300.000 129.000 
9. Sib Trompet 5 t t 3.800.000 114.000 

10. Bb Flügel Horn 1 » t 930.000 27.900 

270.900 

V GRUP 
11. Bb Bariton Tenor 4 i » 6.800.000 204.000 
12. EE b Bass 2 » İ 6.800.000 204.000 
13. BB b Bass 1 >» 4.000.000 120.000 

528.000 

14. Oboe 2 »» 9.000.000 270.000 
15. Basson 1 > > 7.250.000 217.500 
16. F Eb French Horn 3 6.300.000 189.000 
17. Bb Tenor Slide Trombone 6 6.600.000 198.000 

T O P L A M : 17 K i m . 111.010.000 3.330.300 

İhale Günü, Saati 

21 Temmuz 1987 
Sah 

Saat: 15.00 

NOT : Tekl i f mektuplarının ne şekilde verileceği özel şar tnamenin birinci maddesin
de belirtilmiştir. Mektuplar saat 14.00'e kadar Komisyon Başkanlığına ve
rilmiş olacaktır. 
Şar tname bedeli 50.000,— TL. 'd i r . 8559 / 1-1 
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M K E Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden : 

H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 

Aliağa Gemi Söküm Tesislerimiz ve Kara Hurdası işletmemizde bulunan ve aşağıda sı
ralanan 22 kalem hurda malzeme kapalı zarfla teklif alınarak satılacaktır. 

Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü PK. 35 Al iağa/ izmir Genel Müdür lük 
Piyasa Satışları Grup Başkanlığı T a n d o ğ a n / A n k a r a ' d a n temin edilebilir. 

Teklifler 7 Temmuz 1987 Salı günü saat 14.00'e kadar Aliağa Yeni Foça Yolu 5. Km.deki 
Fabrika Müdür lüğümüze verilecektir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

A ) Gemi Söküm Tesislerindeki Malzemeler, 

Yaklaşık Geç.Tem. 
Malzemenin Cinsi Miktarı T L . 

Demir çelikli pirinç bronz hurdası 
87/246 (Gem Sat-246) 19 Ton 2.300.000 
Demir çelikli pirinç bronz hurdası 
87/247 (Gem Sat-247) 20 Ton 2.000.000 
Elektrik motor hurdası 
87/248 (Gem Sat-248) 30 Ton 1.100.000 
Demir çelik ve pik vana hurdası 
87/249 (Gem Sat-249) 20 Ton 340.000 

B) Kara Hurdası işletmesindeki Malzemeler, 

Yaklaşık Geç.Tem. 
Malzemenin Cinsi Miktarı T L . 

Muhtelif demir çelik köşebent profi l hurdası 
87/277 (Top Sat-277) 60 Ton 840.000 
Muhtelif jenara tör hurdası 32 Ton 1.200.000 
87/278 (Top Sat-278) (28 Adet) 
Muhtelif vinç bomu hurdası (9 adedinde kepçe dahil) 
87/279 (Top Sat-279) 40 Ton 800.000 
Muhtelif elektrik motoru ve endüvileri hurdası 
87/280 (Top Sat-280) 20 Ton 610.000 
Muhtelif makas hurdası 
87/281 (Top Sat-281) 40 Ton 850.000 
Demir çelik halkaları hurdası 
87/282 (Top Sat-282) 10 Ton 250.000 
Muhtelif palet makaralar ı hurdası 
87/283 (Top Sat-283) 30 Ton 450.000 
Muhtelif greyder bıçağı hurdası 
87/284 (Top Sat-284) 15 Ton 300.000 
Otomobil lastiği hurdası 
87/285 (Top Sat-285) 25 Ton 600.000 
Muhtelif jant l ı kamyon, o tobüs , otomobil 
lastiği hurdası 
87/286 (Top Sat-286) 35 Ton 900.000 
Demir çelik saç hurdası 
87/287 (Top Sat-287) 40 Ton 600.000 
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Malzemenin Cinsi 
Yaklaşık Geç.Tem. 
Miktarı T L . 

Varil hurdası (Ağzı kapalı) 
87/288 (Top Sat-288) 
Muhtelif santral artığı ve elektrik cihaz ve makinala-
rı hurdası 
87/289 (Top Sat-289) 
Muhtelif takım tezgâhları hurdası 
87/290 (Top Sat-290) 
Paletli yükleyici hurdası 
87/291 (Top Sat-291) 
Motor No: F L 8 Fiat 

2198 

Motor No: Jase 9-AD 
8192231 

Muhtelif marş ve şarj dinamoso hurdası 
87/292 (Top Sat-292) 
Muhtelif su ve ilaçlama motorları hurdası 
87/293 (Top Sat-293) 
Muhtelif konkasör hurdası 
87/294 (Top Sat-294) 

2500 Adet 

15 Ton 

10 Ton 
18 Ton 
(2 Adet) 

10 Ton 

15 Ton 

25 Ton 

700.000 

350.000 

400.000 
750.000 

500.000 

325.000 

950.000 

8820 / 2-1 

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

Şirketimizce aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemelerin temini ile birikmiş Hurda 
malzemenin satışı için "Kapa l ı Zar f" usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Konu ihalelere ait şartnameler "Evliya Çelebi Cad. No: 6 Kas ımpaşa / İ s t anbu l" adre
sindeki Başkanlığımızdan temin edilebilir. 

Teklifler aşağıda belirtilen tarihlerde, an geç saat 16.30'a kadar Başkanlığımıza ulaştı
rılmış olacak, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 
Duyurulur. 

Dosya No Malzemenin Cinsi 

1987/1073 Hidro l ik Dümen Makinesi 
1987/1074 Sabit Deniz V H F Radyo 

Telefon Cihazı 
1987/1075 Muhtel if Cins Valf ve Teç

hizatı 
1987/ 512 Hurda Teneke Parçaları 

(Satışı) 

Miktarı 

8 Gem. 

8 Adet 

Geç.Tem. 
(TL. ) 

250.000 

200.000 

10 Gem. 5.250.000 

5 Ton 6.250 

Son Teklif 
Verme Tar. 

1/7/1987 

2/7/1987 

1/7/1987 

Şart.Bed. 
(KDV.Dah.) 

(TL. ) 

1.120 

1.120 

11.120 

2/7/1987 
8816 / 1-1 
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Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlüğü Manisa Gediz Planlama Proje Müdürlüğünden : 

1. Manisa/Salihli, Sarıgöl ve Sa-
ruhanlı İlçeleri köylerindeki 
kapalı drenaj Projeler için 
0 100 mm.l ik PVC drenflex 
boru satın alınması ve işyer
lerine nakli işi. 132.806.171 3.984.200 6/7/1987 10/7/1987 11.00 

2, Manisa/Salihli, Sarıgöl ve Sa-
ruhanlı İlçeleri köylerindeki 
kapalı drenaj projeleri için 
0 125, 160 ve 200 mm.l ik 
PVC drenflex boru satın alın
ması ve işyerlerine teslimi işi. 51.645.099 1.549.353 6/7/1987 10/7/1987 15.00 

Yukarıda yeri, konusu, keşif bedeli, geçici teminatı , ihale tarihi ve saati yazılı işler; 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile tek yıllık olarak 
Müdür lüğümüzün Manisa-izmir Karayolu üzerinde (Uncu Bozköy Mahallesi altında)*ki idare 
binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işlere ait ihale işlem dosyaları her gün mesai saatleri içinde Müdürlüğümüzde bedel
siz görülebilir. 

İsteklilerin, yeterlik belgesi için son müracaat günü mesai saati sonuna kadar Müdürlü
ğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığına her iş için ayrı ayrı işin adına verecekleri di
lekçelerine; 

1 — Ticaret veya Sanayi Odasınca verilmiş drenaj borusu imalâtçısı olduklarına dair 
bir belgeyi ve Türk Standart lar ına uygunluk belgesi veya kalite beyan belgesini, 

2 — İlk ilân tarihinden sonraki tarihli , işin keşif bedelinin en az % 8'i oranında nakit 
ve % 8'i oranında teminat mektubu kredisi tu tar ında bankalardan işin adına alınmış banka 
kredisi mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini, (Örnek: 2 / A ve 2/B) 

3 — 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
nin % 70'ini tamamlamış bulunduğu işlerinden birisi (Karne katsayısı vasıtasıyla ihalenin ya
pılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedeli itibariyle ihale konusu işin keşif bedelinin 
en az % 70'i tutarında olmak şartıyla) ile ihale tarihinden geriye doğru (12) ay içerisinde Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarınca adlarına sözleşmesi yapılmış veya bitirilmiş işleri kanıtlayıcı bel
geleriyle açıklayan taahhüt bildirisini, (Örnek: 4) 

4 — İsteklinin depo yerlerini görüp , mahallini tetkik ettiklerine dair İdareden alacak
ları örneğe uygun işyeri görme belgesini, 

5 — Kanuni ikametgah belgesini, (Tebligat için kanunî adres) 
6 — İsteklinin gerçek kişi olması halinde kendisinin, ortaklık ise şirketin imza sirkülerini, 
Buşvuru evrakı olarak ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgesi almaları şarttır. 
Yukarıda belirtilen işler; uygun bedel tespitine tabi olmayıp, 2 ve 3 sıra numarada yazı

lı belgelerinin yürürlükteki "Yapı , Tesis ve Onar ım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne 
göre hazırlanması ve bizzat istekli taraf ından imzalanması şarttır. 

İhaleye gireceklerin yeterlik belgesi ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici te
minat vezne alındısı veya banka teminat mektubunu, 1987 yılı tasdikli Ticaret veya Sanayi 
Odası belgesinin aslı veya noter onaylı suretini, gerçek kişi olması halinde kendisinin, tüzel 
kişilik olması halinde tüzel kişiliğin imza sirküleri ile ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alın
mış hali faaliyet belgesini, 2886 sayılı Kanun hükümleri gereğince usulüne uygun olarak hazır
layacakları (İdareden alacakları örneğe uygun) teklif mektupları ile birlikte en geç ihale saatinden 
bir saat öncesine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri şarttır. 

İdare , ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaat lar kabul edilmez. 
Duyurulur. 8736 / 1-1 

Yapılacak İşin 
Yeri, Adı ve Konusu 

Keşif Bedeli 
T L . 

Belge İçin 
Geç.Tem. Son Mür. 

T L . Günü 
İ h a l e 

Tarihi ve Saati 



Demirköy Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Y o l Parti M i k t a r ı M u h . Bed. % Tem. 
Deposu Durumu Cinsi ve Nev ' i Adedi Adet M ' . D ' . T L . T L . 

K . Yokuş-S. Yolu-Merkez Stablize Kayın Tom.I I I .S .N .B. Kİ. 9 1093 417.153 65.500 819.000 
ı» »» it Asfalt Kayın Tom. I I I .S .N .B . In . 7 1438 257.576 52.200 403.000 
»» »» t* Kayın Tom. I I I .S .K .B .KI . 4 532 127.927 51.000 195.000 

K.Yokuş » » Meşe Tom. II. S . N . B . K 1 . 1 31 14.003 123.300 52.000 
3 y > > Meşe Tom. III. S . N . B . K I . 1 75 28.370 65.000 55.000 

K . Yokuş-Merkez 
i 1 Meşe Tom III. S . N . B . t n . 6 1367 231.776 55.000 383.000 

K.Yokuş 1 > Meşe Tom. III. S . K . B . K 1 . 4 396 97.786 57.000 167.000 
t > 

f t Meşe Tom. III. S . K . B . İ n . 1 278 26.029 45.000 35.000 
S. Yo lu 1 t Kavak Tom. II. S . N . B . Melez 1 102 56.120 52.000 88.000 

i i »> Kavak Tom. III. S . N . B . Melez 3 752 256.376 35.000 279.000 
1 1 >» Kavak T o m . III. S . K . B . Melez. 1 381 56.410 30.000 51.000 

K . Yokuş > » Kavak Tom. III. S . N . B . 2 235 67.007 51.700 104.000 
»> »t Meşe Tom. III. S . N . B . Saç. 3 264 75.049 34.200 76.000 
> » > » Meşe Tom. III. S . K . B . Saç 1 34 4.836 30.400 4.000 

K . Yokuş-Merkez > > Kavak Tom. III. N . B . 3 752 167.937 28.500 144.000 
K.Yokuş 1 t Meşe M d . Direk II. S. 1 220 12.121 42.900 16.000 
S. Yo lu 1 » Kavak M d . Direk II. S. Melez 1 215 11.811. 31.400 11.000 

G E N E L YEKÛN 49 8165 1908.317 M j 2.882.000 

1 — işletmemiz muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı bulunan 49. Parti 1908.317 M 5 . Yapacak Orman emvalinden; 
Kayın cinsi (Meşe-Kestane-Karaağaç hariç) ile diğer cinslerin tutar bedelinin % 25'i peşin % 75'i müddetsiz Banka Teminat Mektubu 

karşılığında ve faizi % 40 peşin a l ınmak suretiyle 6 ay vadeli olarak Meşe, Kestane ve Karaağaçların tutar bedelinin % 50'si peşin 3 ay vadeli 
olarak açık art ırma suretiyle satı lacaktır . Gecikmelerden 60 ceza uygulanarak tahsil edilecektir. 

2 — Açık ar t t ı rma 13 Temmuz 1987 tarihine rastlayan Pazartesi Günü saat 14.30'da İşletme Toplant ı Salonunda Komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — Satış ile ilgili partilerin Hatlarını ve geçici teminatlarını gösterir müfredatlı liste Orman Genel Müdür lüğü , İstanbul, Bolu, Adapazarı 
ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlükler i ile Vize, Kırklareli, Çatalca, Bahçeköy ve İstanbul İşletme Müdürlükler i ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Satış 171/A 1-2-34 no.Iu şar tnamelerde yazılı şartlar ve esaslar dahilinde yapılacaktır. İştirakçilerin son sene Vizesi yapılmış Ticaret 
ve Sanayi Odalar Belgesi ile Kapasite belgelerini göstermeleri. Vekil olarak iştirak edecek olanların Vekaletname veya yetki belgelerini ibraz 
etmeleri gerekir. 8814/1-1 
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Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın alma Komisyon Başkanlığından : 

Ciheti Askeriye için aşağıda cinsi, miktarı , tahmini tutarı , geçici teminatı , ihale gün ve 
saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince kapalı 
teklif usulü ile Ankara İç Ted.Böl.Bşk.lığı 2 Nolu Sat .Al .Kom.Bşk.hğında yapılacaktır. Ara
nacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale saatine ka
dar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şart t ı r . Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi İstanbul İç Ted.Böl.Bşk.l ığında ve Komisyonumuzda görülebilir. 

Tah .Tutar ı Geç.Tem. 
C i n s i Miktarı T L . T L . İhale Günü, Saati 

I GRUP 
1. Piccola (c) 2 Adet 
2. Concert Flute (c) 5 " 

I I GRUP 
3. Eb Clarinet 
4. Bb Clarinet 

T O P L A M : 

5 
26 

1.660.000 
3.500.000 

8.750.000 
40.300.000 

37.700.000 
38.400.000 
20.600.000 

17.200.000 
19.000.000 
17.000.000 
20.000.000 
40.000.000 

13.500.000 
14.500.000 
23.100.000 
22.000.000 

49.800 
105.000 

154.800 

262.500 
1.209.000 

1.471.500 

1.131.000 
1.152.000 

618.000 

2.901.000 

516.000 
570.000 
510.000 
600.000 

1.200.000 

3.396.000 
405.000 
435.000 
693.000 
660.000 

10.116.300 

21 Temmuz 1987 
Salı 

I I I GRUP 
5. Eb Al to Saksafon 13 
6. Bb Tenor Saksafon 12 
7. Eb Bariton Saksafon 4 

I V GRUP 
8. Bb Cornet 20 
9. Bb Trumpet 25 

10. Bb Baritone 10 
11. Bb Euphonium (4 valfli) 10 
12. BB b Bass (3 valfli) 10 

13. Oboe 3 
14. Basson 2 
15. F/Eb Frenç Horn 11 
16. Bb Tenor Slide Trombon 20 

16 Kim. 337.210.000 

Saat: 14.00 

NOT : Teklif mektuplarının ne şekilde verileceği özel şartnamenin birinci maddesin
de belirtilmiştir. 
Şar tname bedeli 100.000,— TL. ' d i r . 8558 / 1-1 

# 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden : 
MERSİN 

1 — Aşağıda cinsi, yeri ve keşif bedeli yazılı işler 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 
81. (b) maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işlerin dosyaları ve kat ı lma şartları i lgili servisindeki (Yapım Başmü
hendisliğinde) dosyasında görülebilir. 
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İ ş i n A d ı 

1 - Anamur-Konya 3.Bl.Hd. yo
lu K m : 0 + 000-76 + 000 
G/86 + 000 İ arası eksik sa
nat yapıları ikmal inşaatı işi. 

2 - Mersin-Erdemli yolu K m : 
0 + 200-34 + 800 arasında ari
yet ocağından getirilecek 
Malz.Tem. ve nakli ile serme 
sıkıştırma işi. 

3 - Adana-Kara taş yolu K m : 
0 + 000-50 + 000 arasında ari
yet ocağından getirilecek 
Malz.Tem. ve nakli ile serme 
sıkıştırma işi. 

4 - K.Maraş-Göksun Ayr . - Sü-
leymanlı t l yolu K m : 8 + 000 
G/10 + 406 1-20 + 000 arası 
eksik sanat yapıları ikmal in
şaatı işi. 

5 - K.Maraş-Göksun A y r . - A n 
dırın İl yolu K m : 0 + 000 -
64 + 000 arası sanat yapıları 
inşaatı işi. 

6 - K.Kale-Kömürler yolu Km: 
30 + 000-36 + 000 (Nurdağ 
heyalanları) arası sanat yapı
ları, taş duvar, drenaj kazı ve 
nakliyesi işleri. 

Keşif Bedeli Geç.Tem. 
T L . T L . 

24.639.712 739.191 

100.319.450 3.009.584 

200.015.200 6.000.456 

29.990.315 899.710 

30.000.317 900.010 

121.665.460 3.649.964 

Son Mür. İ h a l e 
Tarihi Günü ve Saati 

6/7/1987 10/7/1987 Cuma 
günü Saat: 11.00 

6/7/1987 10/7/1987 Cuma 
günü Saat: 10.00 

6/7/1987 14/7/1987 Salı 
günü Saat: 11.00 

6/7/1987 13/7/1987 P.tesi 
günü Saat: 10.00 

6/7/1987 13/7/1987 P.tesi 
günü Saat: 11.00 

6/7/1987 14/7/1987 Salı 
günü Saat: 10.00 

8638 / 1-1 
• 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden : 
K A S T A M O N U 

1 — Aşağıda cinsi, yeri ve keşif bedelleri yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
nun 81. (b) maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işlerin dosyası ve ihaleye katılma şar t lan Bakım Başmühendisliğindeki 
dosyasında görülebilir. 

İlgilenenlere duyurulur. 
Keşif Bedeli Geç.Tem. Son Mür . İhale Gün 

Y o l u n A d ı T L . T L . Tarihi ve Saati Servisi 

Kastamonu-Ilgaz yolu 
34 + 920-48 + 000 Km. 
ler arası sanat yapıları 
işi. 63.082.367,36 1.892.471,— 3/7/1987 8/7/1987 11.00 Bakım. 
(Kastamonu-Ilgaz) Ayr. 
T / V ve R / L yo lu 
0 + 000-4 + 200 Km.ler 
arası sanat yapıları ve 
üst yapı işleri. 38.832.363,90 1.164.971,— 3/7/1987 8/7/1987 14.30 Bakım. 

8812 / 1-1 



24 Haziran 1987 — Sayı : 19497 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

Malatya Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün; 
1 — Aşağıda yazılı inşaat işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 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 Bedele A i t Tebliğ Hükümler i uygulanacaktır . 
3 — İşin tahmin edilen bedeli aşağıda gösterilmiştir. 
3 — İhale aşağıda gösterilen gün ve saatte Malatya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar Malatya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde 

mesai saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesi, ihale şar tname

sine ek özel şar tnameye, yapı tesis ve onar ım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine ve "uy
gun bedel" tebliğine uygun olarak: 

A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte: 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış ve aşağıda belirtilen karne grubundan 

en az işin keşif bedeli kadar müteahhit l ik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini) 
b) Makine ve teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı Araçları Bildir is i"ni 
c) Mal i güçlerine ait " M a l i Durum Bildir is i"ni , 
d) "Teknik Personel Bi ldir is i ' 'n i , 
e) " T a a h h ü t Bi ld i r i s i"n i , ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 
B — İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye kat ı lma belgesini, 
b) Başvurma yılına 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) Malatya Valiliği adına alınmış aşağıda her işin karşısında yazılı olan tutar kadar 

geçici teminatı , 
f) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek Özel şar tnamede öngörülen diğer bel

geleri, verecektir. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi aşağıda her işin karşısında 

yazılı olan mesai saati sonuna kadardır . 
7 — İstekliler Teklif Mektuplarını ihale saatinden bir saat önceden makbuz karşılığın

da İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

S. Keş.Bed. Geç.Tem. Karne Son .Mür . İhale İhale 
N , İşin Adı T L . T L . Grubu Tarihi Tarihi Saati 

1 Darande Devlet Hasta
nesi 50 yataklı Sağlık 
Merkezi Tevsii 200.000.000 6.000.000 (C) 6.7.1987 13.7.1987 10.30 

2 Malatya Merkez Müf
tülük Hizmet Binası ve 
(4 Dai. Lo j . ) inşaatı 180.000.000 5.400.000 (C) 6.7.1987 16.7.1987 10.30 

3 Doğanşeh i r Erkenek 
Jandarma Karakolu ve 
(2 Dai .Loj) inşaatı 130.000.000 3.900.000 (C) 6.7.1987 20.7.1987 10.30 

4 Darande Ayvalı Jandar
ma Karakolu ve (2 Dai . 
Loj . ) İnşaatı 130.000.000 3.900.000 (C) 6.7.1987 23.7.'987 10.30 

5 Doğanşehir Polat Jan- ' 
darma Karakolu ve (2 
Dai. Loj ) İnşaatı) 130.000.000 3.900.000 (C) 6.7.1987 27.7.1987 10.30 

8928 / 1-1 
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İller Bankasından : 

H A R İ T A A L I M I İŞİ Y A P I L A C A K T I R . 

1987 Y I L I 5. İ H A L E 

;.No Kasaba Adı i l i 
Top. 
Ha. 

Keş. Bed. 
T L . 

Geç.Tem. 
T L . 

Süre 
(Ay) 

1 Balçıkhisar Afyon 91 4.142.556 124.277 4 
2 Savaştape Balıkesir 294 12.564.040 376.921 7 

İskeleköy Balıkesir 71 4.322.447 129.673 4 
3 Yeniceköy Bursa 123 6.875.835 206.275 5 

Zeytinbağ Bursa 63 2.080.060 62.402 4 
4 Olur Erzurum 211 10.199.858 305.996 6 
5 Nizip Gaziantep 1.135 37.337.176 1.120.115 10 
6 Köse Gümüşhane 100 3.617.960 108.539 4 
7 Ören İzmir 178 11.752.661 352.580 6 
8 Nurhak K.Maraş 1.371 54.197.575 1.625.927 12 
9 Hekimhan Malatya 562 36.180.491 1.085.415 10 

10 Karaçulha Muğla 2.431 96.220.284 2.886.609 16 
11 Ürgüp Nevşehir 1.116 47.558.592 1.426.758 11 
12 Tuzköy Nevşehir 885 44.958.357 1.348.751 11 
13 Eşmekaya Niğde 491 20.543.960 616.319 8 
14 Büyükköy Rize 527 32.227.276 966.818 10 
15 Güneyce Rize 367 22.050.913 661.527 8 
16 Sinanoğlu Sakarya 445 19.729.208 591.876 8 
17 Malkara Tekirdağ 749 49.357.842 1.480.735 11 
18 Mürefte Tekirdağ 129 4.439.047 133.171 4 
19 Derecik Trabzon 312 18.585.721 557.572 8 

Işıklar Trabzon 56 4.004.571 120.137 4 
20 Çiğdemli Yozgat 333 14.689.825 440.695 7 
21 Yamaçtı Yozgat 453 33.688.167 1.010.645 10 

1 — Yukarıda gösterilen Harita işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur . 

2 — İhale Evrakı Bankamız Muhasabe ve Mal i işler Dairesi Başkanlığından 3500,— 
T L . karşılığında temin edilecektir. 

3 — Teklif verecekler teklif şartnamesinde istenilen belgelerle yeterlik belgesi almak üzere 
3/7/1987 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Bankamıza müracaat edeceklerdir. 

4 — Müracaat la rda 3.maddede belirtilen belgeler 1987 yılı itibariyle yeniden verilecek 
ayrıca dilekçelere eklenecek belgeleri eksik olanların müracaatlar ı geçersiz sayılacaktır. 

5 — Teklif zarfları 10/7/1987 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Bankamıza teslim edile
cektir. 

6 — Teklif zarfları 10/7/1987 Cuma günü saat 14.00'de Bankamız satın alma komis
yonunda açılacaktır. 

7 — Her iş için ayrı ayrı geçici teminat alınıp işin zarfına ayrı olarak konulacaktır . 

8 — Bankamız 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine 
tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi ihaleye gi
renlerden dilediğine vermekte serbesttir. 0 9 2 5 / 1 . 1 
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Köy Hizmetleri Genel Müdür lüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından : 

1 — Genel Müdür lüğümüz ihtiyacı için 2886 Sayılı Kanun Hükümler ine göre yapıla
cak kapalı teklif usulü eksiltme ile aşağıda cinsi, miktar ı , tahmini bedeli ve diğer şartları gös
terilen 150-250 mm Asbestli Çimento Boru (Komple) satın alınacaktır. 

2 — Eksiltme konusu işe ait şar tname ve ihtiyaç listesi çalışma saatleri içinde ve dilekçe 
ile müracaat halinde bedeli karşılığında Daire Başkanlığımızdan alınabilir. (Köy Hizmetleri 
Genel Müdür lüğü-Ankara Eskişehir Karayolu 9.Km. Lodumlu/Ankara) Posta ile şar tname 
gönderilmez. 

3 — Eksiltme aşağıda yazılı tarih ve saatte Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde topla
nacak komisyon taraf ından yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye katılacak istekliler en geç 10/7/1987 günü çalışma saati bitimine kadar 
idareye müracaat la ihaleye iştirak belgesi isteğinde bulunabilecekler ve bu belgeyi alıp alama
dıklarını da 15/7/1987 gününden itibaren öğrenebileceklerdir. 

5 -ı- Eksiltmelere katılacak isteklilerin iştirak belgesi dilekçelerine aşağıdaki belgeleri 
eklemeleri şarttır. 

a) Atölye Personeli ve teknik personel bi ldir imini , 
b) Atölye tezgah ve teçhizat bi ldir imini , 
c) Sanayi Odası Başkanlığından alınmış kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli 

suretini (Geçerlilik süresi dolmamış olacaktır.) 
d) T.S.E.uygunluk belgesini (TS 102) 
6 — Eksiltmeye imalatçı veya satıcı firmalar iştirak edebilir. Ancak satıcı firmalarında 

imalatçı firmadan alacağı yetki belgesi ile, yukarıda sayılan belgeleri dilekçelerine ekleyerek 
iştirak belgesi almaları şarttır. 

İmalatçı firmalar kendilerinin ihaleye iştirak etmeyip yetkili satıcısının iştiraki halinde 
sadece bir ticari firmaya yetki verebilecektir. 

7 — İdare, iştirakçi belgesi almak için müracaa t eden isteklilerin iş yerlerini görerek 
karar verme yetkisinede sahiptir. 

8 — İştirakçi belgesi alamayan istekliler eksiltmeye katılamazlar. 
9 — İsteklilerin şartnamelerde ve 2886 Sayılı Kanunun 5. ve 37. maddelerinde aranan 

belgeler ile, iştirakçi belgelerini usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklif zarfları içinde ve ek
siltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındılar karşı
lığında vermeleri gerekmektedir. 

10 — Eksiltme için postadaki gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaat lar kabul 
edilmez. 

İlan Olunur. 
S.No : 1, C ins i : 0150-250 mm A.Ç.Boru (Komple), M i k t a r ı : 10 Kalem, Tahmini Be

deli : 749.730.000/—, Geçici Temina t ı : 22.491.900.—, Şartname Bedeli: 30.000.—, İhale Gün 
ve Saati : 17/7/1987 16.00 8924/ 1-1 

Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığından : 

Belediyemize bağlı Belediye Hastanesi ve İtfaiye Müdür lüğünün bir yıllık ihtiyacı olan 
Kuru erzak liste ve Hususi Şartnamesine göre 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesine göre 
119.926.068.— Lira muhammen bedel ve 3.597.782.— Lira geçici teminatla kapalı teklif ek
siltme suretiyle 7/7/1987 günü saat 15.15'de ihalesi yapılacaktır. 

1 — Şartnamesi Satın alma Daire Başkanlığında görülebilir. 
•2 — İstekliler ticaret odası veya Bağlı Bulundukları Dernekten 1987 yılı itibarı ile ala

cakları belgelerini teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır. 
3 — İhaleye katılacaklar teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline ka

dar Anafartalar Caddesindeki Büyük Şehir Belediyesi Merkez binasında Encümen Raportör
lüğüne vermeleri şart t ır . 

Postadaki gecikmeler dikkate al ınmaz. 8923 / 1-1 

http://749.730.000/%e2%80%94
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Van Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün ; 
1 — Aşağıda adı keşif bedeli, geçici teminatı , ihale gün ve saati yazılı işler 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye 
konulmuştur . 

Bu ihalelerde, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındır
lık ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 

2 — İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İhale Ko
misyonu odasında yapılacaktır. 

3 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Van Bayındırlık ve İskân Müdür lüğünde mesai sa
atleri içinde görülebilir. 

4 — İstekliler Yapım İşleri için kapalı teklif usûlü ile ihale şartnamesine, ihale şartna
mesinde Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onar ım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine 
ve "Uygun Bedel" tebliğine uygun olarak: 

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

kadar müteahhit l ik karnesini, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneği,) 

b) Makine ve teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı Araç l a r ı " bildirisini, 30/3/1987 gün 
ve 19416 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğe uygun) 

c) Malî güçlerine ait " M a l i Durum Bildir is i"ni 
d) Teknik personel bildirisini 
e) Taahhü t bildirisini, 
ve bunlarla ilgili belgeleri vereceklerdir. 
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katı lma belgesini, 
b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza s i rküler ini , 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim

selerin vekaletnameleri ile, vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

e) Van Valiliği adına alınmış aşağıda yazılı miktar kadar geçici teminatı , 

f İhale Şartnamesinde ve ihale Şartnamesine ek Özel Şartnamede öngörülen diğer bel
geleri, vereceklerdir. 

5 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaa t 6/7/1987 Pazartesi günü mesai 
sonuna kadardır . 

6 —- İstekliler teklif mektuplarını 17/7/1987 Cuma günü saat 14.00'e kadar makbuz 
karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

İşin Yeri ve Adı 

1 — Van Merkez Meteoroloji Hiz
met Binası ve Lojman İnşaatı . 
2 — Van Merkez Tapu Kadastro 
Hizmet Binası ve Lojman İnşaatı . 
3 — Van-Muradiye İlçe Halk Kü
tüphanesi (200 Kişilik) 

Keş. Bed. 
T L . 

250.000.000 

180.129.618 

160.000.000 

Geç. Tem. 
T L . 

7.500.000 

5.404.000 

4.800.000 

İhale 
Gün 

17/7/1987 

17/7/1987 

İhale 
Saati 

15.00 

15.00 

17/7/1987 15.00 
8929/ l - l 
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Kastamonu fi Daimi Encümeni Başkanlığından : 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının: 

1 — Kastamonu İlinde yaptırılacak olan 50 Daireli Lojman inşaatı işi 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konul
muştur . 

Bu ihalede, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Teb l iğ" hükümleri uygulanacaktır . 

2 — İşin Tahmin edilen bedeli 802.000.000,-^ T L . dir. 

3 — İhale 16/7/1987 Perşembe günü saat 15.00'de Kastamonu Özel İdare Müdürlüğü 
İl Daimi Encümen Odasında yapılacaktır . 

4 —' İhale şartnamesi ile diğer evrak İl Daimi Encümeni , MİIIî Eğitim Gençlik 
ve Spor Müdürlüğü, Bayındırlık ve iskân Müdür lüğün 'de mesai saatleri içinde görüle
bilir . 

5 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartna
mesine Ek özel şar tnameye, Yapı Tesis ve Onar ım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine 
ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak: 

A — İhale'ye katı lma belgesi almak için müracaa t dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli 
kadar Müteahhit l ik Karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,) 

b) Makine ve Teçhizat Kapasitelerine ait "Yap ı Araçları Bi ldi r is i"ni , 

c) Mal i Güçlerine ait "Mal i -Durum Bi ldi r is i"ni , 

d) "Teknik Personel Bi ld i r i s i"ni , 

e) " T a a h h ü t Bi ldi r is i"ni , 

ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 

B — İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 

a) İhaleye katı lma belgesini, 

b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak k im
selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

e) Kastamonu Valiliği adına alınmış (24.060.000,— T L . ) tutar ında geçici teminatı , 

0 İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şar tnamede öngörülen diğer 
belgeleri, 

Verecektir. 

6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 7/7/1987 salı günü mesai saati 
sonuna kadardır . 

7 — İstekliler Teklif mektuplarını 16/7/1987 Perşembe günü saat 14.00'e kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edil
mez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8930/1-1 

http://24.060.Opo,%e2%80%94
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Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdür lüğümüz ihtiyacı için ik i adet Mikrobilgisayar Kapalı yazılı Teklif Mek
tubu almak sureti ile satın alınacaktır . 

2 — Bu işe ait şa r tname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabil 
temin edilir. 

3 — İhale 14/7/1987 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 — Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbestir. 

8937 / 1-1 

T C D D İşletmesi 2. İşletme Başmüdürlüğü Alım-Satım ve İhale Komisyonu Başkanlı
ğından : 

Ankara T l f : 3112001 
1 — İşletmemiz Çaycuma İstasyonu peron markizinin üzeri çok düşük birim ağırlığa 

sahip ör tü malzemesi ile kapat ı lma işi kapalı zarf teklif alma ihale yoluyla yaptırılacaktır. 
2 — Bu hususta hazırlanmış şa r tname Alım Satım ve İhale Komisyonumuzda olup, di

lekçe karşılığı temin edilebilir. 
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'dur. 
4 — Postadaki gecikme kabul edilmeyecektir. 
5 — İhale 8/7/1987 günü saat 14.00'de 2.İşletme Alım Satım ve İhale Komisyonunda 

yapılacaktır. 
6 — Teklifler ihale saatine kadar verilmiş olacaktır . 
7 — T C D D ' nin 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi 

ihaleye girenlerden dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
Taliplere duyurulur. 8921 / 1-1 

1 — T C D D Genel Müdür lük , Gar ve İşletmemiz işyerlerinden bir sene içinde çıkacak 
tahmini 20 ton persude ve kırpıntı kâğıtlar açık art ırma yöntemiyle satışa çıkartılmıştır. 

2 — Art ı rma 8/7/1987 gün saat 15.00 de Ankara Gar'da İşletme Başmüdürlüğü bina
sında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait geçici teminat 50.000.— T L . dır. 
4 — Talipler aynı gün ve saatte teminatları ile birlikte Komisyonda hazır bulunacaklardır. 
5 — T C D D ' n i n 2886 sayılı Kanuna tâbi olmayıp ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi 

ihaleye girenlerden dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
Taliplere duyurulur. 8922 / 1-1 

T C D D İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

YÜKLENİCİ N A M VE HESABINA KONKASÖR B A L A S T I H A Z I R L A T I L A C A K T I R 
1 — Kuruluşumuzun Samsun-Kalın Demiryolu hattı üzerinde (Km. 204 de) bulunan Tur

hal Taş ocağında TCDD'n in konkasörüyle yüklenici nam ve hesabına açık eksiltme yöntemiy
le 20.698 m 5 balast hazırlattırılacaktır. 

2 — Bu işe ait Açık eksiltme 8 Temmuz 1987 Çarşamba günü saat 15.00'te T C D D Ge
nel Müdürlüğü Malzeme Dairesinde toplanacak olan komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 — Açık eksiltme şartnamesi T C D D Genel Müdürlüğü Merkez veznesinden K D V da
hil 5.000,— T L . bedelle temin edilebilecektir. 

4 — İştirakçiler 1986 yılı b i r im fiyatı olan 2.455,50 T L / m ' bir im fiyatı dikkate almak su
retiyle teklif edecekleri toplam bedelin % 2,5 i oranında geçici teminat yatıracaklardır. 

5 — Sözleşmenin imzası sırasında % 5 oranında kesin teminat alınacaktır. 
6 — Elek altı malzeme (mıcır) yüklenicinin olacaktır. 
7 — T C D D 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 
8926 / 1-1 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, yeri, keşif bedeli yazılı işler 2886 sayılı kanunun 81.b maddesi gere
ğince taşeronlardan teklif a l ınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işlerin dosyası ve katılma şartları ilgili servisinde k i dosyasında görülebilir. 

Keşf. Bed. Geç. Tem. , Son İhale 
T L . T L . Mür . Tar. Günü İşin Adı Servisi 

Sarı oba-Ayaş yolu K m . 
0+000-22+000 arasına çe
kilecek alttemel malzemesi 
ihzar ve nakli işi 
D ü z c e - A k ç a k o c a - A l a p l ı 
yolunda heyelanlı kesimler
de yapılacak sanat yapısı, 
heyelan temizliği ve toprak 
dolgu işi. 

75.150.000 2.254.500 

131.917.360 3.958.000 

Saat: 15.00 
2/7/1987 6/7/1987 

Saat: 11.00 
2/7/1987 6/7/1987 

Bakım 

Bakım 

8918/1-1 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 5. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünden : 

1 — Okulumuz Atölyesinde kullanılmak üzere 2 adet Ekranlı hafızalı daktilo makinesi 
alınacaktır. 

2 — Konu ile i lgil i teknik ve idari şartnameler, 5.Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Tek-
nikokullar/Ankara adresinden temin edilir. 

3 — İhale 3 Temmuz 1987 Cuma günü saat 10.00'da 5.Akşam Sanat Okulunda kapalı 
teklif usulü ile yapılacaktır. 

4 — En son teklif verme 3 Temmuz 1987 Cuma günü saat 9.00'a kadardır . 

5 — Makinelerin tahmini bedeli istekliler taraf ından verilen en uygun bedeldir. 

6 — Geçici teminat tekl if edilen bedelin % 3 'den az olamaz. 

7 — Döner Sermayemiz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir. 
8927/1-1 

• 

PTT Fabrika Müdür lüğünden : 

55.000 A D E T ŞARJ EDİLEBİLİR NİKEL K A D M İ Y U M L U 
PİL S A T I N A L I N A C A K T I R 

İdari ve Teknik şartnamesine göre 55.000 adet şarj edilebilir Nikel Kadmiyumlu Pil iç 
ve dış piyasadan kapalı yazılı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 22/7/1987 günü saat 14.00'te yapılacaktır. 
Bu işe ait şar tname, normal çalışma gün ve saatlerinde İs tanbul-Ümraniye 'de bulunan 

Fabrikamız Malzeme Müdür lüğünden 550,— T L . mukabilinde alınabilir. 

Tekliflerin geçerli olabilmesi için tekl i f vermek isteyen firmaların şartnameyi Fabrika
mızdan almış olmaları şarttır . 

Tekl i f mektuplar ı en geç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdülüğümüze mak
buz mukabilinde teslim edilmeli veya aynı gün ve saatte Malzeme Müdür lüğümüzde buluna
cak şekilde posta ile gönderilmelidir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bu malzeme için gerekli bilgi 335 13 13/231-232 veya 335 17 57 no.lu telefonlardan iste

nebilir. 8931/1-1 
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Manisa Belediyesinden : 

K A T KARŞILIĞI K O N U T VE SOSYAL TESİSLER İNŞAA ETTİRİLECEKTİR. 
Belediyemiz mülkü Tapunun 813 Ada, 24 Pafta, 217 Parseldeki arsası üzerine Kat kar

şılığında Avan projesine göre 140 konut ve diğer sosyal tesisler inşaa ettirilecektir. 
Bu işe ait ihale 14 Temmuz 1987 günü saat 11.00'de Belediyemiz Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. Mezkür inşaat kat karşılığında yapılacağından muhammen bedeli tespit edilme
miş olup, geçici teminatı 45.000.000,— TL.di r . 

İhaleye katılma belgesi alabilmek için 11 Temmuz 1987 günü mesai saati sonuna kadar ör
nekleri Belediyemizce verilecek müteahhit kanıtma formlarım doldurarak verilmesi gerekmektedir. 

İhaleye girebilmek için teklif mektupları ile birlikte, 
a) İhaleye katı lma belgesi, 
b) Kanuni ikâmetgâh belgesi, 
c) Ticaret veya Sanayi Odası kayıt belgesi, 
d) Noter tasdikli imza sirküleri, 
e) İstekli adına vekâleten iştirak ediyor ise Noterden düzenlenmiş vekâletname, 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortakça im

zalanan ortaklık sözleşmesi, 
g) Geçici teminat mektubu veya makbuzu verilmesi gereklidir. 
Bu işe ait Şartnameler, sözleşme ve İmâr durumlar ı Belediyemiz İmâr İşleri Müdürlü

ğünden temin edilebilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 14 Temmuz 1987 günü saat 11.00'e kadar Belediye En

cümenine vereceklerdir. 
Telgraf ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlân olunur. 8933 / 1-1 

Osmaniye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden" 

Muh. % Geç. 
Parti MİKTARI Bedeli Teminatı 

Envalin Cins ve Nev'i Parti Adet M ' . D m ' . T L . T L . 

3.S.N.B.Çz. Tomruk 18 2442 442.919 60.000 869.500 
3.S.K.B.Çz. Tomruk 43 8435 1209.879 50.000 2.087.000 
3.S.K.B.Çk. Tomruk 1 69 12.794 70.000 27.000 
3 .S .K.B.Gök.Tomruk 1 145 22.438 70.000 47.500 
2.S.Çz.Maden Direk 26 10650 473.423 45.000 668.000 
2.S.Çk.Maden Direk 1 240 9.162 45.000 12.500 
Çz. Sanayi Odunu 7 1650 131.714 30.000 119.500 

Y E K Ü N 97 23631 2302.329 3.831.000 

Yol . Durumu 

Asfalt 

1 — İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 97 parti or
man emvalinin % 50'si ile vergi ve resimler peşin, makinesi 3 ay vadeli limit dahili Banka Teminat 
mektubu karşılığında, Ek 1 ve 2 model Şartnameler gereğince açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 7/7/1987 tarihine rastlayan Salı günü saat 13.30'da İşletmemiz satış salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Emval bedelinin yatırılması esnasında % 40 nizami faizi için Banka Teminat Mek
tubu kabul edilir. 

4 — Satışa ait Şartname ve Satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünde, Adana 
Orman Bölge Müdür lüğünde , satış ilânı Mersin, Kozan, Dörtyol, Antakya, Kilis ve K.Maraş 
Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemiz merkezi ile bağlı Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

5 — Sanayi odununa girecek olanlar 1987 yılı vizesi yapılmış Kapasite Belgelerini ibraz 
etmek zorundadır lar . 

6 — Teminat Mektubu verecekler Teminat Mektubuna İşletme adına ve parti numara
sını yazdıracaklardır. 

7 — Tebligat yazıları PTT'ye verildikten sonra 7 nci gün tebligat tarihi kabul edilir. 
PTT'deki gecikmeler kabul edilmez. 

İ lân olunur. 8934 / 1-1 
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Emet Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Aşağıda müfredatı gösterilen 84 parti halindeki orman emvali 9/7/1987 Perşembe gü
nü saat 14.00 te İşletmemizde toplanacak komisyon huzurunda açık artırmalı ve vadeli olarak 
satılacaktır. 

Satışa iştirak etmek isteyenlerin 9/7/1987 Perşembe günü saat 14.00'e kadar almak is
tedikleri partilerin teminatlarını yatırarak işletmemiz satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. 

Muh. % 3 
Parti Miktarı Bedeli Teminatı 

D E P O S U CİNS VE N E V İ Adedi M 3 . D M 1 . T L . T L . 

Tavşanalanı I.S. Maden Direk (Kalın Kutur) 5 156.067 56.880 262.000 
Tavşanalanı I I . S. Maden Direk 1 25.560 43.500 34.000 
Değirmisaz I .S .N.B.ÇK.Tomruk 5 123.630 178.600 665.000 
Tavşanalanı I .S .N .B .ÇK.Tomruk 1 52.389 180.400 284.000 
Değirmisaz I I .S .N .B .ÇK.Tomruk 5 147.836 147.400 656.000 
Tavşanalanı I I .S .N .B .ÇK.Tomruk 5 268.467 148.900 1.183.000 
Değirmisaz I I I .S .KS.B.ÇK.Tomruk 1 20.567 60.000 38.000 
Tavşanalanı I I I .S .KS.B.ÇK.Tomruk 2 61.675 60.700 113.000 
Değirmisaz I I I .S .N .B .ÇZ.Tomruk 8 315.493 58.300 555.000 
Değirmisaz I I I .S .N .B .ÇK.Tomruk 10 295.876 72.500 649.000 
Tavşanalanı I I I .S .N .B .ÇK.Tomruk 21 1251.731 73.300 2.762.000 
Tavşanalanı Çam Odunu 20 2325 Ster 7.800 555.000 

TOPLAM 84 1 81.627 M 5 Maden Direk 7.756.000 
2537.664 M ' Tomruk 
2325 Ster Çam Odunu. 

8935 / 1-1 

Milas Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muh. % 3 
Parti MİKTARI Bed. Teminatı 

Bölgesi Deposu C i n s v e N ev ' i Adedi Adet M 1 . D m 5 . (TL.) (TL.) 

Depo Denizcik Çz.Ma.Travers 3 703 80.142 100.000 240.000 
Depo Denizcik 3.S.Çz.Nr.B.Tom. 26 5802 1467.299 62.100 2.733.000 
Depo Denizcik 3.S.Çz.Ks.B.Tom. 49 6780 1430.366 49.100 2.107.000 
Ören Pinar 3.S.Çz.Nr.B.Tom. 15 1419 535.924 62.100 998.000 
Ören Pinar 3.S.Çz.Ks.B.Tom. 12 1701 388.815 49.100 572.000 
Depo Denizcik Çz.Sanayi Odun 13 3739 431.169 29.800 385.000 
Ören Pinar Çz.Sanayi Odun 6 954 122.142 29.800 109.000 
Bodrum Ç.mezarlığı İb.Yak.Odun 18 — 2932 Ster 5.700 501.000 
K.dere K.dere İb.Yak.Odun 4 — 696 Ster 5.700 119.000 
Milas Kabakbaşı İb.Yak.Odun 4 — 515 Sar 5.700 88.000 
Milas Kahnagıl İb.Yak.Odun 8 

158 

— 779 ster 5.700 133.000 
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Yukarıda müfredatı yazılı 158 parti orman emvali hizalarında yazılı muhammen bedel 
üzerinden 8/7/1987 Çarşamba günü saat 13.30'da İşletme Satış Salonunda açık art t ı rma sure
tiyle satılacaktır. 

ihale satış bedeli tutar ının ibreli odunlar hariç % 50'si vergileri peşin bakiye % 50 borç 
ve buna tekabül eden % 40 faizi için teminat mektubu alınarak % 50 mal bedeli ile 
beraber tahsil edilmek üzere 3 ay vadeli müddetsiz limitti banka mektubu ve her zaman 
paraya çevrilebilen devletçe kabul edilmiş devlet iç istikraz tahvilleri karşılığında olmak üzere 
yapılacaktır. 

Satışa ait ilân satış öncesi bilgi cetveli ve satış şartnamesi Orman Gene! Müdürlüğünde 
Muğla, İzmir, Denizli Bölge Müdürlükler inde ve Muğla Orman Bölge Müdür lüğümüze bağlı 
işletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

Satışa iştirak edeceklerin yapacak emvaller için EK NO. 1 yakacak odunlar için EK NO : 
2 model şartnameler gereği istenilen belgeleri ibraz ederek satın atacakları partilerin teminat
larını yatırdıklarına dair makbuzla birlikte satış saatinde satış komisyonu önünde hazır bu
lunmaları ilân olunur. 

NOT : ibreti odun bedelleri peşin tahsil edilecektir. 

8936/1-1 

Kayseri 2 nci Hava ikmal Bakım Merkezi İhale Komisyon Başkanlığından : 

1 — 2 nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığının paraşüt imalat ında kullanılmak 
üzere 35 kalem paraşüt naylon şerit, kolan ve kordonu 2886 Sayılı Yasanın 36 nci maddesine 
göre Kapa l ı T e k l i f Usu lü ile ihalesi 10/7/1987 tarihinde saat 14.00'te 2 nci 
Hv. tkm.Bkm.Mrk.K. l ığ ı ihale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 

2 — T a h m i n i bedeli 507.790.500,— TL.sı olup geçici teminatı 15.233.715,— T L . 
dır. 

3 — Şartnameler 2 nci Hv. tkm.Bkm.Mrk.K. l ığ ı ihale Komisyon Başkanlığında görü
lebilir. 

4 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 

5 — ihaleye istekli firmaların paraşüt şerit, kolan ve kordon üreticisi olduğunu belge
leyen Sanayi Odası Kapasite Raporu almış olmaları zorunludur. 

6 — istekli firmaların Komutanlığımızca yeterli olup olmadıkları araştırılacağından, is
teklilerin ihale konusu iş ile ilgili Sanayi Odası kapasite raporu ile birlikte yeterlik belgesi ala
bilmek için başvuru dilekçesini en geç 6/7/1987 günü saat 10.00'a kadar ihale Komisyonuna 
vermeleri zorunludur. 

7 — ihaleye Komutanlığımızca yeterlik belgesi verilen firmalar katılabileceklerdir. 

8 — ihaleye iştirak edecek firmalar, faaliyet belgesi, geçici teminat makbuzu veya l imit 
dahili banka geçici teminat mektubunu ve 2886 Sayılı Yasanın i lgil i hükümlerine göre verile
cek yazılı teklif mektuplarını en geç ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına verecek
lerdir. 8932 / 1-1 



Anamur Devlet Orman İşletmesi Müdür lüğünden 

Deposu 

Malaklar 
Malaklar-Y.Duvar 
Malaklar 
Malaklar 
Aksaz 
Malaklar 
Malaklar Or. 

Yol Durumu 

Asfal t 

içi. Stablize 

Parti M İ K T A R I Muh.Bed. % 3 
Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adet M J . D M ' T L . Tem.TL. 

3.S.N.B. Sed. T o m . 1 48 6.309 80.000 15.000 
3.S.N.B. Çz. Tom. 66 11788 2400.364 60.000 4.320.000 
3.S.N.B. Çz. Tom. 2 547 111.350 50.000 167.000 
2,S. Çz-. Mad. Direk 2 1170 45.559 45.000 60.000 
2.S. Sed. Mad. Direk 1 795 20.362 45.000 27.000 
İbreli Yakacak Odun 3 168 St. 8.200 41.000 
İbreli Yakacak Odun 10 958. St. 5.500 1.580.000 

M ! . lü Emval Toplamı : 85 Pa. 14348 2583.944 6.210.000 
Sterli Emval Toplamı : 1126.st 

1 — İşletmemizin son depolarında yukarda müfredatı yazılı 85 parti muhtelif orman ürünü %50 mal bedeli ile kanuni kesintileri ve faizi 
peşin %50'si üç ay vadeli kat ' i ve müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında 171/Ek 1 nolu model şar tname gereğince açık arttırmalı ile 
satışa çıkarılmıştır. 

2 — Satış 2/7/1987 Perşembe günü saat 14.00'da İşletmemizin satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır . Şartname 
hükümlerine mutlaka uyulacaktır . Aksi halde 171/A Ek-6 nolu tebliğ gereği tebligatın postaya verildiği tarihten itibaren 22 gün içerisinde mal 
bedelinin yatırılması yatırılmadığı takdirde işletmemizde bulunan teminatı irad kaydedilecektir. 

3 — Bu satışa ait ilân ve şar tname Orman Genel Müdür lüğünde, Mersin Orman Bölge Müdür lüğünde , Mersin, Tarsus, Adana, Gülnar, 
Mut, Karaman, Gazipaşa ve Ermenek Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Yakacak Odunlar ın satışları peşin olacaktır . 
5 — Alıcıların belirtilen gün ve saatte İşletme Veznesine almak istedikleri partilerin teminatlarını yatırmalarını, teminat karşılığı Banka 

Mektubu vereceklerin işletme adı ile parti numara la r ı ve satış tarihini belirtmeleri ile satış komisyonuna müracaat lar ı ilân olunur. 
8632 / 2-2 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür lüğünden : 

ASANSÖR T E M İ N İ VE TESİS İLÂNI 

1 — Kurumumuzca yaptırılan İstanbul Vatan Caddesi Tesisleri ve Asansör Temin ve 
Tesisi İşinin Alım-Satım Yönetmeliğimizin teklif alma usulü esaslarına göre ihalesi yapılacaktır. 

2 — Söz konusu iş: 
a) 6 kat, 6 durakl ı , 640 kg (8 kişilik) 1 m/sn.hız l ı , yan otomatik kapılı sellektif, kollek-

t i f tertibatlı dublex kumandal ı , elektronik sistem, kabin ve kapılar a lüminyum veya paslan
maz çelik olacak şekilde 6 adet. 

b) 9 kat, 9 duraktı 640 kg (9 kişilik) 1 m/sn. hızlı yarı otomatik kapılı sellektif kollektif 
tertibatlı, dublex kumandal ı , elektronik sistem kabin ve kapılar alüminyum veya paslanmaz 
çelik olacak şekilde 4 adet, 

olmak üzere toplam 10 adet şahıs asansörleridir. 
3 — İsteklilerin teklif mektuplarını , 6/7/1987 günü çalışma saati sonuna kadar, M i t -

hatpaşa Cad. No : 7 Sıhhıye-Ankara Adresindeki Genel Müdürlüğümüz Makine ve İkmal Da
iresi Başkanlığı Evrak Servisine vermeleri veya aynı gün ve saate kadar posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. (Postada vuku gecikmeler kabul edilmez) 

4 — İsteklilerin, bu işe ait ihale dosyasını Ankara-Kızılay Ada kale Sk. No : 30'da SSK. 
Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Bürosunda mesai saatleri 
içerisinde incelenerek dosya Tetkik Belgesi alması şarttır. 

5 — Firmaların Kurumumuzla olan ilişkilerinde kendileri veya noter tasdikli vekalet
name ile yetkili kılacakları temsilcilerinin muhatap olması gereklidir. 

6 — Firmalar bu iş için teklif fiyatları üzerinden % 3 oranında Kanuni geçici teminat 
vereceklerdir. 

7 —Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

8460/2-2 

PTT Genel Müdür lüğünden : 

Konya Posta İşleme Merkezi ihtiyacı için I adet hareketli teleskobik taşıyıcı bant lü
zumlu bütün malzemesi Firmaya ait olmak üzere kapalı yazılı teklif mektubu alınmak suretiy
le tesis ettirilecektir. 

Bu işe ait şar tname Ankara'da Genel Müdür lük Malzeme Dairesi Başkanlığından, İs
tanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 1.500,— T L . bedelle temin edilebilir. 

Teklifler en geç 9/7/1987 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Da
iresi Başkanlığına verilmiş olacaktır . 8377 / 2-2 

Çeşitli İlânlar 
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmâr Dairesi Başkanlığından : 

Ankara - Samsun Devlet Yolu ile Kazım Karabekir ve Fatih Caddeleri'nin kesiştiği nok
tada düzenlenen Köprülü Kavşağa ait imâr plânı, Başkanlığımız ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 8919 / 1-1 

Çankırı - Etl ik ve Kazım Karabekir Caddeleri ile, Roma H amamı arasında kalan alan
da düzenlenen Ankara Uluslararası Ticaret Merkezi ve Dışkapı Köprülü Kavşağı 'na ait imâr 
plânı, Başkanlığımız ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 8920 / 1-1 
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Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür lüğünden : 

S Ö Z L E Ş M E L İ E L E M A N A L I N A C A K T I R . 

1 — Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde kurulmuş olan Spor Eğitimi, Sağlık ve 
Araştırma Merkezine aşağıda Uzmanlık Alanı yazılı görevlere, Beden Terbiyesi ve Spor Genel 
Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkındaki Yönetmelik esas
larına göre mülakatla sözleşmeli eleman alınacaktır. 

Uzmanlık Alanı 

Fizik Tedavi Mütehassısı 

Adedi Aranı lan Şartlar 

Biyokimya Uzmanı 

Spor Fizyoloğu 

Fizyoloğ 

Biyomekanik Uzmanı 

Beslenme Uzmanı 

Antreman Bil imi Uzmanı 

1 

1 

1 

1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Fizik Tedavi İhtisası yap
mış, en az i k i yıl deneyim sahibi olmak. 
Üniversitelerin Biyoloji ve Kimya Bölümleri mezunu 
olup, biyokimya konusunda en az ik i yıl deneyim sahi
bi olmak. 
Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri me
zunu olup, fizyoloji konusunda eğitim gördüğüne dair 
belgesi bulunmak. 
Tıp Fakültesi mezunu olup, fizyoloji ihtisası yapmış 
ve en az ik i yıl deneyim sahibi olmak. 
Tıp Fakülteleri ile Üniversitelerin Beden Eğitim ve 
Spor Bölümleri, fizik ve benzeri bölümleri mezunu 
olup, biyomekanik konusunda belge sahibi olmak. 
Üniversitelerin beslenme ve diatedik bölümleri mezunu 
olup, en az i k i yıl spor konusunda çalışmış olmak. 
Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden 
mezun olup, antreman bil imi konusunda belgesi bu
lunmak. 
Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri 
mezunu olup, konusunda en az ik i yıl deneyim sahibi 
olmak. 
Üniversitelerin Psikoloji bölümü mezunu ve spor ko
nusunda en az ik i yıl deneyim sahibi olmak. 

2 — Genel Şartlar 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklar ından mahrum bulunmamak, 
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irt ikap, rüş
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı 
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi 
ihale ve alım satımlara fesat karışt ırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürri
yeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak. 

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak. 
3 — Başvurular bir sayfayı geçmeyecek şekilde özgeçmişini belirten bir dilekçe ekinde dip

loma, nüfus cüzdanı örneği, Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, askerlik belgesi ve sağ
lık kurulu raporu ile birlikte en geç 27 Temmuz 1987 günü mesai bitimine kadar Genel 
Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. 

4 — Mülakat 11 Ağustos 1987 günü saat 10.00'da Genel Müdürlüğümüz (L) katında 
yapılacaktır. 

Duyurulur. 8735 / 1-1 

Fizyoterapist 

Spor Psikoloğu 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan 18 Temmuz 1984 - 2 Eylül 1985 tarihleri arasındaki Kanunlar, 
TBMM Kararları, Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu Karar
ları (Andlaşmalar ve Sözleşmeler, Türk parası Kıymetini Koruma Kararları, 
Tüzükler, Yönetmelikler), Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi Kararlarım ihtiva eden 5 inci Tertip 24 Cilt DÜSTUR İşletmemiz Satış 
Bürolarında KDV. dahil 8.925,— TL. ya satılmaktadır. 

İlgililere Duyurulur. 

NOT : Talepte bulunanların 600,— TL. Posta ücreti ile kitap bedelini 
T.C. Ziraat Bankası Ankara - Dışkapı Şubesi 30400/65 numaralı İşletmemiz 
hesabına göndermelerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini bir yazı 
ekinde işletme Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ederiz. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü : 
Sayfa 

Kanunlar 
3380 Tarımın Teşviki ve Çiftçinin Desteklenmesi, 193 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ve 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakk ında Kanun 1 

3386 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun 

3387 Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

3 

9 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Tüzük 
87/11787 Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair 

Tüzük 11 

Yönetmelik 
— İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği 15 

Tebliğler 
— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına A i t 

Üç Adet Tebliğ 
— İlânlar 

23 
27 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




