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Yönetmelikler 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN 
BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Madde 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin 3 üncü 
maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Belediye, mevzuat ve standartlarda özürlüler konusunda getirilen hükümlere uymakla 
ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Ayrıca, belediye yörenin koşullarını göz önünde 
bulundurarak mevzuat ve standartlarda yer almayan hususlarda da özürlülerle ilgili gerekli 
önlemleri almaya yetkili ve sorumludur." 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4- Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda, Türk 
Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınarak, plan, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili 
diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyulmak zorundadır." 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 5- Bu Yönetmeliğin, 2/9/1997 tarihli ve 23098 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine aykırı hükümleri afet bölgelerinde uygulanmaz. Ancak, afet bölgelerinde 
yapılacak yapılarda da Türk Standartları Enstitüsü tarafından özürlüler için belirlenmiş 
standartlara uyulması zorunludur." 

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6- Belediyeler; İmar Kanununa ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı 
olmamak ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uymak şartı ile kendi beldelerinin 
özelliği açısından gerekli gördükleri hususları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun 
görüşü doğrultusunda belediye meclis kararına bağlayarak bu Yönetmeliğe ilave edebilirler. 
Bu kararın bir örneği Bakanlığa gönderilir ve mahallinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer." 

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nçi maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla özürlülerle ilgili Türk 
Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması zorunludur." 
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"Bu maddenin tatbikinde belediyece tereddüde düşülmesi halinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığından alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılır," 

Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

"Madde 8- Tek ruhsata bağlanmış yapı ya da yapılara ait bağımsız bölümlerden 
herhangi birisinin plan ve/veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı 
olmayan diğer bağımsız bölümlerin tamir, tadil veya ilave işlemlerini durdurmaz. 

Ancak yapının ortak alanlarındaki aykırılıklar giderilmedikçe, diğer bağımsız 
bölümlere tamir, tadil veya ilave işlemleri yapılamaz," 

Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

• "Madde 9- Belediyeler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım 
gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, 
trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktalan, sinyalizasyon ve aydınlatma 
elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları 
ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar 
veya yaptırır. 

Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında 
yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur," 

Madde 8-Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir, 

" Ancak bu kurallar özürlülerin ulaşabilirliğini engelleyemez," 

Madde 9- Aynı Yönetmeliğin değişik 12nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 12- Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl 
içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar 
hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. 

İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi 
içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar 
hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri 
uygulanır," 

Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tanımlar 

Madde 13- Yerleşme alanı ile ilgili tanımlar: 
Yerleşik (meskun) alan: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile 

belirlenmiş ve iskan edilmiş alandır. 
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Gelişine (inkişaf) alanı: Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planında 
kentin gelişmesine ayrılmış olan alandır," 

Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 
bendinin (a) alt bendi ile (2) numaralı bendinin (a/ac) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

" a- Merkezi iş alanı: İmar planlarında yönetim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı 
yapılar için ayrılmış bölgedir. Bu bölgede büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, Çok katlı 
mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel 
eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir." 

"ac- Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta 
olmak üzere, kent içinde ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile 
belirlenmiş; eğlence, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, 
kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile, tenis, yüzme, mini golf otokros 
gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanda yapılacak yapıların 
emsali (0.05) i, yüksekliği (6.50) m.yi geçemez." 

(1) ve (2) numaralı bentlerde belirtilen çalışma, sosyal ve kültürel altyapı alanlarında 
yapılacak tüm yapı, tesis ve açık alan düzenlemelerinin, özürlülerin de ulaşmasını ve 
kullanmasını sağlayacak şekilde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak 
yapılması zorunludur." 

Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2) Parsel derinliği: Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından 
indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır." 

Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3), (4), (16) ve 
(21) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye (26), (27), (28) ve (29) 
numaralı bentler eklenmiş, (5) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

"3) Yapı inşaat alanı ( brüt inşaat alanı): Bodrum kat, asma kat ve çatı arasındaki 
piyesler dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Işıklıklar, hava bacaları, 
saçaklar, bina dışında tertiplenen yangın merdivenleri hariç, ortak alanlar bu alana dahildir." 

"4) İnşaat alanı kat sayısı ( kat alanı kat sayısı-KAKS, emsal): Yapı inşaat alanının 
imar parseli alanına oranıdır." 

"16) Son kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır." 

"21) Umumi bina: Kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla ibadet yerleri, özel 
eğitim, özel sağlık tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi 
kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, büro, 
pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri genel otopark ve buna benzer umuma ait 
binalardır." 
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"26) Ortak alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat 
galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı 
dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır." 

"27) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın 
gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık 
alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir." 

"28) Fenni mesul (teknik uygulama sorumlusu - TUS): Proje müellifleri kendileri 
olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk 
standartları, teknik şartnameler, 11/1/1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ile fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak 
düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleştirilmesinde ilgili idarelere karşı sorumlu olan 
ilgili meslek mensuplarıdır." 

"29) Sürveyan: Görevlendirildiği şantiyede fenni mesulün direktifleri ile yapının fen, 
sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılabilmesi için, yapı ile ilgili inşaat, tesisat, 
imalat, tadilat, tamirat ve her türlü inşaat işlerinden sorumlu olan ve aldıkları eğitime göre 
teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen unvanını taşıyanlar ile lise mezunu olup 
3308 sayılı Kanuna göre ustalık belgesi alan fen adamıdır." 

Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (2) ve (3) numaralı bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" 2) Yan bahçe mesafeleri : Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata 
kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) m.dir. Fazla her kât için 
yân bahçe mesafeleri (0.50) m. artırılır" 

"3) Yan bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi: Bodrumlarda 
iskan edilen katlar da dahil, binada yer alan iskan edilen katların toplanı yüksekliğinin üçe 
bölünmesi ile bulunacak sayıdır." 

Madde 15- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (4) numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

" 4) Ayrık yapı nizamına tabi olup, imar planı ile farklı yükseklik veya kullanım 
kararlan getirilmiş imar parselleri tevhid edilemez. Aralarında (3.00) m. ve daha fazla kot 
farkı bulunan imar parselleri tevhid edilemez." 

Madde 16- Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesinin (6) numaralı bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 17- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" Madde 30-Binalara kot verilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: 
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Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 

1) Yoldan katlandırma 

Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst 
seviyesinden) kot verilir. 

Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak kabul edilir. 

Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi, Belediye tarafından 
hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içinde belirlenir. 

Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en 
yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir. 

Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot 
farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta 
noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (±0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirlenir. 
Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 
(1.75) m. olmak zorundadır. 

Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca (6.00) m.den aşağı olamaz. Son 
kademenin (6.00) m.den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca 
her kademedeki bina bölümü kendi (+ 0.00) kotuna göre, imar planı ile belirlenen saçak 
seviyesini geçemez. 

Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde, binalara verilecek azami kot 
parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir. 

2) Tabii zeminden kotlandırma 
Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe 

mesafesi (10,00) m, veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe 
mesafesi (15,00) m, veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir. 

Yola göre yüksek olan parsellerde, tabi zemin kotu, o parseller için bordur 
seviyesinden verilecek kotu (3,00) m.den fazla geçemez 

Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı 
yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması 
alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran (3,00) m, yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu 
ilgili belediyenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde 
etüdü ve bunun belediye encümenince kabulü ile yapılır. 

3) Köşe başı parsellerde kotlandırma 
Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve 

parsel orta noktası hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir. 

Yolların aynı genişlikte olduğu, yollar arasındaki kot farkının en çok (1,50) m, olduğu 
durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir. 

Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında (1,50) 
mden fazla kot farkı bulunan, imar planında ön cephesi işaretlenmeyen köşe başı parsellerde 
kot, yollar üzerindeki kat nizamı, bitişik parsellerin kot durumu, parsel cepheleri uzunlukları 
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ile yapı yoğunluğu dikkate alınarak belediyesince belirlenen parsel ön cephesinin orta noktası 
hizasındaki bordür taşı üst seviyesinden verilir. 

Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında (3.50) m. veya 
daha fazla kot farkı olması durumunda (1) numaralı bent hükümleri doğrultusunda kademe 
yapılır, 

4) Köşe başından başka iki yola cephesi olan parsellere, cephe aldığı yoldan bu 
maddenin yukarıdaki bentlerine uygun olarak kot verilir. 

5) İkili veya üçlü blok teşkil eden binaların her birisine yukarıdaki bentlere göre ayrı 
ayrı kot verilir. 

Bir parselde birden fazla yapı yapıldığında her yapı için ayrı olarak yukarıdaki 
bentlere uygun kot verilir. 

Tabii zeminden kotlandırma, ancak ilgili belediyenin imar birimince, yapı adasının 
tamamının etüdü ve bunun ilgili belediye encümenince kabulü ile uygulanır." 

Madde 18- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi madde başlığı eklenerek aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

" Zemin kat taban kotu, tabii zemin, tesviye kotu ve giriş 

Madde 31- Bu maddede geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır: 

Zemin kat taban kotu: Zemin kat taban seviyeleri binaların kot aldığı cephesinde (+ 
0.00 ) kotunun altına düşemez ve (+1.00) kotunun üzerine çıkamaz. Ancak her koşulda azami 
bina yüksekliği aşılamaz. 

Tabii zemin: Arsanın hafredilmemiş ve/veya doldurulmamış durumudur. Tabi 
zeminde , ilgili idarece yol kotu tutanağı düzenlenmeden, hiçbir şekilde kazı veya dolgu 
yapılamaz. Aksi takdirde İmar Kanununun 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca işlem yapılır. 

Tesviye: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre kazı veya dolgu yapılmak suretiyle 
arsanın kazandığı son zemin durumudur. 

1) Tesviye işlemlerinde aşağıdaki şartlara uyulur, 
a- Ön Bahçelerin Tesviyesi 
Yoldan kot alan parsellerde; %15 den daha az eğimli bir yola cephesi bulunan 

parsellerin yol cephesinde, parsel sının ile bina cephesi arasında kalan kısımlar komşu parsel 
sınırına kadar yol eğimine göre kaldırım seviyesinde tesviye edilir. 

%15'den fazla eğimli, merdivenli veya kademeli bir yola cephesi bulunan parsellerde, 
parsel sının ile bina cephesi arasında kalan kısım, yaya kaldırımı ile uyumlu olmak ve 
kademeler arasında en çok (0.15) m. kot farkı olmak üzere tesviye edilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 7 
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2) Bina girişlerinde aşağıdaki şartlara uyulur. 
Yol cephelerinden giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordur taşı üst seviyesinin 

altında giriş yapılamaz. Bina giriş kapıları ve giriş holü genişlikleri (1.50) m.den az olamaz. 

Yola bakmayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür 
seviyesinden en fazla (1.50) m. inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir. 

Tabii zeminden kotlandırılan parseller yukarıdaki şartlara tabi değildir. Giriş tabii 
zemine uyumlu olarak düzenlenecek merdiven ve rampalarla sağlanır. 

Binalara girişi sağlayan köprü ve giriş şeridi ile tretuvar ve bina girişi arasında kot 
farkı olduğu durumlarda ve binalara girişin merdivenlerle sağlanmasının zorunlu olduğu 
hallerde, merdivenlerin yanısıra, özürlülerin de kullanımının sağlanması amacıyla, 
standardına uygun rampa yapılması zorunludur. 

Ayrıca, döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk 
değneği hareketlerini güçleştirmeyen standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur." 

Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 

Bina yol cephe hatları ile yollar arasında kalan bahçeler yola doğru en fazla %2 meyil 
verilerek tesviye edilir. 

b- Arka Bahçelerin Tesviyesi 
Tabii zemini (±0.00) kotunun üstündeki arka bahçe zemininin bu kota kadar kazılması 

esastır. Ancak, kayalık zeminlerde veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin (+2.00) 
kotundan yukarıda olması halinde, gerekli önlemler alınarak bina arka cephesinden itibaren 
(3.00) m.'lik şeridin tesviyesi ile yetinilir. 

Parsel arka köşe ve bina arka köşelerinden en az birine isabet eden tabii zemin (±0.00) 
kotunun altında ise arka bahçede en düşük kota kadar kazı yapılabilir. Ayrıca, arka bahçelerde 
(2.00) m.'den fazla olmamak ve (±0.00) kotunu geçmemek koşuluyla dolgu yapılabilir. 

c- Yan Bahçelerin Tesviyesi 
(±0.00) kotunu aşan yan bahçelerde, zeminin bu kota kadar kazılması esastır. (±0.00) 

kotunun altındaki yan bahçelerin arka bahçe tesviye kotunun altına inilmemek suretiyle 
kazılması esastır. Tabii zemini arka bahçe tesviye kotunun da altında kalan yan bahçeler arka 
bahçe tesviye kotuna kadar doldurulur. Arka bahçe tesviye kotu seviyesinde tesviye edilerek 
bina ön bahçe hizası ile kot farkı oluşan parsellerde ön bahçe ile bağlantıyı sağlayan merdiven 
ve rampa, yapılması zorunludur. -

Köşe başı parsellerin ön bahçeleri, bina cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına 
kadar yaya kaldırımı eğimince tesviye edilir. 

d- Arka ve yan bahçeler parselin en düşük köşe kotunu aşmamak üzere tesviye edilir. 
Bu gibi hallerde, projesine uygun olarak istinat duvarı da dahil gerekli tüm önlemler alınır. 
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"Madde 32- Konutlarda toprağa dayalı ve iskan edilebilen bodrum katlarda zorunlu 
piyeslerden olan oturma odası ve bir yatak odasının pencere açılmak suretiyle,, doğal 
aydınlatma ve havalandırmasının sağlandığı dış duvarları, en fazla (0.50) m. gömülebilir 

Ancak, ticari alanlarda yapılan binaların ticari amaçla kullanılan bodrum katlarında bu 
şart aranmaz. Bu tür binalarda suni havalandırmanın sağlanması ile özürlülerin dolaşımına 
olanak sağlayan rampa, yürüyen bant ve bunlar gibi önlemler alınır. 

Konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergahlarında, 
halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu 
kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir. Bu piyeslerin ayrı girişleri 
olamaz, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz. 

Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda, dış etkilere karşı ısı ve Su yalıtımı yapılması 
zorunludur. 

Arazi eğiminden faydalanmak amacı ile veya mimari nedenlerle, binalar blokunun, bir 
binanın veya bağımsız bir dairenin; belirlenen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler için 
tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı 
olmamak şartı ile, çeşitli katlarda ve/veya farklı taban ve/veya tavan seviyelerinde 
düzenlenmesi mümkündür. Ayrıca, yukarıdaki hükümlere uygun olmak kaydı ile, zemin 
katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri ile yol cephesinde yer 
alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinliğinin yarısını aşmayan bir kısım 
alanları, zemin kat kotundan farklı kotta düzenlenebilir." 

Madde 20- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Işıklıklar 1 ve 2 katlı binalarda dar kenarı (1.00) m. den ve alanı (3.00) m2 den, 
3 ila 9 katlı binalarda dar kenarı (1.50) m.den ve alanı (4.50) m2 
10 ve daha fazla katlı binalarda dar kenarı (2.00) m.den ve alanı (9.00) m2 den, 

az olamaz." 
"Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 0.60 x 0.60 m2 dir." 

Madde 21- Aynı Yönetmeliğin değişik 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Konutlarda bulunması gereken piyesler ve koridorlar 
Madde 38:-Her müstakil konutta en az; 
1 oturma odası, 
1 yatak odası veya nişi, 
1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 
1 banyo veya yıkanma yeri, 
1 hela, 
bulunur. 
3 veya daha az odalı konutlarda yıkanma yeri ile hela aynı yerde düzenlenebilir. 
Hol ve koridor genişlikleri (1.10) m. den az olamaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 
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Yukarıda belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri özürlülerin de kullanımını 
sağlayacak standartlara uygun olmalıdır." 

Madde 22- Aynı Yönetmeliğin değişik 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı 
otoparklar ve spor salonları gibi özellik arzeden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve 
mimari gereklere göre belirlenir." 

Madde 23- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 40- Pencere boşluklarının belirlenmesinde 16/1/1985 tarihli ve 18637 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine uyulması zorunludur." 

Madde 24 - Aynı Yönetmeliğin değişik 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 41-Bütün yapılarda; 
Kapı yükseklikleri: (2.10) m.den. 
Kapı genişlikleri : Bina giriş kapılarında ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda 

(1.50) m.den, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanat (1.00) m.den. 
Daire giriş kapılarında (1.00) m.den, diğer mahallerin kapılarında (0.90) m.den 
az olamaz. 
Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak 

bulunabilir. 
Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, 

yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır." 

Madde 25- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 42- Bitişik ve blok nizama tabi binalarda komşu parsel Sınırı üzerindeki 
bitişik duvarlarda pencere ve kapı açılamaz." 

Madde 26- Aynı Yönetmeliğin değişik 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 43- Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri ile merdiven basamaklarının 
ölçüleri ve bunların yapımında uyulacak kurallar aşağıda belirlenmiştir. 

a) Merdiven kolu ve sahanlıklar: 
Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında (1.20) m.den, diğer 

yapılarda (150) m.den az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile 
servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz. 

Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve 
merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. 
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Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri 
geçerlidir. 

Merdivenlerin her iki tarafında da özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven 
döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur. 

b) Merdiven basamaklarının ölçüleri: 
Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği (0.16) m.den, asansörlü binalarda 

(0.18) m. den fazla olamaz. 
Basamak genişliği 2a+b= 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki 

a=yukseklik, b=genişlik'tir. 
Ancak bu genişlik (0.28) m.den az olamaz. 
Balansmanlı merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda (0.15) m., basamak 

ortasında (0.28).m.den az olamaz. 

Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan 
merdivenlerde yukarıdaki şartlar aranmaz. 

Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu Yönetmelik 
hükümlerine göre kat ilavesi halinde mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen 
uygulanabilir." 

Madde 27- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Binalarda yangın önlemleri" 

Madde 44-Binalarda alınması gereken yangın önlemleri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Yangın Merdivenleri 
Birden fazla katı olan tüm umumi binalar ile kat adedi 3 den fazla olan tüm yapılarda 

yangın merdiveni yapılması zorunludur. 

Yangın merdiveni kitle içinde veya dışında komşu parsel sınırına (1.50) m.den daha 
fazla yaklaşmamak kaydıyla açık veya kapalı, yüksek binalarda tamamen kapalı olarak 
düzenlenir. Kargir veya betonarme olarak ilgili standardına uygun yangına dayanıklı ve 
kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde 
ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenir. 

Yangın merdivenleri çatı ve (± 0.00) kotunun altında inşa edilen bodrum katlara 
ulaşacak şekilde tesis edilir. 

Yangın merdiveninin genişliği umumi ve yüksek katlı binalarda (1.20) m.den, diğer 
binalarda (0.90) m.den az olamaz. 

Basamak genişliği (0.25) m.den az, yüksekliği (0.18) m.den fazla olamaz. 

Merdiven basamaklarının her iki tarafında yangına dayanaklı malzemeden yapılmış 
korkuluk ve küpeşte bulunur. 
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b) Kaçış Yollan 
Yapıda tahliye anında yangın merdivenine ve çıkışa ulaşılmasını sağlayan, yüksek 

kadı ve umumi binalarda herhangi bir genel çıkıştan ayrı olarak düzenlenen, ışıklı ve sesli 
yönlendirme elemanlarının bulunduğu kaçış yollan tesis edilmesi zorunludur. 

Yangın merdivenlerine yapının en uzak noktasından ulaşım mesafesi 30 m.yi 
geçemez. 

Yangın merdiveni yapılması zorunlu olmayan umumi binalarda da kaçış yolları tesis 
edilir. 

c) Kapılar 
Yangın merdivenine ve kaçış yollarına açılan kapı kanatlarının kaçış yönüne açılacak, 

kendiliğinden kapanacak,duman sızdırmayacak şekilde ve ısıya dayanıklı malzemeden tesis 
edilmesi gerekir. Bu kapılarda eşik yapılamaz. 

d) Yangın Dolabı 
Yapı inşaat alanı 500 m2 den büyük yapılarda, her 500 m2 için en az 1 adet yangın 

dolabı bulundurulması zorunludur. Bunlar her katta aralarındaki uzaklık 50 m.den fazla 
olmayacak şekilde yerleştirilir. Yangın dolaplarında yangın musluğu, hortum, lans ve vanalar 
kullanıma hazır halde bulundurulur. 

Yangın muslukları, hacimleri 50 nci maddede belirlenen su depoları ile 
irtibatlandırılır. Bu depolardaki su miktarının üçte birinin yangın anında kullanılmak üzere 
rezervde tutulması esas olup tüketim sistemi bu rezervin üstündeki kısma monte edilir. 

e) Diğer Önlemler 
Bina dışında ana caddeden ulaşılabilecek en uygun yerde itfaiyenin kendi aracından 

su bağlantısı yapabileceği boru sistemi tesis edilir. 

Umumi binalar ve tüm yüksek katlı binalarda özürlü, yaşlı ve çocukların yangından 
kaçışını sağlayan ısıya dayanıklı malzemeden imal edilmiş yangın kaçış hortumu ve bu gibi 
önlemler alınır. 

Bitişik nizama tabi parsellerde komşu parseldeki yapıyla ortak yangın merdiveni 
düzenlenebilir. 

Bu maddede yer almayan teknik hususlarda 4/11/1995 tarihli ve 22453 sayılı Resmi 
Gazete'de "Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine 
uyulur." 

Madde 28- Aynı Yönetmeliğin değişik 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

" Madde 45- İskan edilebilir kat adedi 3 den fazla olan binalarda, giriş katından 
başlamak ve varsa bodrum kata da inmek koşuluyla kullanılan tüm katlara hizmet veren 
asansör yapılması zorunludur. 

Asansör kabininin dar kenarı (1.20) m. ve alanı (1 80) m2 den, kapı genişliği ise (0.90) 
m.den az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az (1.20) m., 
asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1.50) m. olmalıdır. ; 
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Türk Standartları Enstitüsü standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük 
olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. 

İskan edilebilir kat adedi 3 den fazla olan umumi binalarla yüksek katlı binalarda 
yukarıdaki esaslara uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve 
ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az 
bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata 
ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, şaft içinde, duman 
sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi esastır. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve 
ölçülerde merdiven yapılması şartını kaldırmaz. 

Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda yukarıdaki hükümler de 
dikkate alınarak, 20/12/1995 tarihli ve 22499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör 
Yönetmeliği" ve Türk Standartları Enstitüsü standartları hükümlerine uyulur. 

Madde 29- Aynı Yönetmeliğin değişik 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 47- Binalarda baca yapma koşulları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin oturma ve 

yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfaklarında, 
sobalı binalarda ise hela ve koridor hariç tüm piyeslerde duman bacası yapılması zorunludur. 

Kaloriferli umumi binaların her katında en az (1) adet duman bacası yapılması 
gereklidir. 

Konut olarak kullanılan sobalı binaların ticari kullanışlı bağımsız bölümlerinde birer 
adet duman bacası yapılması zorunludur. 

Bacaların Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması 
zorunludur. 

Şönt baca yapılamaz. 

b) Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları hayati tehlike arz edecek şekilde 
yerleştirilemez ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve helalarda yer alamaz. 

c) Sınırlan ilgili idare tarafından belirlenecek doğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa 
edilecek, iskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 katlı binaların mutfaklarında, doğalgazla 
çalışan her cihaz için bir müstakil baca yapılacaktır. Mutfak kokularını atmak için 2 ayrı şönt 
baca yapılması zorunludur. 10 katın üzerindeki binalarda aynı baca sistemi yapılmakla birlikte 
hermetik cihaz kullanılacaktır. 

Kat kaloriferleri kazanı mutfak dışında özel bir bölmeye konulduğunda, bu mahallin 
en az (6) m3 hacminde olması, bina dış cephesinden havalandırılması ve bir müstakil 
bacasının bulunması gerekir. 

İsıtmada denge bacalı sistemde olmayan doğalgaz sobalarının kullanılması halinde, 
her sobanın yukarıda belirlenen esaslara göre düzenlenen ayrı bir bacaya bağlanması gerekir." 
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Madde 30- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin (2) ve (3) numaralı bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2-Her biri (1,50) m.den dar olmayan en az 2 giriş-çıkış kapısı ile yeteri kadar 
havalandırma bacası veya tertibatı haiz bulunması, pasaj giriş ve çıkışlarının merdivenle 
sağlanması gerektiği hallerde pasaj giriş- çıkış kapılarından en az birinin özürlünün giriş-
çıkışına ve pasaj içine ulaşımına uygun olması," 

"3-Birden fazla katlı olmaları halinde her bir kat arasında 43 üncü maddesindeki 
şartlara uygun merdiven olması ve özürlülerin kullanımına uygun düzenlemelerin yapılması," 

Madde 31- Aynı Yönetmeliğin değişik 50 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir . 

"a)Yapı inşaat alanı 500 m2 den az olan tüm binalarda en az (10) m3. 

Yapı inşaat alanı 500 m2 - 1000 m2 olan tüm binalarda en az (20) m3, 

Yapı inşaat alanı 1001 m2 - 2000 m2 olan tüm binalarla yüksek katlı binalarda en az 
(50) m3. 

Yapı inşaat alanı 2000 m2 den fazla olan tüm binalarda en az (100 )m3, 

su hacmine sahip su deposu bulundurulması zorunludur, 

Ayrıca işhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarla, otel ve benzerlerinden en çok 
25 kişiye; sinema, tiyatro gibi umumi binalarda ise en çok 50 kişiye, en az 1 kadın ve 1 erkek 
ve özürlüler için de en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere standardına uygun hela, pisuvar ve 
lavabo yapılması gereklidir. 

Kalorifer daireleri ve bacalar ısıtma ve buhar tesisleri 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan " Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması 
ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak düzenlenir," 

Madde 32- Aynı Yönetmeliğin değişik 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir, 

" Madde 51- Bodrum kadarla ilgili olarak 32 nci maddedeki hükümlere uyulur. 

Kalorifersiz binaların bodrum katlarında eklenti ihdas etmemek kaydı ile her daire için 
en az (2,50) m2 lik odunluk, kömürlük veya depo ayrılması zorunludur. 

Bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dışında yapılacak 
ön bahçesiz binalarda, yol cephesinde bodrum girişi yapılamaz." 

Madde 33- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

"b) Kapıcı daireleri doğrudan ışık ve hava alabilecek şekilde düzenlenecektir. Kapıcı 
dairelerinin bina içinde düzenlenmesi durumunda, en az 30 m2 inşaat alanı olmak üzere, her 
birisi en az (7.00) m2 ve dar kenarı en az (2.5) m. olmak üzere 2 yatak odası ve (9.00) m2 
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den az olmamak üzere 1 oturma odası, en az (3.00) m2 mutfak ve banyo veya hela ve duş 
yerinden oluşması gerekir. 

Kapıcı dairelerinin bina dışında düzenlenmesi durumunda en çok 40 m2 inşaat 
alanında yukarıdaki ölçüleri sağlayacak 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak ve banyo veya 
hela ve duş yerinden oluşması sağlanacaktır. 

Madde 34- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 57- Yapı ruhsat işleri aşağıdaki koşullara göre yapılır: 

1-Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde; yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya 
kanuni vekillerince, tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen 
belgelerin eklendiği dilekçe ile başvurulur. Ayrıca, dilekçeye parselin durumunu belirleyen 
jeolojik rapor eklenir. 

Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler; özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz 
tapu siciline kaydedilmemiş ancak Kanunlarında mülkiyet belgesi yerine geçmesine dair 
hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi, mülkiyete dair kesinleşmiş 
mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlar tarafından verilen 
belge ve kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır. 

2- Belediyece, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin imar planı ve bu 
Yönetmelik hükümlerine göre yapılanma şartlarını gösterir imar durumu (çap), aplikasyon 
krokisi, yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı düzenlenir. 

3- Yapı sahibi veya kanuni vekillerince (2) numaralı bentteki belgelere göre aşağıdaki 
projeler hazırlatılır: 

a ) Mimari Proje; mimarlar tarafından hazırlanan vaziyet planı (1:200, 1:500 ölçekte), 
bodrum katlar dahil tüm kat planları, çatı planı ile bunlara ilişkin en az 2 adet kesit ye yeteri 
sayıda görünüş (1:200,1:100, 1:50 ölçekte ), gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları 
(1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 ölçekte ) bulunan avan ve tatbikat projeleri ile makine mühendisi ile 
birlikte hazırlanan ısı yalıtım projesi ve/veya raporu, harita mühendisi tarafından hazırlanan 
aplikasyon belgesi (1:200, 1:100, 1:50 ölçekte) ve nüfusu 10 000'in üzerinde olan 
belediyelerde ve nüfusu 10 000 in altında olmakla beraber yerleşme ve yapının özelliği 
nedeniyle ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden oluşur. 

b ) Statik Proje; mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından 
hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, 
çelik, diğer özel malzeme ve teknikle düzenlenen, bodrum kat dahil tüm kat planları, çatı 
planları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplandır. Ayrıca, ilgili idare jeoloji ve/veya 
jeofizik mühendisi veya jeolog tarafından hazırlanan jeolojik etüd raporu ve zemin etüt raporu 
ister. 

c ) Tesisat Projesi; mimari projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından 
hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, sıhhi tesisat, 
kalorifer, ısıtma-havalandırma, arıtma, atıksu, artıksu, kanalizasyon, bio-medikal projeleri ile 
elektrik mühendisiyle birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare yapının özelliğine göre bu 
projelerden gerekli olanları ister. 
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d ) Elektrik Projesi; mimari projeye uygun olarak, elektrik mühendisleri tarafından 
hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, aydınlatma, doğru 
akım, paratoner, telekomünikasyon, alarm, güvenlik sistemleri, jeneratör, sinyalizasyon 
projeleri ile makina mühendisiyle birlikte hazırlanan asansör projeleridir. İdare yapının 
özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. 

Bu projeler ile rapor ve belgeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kabul ve tespit 
edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara 
ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. 

Projelerin başında, arsanın yeri, tapu kaydı, patla, ada, parsel numaraları, alanı, özel 
durumlarda varsa içerdiği yapılar, yapılacak yapının; cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat 
alanları, kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri, fenni mesulleri ve 
sürveyanları hakkında gerekli bilgileri içeren bilgi tablosunun yer alması zorunludur. 

4- Proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan tatbikat projeleri (5) takım halinde 
düzenlenerek, usulüne göre dosyalanıp, Belediyenin ilgili birimlerine teslim edilir. İdarece, 
ruhsata esas belgeler plan ve mevzuat hükümlerine göre incelenir. Eksik ve/veya yanlış 
bulunmuyor ise başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik ve/veya yanlış 
bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazı ile bildirilerek iade edilir. 
Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak başvurudan itibaren 15 gün içinde yapı 
ruhsatı verilir. Yapı ruhsatı verilmeden önce yapıyla ilgili fenni mesuliyetin üstlenilmiş 
olması şarttır. 

5- Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, Kanunda öngörülen 
yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belgelemeleri ve her proje için büro tescil belgesi 
almaları gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ait projeler ilgili idarelerce 
onaylanmaz. İdare, projeleri incelerken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa 
uygunluğunu da denetler. 

Ancak, İmar Kanununun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir 
plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. 

Kamuda görevli olup, kamu kurumlarına ait projeleri yapan, 3458 sayılı Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine 
sahip mimar ve mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescil belgesi hakkındaki 
yükümlülüklere tabi değildir." 

Madde 35- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi madde başlığı eklenerek aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Fenni Mesuliyet, Sürveyanlık hizmetleri ve sicil 
Madde 58-Fenni Mesuliyet ve sürveyanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile sicil 

tutulmasına dair esaslar aşağıda belirlenmiştir. 

Fenni Mesuliyet (Teknik uygulama sorumluluğu - TUS): 
Fenni mesul, 57 nci maddede belirtilen esaslara göre düzenlenen ruhsat eki projelerin 

uygulanması için mal sahibi veya vekili tarafından ilgili idareye karşı görevlendirilir. 
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zorundadır. 

a) Aplikasyon,

sdsdsdsss

 
b) Hafriyat ve zemin hazırlama ve zemin etüdü ve emniyet gerilmesi testlerinin 

yapımı, 
c) Temel inşaatın tamamlanması ve temel vizesi düzenlenmesi, 
d) Temel ve çatı dahil her katın kalıp, demir, beton ve tesisat donanımı, 
e) Isı yalıtım vizesi, 
f) Malzemenin kullanımından önce Türk Standartları Enstitüsü standartlarına 

uygunluğunun denetimi. 

Sürveyanlık Hizmetleri: 
Yapıların özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık ve çalışma konuları 

dikkate alınarak, maliyet bedeli (arsa bedeli hariç); 8 milyar TL.ye kadar olan yapılarda en az 
ustalık belgesi olan fen adamı olmak üzere bir inşaat sürveyanı, 8 milyar TL. ile 80 milyar TL 
arasında olan yapılarda en az birisi teknisyen olmak üzere bir inşaat, bir tesisat ve bir elektrik 
sürveyanı, 80 milyar TL.nin üzerinde olan yapılarda yapının özelliğine göre en az birisi teknik 
öğretmen veya yüksek tekniker olmak üzere birer adet inşaat, tesisat, elektrik ile ilgili tekniker 
unvanlı sürveyan bulundurulur. Maliyet bedeli 80 milyar TL.nin üzerinde olan 7apılarda her 
ilave 80 milyar TL.'lik kısım için yapının özelliğine göre, inşaat tesisat veya elektrikle ilgili 
en az teknisyen unvanlı bir sürveyanın görevlendirilmesi zorunludur. 

Maliyet bedelleri, idarece Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlara 
göre her yıl yenilenir. 
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Proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak üzere yapının fenni mesuliyeti, 
konusuna ve ilgisine göre mimar, inşaat, elektrik ve makine mühendisleri tarafından ayrı ayrı 
yürütülür. Ayrıca, projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar 
yapının yatay ve düşey konumunun belirlenmesi ile ilgili fenni mesuliyet harita 
mühendislerince, peyzaj projesi içeren yapılarda, bu konudaki fenni mesuliyet peyzaj 
mimarlarınca üstlenilir. 

Ancak, İmar Kanununun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir 
plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. 

Fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için; yapının kanuna, plana, mevzuata, fen ve sağlık 
kurallarına, projelerine uygun yaptırılacağına dair noter taahhütnamesi, noter tasdikli nüfüs 
cüzdanı örneği, her yıl yenilenecek oda kayıt belgesi, fenni mesuliyet üstlenilen her konuda 
ayrı düzenlenen büro tescil belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, diploma sureti, Bağ-Kur 
veya sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesinin ilgili idareye ibraz edilmesi 
zorunludur. 

Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmesi esastır. Farklı bir 
ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile 
ikametgah arasındaki mesafenin en fazla 200 km. olması gerekir. Aynı anda en fazla 10 adet 
yapı için fenni mesuliyet üstlenilebilir. Bunun kontrolü için, yapı ruhsatı ve yapı kullanma 
izin belgelerinin birer örneği ilgili meslek odalarına da gönderilir. 

İşin konusuna göre İlgili fenni mesuller aşağıda belirtilen yapım aşamalarında yapı 
bulunmak ve yapılan işle ilgili açıklamaları, yapı denetim defterine işlemek 

zorundadır. 
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Sürveyan sayısının az olduğu yerlerde, maliyet bedeli 8 milyar TL.'yi aşmayan ve 
birbirine yakın olan en fazla 4 inşaatın sürveyanlık ile ilgili işleri bir sürveyan tarafından 
yürütülebilir. İnşaatların yakınlığı bölge şartları dikkate alınmak suretiyle ilgili belediye veya 
valilikçe takdir olunur. 

Mal sahibi tarafından istihdam edilen ve adı ilgili idareye bildirilen sürveyanların bu 
vazifeyi kabul ettiklerine dair noter taahhütnamesini ilgili idareye vermeleri zorunludur. 

Sürveyanlık hizmetleri 5/9/1979 tarihli ve 16745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği"ne göre yürütülür. 

Sicil: 
Fenni mesullerin sicilleri, ilgili meslek odalarınca, ilgili idareden alınacak iş bitirme 

belgeleri de dikkate alınarak tutulur ve yeni bir Fenni mesuliyet üstlenilmesinde bu siciller 
dikkate alınır. 

Sürveyanların sicilleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyelerin ilgili 
birimlerince tutulur ve bu sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda valiliğe (Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü) gönderilir Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev 
yapacak sürveyanların sicillerinin tutulması da valiliğe(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 
aittir. 

Sicil fişleri yapının inşaat ruhsatı alınmasından yapı kullanma izninin alınmasına dek 
geçecek süreyi, bu süreç içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Sicillerin tutulmasında fenni 
mesullerin sürveyanlar ile ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır. 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ile açıklayıcı hususlar Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden görüş alınarak Bakanlıkça belirlenir." 

Madde 36- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

''Madde 59-Kamuya ait yapı ve tesisler: 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında 

o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, 
tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti ve kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve 
mülkiyetin belgelenmesi kaydı ile avan projeye göre ruhsat verilir. 

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak olan karayolu, 
demiryolu, tünel, köprü, menfez, baraj, hidroelektrik santralı, sulama ve su taşıma 
hatları,enerji nakil hatları, boru hatları (doğal gaz boru hattı ve benzeri), silo, rafineri gibi 
enerji, sulama, tabi kaynaklar, ulaştırma hizmetleri ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı 
niteliğinde olan kontrol kulübesi, trafo, eşanjör, elavatör, konveyör gibi yapılar inşaat 
ruhsatına tabi değildir. Bu tür yapı ve tesislerin inşasına başlanacağının, ilgili yatırımcı kamu 
kurum ve kuruluşu tarafından mülkiyete ilişkin bilgiyle birlikte yazılı olarak ilgili idareye 
bildirilmesi gerekir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması 
bakımından gizlilik arzeden yapılara; Belediyeden alınan imar durumuna göre kat nizamı, 
cephe hattı inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca 
tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğu ilgili Belediyesine 
yazı ile bildirildiği takdirde, 58.maddede sayılan belgeler aranmaksızın yapı ruhsatı verilir" 
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"Madde 63- Basit tamir ve tadiller ile korkuluk, pergola ve benzerlerinin yapımı ile 
bölme duvarı, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak ve benzeri elemanların tamirleri 
ruhsata tabi değildir. Bunlardan iskele kurmayı gerektirenler için Belediyeye yazılı müracaat 
edilmesi zorunludur. Bu kapsamda kalmakla birlikte binanın ısı yalıtımını etkileyen işlemler 
yapılamaz. 

Madde 41- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi madde başlığı eklenerek aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Yapı kullanma izni 
Madde 64- Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün 

kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren 
belediye veya valilikten izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan 
başvuru dilekçesi ekinde, proje müelliflerinin ve fenni mesullerin, yapının projelerine, fen ve 
sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. 
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Madde 37- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 60- Belediyece, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayısıyla uygun görülen 
yapıların projeleri, 1/100 veya 1/200 ölçekli, ancak 1/50 ölçekli proje tekniğinde çizilmiş 
olarak istenir." 

Madde 38- Aynı Yönetmeliğin 6! inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 61- Mevcut yapının yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine aykırı olmaması 
şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak esaslı tamir ve tadili yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için 
ruhsat alınması zorunludur. Yapı ruhsatı alınmış inşaatlarda yapılacak ruhsata tabi ilave ve 
esaslı tamir ve tadillerde, ilgili idarece proje müelliflerinin uygun görüşü aranır." 

Madde 39- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 62- Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan 
değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. 

Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını 
gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. 

Projenin üzerinde ayrıca tadilat projesi gerektirmeyen basit düzeltmeler, proje 
müellifinin bilgisi dahilinde bütün nüshalarda yapılarak, Belediyece mühürlenip imzalanır. 

İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 57 nci maddedeki esaslara uygun 
olarak onaylanır." 

Madde 40- Aynı Yönetmeliğin değişik 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 



Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Eylül 1999 - Sayı: 23804 

Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni 
düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve 
kullanılabilir olması şarttır. 

İlgili idarece yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce tapu kaydında cins 
değişikliği yaptırılması zorunludur. 

Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarihtir. 5 yıllık ruhsat 
süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, bu Yönetmeliğin 12 nci 
maddesindeki hükümler uygulanır. 

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme 
ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması 
durumunda hizmeti veren idare sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının 
yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır." 

Madde 42- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

" Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan 5 katı 
geçen konutlarla, alanı 150 m2'den fazla işyerleri ve 2 den fazla katı olan umumi yapılar bu 
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde belediyelerce tespit edilir. Tespit 
edilen yapılarda 2 yıl içinde yangın merdiveni yapılması zorunludur." 

Madde 43- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 
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Mal sahibinin müracaatı üzerine belediye veya valilik, yapının ruhsat ve eklerine, fen 
ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler. 

Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi 
düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata uygun hale getirilmesi 
istenir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullanma izin 
belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal 
sahibi ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere 
verilir 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA PLANI 
BULUNMAYAN ALANLARDA UYGULANACAK İMAR YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Madde 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda 
Uygulanacak İmar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; 

1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan 
belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde, 

2) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında, 
3) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında planı bulunmayan köy ve mezraların 

yerleşik alanları ve civarında, 
4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan 

sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda , 
uygulanır." 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Çevre düzeni planı kapsamında kalan alanlar 

Madde 3- 2 nci maddede sayılan alanların onaylı bir çevre düzeni planı kapsamında 
kalması halinde, çevre düzeni planı kararlarına uyulur." 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (3), (4), (6), (19), (20), (21), 
(22),(28) ve (30) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 
(32), (33) ve (34) numaralı bentler eklenmiştir. 

" 3) Yerleşme alanı dışı (iskan dışı) alan: Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik 
alan sının, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve 
civarlarının dışında kalan alanlardır." 

"4) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında kalan köy ve mezraların yerleşik 
alanı ve civan. Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna 
kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat 
hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut 
binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy 
yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit 
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Madde 4- Aynı Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün başlığı "Genel Esaslar'' 
değiştirilmiştir. 

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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olarak 

edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı civarını 
tanımlar," 

"6) Umumi bina: Köy konağı, köy kahvesi ve lokantası gibi köy ortak yapıları hariç 
imar planı kararı ile yapılabilecek kamu hizmeti için kullanılan resmi binalarla, ibadet yerleri, 

' özel eğitim, özel sağlık tesisleri , sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu 
gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları, otel, özel yurt, işhanı, 
büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait 
binalardır." 

"19) Son kat: Çatı altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır." 

"20) İmar mevzuatına aykırı yapı: Muhtarlıktan izin alınmadan yapılan yapılar, 
ruhsatsız , ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına aykırı olan, kat nizamı, taban alanı, 
komşu mesafeleri, ön cephe hattı, bina derinliği ve benzeri konulardaki mevzuat hükümlerine 
uygun olmayan yapılar ile komşu parsele, yola, kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara 
tecavüz eden veya inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır." 

"21) Yapı inşaat alanı ( brüt inşaat alam ): Bodrum kat, asma kat ve çatı arasındaki 
piyesler dahil, yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Işıklıklar, hava bacaları, 
saçaklar, bina dışında tertiplenen yangın merdivenleri hariç, ortak alanlar bu alana dahildir." 

"22) İnşaat alanı kat sayısı ( kat alanı kat sayısı-KAKS, emsal): Yapı inşaat 
alanının imar parseli alanına oranıdır." 

"28) Taban alanı kat sayısı (TAKS): Taban alanının parsel alanına oranıdır." 

"30) Muhtarlık izni: Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarında, köy nüfusuna 
kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca, konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı 
yapılabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazılı izindir." 

"32) Ortak alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat 
galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı 
dairesi, kömürlük, sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır." 

"33) Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı: Kümes, ahır, ağıl, arıhane, kömürlük, 
odunluk, samanlık, ticari amaçlı olmayan kiler ve yem deposudur." 

"34) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 
duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın 
gereklerine uyamama dummunda olup, bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık 
alanlarda özel fiziki düzenlemelere gereksinim duyan kişidir." 
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"Ancak her koşulda özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standartlarına 
uyulması zorunludur." 

Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6- Belediyece anlaşılmayan konularda valiliğin, anlaşmazlığa düşülen 
konularda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur." 

Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 7- Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılarda Türk Standartları 
Enstitüsü standartları dikkate alınarak, fen, sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, 
tüzük ve yönetmelik hükümlerine uyulmak zorundadır." 

Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 8- Türk Standartları Enstitüsü tarafından özürlüler için belirlenen ve bu 
Yönetmelikte yer alan standartlar hariç, bu Yönetmeliğin, 2/9/1991 tarihli ve 23098 mükerrer 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında 
Yönetmelik" hükümlerine aykırı hükümleri afet bölgelerinde uygulanmaz. Ancak, afet 
bölgelerinde yapılacak yapılarda da Türk Standartları Enstitüsü tarafından özürlüler için 
belirlenmiş standartlara uyulması zorunludur." 

Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 10- Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve 
eklerine aykırı olarak yapılan yapılar İmar Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına uygun hale 
getirilmedikçe bunların iskan, tamir, tadil ve ilavelerine izin verilmez. Ancak bu gibi yapıların 
bulunduğu parsel içerisinde mevzuata uygun olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil 
ve ilavelerinde veya yeniden yapılması mümkün olan yapılarda bu hüküm uygulanmaz." 

Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 12- Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için 5 inci yıl 
içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar 
hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır. 

İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi 
içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar 
hakkında yeniden ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri 
uygulanır." 

Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Parsel büyüklükleri ve bina cepheleri 
Madde 13- İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin genişlikleri (20)m.den, parsel 

derinlikleri (30)m.den az olamaz. 
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Bina cephesi konutlarda ve işyerlerinde minimum (6.00) m. olup blok 
uygulamalarında (40.00) m.yi aşamaz. 

Konut dışı kentsel çalışma alanlarındaki uygulamaların plan kararıyla yapılması 
zorunludur." 

Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İfraz 
Madde 15- İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama 

haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden 
terk suretiyle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklarda cephesi olan parseller ifraz edilemez. 
İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz." 

Madde 13 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki (7) numaralı bent 
eklenmiştir. 

"7) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak son kattaki 
bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir." 

Madde 14 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Konutlarda bulunması gereken piyesler ve koridorlar 
Madde 25- Her müstakil konutta en az; 
1 oturma odası, 
1 yatak odası veya nişi, 
1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 
1 banyo veya yıkanma yeri, 
1 hela, 
bulunur. 
3 veya daha az odalı konutlarda yıkanma yeri ile hela aynı yerde olabilir. 
Hol ve koridor genişlikleri (1.10) m.den az olamaz. 
Yukarıda belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri özürlülerin de kullanımını 

sağlayacak standartlara uygun olmalıdır." 

Madde 15 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 27- Pencere boşluklarının belirlenmesinde 16/1/1985 tarihli ve 18637 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik" 
hükümlerine uyulur." 

Madde 16 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 28-Bütün yapılarda; 
Kapı yükseklikleri: (2.10) m.den. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24 



2 Eylül 1999 - Sayı: 23804 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25 

Kapı genişlikleri : Bina giriş kapılarında ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda 
(1.50) m.den, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanadı (1.00) m.den, 

Daire giriş kapılarında (1.00)m.den, diğer mahallerin kapılarında (0.90) m.den, 
az olamaz. 

Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak 
bulunabilir. 

Kapılarda eşik yapılamaz. 
Binaların komşu parsel siniri üzerindeki ortak duvarlarında pencere ve kapı açılamaz. 
Bu Yönetmeliğin 26/2 maddesinde sayılan binalarda, giriş-çıkış kapılarının dışında 

genişliği (1.00) m.den az olmamak üzere ayrıca acil çıkış kapısı yapılır." 

Madde 17 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 29- Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri ile merdiven basamaklarının 
ölçüleri ve bunların yapımına ilişkin koşullar aşağıda belirlenmiştir. 

a) Merdiven kolu ve sahanlık genişlikleri: 
Ortak merdivenler ve sahanlıklar konut yapılarında (120) m.den, diğer yapılarda 

(1.50) m.den az olamaz. Çatıya ve- bodrum katlarına ulaşan ortak merdivenler ile servis 
merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler ahşap olamaz. 

Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve 
merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. 

Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri 
geçerlidir. 

Merdivenlerin her iki tarafında da özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması zorunludur. 

b) Merdiven basamaklarının ölçülen : 
Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği (0.16) m.den, asansörlü binalarda ise 

(0.18) m.den fazla olamaz. 
Basamak genişliği 2a+b= 60 'la 64 formülüne göre hesaplanır. 
Ancak bu genişlik (0.28) m.den az olamaz. 
Formüldeki a= yükseklik, b= genişliktir. 

Balansmanlı merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda (0.15) m.den, basamak 
ortasında (0.28) m.den az olamaz. 

Binalarda son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı arası piyeslerine çıkan 
merdivenlerde yukarıdaki şartlar aranmaz. 

Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara bu Yönetmelik 
hükümlerine göre kat ilavesi halinde mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen 
uygulanır. 
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c) Yangın merdivenleri: 
Birden fazla katı olan tüm umumi binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur. 

Yangın merdiveni kitle içinde veya dışında komşu parsel sınırına (1.50) m.den daha 
fazla yaklaşmamak kaydıyla açık veya kapalı, yüksek binalarda tamamen kapalı olarak 
düzenlenir. Kargir veya betonarme olarak ilgili standardına uygun yangına dayanıklı ve 
kaygan olmayan malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde 
ısıya ve dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenir. 

Yangın merdivenleri çatı ve (± 0.00) kotunun altında inşa edilen bodrum katlara 
ulaşacak şekilde tesis edilir. 

Yangın merdiveninin genişliği umumi ve yüksek katlı binalarda (1.20) m.den, diğer 
binalarda (0.90) m.den az olamaz. 

Basamak genişliği (0.25) m.den az, yüksekliği (0.18) m.den fazla olamaz. 

Merdiven basamaklarının her iki tarafında yangına dayanaklı malzemeden yapılmış 
korkuluk ve küpeşte bulunur." 

Madde 18- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 30- Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin sıcak 
su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfakları ile oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde, 
sobalı binalarda ise hela, koridor hariç tüm piyeslerde duman bacası yapılması zorunludur. 

Kalorifer bacaları projesine göre yapılır. 

Kaloriferli umumi binaların her katında en az (1) adet duman bacası yapılması 
gereklidir. 

Konut olarak kullanılan sobalı binaların ticari kullanışlı bağımsız bölümlerinde birer 
adet duman bacası yapılması zorunludur. 

Bacaların Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olarak yapılması 
zorunludur. 

Şönt baca yapılamaz. 

Şofben, kombi cihazı ve benzeri ısıtma araçları, hayati tehlike arz edecek şekilde 
yerleştirilemez ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve helalarda yer alamaz." 

Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki (3) numaralı bent 
eklenmiştir. 

"3) Kapalı çarşı ve pasajların birden fazla katlı olmaları halinde her bir kat arasında 29 
uncu maddedeki şartlara uygun merdiven oIması ve özürlülerin kullanımına uygun 
düzenlemelerin yapılması zorunludur. Pasaj giriş ve çıkışlarının merdivenle sağlanması 
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gerektiği hallerde pasaj giriş-çıkış kapılarından en az biri özürlülerin giriş- çıkışına ve pasaj 
içine ulaşımına uygun olarak düzenlenir," 

Madde 20- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Tüm umumi binalarda özürlüler için en az I kadın, 1 erkek olmak üzere standardına 
uygun hela, pisuvar ve lavabo yapılması zorunludur." 

Madde 21- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinin ( c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"e- Tesisat, elektrik, plan, proje, resim ve hesaplan". 

Madde 22- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 38- Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan 
değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. 

Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik, yapılmasını 
gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. 

Projenin üzerinde ayrıca tadilat projesi gerektirmeyen basit düzeltmeler, proje 
müellifinin bilgisi dahilinde bütün nüshalarda yapılarak, belediyece mühürlenip imzalanır. 

İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 36 ncı maddedeki esaslara uygun 
olarak onaylanır." 

Madde 23- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 39- Her türlü sanayi yapısının inşaat, ilave inşaat ve esaslı tadilleri varsa çevre 
düzeni planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planına yoksa arazinin konumu," 
jeolojik yapısı, ekolojik değerleri ve benzeri kriterler göz önüne alınarak hazırlanan mevzii 
imar planına göre yapılır." 

Madde 24- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti 
Madde 43 - Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarının tespiti, valiliklerce birisi 

harita mühendisi olmak üzere en az üç kişilik bir komisyon tarafından 1:1000, 1:2000 veya 
1:5000 ölçekli halihazır haritalar veya kadastro paftaları üzerine yapılır, il idare kurulunca 
onaylanır. 

Aynı köyün mülki sınırları içinde kalmakla birlikte köy yerleşik alanı ile civarının 
dışında kalan mezralarda mevcut köy ortak yapılan yok ise yerleşik alan ve civarı tespiti 
yapılamaz. 

Köy ortak yapılarının bulunduğu mezralarda ise, yerleşik alan ve civan tespiti, köy 
yerleşik alan ve civarının tespiti ile ilgili usullere uyulmak koşuluyla yapılır, 
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Köy ve mezralar ile civarının yerleşik alan tespiti bir defaya mahsus olmak üzere 
yapılır, bu sınırlar genişletilemez ve genişletilmesine dönük olarak birleştirilemez." 

Madde 25- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 44- İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama 

haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden 
terk suretiyle yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. 
İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz." 

Madde 26- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 45- Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında yapılacak ifraz 

işlemlerinde parsel genişlikleri (15.00) m.den, parsel derinlikleri de (20.00) m.den az olamaz. 
İfraz suretiyle en fazla beş adet parsel elde edilir, ifraz suretiyle elde edilen parsellerde ikinci 
kere ifraz yapılamaz. " 

Madde 27- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
"Madde 50- İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli 

oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu 
müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla 
bağımsız bölüm yapılabilir." 

Madde 28- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
"Madde 51- Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy 

nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca, yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı 
yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı % 40 ı geçemez." 

Madde 29- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 57- Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna 

kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile 
müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı 
projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından Sonra, 
muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. 

İnşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarına uygunluğu İmar Kanununun 30 uncu 
maddesine göre valiliklerce belirlenir. 

Valilikler, talep halinde köy yerleşik alanlarında yapılacak yapılar için, yörenin 
geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun olarak üretilmiş projeleri temin 
edebilirler," 

Madde 30- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 58- 57 nci maddede sayılanlar dışında kalan yapılar ile köy nüfusuna kayıtlı 

olmayan, köyde sürekli oturmayanlar ve köy nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte köyde sürekli 
oturmayanlar tarafından yapılacak tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir. 
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni valiliklerce düzenlenir. Bu kapsamda kalan yapılarda 
ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında 3030 sayılı Kanun 
Kapsamında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulur. " 

Madde 31- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

"Madde 59- İmar mevzuatına aykırı yapılar hakkında 3/5/1985 tarihli -ve 3191 sayılı İmar 
Kanunu hükümleri uygulanır." 
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Madde 32- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 60- Yeni ve ilave inşaatlarla esaslı tamirler için ilgili valiliklere yapılacak 
müracaatlarda, dilekçelere eklenmesi gereken projeler ve yapılacak işlemler hakkında bu 
Yönetmeliğin 36, 38 ve 40 ıncı maddeleri h ü k ü m l e r i u y g u l a n ı r . , " 

Madde 33- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 62- Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan 
sonra elde edilecek her parsel (5000) m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu. kadastro 
veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 
(25.00) m. cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni 
yerleşme alam oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. 

Tevhid işlemlerinde (5000) m2 asgari büyüklük şartı aranmaz." 

Madde 34- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde; inşaat alanı 
katsayısı % 5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2 yi 
geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola 
ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus 
bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir" 

"Bu alanlarda tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm 
faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla, konutla birlikte veya ayrı 
yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj 
çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar, mahreç 
aldığı yola (10.00) m.den, parsel hudutlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak , parselde 
bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı % 40 ı ve yapı yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 
katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyulmak üzere 
yapılacak konutla birlikte yapımı halinde de inşaat alanı katsayısı (0.40) ı geçemez." 

"Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve 
kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla 
kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte 
bulunulması gerekmektedir." 

Madde 35- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 64- İskan dışı alanlarda inşaat ve yapı kullanma izni ilgili idarece verilir." 

Madde 36- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 37-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

İMAR PLANI Y A P I L M A S I V E DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT ESASLARA DAİR 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK Y A P I L M A S I H A K K I N D A YÖNETMELİK 

Madde 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 2 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Özel kanunlara göre belirlenen alanlarda Kanun ile farklı hüküm getirilmemiş ise 
plan yapımına dair teknik kurallar konusunda bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir " 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (5) 
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (10) numaralı bent eklenmiştir. 

" 1) Nazım İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 
işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi 
parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus 
yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve 
büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları 
göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 
ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır." 

"2) Uygulama İmar Planı: Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 
işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı 
adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini , yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 
programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile 
gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen raporuyla bir bütün olan plandır." 

"5) Mevzii İmar Planı: Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni 
yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi 
halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, 
yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırlan dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, 
sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan 
imar planıdır." 

"10) Çevre Düzeni Planı: Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, 
sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100 
000, 1/ 50 000 veya 1/25 000 ölçekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İmar Kanunu 
çerçevesinde yapılan, yaptırılan ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır." 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 8- Planların hazırlanması sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın 

çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile planlama alanının 
özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde 
edilir: 

1-Planlama alanının yeri 
2-Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar 
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3-Fiziksel yapı 
a) Jeolojik durum 
b) Akarsular, taşkın alanları 
c) İklim 
d) Toprak kabiliyeti 
e) Tarım alanları, tarımsal arazi kullanımı 
f) Sulama alanları 
g) Bitki örtüsü 
h) Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, havzaları ve özellikleri 

4- Maden kaynakları 
5- Çevresel kaynaklar ve koruma alanları 

a) Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları 
b) Sulak alanlar 
c) Özel çevre koruma alanları 
d) Orman alanları 
e) Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar 
f) Mil l i Parklar 

6- Demografik yapı 
7- Sosyal yapı 
8- Ekonomik yapı 
9-Teknik altyapı 

a)Ulaşım 
b)Enerji 
c)Çöp 
d)İçme suyu 
e)Kanalizasyon 

10-Arazi kullanımı 
11-Sektörel yapı 
12- Askeri alanlar 
13- Mülkiyet yapısı 
14- Yerleşme alanları ile ilgili özellikler 

Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu 
belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, 
bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, 
kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüş ve önerileri alınır. 

Plan kararlan, yapılan inceleme ve araştırma sonuçlan değerlendirilerek oluşturulur. 
Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan 
değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçtan, 
kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır." 

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 10-Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde 
planlanan beldenin ve bölgenin şartlan ile gelecekteki gereksinimleri gözönünde tutularak 
sosyal ve teknik donatı alanlarında EK-1 deki tabloda belirtilen asgari standartlara uyulur. 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 2 Eylül 1999 - Sayı: 23804 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32 

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 

Planlarda, özürlülerin kentsel kullanımlar, sosyal ve teknik altyapı alanlarına ulaşımını 
ve kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması amacıyla özürlülere yönelik her 
türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü standartları dikkate alınır." 

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Farklı mülkiyetteki arazilerin plan kapsamına alınması zorunluluğu halinde, ilgili 
maliklerin noter tasdikli muvafakatname ile arazilerinin planlanmasına izin verdiklerinin 
belgelenmesi şarttır." 

Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" Madde 17- Çevre düzeni planı, imar planı, revizyonu, ilavesi ve değişiklikleri ile 
mevzii imar planı yüklenicilerinin 2/11/1985 .tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının 
Yeterlilik Yönetmeliğinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. 

Planın ilgili idarelerce onaylanmış olması, plan müelliflerinin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

İmar Kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı planlar ve sorumluları hakkında 1580 
sayılı Belediye Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır." 

Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" Madde 20- Çevre düzeni planı, plan revizyonu, ilaveleri ve değişiklikleri ile mevzii 
imar planları da bu Yönetmelikteki esaslara tabidir." 

Madde 8-Aynı Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 4 
numaralı bent eklenmiştir. 

" 4) Plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şarttır." 

Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının 0) numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"D Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen 
standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya 
artırılır." 

Madde 10- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-1), (EK-1a), (EK-1b), (EK-1c), (EK-1d) ve 
ı(EK-le) tabloları ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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EK- 1 
Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı (I) 

Nüfus 0-15.000 15.000-45.000 45.000-100.000 100.000-+ 

Kreş+ anaokulu 1 m2/ kişi . 1 m2/ kişi 1 m2/ kişi 1 m2/ kişi 

İlköğretim (2) 4 m2/ kişi 4 m2/ kişi 4 5 m2/ kişi 4 5 m2/ kişi 

Ortaöğretim (2) 3 m2/ kişi 3 m2/ kişi 3 m2/kişi 3 m2/ kişi 

Aktif 
Yeşil Alan (3) 10 m2/kişi 10 m2/ kişi 10ın2/kişi 10 m2/kişi 

Sağlık 
Tesisi Alanları (2) 2 m2/ kişi 2 m2/ kişi 3 m2/ kişi 4 m2/ kişi • 

Kültürel 
Tesis Alanları 0.5 m2/kişi 1 m2/ kişi 2 ın2/ kişi 2.5 m2/ kişi 

Sosyal 
Tesis Alanları (4) 0.5 mil kişi 0.5 m2/ kişi 1 m2/ kişi 1,5 m2/kişi 

Halk Eğitim 
Merkezi 0.4 m2/ kişi 0.4 m2/ kişi 0.4 m2/kişi 0.4 m2/kişi 

Dini 
Tesis Alanları - 0.5 m2/kişi 0,5 m2/kişi 0.5 m2/kişi 0.5 m2/kişi 

İdari 
Tesis Alanları 3 m2/ kişi 3.5 m2/ kişi 4 m2/ kişi 5 m2/ kişi 

Teknik Alt Yapı 1 m2/ kişi 
(yol ve otopark hariç) 

2 m2/ kişi 3 m2/kişi 4 m2/ kişi 

(1) Alan hesabında, planlamaya esas olan projeksiyon nüfusu dikkate a l ın ı r . 
(2) Özel sağlık ve özel eğitim tesisi alanları, (EK-1a) ve (EK-1c) de belirtilen alan 

büyüklüklerinin altına düşülmemek kaydıyla imar planı kararıyla ayrılabilir. 
(3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak olan planlamalarda aktif yeşil alan 

miktarı, kişi başına 14 m2 alınmak suretiyle belirlenecektir. Bu tablodaki diğer kullanışlar ise 
gerek duyulması halinde kullanılır. 

(4) Sosyal tesis alanları; huzurevi, rehabilitasyon merkezi, güçsüzler evi, yetiştirme yurdu gibi 
alanları kapsamaktadır. 
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E K - 1 a 
Eğitim Tesisleri 

Alan Büyüklüğü (m2) 

Anaokulu 3 000- 5 000 

İlköğretim okulu 8 000- 15 000 

Lise, Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi, 

Kız Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi 10 000 - 15 000 

Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise (1) 20 000-30 000 

Pratik sanat okulu 3 000- 5 000 

Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, 

Otelcilik Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi 20 000 - 30 000 

Halk Eğitim Merkezi 4 000- 8 000 

(1) Bu okullann varsa atölyeleri ve uygulama birimleri için ilave alan aynlır. 

E K - l b 
Sosyal ve Kültürel Tesisler 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2) 

Kütüphane 

- Küçük ilçe tipi 1 250 

- Büyük ilçe tipi 2 000 

- İl tipi (300 kişi) 1 050 

- İl tipi (400 kişi) 1 070 

Yurt (200 yatak) 2 500 

Kreş 2 000 

Huzurevi 7 500 

Yetiştirme yurdu 10 000 

Rehabilitasyon 5 000 

Güçsüzler evi 10 000 
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E K - l c 
Sağlık Tesisleri 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2) 

Köy tipi sağlık ocağı 2 240 

İlçe tipi sağlık ocağı 2 300 

İlçe tipi sağlık evi 1 050 

Sağlık merkezi (15 yatak) 2 300 

Hıfzısıhha enstitüsü 3 200 

Halk sağlığı laboratuvan 1 000 . 

Dispanser- semt polikliniği 5 000 

Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi 1 050 

Ağız ve diş sağlığı merkezi (1) 

Acil yardım ve kurtarma istasyonu (1) 

Doğum ve çocuk bakım evleri (75-250 yatak) (1) 

Devlet hastaneleri (25- 700 yatak) (1) 

İhtisas hastaneleri (1) 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastaneleri (1) 

(1) Yatak başına (130) m2 alan ayr ı l ı r . 
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E K - İ d 
Resmi Tesisler 

Hükümet konağı 
İlçelerde yapılacak yeni tip hükümet konakları için en az aşağıda belirtilen büyüklükte 

alan ayrı l ı r . 

a- 100 X 75 m. 

b-80x70 m. 

c- 75 X 75m. 

Cezaevleri 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2) , Azami meyil (%) 

SOOkişiUk 17 000 5 

150 kişilik 9 200 - 5 

Kİ tipi cezaevi 1 500 5 

K2 tipi cezaevi 400 5 

E tipi cezaevi 14 000 5 

E K - l e 
Camiler 

Asgari Alan Büyüklüğü (m2) 

Küçük cami 2 500 

Orta cami (semt cami) 5 000 

Büyük merkez cami 10 000 

Dini yapılar içerisinde yer alan tüm yapılanmalar tabloda belirlenmiş olan asgari alan 
kapsamında değerlendirilir 
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Madde 1- 17/10/1966 tarihli ve 12428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gecekondu 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 58- Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda belediyesi için yürürlükte olan 
imar yönetmeliği hükümleri ile 25:/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine 
Sığmaklarla İlgili Ek Yönetmelik ve 1/ 7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Otopark Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Ancak, özürlülerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla özürlülerle ilgili Türk 
Standartları Enstitüsü standardına uyulması zorunludur." 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin değişik 69 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 

" b- Uygulama imar planı; 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında kalan alanlarda, 
onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa nazım imar planı 
esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, 
yolları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını 
ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren, 1/1000 ölçekte düzenlenen, raporuyla bir bütün olan 
plandır." 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Projelerin hazırlanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kabul veya tespit 
edilen çizim ve tanzim standartlarına ve Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara 
uyulması zorunludur." 

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

" Madde 83- Bina içindeki ünitelerin en az boyutları ve diğer hususlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

a) Bina girişleri 

Yol cephelerinden giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordur taşı üst seviyesinin 
altında giriş yapılamaz,Bina giriş kapıları ve giriş holü genişlikleri 1.50 m.den az olamaz. 

Yola bakmayan cephelerden, köprü veya giriş şeridi aksı hizasındaki bordür 
seviyesinden en fazla 1.50 m. inilmek veya çıkılmak suretiyle giriş yapılabilir. 
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Tabii zeminden kotlandırılan parseller yukarıdaki şartlara tabi değildir. Giriş tabii 
zemine uyumlu olarak düzenlenecek merdiven ve rampalarla sağlanır. 

Binalara girişi sağlayan köprü ve giriş şeridi ile tretuvar ve bina girişi arasında kot 
farkı olduğu durumlarda ve binalara girişin merdivenlerle sağlanmasının zorunlu olduğu 
hallerde, merdivenlerin yanısıra, özürlülerin de binalara girebilmesinin sağlanması amacıyla, 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkartılan standarda uygun rampa yapılması 
zorunludur. 

Ayrıca, döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk 
değneği hareketlerini güçleştirmeyen, Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkartılan 
standarda uygun malzeme kullanılması zorunludur. 

b) Konutlarda bulunması gereken piyesler ve koridorlar 

Her müstakil konutta en az; 
1 oturma odası, 
1 yatak odası veya nişi, 
1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 
1 banyo veya yıkanma yeri, 
I hela, 
bulunmalıdır. 
Yıkanma yeri ve hela aynı yerde düzenlenebilir 
Hol ve koridor genişlikleri 1.10 m. den az olamaz. 
Yukarıda belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri özürlülerin de kullanımını 

sağlayacak standartlara uygun olmalıdır. 

c) Kapılar 
Bütün yapılarda; 
Kapı yükseklikleri; 2.10 m.den, 
Kapı genişlikleri: Bina giriş kapılarında ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda 

1.50 m. den, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanat 1.00 m. den

Daire giriş kapılarında 1.00 m. den, diğer mahallerin kapılarında 0.90 m. den az 

olamaz. Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak 
bulunabilir. 

Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde özürlülerin hareketini, 
yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır. 

d) Pencereler 

Pencere boşluklarının belirlenmesinde 16/1/ 1985 tarihli ve 18637 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Bazı Belediyelerin İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Yönetmeliklere Yeni Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmeliğin ısı yalıtımı ile ilgili 
hükümlerine uyulur. 

e) Merdivenler 

Merdiven kolu ve sahanlıklar: Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri konut 
yapılarında 1.20 m. den, diğer yapılarda 1.50 m. den az olamaz. Çatıya ve bodrum katlarına 
ulaşan ortak merdivenler ile servis merdivenlerinde de bu ölçülere uyulur. Bu merdivenler 
ahşap olamaz. 
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Merdiven evlerinin bina cephesinden, çatıdan veya ışıklıktan doğrudan ışık alması ve 
merdivenlerin çatıya ve bodrumlara ulaştırılması zorunludur. 

Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarının yukarıdaki ölçülerden küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. 
Merdivenlerin her iki tarafında da, özürlülerle ilgili Türk Standartları Enstitüsü standardına 
uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve 
kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur. 

Merdiven basamak ölçüleri aşağıda belirtilmiştir: 

1)Basamak yüksekliği ;asansörü olmayan binalarda; 0.16 m. den, asansörlü binalarda 
ise 0.18 m. den fazla olamaz. 

2)Basamak genişliği 2a+b=60 ila 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki 
a=yükseklik, b=genişliktir. Ancak bu genişlik 0.28 m. den az olamaz. 

3)Balansmanlı merdivenlerde basamak genişliği en dar kenarda 0.15 m., basamak 
ortasında 0.28 m. den az olamaz. 

O Asansörler 

İskan edilebilir kat adedi 3 den fazla olan binalarda, giriş katından başlamak ve varsa 
bodrum kafa kadar inmek koşuluyla kullanılan tüm katlara hizmet veren asansör yapılması 
zorunludur. 

Asansör kabininin dar kenarı 1,20 m. ve alanı 1,80 metrekareden, kapı genişliği ise 
0,90 m.den az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise; en az 1,20 
m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az 1,50 m. olmalıdır 

Türk Standartları Enstitüsü standartlarının, yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük 
olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. 

İskan edilebilir kat adedi 3 den fazla olan umumi binalarla yüksek katlı binalarda(10 
kat ve üstü) yukarıdaki esaslara uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım 
yoğunluğu ve ihtiyaçlara göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu 
asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi 
halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, şaft 
içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis 
edilmesi esastır. 

Binalarda usulüne göre asansör yapılmış olması, bu Yönetmelikte belirtilen şekil ve 
ölçülerde merdiven yapılması şartını kaldırmaz. 

Asansörün yapılması ve işletilmesi ile ilgili hususlarda 20/12/1995 tarihli ve 22449 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör Yönetmeliği hükümlerine uyulur. 

g) Bacalar 

I) Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin oturma ve 
yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve 
mutfaklarında,sobalı binalarda ise hela, koridor hariç tüm piyeslerde duman bacası yapılması 
zorunludur. 
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Kaloriferli umumi binaların her katında en az 1 adet duman bacası yapılması 
gereklidir. 

Şönt baca yapılamaz. 

2) Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları, banyo ve helalarda yer alamaz. 

3) Sınırlan ilgili idare tarafından belirlenecek doğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa 
edilecek S katlı binaların mutfaklarında, .doğalgazla çalışan her cihaz için bir müstakil baca 
yapılacaktır. Mutfak kokularını atmak için 2 ayrı şönt baca yapılması zorunludur. Yüksek 
binalarda (10 kat ve üstü) aynı baca sistemi yapılmakla birlikte hermetik cihaz kullanılacaktır. 

Kat kaloriferleri kazanı mutfak dışında özel bir bölmeye konulduğunda bu mahallin en 
az 6 metreküp hacminde olması, bina dış cephesinden havalandırılması ve müstakil bir 
bacasının bulunması gerekir. 

İsıtmada denge bacalı sistemde olmayan doğalgaz sobalarının kullanılması halinde, her 
sobanın yukarıda belirlenen esaslara göre düzenlenen ayrı bir bacaya bağlanması gerekir. 

h) Bodrum katları 

Konutlarda toprağa dayalı ve iskan edilebilen bodrum katlarda zorunlu piyeslerden 
oluşan oturma odası ve bir yatak odasının pencere açılmak suretiyle doğal aydınlatma ve 
havalandırmasının sağlandığı dış duvarları, en fazla 0.5 m. gömülebilir. 

Bodrum katlarındaki geçitlerin dar kenarları 1.10 m. den az olamaz. 

Merkezi ısıtma yapılmayan konutlarda konut başına dar kenarı 1.00 m. den az 
olmamak üzere en çok 2.5 metrekare kömürlük yapılması zorunludur. 

Kömürlük kapısı 0.90 m. x 1.80 m. den küçük olamaz. 

Merkezi ısıtma yapılıyorsa kalorifer daireleri ve bacalar, ısıtma ve buhar tesisleri, 
19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı 
ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak düzenlenir. 

Toprağa dayalı tüm bodrum katlarda dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılması 
zorunludur. 

Konut başına dar kenarı 1.00 m. den az olmamak üzere en fazla 1.50 metrekare 
yüzölçümünde bisiklet ve çocuk arabası bırakma yeri yapılabilir. 

i) Kapıcı daireleri 

12 daireden fazla olan konutlarda kapıcı dairesi yapılması zorunludur 

Kapıcı dairelerinin taban döşemesi üst seviyesinin hiçbir yeri tabii zemine 0.50 m. den 
fazla gömülü olamaz. 
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Kapıcı dairelerinin, en az 30 metrekare inşaat alanı olmak üzere, herbiri en az 7.00 
metrekare ve dar kenarı en az 2.5 m. olmak üzere 2 yatak odası ve 9.00 metrekareden az 
olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3.00 metrekarelik mutfak ve banyo veya hela ve duş 
yerinden oluşması gerekir. 

j) Kat yüksekliği 

Konutlarda temiz iç yükseklik, katların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan sıvası 
altına kadar 2.40 m. den az olamaz. 

Bodrum katlarda bu yükseklik 2.20 m. den az olamaz. 

Garaj, kalorifer dairesi, odunluk, kömürlük ve bu gibi özellik arzeden yerlerin 
yükseklikleri bu ölçülere tabi olmayıp, hizmetlerin gerektirdiği şekilde tespit ve tayin olunur. 

k) Saçaklar 

Bitişik bloklarda, saçak yapılıp yapılmaması ve saçak genişliği civardaki ve 
bitişiğindeki binalarla mimari uyum teşkil edecek şekilde belirlenir. 

Bitişik veya ayrık nizam binalarda saçak genişliği 1.00 m. yi geçemez. Ana giriş kapısı 
üzerindeki saçak yüksekliği en az 2:10 m. ye indirilebilir 

l)Çatı 

Çatıların, civardaki cadde ve sokakların karakterine göre yapılacak binanın durum ve 
ihtiyacına uygun olması şarttır. Çatı meyilleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin özelliği 
ve iklim şartları dikkate alınarak belediyesince tayin edilir. 

Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör 
kulesi yapılabilir. 

Duman ve hava bacaları çatı örtüsünü en az 1.00 m. aşmalıdır. 

m) Havalıklar 

1) Mutfak, banyo, hela veya merdivenlerin doğrudan doğruya dışa açılmaması halinde 
yapı kitleleri içinde kalacak havalıklar dar kenarı 0.80 m.den az olmamak üzere en az 1.00 
metrekare olmalıdır. 

Banyo ve helalarda havalık yapılamadığında, en az 0.60 m. X 0.60 m. = 0.36 
metrekare hava bacası yapılmalıdır. Bu bacaya duman bacaları bağlanmamalı, alt 
kısımlarından dış havaya kanalla bağlanmalıdır. Aynı hava bacasına banyo hela birlikte 
bağlanabilir. 

2) Merdiven ışıklığı 

- Zemin kat dahil beş kata kadar olan yapılarda (beşinci kat dahil) merdivenlere çatıdan 
ışık verilebilir: Ancak merdiven evinde ışık için bırakılacak boşluğun merdiven kovası eni en 
az 0.50 m., yüzölçümü de en az 1.00 metrekare olmalıdır. 
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n) Çıkmalar 

Binalarda azami bina sahası dışında aşağıdaki şartlarla çıkma yapılabilir. 

1) Yol cephelerinde: 

Genişliği 1.50 metreyi aşmamak şartı ile açık ve kapalı çıkma yapılabilir. 

Ancak , genişliği 9.50 m.den az olan yollarda, ön bahçe bulunmaması halinde çıkma 
yapılmaz. Ön bahçesi bulunan yerlerde yapılacak çıkmalar yola tecavüz edemez. 

2) Yola rastlamayan yan cephelerde: 

Genişliği 1.00 m.yi aşmamak ve tabii zeminden çıkma altına kadar olan en yakın 
mesafesi 2.40 m.den az olmamak şartı ile sadece açık çıkma yapılabilir. 

3) Arka cephelerde: 
Genişliği 1.00 m.yi aşmamak ve tabii zeminden çıkma altına kadar olan en yakın 

mesafesi 2.40 m.den az olmamak ve arka komşu hududuna kapalılarda 3.00 m den, açıklarda 
ise 2.00 m.den fazla yaklaşmamak şartı ile çıkma yapılabilir. 

0.20 m.yi geçmeyen motifler ile bahçe içerisinde yapılacak üstü açık teras ve zemin 
kat giriş merdivenleri,bina cephesinden itibaren genişliği 1.50 m.yi geçmemek, tretuvar dışına 
taşmamak ve en alçak noktası tretuvar üst seviyesinden en az 2.40 m.yükseklikte bulunmak 
şartı ile yol durumuna, civarın karakterine göre, belediyece tespit edilecek giriş saçakları 
çıkma addedilmez. 

o) Bahçe duvarları 
Bahçe duvarlarının yüksekliği binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde en 

fazla 0.50 m. yapılabilir. Bu duvarların üzerine ayrıca görüşü kapatmayacak şekilde 1.00 m. 
yüksekliğinde parmaklık yapılabilir. Meyilli yerlerde yüksekliği tretuvardan 1.00 m. yi 
aşmamak üzere kademelendirme yapılabilir. Yan ve arka hudutlarda yapılacak duvarlar da 
yukarıdaki hükme tabidir. Bahçe duvarları istinat olarak dahi yapılsalar bunların temel 
kısımları yola tecavüz edemez. 

p) Müştemilat 

Müştemilatın bodrum katta yapılması esastır, ancak zemin şartları bodrum yapılmasına 
elverişli değilse bahçede de yapılabilir. Bu takdirde ancak kömürlük, merkezi ısıtma yeri, 
hidrofor, sığınak, çocuk arabası ve bisiklet bırakma yeri, çöp odası, kapıcı dairesi yapılabilir. 

Dört tarafı yol ile çevrili istisnai parseller dışında esas binaların yol tarafındaki cephe 
hatlarına tecavüz eden müştemilat binası yapılamaz. Bu gibi istisnai parsellerde müştemilat 
binalarının yapılacağı yeri tayine belediye yetkilidir. 

r) Binalarda yangın önlemleri 

1) Yangın merdivenleri 

Birden fazla katı olan tüm umumi binalar ile kat adedi 3'den fazla olan tüm yapılarda 
yangın merdiveni bulunması zorunludur 
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Yangın merdiveni kitle içinde veya dışında komşu parsel sınırına 1.50 m. den daha 
fazla yaklaşmamak kaydıyla açık veya kapalı, yüksek binalarda (10 kat ve üstü) tamamen 
kapalı olarak düzenlenir Kargir veya betonarme olarak ilgili standardına uygun yangına 
dayanaklı malzemeden inşa edilen yangın merdivenleri kitle içinde tertiplendiğinde ısıya ve 
dumana karşı yalıtılmış, kapalı bir hacimde düzenlenir. 

Yangın merdivenleri çatı ve (-+00) kotunun altında inşa edilen bodrum katlara 
ulaşacak şekilde tesis edilir. 

Yangın merdiveninin genişliği umumi binalarda ve yüksek katlı binalarda (10 kat ve 
üstü) 1.20 m., diğer binalarda 0.90 m. den az, basamak genişliği 0.25m. den az, yüksekliği 
0.18 m. den fazla olamaz. 

Merdiven basamaklarının her iki tarafında yangına dayanaklı malzemeden yapılmış 
korkuluk ve küpeşte bulunur. 

2) Kaçış yolları 

Yapıda tahliye anında yangın merdivenine ve çıkışa ulaşılmasını sağlayan, yüksek 
katlı(10 kat ve üstü) ve umumi binalarda herhangi bir genel çıkıştan ayrı düzenlenen ışıklı ve 
sesli yönlendirme elemanlarının bulunduğu kaçış yolları tesis edilmesi zorunludur. 

Yangın merdivenlerine binanın en uzak noktasından ulaşım mesafesi 30 m.yi 
geçemez. 

Yangın merdiveni yapılması zorunlu olmayan umumi binalarda da kaçış yolları tesis 
edilir. 

3) Kapılar 

Yangın merdivenine ve kaçış yollarına açılan kapı kanatlarının kaçış yönünde 
açılacak, kendiliğinden kapanacak, duman sızdırmayacak şekilde ve ısıya dayanıklı 
malzemeden tesis edilmesi gerekir. Bu kapılarda eşik yapılamaz. 

4) Yangın dolabı 
Yapı inşaat alanı 500 metrekareden büyük yapılarda her 500 metrekare için en az 1 

adet yangın dolabı bulundurulması zorunludur. Bunlar her katta aralarındaki uzaklık 50 m. 
den fazla olmayacak şekilde yerleştirilir. Yangın dolaplarında yangın musluğu, hortum, lans 
ve vanalar kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır. 

Yangın muslukları, (s) b e n d i n d e belirtilen su depolan ile irtibatlandırılır. Bu 
depolardaki su miktarının üçte birinin yangın anında kutlanılmak üzere rezervde tutulması 
esas olup, tüketim sistemi bu rezervin üstündeki kısma monte edilir. 

5) Diğer önlemler 
Bina dışında, ana caddeden ulaşılabilecek en uygun yerde itfaiyenin kendi aracından 

su bağlantısı yapabileceği boru sistemi tesis edilir. 

Umumi binalar ve tüm yüksek katlı binalarda (10 kat ve üstü) özürlü, yaşlı ve 
çocukların yangından kaçışını sağlayan ısıya dayanıklı malzemeden imal edilmiş yangın kaçış 
hortumu ve bu gibi önlemler alınır. 
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Bitişik nizama tabi binalarda komşu parseldeki yapıyla ortak yangın merdiveni 
düzenlenebilir. 

Bu maddede yer almayan teknik hususlarda 4/11/1995 tarihli ve 22453 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine uyulur. 

s) Su depoları 
Yapı inşaat alanı 500 metrekareden az olan tüm binalarda en az 10 metreküp. 

Yapı inşaat alanı 500 metrekare - 1000 metrekare olan tüm binalarda en az 20 
metreküp. 

Yapı inşaat alanı 1001 metrekare - 2000 metrekare olan tüm binalarla yüksek katlı 
binalarda (10 kat ve üstü) en az 50 metreküp. 

Yapı inşaat alanı 2000 metrekareden fazla olan tüm binalarda ise en az 100 metreküp, 

su hacmine sahip su deposu bulundurulması zorunludur. 

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 84 - Yerleşme ünitelerinin,kendi sınırları içinde yerleşme yoğunluğu 

400kişi/hektardan daha düşük olmayacak şekilde düzenlenmesi esastır. İmar planları, 
16/1/1985 tarihli ve 18637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İmar Planı Yapılması ve 
Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun teknik ve 
sosyal altyapı alanları ayrılarak düzenlenir. 

Madde 6 - Aynı Yönetmelikte geçen bazı bakanlık, kurum, kuruluş ve idari 
birimlerin adlan ile kanun sayı ve adları karşılarında belirtildiği şekilde değiştirilmiştir: 

İmar ve İskan Bakanlığı - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 

Mesken Genel Müdürlüğü ile Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü- Teknik Araştırma 
ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 

Gecekondu İşleri Dairesi - Mesken İşleri Dairesi, 
İl İmar Müdürlüğü - Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı - Maliye Bakanlığı, 

Tapu Sicil Muhafızlığı - Tapu Sicil Müdürlüğü, 

Türkiye Emlak Kredi Bankası - Türkiye Emlak Bankası A.Ş., 

6785 sayılı Kanun - 3194 sayılı Kanun, 

6830 sayılı İstimlak Kanunu - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 

Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 62, 68, 71, 75 ye değişik 85 inci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK 

Madde 1- 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark 
Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2- Bu Yönetmelik, 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan 
belediyelerde, son nüfûs sayımına göre nüfusu 10 000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, 
nüfusu 10 000' den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve 
imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya 
il idare kurulu kararı alınan bütün yerleşmelerde uygulanır." 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g), (h) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ı) ve (j) bentleri eklenmiştir. 

" f) Meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan parseller, 
arazinin jeolojik ve topografık yapısı, giriş- çıkış, trafik emniyeti sağlanamaması gibi imar 
planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle otopark ihtiyacının parselinde karşılanması 
mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler, belediye meclis veya il idare kurulu kararı ile 
belirlenir. 

Münferit talepler bu ilkelere göre değerlendirilir. . Parselinde otopark ihtiyacı 
karşılanamayan durumlarda, belediyesince veya valilikçe Yönetmelik hükümlerine göre 
belirlenecek otopark bedeli alınır." 

"g) Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak 
şekilde düzenlenmesi mecburidir. Otoparklarda, İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine 
uyularak yangına karşı gereken önlemlerin alınması, özürlülerin kullanımına dönük 
düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, özürlülere ilişkin standartlarda dahil olmak 
üzere Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu 
Yönetmelikte belirlenen ölçü Ve miktarlardan daha az olması halinde Yönetmelik hükümleri 
geçerlidir. Bu düzenin sağlanmasından ve yürütülmesinden belediyeler ve valilikler 
sorumludur." 
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"h) Bu Yönetmelikte belediye meclisi veya il idare kumlu karan alınması öngörülen 
hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, bu 
Yönetmelik hükümlerine uyulmak koşuluyla uygulanacak şekli takdire belediye veya 
valilikler yetkilidir. İmar planlan veya belediye meclisi ve il idare kumlu kararıyla bu 
Yönetmelik hükümlerine aykırı kararlar getirilemez." 

"O Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş- çıkış ve asansörlerine 
en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla,her 20 park yerinden birinin özürlü işareti 
konularak özürlüler için ayrılması zorunludur." 

"j) Belediyelere veya valiliklere bu Yönetmelik ile tespit yetkisi verilen hususlarda, 
belediye meclis veya il idare kumlu kararlan alınmayan veya eksik alınan konularda 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ hükümlerine uyulur." 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

" Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için 5 yıl içinde ruhsat 
yenilemek üzere ilgili idareye başvurularak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat 
alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır." 

''İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya süresi içinde ruhsat yenilemesi yapı/mayan 
yapılar ruhsatsız yapı olarak değerlendirilir. Bu yapılar hakkında yeniden ruhsat alındığı 
tarihte yürürlükte bulunan plan ve mevzuat hükümleri uygulanır." 

Madde 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"Geçici Madde 6- Bu Yönetmelikle kapsama alınan yerleşmelerle ilgili olarak, 
belediye ve valilikler Yönetmelikle kendilerine tespit yetkisi verilen konularla ilgili esasları 3 
ay içinde belediye meclisi kararı veya il idare kumlu kararı alarak belirlerler. Belirlenen süre 
içerisinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça çıkarılan Tebliğ 
hükümlerine uyulur." 

"Geçici Madde 7- Mevcut umumi bina, bölge ve genel otoparklarında bu 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde özürlüler için belirtilen şartlarda otopark yeri ayrılır." 

Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : 

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ 
BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA 

İLGİLİ EK YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Madde 1- 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 Sayılı 
İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığmaklarla İlgili Ek 
Yönetmeliğin 7nci maddesinin birinci fıkrası ile bu fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

" Özel sığınaklardan olan serpinti sığmaklarının inşasında aşağıdaki hususlara uyulur." 

"a) Büyüklük ; Kişi başına en az 1 m2 lik yer ayrılır. Kişi adedi inşaat alanının 20 
sayısına bölünmesi suretiyle bulunur. İç yüksekliği 2.40 m.den aşağı olamaz." 

"Serpinti sığmaklarında, özürlülere ilişkin standartlar da dahil olmak üzere Türk 
Standartları Enstitüsünce hazırlanan tüm standartlara uyulur. Türk Standartları Enstitüsü 
standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan daha küçük olması halinde bu madde 
hükümleri geçerlidir." 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (e) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) İnşaat alanı 800 m2 den az olan işyerlerinde, 
c) İnşaat alanı 800 m2 den az olan konut ve işyeri olarak kullanılan yapılarda, 
e) Bir imâr parselinde birden fazla bina bulunması durumunda, bunların inşaat alanları 

toplamının 800 m2'yi aşması halinde, parselde ortak tek bir sığınak yapılabileceği gibi, birden 
fazla da yapılabilir." 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 15inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15- İmar planlarında genel sığınak yerleri belirlenerek işaretlenir. İmar 
planları ve belediye meclisi kararları ile bu Yönetmeliğe aykırı hüküm getirilemez." 

Madde 4- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken 
hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Akdeniz Üniversitesinden : 

Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

Kapsam ve Dayanak 

Madde 1 — Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma 

ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5/7/1983 tarih ve 18098 saydı 

Resmî Gazete'de yayımlanan "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine 

göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 

değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır. 

Faaliyet Alanı 

Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlar

dır. 

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulun

mak, kurslar ve hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak, 

b) Her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım, onarım, iş değerlendirilmesi ve orga

nizasyonu yapmak, deneyle kuramsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak, iş

letme hesaplan ve fizibilite raporları hazırlamak, 

c) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her çeşit tet

kik, tedavi, tahlil, ameliyat, bakım ve benzeri hizmetler yapmak, 

d) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, elde 

edilen ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması ve pazarlamasını yapmak, 

Bu Yönetmelik ile kurulan Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve 

öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar. 

Yönetim Organları 

Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Ku

ruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, de

kanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebi

lir. 
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Sermaye Limiti 
Madde 4 - Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 15.043.500.000.- (Onbeşmil-

yarkırkücmilyonbeşyü/bin) Tl .'dır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler 
Madde 5 — a) 27/4/1984 tarih ve 18384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akdeniz 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
b) 4/5/198S tarih ve 18744 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği: 6/8/1996 tarih ve 22719 sayılı Res
mî Gazete'de yayımlanan değişiklik Yönetmeliği, 31/8/1997 tarih ve 23096 sayılı Resmî Ga
zete'de yayımlanan değişiklik Yönetmeliği, 

c) 9/2/1989 tarih ve 20075 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi 
Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

d) 16/6/1990 tarih ve 20550 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akdeniz Üniversite
si Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

e) 7/11/1990 tarih ve 20668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akdeniz Üniversite
si Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetme
liği; 30/12/1991 tarih ve 21097 sayılı Resmî Gazele'de yayımlanan değişiklik Yönetmeliği. 

0 29/12/1992 tarih ve 21450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akdeniz Üniversi
tesi Fen-Edebiyal Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

g) 22/10/1994 tarih ve 22089 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akdeniz Üniversi
tesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

h) 27/11/1994 tarih ve 22124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akdeniz Üniversi
tesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği. 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
Geçici Madde I --- Akdeniz Üniversitesindeki mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin 

bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan Döner 
Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmadan devredilir. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut döner sermaye 
işletmesi yönetmeliklerine göre başlamış bulunan sözleşmeler ve diğer işler sonuçlanıncaya 
kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 
Madde 6 -- Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönet

melik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Celal Bayar Üniversitesinden : 

Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine 

Dair Yönetmelik 

Madde 1- 9 Mayıs 1997 tarih ve 22984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2- a) Yüksek lisans programlarına Ö S Y M tarafından merkezi olarak 
yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından, (LES) başvurduğu programın puan 
türünde 45 standart puandan az olmamak üzere puana sahip bulunanlardan lisans 
başarı düzeyleri 100 üzerinden en az 60 (ya da 4 üzerinden en az 2.40) olanlar 
başvurabilirler. 

LES puanının %50'si ile Enstitü tarafından yazılı olarak yapılan bilim sınavının 
%30'u, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon puanının %10'u 
ve adayla yapılan mülakatta verilen puanın %10'unun toplamı sonucu tam notun en az 
%65'ini alan adaylar başarılı sayılırlar. 

b) Doktora programlarına Ö S Y M tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde 45 standart 
puandan az olmamak üzere puana sahip bulunanlardan bilim doktorları, tıp doktorları, 
100 üzerinden en az 70 (ya da 4 üzerinden en az 2.80) başarı düzeyi ile yüksek lisans 
derecesi almış olanlar (yüksek lisans derecesi ile mezun olan fakülte mezunları dahil) 
ve fakülte başarı düzeyleri 100 üzerinden en az 65 (ya da 4 üzerinden en az 2.60) olup 
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık 
yetkisi kazanan fakülte mezunları başvurabilirler. 

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına LES yerine 50 puandan az 
olmamak üzere Temel Tıp puanına sahip olan tıp doktorları da başvurabilirler. Temel 
Tıp Puanı Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden 
elde edilen standart puanın 0.7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart 
puanının 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. 

LES puanının veya temel tıp puanının %50'si ile Enstitü tarafından yazılı olarak 
yapılan bilim sınavının %30'u, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon 
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puanının %10'u ve adayla yapılan mülakatta verilen puanın %10'unun toplamı sonucu 
tam notun en az %70'ini alan adaylar başarılı sayılırlar. 

Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların doktora programlarına 
başvurabilmeleri için ayrıca yüksek lisans tezi yapmaları gerekir. 

c) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların bilim sınavı 
öncesinde yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmaları şarttır. 100 üzerinden 
değerlendirilen sınavda en az 70 puan almak gerekir. O yabancı dilden Kamu 
Personeli Seviye Tespit Sınavında en az 50 alanlar yabancı dil sınavından muaf 
tutulurlar. Yabancı dil sınavları, yabancı dilde yazılmış 200 kelimelik (yüzde 10 eksik 
veya fazlası) başvurulan programla ilgili bir metnin 2 saat içinde Türkçeye tercüme 
edilmesi suretiyle yapılır. 

d) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların bilim sınavlarını 
yapacak jüri, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından 
belirlenen üç asil bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri, birisi anabilim dalı başkanı 
olmak üzere ilgili anabilim dalından seçilir. İlgili anabilim dalında 2 öğretim üyesi 
bulunması durumunda bir asil ve yedek üye o anabilim dalına yakın diğer anabilim 
dalı öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Anabilim dalında tek öğretim üyesi 
olması durumunda, iki asil jüri üyesinden en az birisi diğer yükseköğretim 
kurumlarından aynı adı taşıyan anabilim dalı öğretim üyelerinden seçilir. 

Bir enstitüye lisansüstü eğitim ve öğretim için başvuran adayların kompozisyon 
ve mülakat sınavı enstitü yönetim kurulu tarafından enstitü öğretim üyeleri arasından 
belirlenecek 3 kişilik tek bir jüri tarafından yapılır. 

e) Yüksek lisans ve doktora programlan yabancı dil jürisi enstitü yönetim 
kurulu tarafından öğretim üyeleri arasından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden 
oluşturulur. 

f) Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yapılır. 
Ancak, ilgili anabilim dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ve 
Senatonun onayı ile sayılan yabancı dillerin yerine başka bir yabancı dilde de sınav 
yapılabilir. 

g) Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans 
programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul karan ile 
belirlenir, ancak Üniversite Senatosu, belirlenen programlar dışından da öğrenci 
kabulüne karar verebilir. 
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h) Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının 
lisansüstü programlara başvurabilmeleri için yurtdışından almış oldukları 
diplomalarının denkliğinin mevzuatta belirtildiği şekilde onaylanmış olması gerekir. 
Bunlar, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan şartlar yanında 2-c ve 2-e'deki esaslara 
göre ayrıca Türkçeden de sınava tabi tutulurlar. 

ı) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlan, başvuru için gerekli 
belgeler, başvuru tarihleri ve aranan özel koşullar ilan verilerek duyurulur. Söz konusu 
ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. 

j) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, 
değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile programların asgari 
müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

k) Üniversite kadrolarına atanan araştırma görevlileri. Üniversitenin teklifi, 
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim 
Kurulunun karan ile bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde, yeniden 
sınav ve değerlendirme yapılmaksızın lisansüstü öğretim yapmak üzere 
görevlendirilebilirler. 

Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, Üniversite araştırma fonlarından 
öncelik verilmek suretiyle desteklenir. 

Yürürlük: 

Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Dumlupınar Üniversitesinden : 
Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 
3 üncü Maddesinin a ve b Bentleri ile 7 nci Maddesinin d Bendinin 

Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik 
MADDE 1 - 17 Aralık 1996 tarih ve 22850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 3 ncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

"a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan, geçerli Lisansüstü Eğitimi Giriş 
Sınavı'ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan şartı aranır. Yüksek Lisans 
programı için başarı notu; lisans mezuniyet ortalamasının %10'u, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) %50'si, 
bilim sınavının ise %40'ı alınarak hesaplanır ve sıralama yapılarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yüksek lisans 
programına kabul için, yabancı dil (İngilizce) yeterlik sınavı yapılır. Bilim sınavı başarı notu 65/100'den, yabancı 
dil yeterlik sınavı başarı notu 60/100'den aşağı olamaz. Kamu Personeli Yabancı Dil (İngilizce) Seviye Tesbit 
Sınavından (KPDS) en az 50 alanlar veya bu düzeye denkliği ilgili Enstitü Yönetim Kumlu tarafından onaylanan 
belgesi olanlar, yüksek lisans yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. 

b) Doktora programlarına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. 
Kabul için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) merkezi olarak yapılan, geçerli Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı'ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 50 standart puan şartı aranır. Doktora programı 
için başarı notu; lisans mezuniyet ortalamasının %10'u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %10'u. Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) %50'si, bilim sınavının ise %3'u alınarak hesaplanır ve sıralama yapılarak 
kontenjana göre öğrenci alınır. Doktora programına kabul için, yabancı dil (İngilizce) yeterlik sınavını başarmış 
olmak gerekir. Doktora programına kabul için, bilim sınavı başarı nolu 75/100'den, yabancı dil yeterlik sınavı 
başarı notu ise 70/100'den aşağı olamaz. Kamu Personeli Yabancı Dil (ingilizce) Seviye Tesbit sınavından (KPDS) 
en az 60 alanlar veya bu düzeye denkliği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan belgesi olanlar, 
doktora yabancı dil sınavından muaf tutulurlar " 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"d) Lisansüstü programlarında Derslere Devam : Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70'ine, 
uygulamaların %80'ine devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından 
takip edilip değerlendirilir. Derslere devam şartını yerine getiren lisansüstü öğrencisine ilgili yarıyıl sonunda bir 
Ünal ve/veya dönem sonu çalışması (her ikisi verildiğinde -ağırlıkları %50 - %50 olacaktır) ve bir bütünleme sınav 
hakkı verilir. Final ve bütünlemenin mazeret sınavı yoktur. Ancak, DPÜ Senatosu'nca belirlenen (Haklı ve Geçerli 
Nedenler) çerçevesinde arasınavların mazeret sınavı hakkı vardır. Arasınavların mazeret sınavları, arasınav tarihini 
takip eden 5 iş günü içerisinde yazılı olarak yapılacak müracat üzerine Enstitü Yönetim Kumlu Kararı ile derslerin 
sona erdiği tarihten önce yapılmak kaydıyla, ilgili öğretim üyesinin uygun göreceği bir tarihte yapılır. Devam 
şartını yerine getirmeyen öğrenciler ile derslerden başarısız olan öğrenciler, ilgili dersleri tekrarlamak zorundadır. 
Ancak sözkonusu dersin yerine ilgili Ana Dilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla 
başka bir ders alınabilir. 

Bir dersin başarı notu : Arasınav ve/veya dönem içi çalışmalarından, oluşan, dönem içi not ortalamasının 
%40'ına, final ve/veya dönem sonu çalışmaları veya bütünleme sınav notunun %60'ının ilavesiyle hesaplanır. 
Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın tam sayıya tamamlanır. Bir dersten 
başarılı sayılabilmek için, yüksek lisans öğrencilerinin başarı notu 65/100'den, doktora öğrencilerinin başarı notu 
75/100'den aşağı olamaz. 

Sınav sonuçlarında maddi hatalar dışında değişiklik yapılamaz, maddi hatalar sınav sonuçlarının ilanını 
izleyen 5 işgünü içerisinde yazılı olarak yapılacak itiraz özerine, ilgili öğretim elemanının olumlu görüşü 
doğrultusunda Enstitü Yönetim kumlu kararı ile düzeltilir. " 

Yürürlük 

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Osmangazi Üniversitesinden : 

Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

Kapsam ve Dayanak 

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Osmangazi Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştır

ma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5 Temmuz 1983 tarih ve 

18098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci 

Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yö-

netmelik"in değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır. 

Faaliyet Alanı 

Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağı

da belirtilmiştir. 

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafın

dan istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yap

mak, 

b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak, 

c) Üniversite bünyesindeki bütün fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, merkez ve rek

törlüğe bağlı diğer birimlerde; bu birimlerin görev, yetki ve ilgi alanlarına giren bilimsel fa

aliyetler ile bu birimlerin olağan çalışma düzeni içinde tüm mal ve hizmetleri üretmek, 

d) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü 

muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili, iş ve benzeri hizmetleri 

yapmak, 

e) Her seviyede bilim, meslek ve dil kursları açmak, 

f) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak değişik mal ve hizmetleri üretmek, elde edilen 

ürünleri önceden Rektör'ün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak, 

g) Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli mal ye hizmetleri satın almak. 
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Yönetim Organları 

Madde 3 — İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İta amiri 

Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yük

sekokul ve araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir. 

Sermaye Limiti 

Madde 4 — Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 

(66.500.000.-TL.) "altmışaltı milyon beşyüzbin liradır." 

Uygulanacak Hükümler 

Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler 

Madde 6 - 28 Şubat 1984 tarih ve 18326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana

dolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Anadolu 

Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve Ana

dolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 20 Mayıs 1987 tarih 

ve 19465 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Metalürji Enstitüsü Dö

ner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 6 Şubat 1992 tarih ve 21134 sayılı Resmi Gazete'de ya

yımlanan Anadolu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İş

letmesi Yönetmeliği ile anılan yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin tümü bu Yönetmeli

ğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1 — Osmangazi Üniversitesi bünyesinde mevcut döner sermaye işlet

melerinin bütün mal varlığı ve personeli, bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak 

Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir. 

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversite Döner Ser

maye İşletmeleri Yönetmeliklerine göre başlamış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski 

mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 

Madde 7 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetme

lik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Tebliğler 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

PETROL ÜRÜNLERİNE UYGULANACAK AKARYAKIT 

FİYAT İSTİKRAR FONU PAYLARI 

HAKKINDA TEBLİĞ 

(PİGM/AFİF 99-60) 

Madde 1 - 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı "Ham Petrol ve 
Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat 
İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar"ın 13 üncü maddesine 
istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarım temin etmek 
amacıyla 2/9/1999 tarihinden itibaren; 

Süper Benzin 4.325 T L / L t 
Normal Benzin 3.450 T L / L L 
Kurşunsuz Benzin 3.625 T L / L L 
Gazyağı 7.925 TL/Lt. 
Jet Yakıtı 7.925 TL/Lt. 
Motorin 2.290 TL/Lt. 
Marine Diesel 3.600 TL/Lt. 
Kalorifer Yakıtı 5.480 TL/Lt. 
Fuel-OiUer 1.190 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Tüplü) 500 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Sanayi) 500 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Isınma) 500 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Otogaz) 500 TL/Kg. 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı almır. 

Madde 2 - 1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
paylan Bakanlıkça yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır. 

Tebliğ olunur. 
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Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından : 

KARAR 

TARİH : 25/8/1999 

KARAR NO : 99/03 ÖİB-K 

KONU : Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'ye ait gayrimenkuller. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, 

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 11.3.1998 tarih, 98/25 saydı Karan ile özelleştirme 
kapsam ve programına alınan Türkiye Zirai Donatım A.Ş.'ye (Şirket) 4046 sayılı Kanun'un 4. 
maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, Şirket tarafından gerçekleştirilen 
ihale sonucunda Şirkete ait; 

1. Hatay İli, İskenderun İlçesi, Yenişehir Mahallesi, II. Bölge, 3. Mıntıka Mevki, 678 
panelde 1/4 arsa paylı 2. kat, 3 nolu dairenin en yüksek teklif sahibi Gülsevil 
DÖNMEZER'e 15.200.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin 
ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde 
geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 

2. Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Balıklağı Mevki, 46 ada, 11 
parselde 14.362m2 arsa üzerindeki 4 lojmanlı idare binası ve 8 adet deponun en 
yüksek teklif sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin B5ige Birliği 
Müdürlüğü'ne 370.100.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin 
ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde 
geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 

3. Diyarbakır İli, Merkez İlçe, 1. Bölge, Yenişehir Mahallesi, 23 pafta, 459 ada, 22 
parselde 944 m2 arsa üzerindeki 12 lojmanın, en yüksek teklif sahibi ON-BA İnşaat 
Limited Şirketi'ne 385.000.- $ peşin bedelle satılmasına, ON-BA İnşaat Limited 
Şirketi'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina 
etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci 
sıradaki teklif sahibi Muzaffer Otomotiv Limited Şirketi'ne, %40'ı peşin, kalan 
tutar 2 yıl vadede olmak üzere 374.000.- $ bedelle satılmasına, Muzaffer 
Otomotiv Limited Şirketi'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan 
gayrimenkulun üçüncü sıradaki teklif sahibi Bayhan Limited Şirketine, 370.088.- $ 
peşin bedelle satılmasına, Bayhan Limited Şirketi'nin ihale şartlarının öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat 
kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 
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4. Muş İli, Malazgirt İlçesi. Merkez Bucağı, Mengüçgazi Mahallesi, Hastane Mevki, 1 
pafta,9 ada, S parselde 320d,fd,f,dçf,d,f,d,fçd,fç,dç,fd,f,d,fd,,d,d,d,d,d,,dd,,d ı binanın en yüksek teklif 
sahibi Feyzi ŞENTÜRK'e 9.100.- S peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif 
sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina 
etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 

5. Erzurum İli, Merkez İlçe, Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi Mevki, 11 pafta, 557 
ada, 15 parseldeki 940,36. m2 arsa ve üzerindeki deponun en yüksek teklif sahibi 
Doğu Anadolu Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'ne 30.000.- $ peşin bedelle 
satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri 
yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili 
ihalenin iptaline. 

sdssdssKütahya İli, Gediz ilçesi, Dayınlar Köyü, Gerence Mevki, 6 pafta, 1 ada, 2686 
parselde 400 m2 arsa ve üzerindeki 4 lojmanlı idare binasının, en yüksek teklif sahibi 
Mehmet GÜVENDİK'e ve %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vadede olmak üzere 
145.000.- $ bedelle satılmasına, Mehmet GÜVENDİK'in ihaledfdddddd  öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici 
teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci aradaki teklif sahibi 
Selçuk ŞAHİN'e, %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vadede olmak üzere 138.500.- $ 
bedelle satılmasına, Selçuk ŞAHİN'nin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri 
yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek anılan 
gayrimenkulun üçüncü sıradaki teklif sahibi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Kütahya Bölge Birliği Müdürlüğü'ne, 135.000.- $ peşin bedelle satılmasına, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birlği Müdürlüğünün 
ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde 
geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline.dfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd 

7. Karabük İli, Eflani İlçesi. Tabaklar Mahallesi, Safranlık Kıran Mevki, 113 cilt, 27 
sayfa, 6 sıradaki 7.800 m2 arsa üzerindeki 4 lojmanlı idare binası ve 2 adet deponun 
en yüksek teklif sahibi Kaya Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketine 120.000.-$ 
peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin ihale şartlanrının öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat 
kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline.

dlfüðsdflpsdüðlfüðsldfüðsldüðflsüdpðdðdðddddss

 

8. Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Ağıl Mahallesi, Ürgüpönü Mevki, 35/30L-Ic, 33 ada, 1 
parseldeki 7.929 m2 arsa ve üzerinde S lojmanlı idare binası ile 2 adet deponun en 
yüksek teklif sahibi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği 
Müdürlüğü'ne 330.000.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin 
ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde 
geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 
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9. Konya İli, Ereğli İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Köşkbahçe Mevki, 13 pafta, 60 
ada, 16 parseldeki 353,52 m2 arsa üzerindeki 3 lojmanlı idare binasının en yüksek 
teklif sahibi Hasan AKKUÇ'a 172.000.- $ peşin bedelle satılmasına, adı geçen 
teklif sahibinin ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina 
etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 

10. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 
pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 1 nolu dükkanın, en 
yüksek teklif sahibi Zekeriya PALABIYIK'a 6.500.- S peşin bedelle 
satılmasına, Zekeriya PALABIYIK'ın ihale şartlarının öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat 
kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya 
%40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadede olmak üzere 6500.- $ bedelle 
satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili 
ihalenin iptaline. 

11. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 
pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa Üzerindeki 1/6 arsa paylı 2 nolu dükkanın, en 
yüksek teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadeli olmak 
üzere 6.850.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat 
kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Zekeriya 
PALABIYIK'a 6.600.- $ peşin bedelle satılmasına, Zekeriya PALABIYIK'ın 
ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi 
halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 

12. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 
pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 3 nolu dükkanın en 
yüksek teklif sahibi, Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadede 
olmak üzere 6.200.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YASA'nın ihale şartlarının 
öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici 
teminatının irat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi 
Ahmet DURDU'ya 6.050 peşin bedelle satılmasına, Ahmet DURDU'nun ihale 
şartlarını öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde 
geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline, 

43. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 
pafta, 2759 parseldeki 320 m2 atsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 4 nolu dairenin en 
yüksek teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin, kalan tutar 4 ay vadede 
olmak üzere 8.800.- S bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının 
öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici 
teminatının hat kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi 
Yaşar KANTARCI'ya %40'ı peşin, kalan tutar 2 yıl vadede 2 taksit olmak 
5.400.- $ bedelle satılmasına, Yaşar KANTARCI'nın ihale şartlarının 
öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici 
teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 
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14. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 
pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 5 nolu dairenin, en 
yüksek teklif sahibi Ahmet DURDU'ya 8.200.- $ peşin bedelle satılmasına, 
Ahmet DURDU'nun ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilmek anılan 
gayrümenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya %40'ı peşin kalan 4 
ay vadede 8.050.- S bedelle sat ı lması , Fevzi YAŞA'nın ihale şartlarının 
öngördüğü yükümlülükleri yerme getirmekten imtina etmesi halinde geçici 
teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 

15. Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Köyü, Yenimahalle Mevki, 3 
pafta, 2759 parseldeki 320 m2 arsa üzerindeki 1/6 arsa paylı 6 nolu dairenin, en 
yüksek teklif sahibi Zekeriya PALABIYIK'a 8.200.- $ peşin bedelle 
satılmasına, Zekeriya PALABIYIK'ın ihale şartlarının öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının irat 
kaydedilerek anılan gayrimenkulun ikinci sıradaki teklif sahibi Fevzi YAŞA'ya 
%40'ı peşin kalan 4 ay vadede 8.050.- $ bedelle satılmasına, Fevzi YAŞA'nın 
ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi 
halinde geçici teminatın hat kaydedilerek anılan gayrümenkülün üçüncü sıradaki 
teklif sahibi Yaşar KANTARCI'ya 8.010.- $ peşin bedelle satılmasına. Yaşar 
KANTARCI'nın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten 
imtina etmesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ilgili ihalenin iptaline. 

16. İzmir İli, Tire İlçesi, Yeni Mahalle. Tabakçayı Mevki, 31.L.ı.a.b.24 pafta, 1263 
ada, 10 parseldeki 10.685/13.773,09 m2 arsa payı üzerindeki bekçi evi ve 6 adet 
deponun en yüksek teklif sahibi Reşat Sami KAYALAR'a %40'ı peşin, kalan 
tatar 2 yıl vade ve 2 taksit olmak üzere 133.300.- $ bedelle satılmasına, Reşat 
Sami KAYALAR'ın ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde geçici teminatının hat kaydedilerek, ilgili 
ihalenin iptaline. 

17. Anılan satışlara ilişkin sözleşme yapma ve tapu devri ile ilgili işlemlerin yerine 
getirilmesinde Şirketin yetkilendirilmesine, 

karar verilmiştir. 
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Resmi Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
2 Eylül 1999 
PERŞEMBE Sayı: 23804 

ILAN BOLUMU 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden : 
Bölge Müdürlüğü : İsparta Satış Tarihi: 16/9/1999 
İşletme Müdürlüğü : Sütçüler 

Par. M i k t a r 1 Muh3ed. %3 Geç.Tem. 
Deposu Cinsi ve Kalitesi Ad. Adet M3DM3 (TL.) (TL.) 
Muhtelif 3.S.NB.Çk.Tom.Kahn 1 17 7.729 28.000.000 7.000.000 

" 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 3 294 41.933 24.000.000 31.000.000 
3.S.KB.Çk.Tom.Kahn 6 282 78.903 25.000.000 60.000.000 
3.S.KB.Çk.Tom.İnce 1 172 16.595 22.000.000 11.000.000 
3.S.NB.Çz.Tom.Kalın 30 2604 867.313 29.000.000 755.000.000 
3.S.NB.Çz.Tom.lnce 27 4742 732.995 27.000.000 594.000.000 

" 3.S.KB.Çz.Tom.Kalın 13 1021 249.597 24.000.000 180.000.000^ 
" 3.S.KB.Çz.Tom.İnce 10 1955 197.665 23.000.000 115.000.000 

2.S.Çk.Maden Dü-ek 1 268 19.350 20.000.000 12.000.000 
2.S.Çz.Maden Dü-ek 5 1502 109.531 18.000.000 65.000.000 
Çk.Yuv.San. 1 64 6.153 19.000.000 4.000.000 
Çz.Yuv.San. 14 2941 326.463 20.000.000 196.000.000 

112 15862 2654.227 M3 
0 Ster 

2.030.000.000 

1 - İşletme Müdürlüpmüzün muhtelif depolannda bulunan yukanda müftedaü yazdı em
valler 16/9/1999 Perşembe günü saat 14.00'de Sütçüler Belediyesi düğün salonunda toplanacak 
komisyon huzurunda Açık artırmah satış yapılacaktır. 

2 - Emvallerin tamamı peşin olarak satılabileceği gibi, İbreli ve Yapraklı yapacak emval
ler bedelinin %50'si ile vergiler peşin ayldc %2 vade faizli 3 ayldc müddetsiz kesin Banka Temi
nat Mektubu vermek kaydıyla satış yapılabîlu. 

3 - Açık artmnaya ait Satış dam ve Şartname OGM., İsparta Orman Bölge Müdürlüğü ve 
civar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilm 

4 - Taliplilerin bu işle iştigal ettiklerine dah belgelerini Komisyona ibraz ederek almak is
tedikleri partilerin teminatlanm İşletme Müdürlüğümüz veznesine makbuz karşüığı yatınp, Mak-
buzlan Ue birlücte Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Tel No : 02463512020-35 Banka Hesap No : T.C. Zhaat Ban 
Fax No : 02463512144 304230-5-4 
İlan olunur. 21062/1-1 
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İÇMESUYU İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 16. Bölge Müdürlü-

ğü Köy Hizmetleri Muğla Müdürlüğünden : 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun (35) Maddesinin (A) fücrasma göre, Kapalı Teklif 

usulü ile aşağıdaki işler ihaleye konulmuştur. 
-S.No: 1; İşin Adı ve Yeri: Muğla-Kavaklıdere Nebiler İçmesuyu İnş. Tahmin Edilen 

Bedel: 60.000.000.000,- TL,; Geçici Teminat: 1.800.000.000,- TL.; İhaleye katümak için Son 
Mür.Tar.: 14/9/1999; İhalenin Tarihi ve Saati: 20/9/1999-9.00; Yılı İçinde Sari: Sari. 

1 - Bü ihalede 25 Mart 1999 tarih ve 23650 Sayüı Resmi Gazete'de yaymlanan "1999 yı
lında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanüacak kriterler hakkında Teb
liğ" hükümleri uygulanmayacaktır. 

2 - İhale Köy Hizmeüeri Müdürlüğü Müdüriyet Toplantı Odasmda yapdacaktır. 
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmeüeri Muğla Müdüriügün-

de mesai saaüeri içinde görülebilir. 
4 - İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kânunu ile Yapı Tesis ve Onanm İşleri ihalelerine 

Katdma Yönetmeliğine uygun olarak; 
A - "İhaleye Katdmaya yeterli olup olmadddanmn tesbiti için yukanda belirtilen (İhaleye 

katılabilmek için son müracaat tarihi) tarihteki mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru 
dilekçesi ile birlikte; 

a) Başvuruda bulunanlann noter tasdikli: Yeüci Belgesi, imza sirküleri ve Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası belgesi vermesi, 

b) Yukanda belirtilen işlerin herbiri için en az işin keşif bedeli kadar (C) grubundan mü
teahhiüik karnesini (Ashnı ibraz etmek üzere Noter Tasdikli ömeğini) vermesi. 

c) Yapı Araçlan Bildirisini, 
d) Mali Durum Bildkisi'ni ve belgelerini, 
e) Teknik Personel Bildirisini, 
f) Taahhüt Durumu Bildirisini ve bunlarla ilgili belgelerini, 
g) İstekli Şhket ise kamüayıcı belgelerini, 
h) 1993-1997 (5 Yıl) yıUanna ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olup olmadığma da

ir Vergi Dairesinden 1999 yıhndan Ömek 3'e uygun olarak temin edecekleri belgesi, (Aslının ib
raz edümesi) 

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde yapı işleri için Kapah Teklif usulü ihale şartna
mesindeki ömege uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan 
ortaklık sözleşmesini, 

i) 2886 Sayılı Kanuna göre cezah ve borçlu durumda olmaması, 
j) Kullandmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin işin keşif 

bedelinin % 10'undan az olmaması gerekmektedir. 
B - İhaleye Katılabilmek için örneğine uygun teklif mektubu de birlikte (İç zarfla birlik

te) 
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
b) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
c) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) Her iş için ayn olarak işin adı belirtilmek suretiyle Muğla Köy Hizmetleri Müdürlüğü

ne hitaben alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu, 
e) İşyerini gördüklerini belhten idareden alınmış tasdikli belgeyi verecektir. 
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5 - İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katdma belgesi verilmeyecek, yeteriik sonucu 
ihale komisyonunca açıklanacak ihaleye katılma belgesi almaya hak kazanamayanlann teklif zarf
lan açılmadan iade edilecektir. 

6 - İstekliler teklif mektuplannı yukanda her işin karşısında ayn ayn belirtilen saate ka
dar sıra numara alındılar karşdığmda İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 

7 - Telgrafla veya faxsla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmiyecektir. 

8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce bile olsa) 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapdacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. , 21572/1-1 

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdüriüğümüz binasının temizlik işi 2886 sayılı Kanunun genel hükümleri 

uyannca, kapalı teklif usulü ve eksiltme suretiyle yaptınlacaktır. 
2 - Konu ile ilgili şarmame ve ekleri Ankara'da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İda

ri ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 
3 - İhale 17/9/1999 günü Ankara'da Dikmen Caddesi No: 14 adresinde bulunan Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında saat 10.30'da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin teklif mekUıplannıda içeren ihale dosyalanm en geç 13/9/1999 günü saat 

17.00'ye kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğünden numara alınmak 
suretiyle İhale Komisyonu Başkanlığı'na vereceklerdir. 

5 - İhalenin tahmin edilen bedeli 45.668.000.0(K),- TL. olup, geçici teminat miktan ise 
1.370.040.000,-TL.du-. 

6 - İhaleye girebilmek için; istekliler 2886 saydı Kanunun 37. maddesine göre hazu-lan-
mış teklif mektubu ile birlücte; 

a) Kanuni İkametgah olması, 
b) Başvum yüına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veyahut Esnaf ve Sanatkarlar 

Siciline kayıüı olduğuna ilişkin belge, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

^ d) İstekliler adma vekaleten iştirak ediyorsa, İstekh adına teklifte bulunacak kimselerin ve
kalemameleri ile vekaleten işthak edenin Noter tasdikli imza su-küleri, 

e) Şartnamede behrtilen esaslar dahilinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adma dü
zenlenmiş Geçici Teminat Belgesi ve 

f) İdari Şarmamede öngörülen diğer belgeleri vereceklerdir. 
7 - Katma Değer Vergisi tahmin edilen bedele dahil edilmemiştff. 
8 - Telgraf ve Fax'la yapılacak müracaaüar ile postada meydana gelebüecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektü-. , 21854/1-1 

NAKLİ'İ'E İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden ; 
Fabrikamızdan Kütahya Şeker Fabrikasına gidecek olan +, - % 50 toleranslı 10.(K)0 ton 

kristal şeker nakliye ihalesi 14/9/1999 Salı günü saat: 14.00'de fabrikamızda yapdaeakür. 
İstekhlerin Fabrikamız Ticaret Servisinden 5.000.000,- (Beşmilyon 00/00) lira karşılığın

da temin edebilecekleri şartnamemiz esaslan dahilinde düzenliyecekleri kapalı zarf halindeki tek
lif mektuplannı ihale tarih ve saatinden önce Fabrikamız Muhaberat Servisine vermeleri duyuru
lur. Lüzumu halinde yeni teklif alınacağı veya açık eksiltme yapdabileceğinden iştirakçilerin iha
le gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmalan gerekmektedir. 

Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
2886 Saydı Kanuna tabi olmayan Teşekkülümüz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp, yap

mamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 21344/1-1 
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ÇORAP SATİN ALINACAKTIR 
MSB. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İhale Komisyonu Başkanlığın-

dan: SİRKECİ/İSTANBUL 
A - Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı malzeme 2 No.lu İha

le Komisyon Başkanlığı (SİRKECİ/İSTANBUL) ihale odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektin Bu ihaleye ait şartname ve 
ekleri mesai saaüerinde, 2 Nolu İhale Komisyon Başkanlığında (ANKARA-İZMİR İç Ted. Blg. 
Bşk.hklannda) bedelsiz olarak görülebilir 

B - İhaleye Katdacaklarda aranacak belgeler; 
1. Muhtarlıktan Alınacak İkametgah İlmühaberi. (Bu belge gerçek şahıslar için aranacak

tır.) 
2. Tebligata Esas Adresin Neresi Olduğuna Daü- Belge. 
3. Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanaücar siciline kayıüı olduğu gösterir bel

ge vermesi. 
4. İmza Sirküleri. 
5. İstekliler adma ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adma teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli İmza Sirküleri. 
6. Geçici Teminat. 
7. Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (noter tasdikli) ve Ortaklık 

Sözleşmesi. 
8. Tüzel Kişi Olması Halinde Sermaye Paylannı Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya No

ter Tasdikli Sureti. 
Tüzel kişilik anonim şirket ise; şirketin sermaye paylarım gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya noter tasdikli en son hazinin cetveli ve bu cetvele göre yapüan genel kurul toplantısınm ya
yınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

9. Teklif Mektubu. 
10. Diğer Belgeler: Ticarerveya Sanayi Odası Baskanlığmdan verilmiş İmalat Kapasite 

Raporu ile Aşağıdaki Kalite Güvence Belgelerinden herhangi birinin istenmesini, 
TSE İmalat Yeterlüik Belgesi Veya; AQAP 110 Belgesi, Veya; AQAP 120 Belgesi, Veya; 

TS EN ISO 9001 Belgesi, Veya; TS EN ISO 9002 Belgesi. 
Not: Bu Belgeler Asıl veya Noter Tasdikli Sureti Olacaktır. 
C - İhale konusu işin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her grup ayn ayn is

teklilere ihale edilebilir. Malın tamamı veya birkaç grubuna tek teklif verilebUeceği gibi her grup 
için ayn ayn teklif verUebUir. Her iki durumda da geçici teminaüar ayn ayn verilecektir. 

D - Tekliflerin üıale saatuıe kadar İhale Komisyon Başkanlığına verihniş olmasr şarttu". 
Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Tahmini 
Birim Fiyaü Tahmini Tutan Geçici Teminatı 

E - Cinsi, Niteliği Miktan (TL.) (TL.) (TL.) 
1. Grup H V - 0 9 Çorap Kışlık Er 150.000 Çft. 400.000 60.000.000.000^ 1.800.(X)0.000 

2. Grup DZ - 11 Çorap Siyah 
KışlA Uzun Konçlu 150.000 Çft. 400.000 60.000.000.000 1.800.000.000 

3. Grap K-89 Çorap Kışhk Er Yün 
Siyah Uzun Konçlu Muhtelif Boy 250.000 Çft. 400.000 100.000.000.000 3.000.000.000 
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E - Cinsi. Niteliği 
4. Grup K-89 Çorap Kışlık Er Yün 
Siyah Uzun Konçlu Muhtelif Boy 

5. Grup K-89 Çorap Kışlık Er Yün 
Siyah Uzun Konçlu Muhtelif Boy 

6. Grup K-89 Çorap Kışlık Er Yün 
Siyah Uzun Konçlu Muhtelif Boy 

Miktan 

Tahmini 
Birim Fiyatı Tahmini Tutan 

(İD (TL.) 
Geçici Teminatı 

(TL.) 

250.000 Çft. 400.000 

250,000 Çft. 400.000 

250.000 Çft. 400.000 

100.000.000.000 3.000.000.000 

100.000.000.000 3.000.000.000 

100.000.000.000 3.000.000.000 

7. Grup K-90 Çorap Kışlık Siyah 
Öğrenci Uzun Konçlu Muhtelif Boy 40.000 Çft. 400.000 

Toplam 

F. Teslim Yeri 

16.000.000.000 480.000.000 
536.000.000.000 16.080.000.000 

İhale Gün ve Saati 
İst. İç Ted.Blg.Bşk.lığı Dep.K.lığı, Dz.İk.Grp.K.lığı 15 Eylül 1999 
Hv.Oto Blg.Bak.Ter.Mrk.K.lığı Saat: 10.30 

NOT: Bu malzeme alımı ile ilgili olarak yapılan ilanlann hepsi geçersizdu-. 
, 21924/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Komisyonu Başkan-

lığından 
K.K.K.lığı için aşağıda cinsi, miktan, tahmini tutan, geçici teminatı, ihale gün ve saati 

yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 saydı Kanunun 36 ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif 
usulü ile Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satm Alma Komisyon Başkanlığından yapı
lacaktır. 

Aranacak belgeler şârmamenin 3 ncü maddesinde yazüıdır. Teklif mektuplannın ihale sa
atine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şarmamesi Ankara ve İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığında görülebilm 
Tahmini Tutan Geçici Teminatı İhale Gün 

Cinsi Miktan ! (TL) (TL) 

K-34 Yatak Yaylı Hazır 
(80X190) Bonel Tip 40.000 Adet 480.000.000.000 14.400.000.000 

ve Saati 

16 Eylül 1999 
Saat: 10.00 

NOT: İhale konusu Malın Tamamı Bir İstekliye İhale Edilecektir. Şarmamesi Şarmame Odasmda 
Ücretsiz Görülebüir. 

1. Grup K-29 Mont Haki 16 Eylül 1999 
Apoletli Subay Tip: 1 5.000 Adet, 55.000.000.000 1.650.000.000 Saat: 14.00 

2. Grup K-30 Mont Haki 
Apoletsiz ASTSB. Tip: 2 7.500 Adet 82.500.000.000 2.475.Ö00.000 

137.500.000.000 4.125.000.000 
NOT: İhale Konusu Malın Tamamı Bir İstekliye İhale Edilebileceği gibi her grubu ayn ayn istek
lilere de ihale edilebUin Şartnamesi Şartname Odasında Ücretsiz Olarak GörülebUh. 

21855/1-1 
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NEVRESİM TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 
MSB. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu İhale Komisyonu Başkanlığın

dan^ SİRKECİ/İSTANBUL 
A - Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazıh malzeme 2 No.lu İha

le Komisyon Başkanlığı (SİRKECİ/İSTANBUL) ihale odasında, 2886 saydı Devlet İhale Kanu
nunun 36 ncı maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektü". Bu ihaleye ait şartname 
ve ekleri mesai saaderinde. Komisyon Başkanlığında (İSTANBUL-İZMİR-ANKARA İç Ted. 
Blg. Bşk.hğında) Bedelsiz görülebilir. 

B - İhaleye Katılacaklarda aranacak belgeler; 
1. Muhtariıktan Alınacak İkametgah İlmühaberi. (Bu belge gerçek şahıslar için aranacak

tır.) 
2. Tebligata Esas Adresin Neresi Olduğuna Dak Belge. 
3. Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıüı olduğu gösterir bel

ge vermesi. 
4. İmza Sirküleri. 
5. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştkak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Vekalemameleri ile vekaleten işthak edenin noter tasdikli İmza Shküleri. 
6. Geçici Teminat. 
7. Ortak Girişim Olması Halinde, Ortak Güişim Beyannamesi (noter tasdikli) ve Ortaklüc 

Sözleşmesi. 
8. Tüzel Kişi Olması Halinde Sermaye Paylannı Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya No

ter Tasdikli Sureti. 
9. Teklif Mektubu. 
10. Diğer Belgeler: Ticaret veya Sanayi Odası Başkanlığından verilmiş İmalat Kapasite 

Raporu ile Aşağıdaki Kalite Güvence Belgelerinden herhangi birinin istenmesini, 
TSE İmalat Yeterlilik Belgesi Veya; AQAP 110 Belgesi, Veya; AQAP 120 Belgesi, Veya; 

TS EN İSO 9001 Belgesi, Veya; TS EN ISO 9002 Belgesi. 
Not: Bu Belgeler Asd veya Noter Tasdikli Sureti Olacaktır. 
11. Tüzel kişilik anonim şirket ise; şirketin sermaye paylannı gösterir Ticaret Sicü Gaze

tesi veya noter tasdikli en son hazinin cetveli ve bu cetvele göre yapılan genel kurul toplanUsının 
yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

C - İhale konusu işin tamamı bir istekliye ihale edilebüeceği gibi her grup ayn ayn is
teklilere ihale edilebilir. Malın tamamı veya birkaç grubuna tek teklif verilebUeceği gibi her grup 
için ayrı ayrı teklif verilebilir. Her iki dummda da geçici teminaüar ayn ayn verilecektir. 

D - Tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edUmeyecektir. 

Tahmini 
Birim Fiyaü Tahmini Tutan Geçici Teminaü 

E.Cinsi. Niteliği Grp. Miktarı (TL) (TL) (TL) 
K-124 Nevresim Takımı Bez Er 

(Nevresim, Çarşaf, Yastık Kılıfı) 1 200.000 TK. 3.745.000 749.000.000.000 22.470.000.000 

K-124 Nevresim Takımı Bez Er 
(Nevresim, Çarşaf, Yastık Kılıfı) 2 200.000 TK. 3.745.000 749.000.000.000 22.470.000.000 

K-124 Nevresim Takımı Bez Er 
(Nevresim, Çarşaf, Yasük Kılıfı) 3 200.000 TK. 3.745.000 749.000.000.000 22.470.000.000 

TOPLAM 2.247.000.000.000 67.410.000.000 

R Teslim Yeri İhale Gün ve Saati 
Blg.Bşk.hğı Depolar Komutanlığı 17 Eylül 1999 

Saat: 10.00 
21923/1-1 
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1 - Kamuflajh Kışlık Takım Elbise 2280 Takım 
2- Kamuflajh Yazlık Takım Elbise 2280 Takım 
3 - Bot (Fotin) 2280 Çift 
4- Kep • 2280 Adet 
5 - Gocuk (parka) 670 Adet 

3 - Memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre hazu'lanan ve Memurlara 
verilecek giyecek malzemesinin Maliye Bakanlığınca yayınlanan 1999 Yıh Birim Fiyat listesinde 
belirtilen fiyaüar üzerinden ihale yapdacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tahmini bedeli 120.030.000.000,- (YüzyirmimUyarotuzmil-
yon) TL. olup, geçici teminatı 3.600.900.000,- (ÜçmilyaraltıyüzmUyondokuzyüzbin) TL. dir. 

5 - İhaleye katdacak olanlarda aranacak belgeler 
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (Ticaret Sicil Belgelerinde geçici veya sürekli olarak 

Kamu İhalelerine katdmalan yasaklı olup, olmadıklanna ilişkin şerh aranacaktır.) Ancak giyim işi 
ile iştigal eden Köylere Hizmet Götürme BWikleri ile 3294 Sayıh Kanunla Kurulan Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayamşma Vakıflarında Sanayi ve Ticaret Belgesi aranmayacaktır^ 

b) İkametgah belgesi 
c) Noterden tasdikli imza sirküleri 
d) Geçici teminata ait alındı makbuzu 
e) Türkiye'de tebligat adresi göstermesi 
f) İhaleye vekiller katüıyor ise vekaletname 
g) Şartname alındığına dair banka dekontu ibraz edilecektir. 
6 - Kapalı zarf usulü ile yapüacak ihaleye ait teklifler en geç 13/9/1999 Pazartesi günü sa

at: 9.00'a kadar Elazığ Valiliği İhale komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. 
J - Posta ile yapılacak tekliflerin en geç ihale saatine kadar; ihale komisyonuna ulaşması 

gerekmekte olup, postada meydana gelebüecek gecikmeler nedeniyle mesuliyet kabul edilmeye-, 
cekür. 

8 - İhaleye girmek isteyen iştü-akçiler ihale ile ilgili şarmameyi 50.000.000,- (EllimUyon) 
TL. karşılığında Elazığ Valiliği İhale Komisyonu Başkanlığından temin edebilirler. 

İlgililere duyurulur 21935/1-1 

GEÇİCİ KÖY KORUCUSU GİYECEK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Elazığ Valiliğinden : 
1 - İlimizin Merkez Muratcık Köyü ile Alacakaya, Ancak, Kovancdar, Maden, Palu ve 

Sivrice ilçelerine bağlı köylerde istihdam edilen Geçici Köy Koruculannın aşağıda belirtilen 1999 
yılı giyecek malzemesi yardımlan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Ka
palı Zarf usulü ile 13/9/1999 Pazartesi günü saat: 10.00'da Elazığ Valiliği toplantı salonunda iha
le edilecektir. 

2 - Alınacak giyecek malzemesinin cinsi ve miktan. 

Sıra No Malzemenip Cinsi Miktan 
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BAGAJ KONVEYYÖRLERİ BANT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğüne ait Salıpazan terminal sahası yeni yol

cu salonuna bagaj konveyörleri için bant sistemi kapah zarf usulü ile piyasadan teklif alınmak su
retiyle satın alınacaktır. 

İhaleye ait şarmame T.D.İ. A.Ş. Merkez Rıhtım Han No: 5 Kat: 4 Karaköy/İSTANBUL 
adresindeki Mali İşler Dairesi Başkanlığından bedeli mukabüinde temin edilebUü-. 

Teklifler engeç 16/9/1999 günü saat 14.00'e kadar Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na veril
miş olacaktır. 

Şkketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Dosya No: 99/1067, Satın Alınacak Malzeme: Bagaj Kohveyyörleri Bant Sistemi, Geçici 

Teminatı: 2.000.000.000,-TL., Şartaame Bedeli KDV. Hariç: 10.000.000,- TL. 
22022/1-1 

PİRİNÇ ŞERİT MALZEMEİ SATIN ALINACAKTIR 
Fişek Sanayi ve Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
Şirketimiz ihtiyacma binaen 9535 - D9 - 1347 işareüi dosyamız konusu +/- % 10 tolerans

lı 1500 Kg. 0,44 + 0,01x 10 mm. Pirinç Şerit malzemesi ekli İdari ve TeknUc Şartnameye göre sa
tın alınacaktır. 

Bu işe ait İdari ve Teknik Şarmameler Ankara'da FİŞEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gazi/ANKARA adresimizden temin edüebUir. 

İhaleye iştirak edecek firmalann şartnamelerimize göre hazırlayacaklan fiyaüı teklif mek
tuplannı kapalı bir zarf içerisinde en geç 16/9/1999 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar Şir
ketimize göndermeleri şarttır. 

Şü-ketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen 
yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğme vermekte serbesttir. 21944/1-1 

TRAFİK İŞARETLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdür-

lüğünden : Zincirlikuyu/İSTANBUL 
1 - Aşağıda cinsi, yeri ve keşif bedeli yazılı iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81/g 

maddesi gereğince Kapah Teklif Usulü ile birim fiyaüann her biri için geçerli olmak üzere, işin 
tümüne indirim vermek suretiyle 1999 yılı birim fiyaüan ile Türk Müteahhiüeri arasında ihaleye 
çıkartılacaktır. Bu iş, Bayındu-lık ve İskan Bakanlığınca 17/3/1998 tarih ve 23289 saydı Resmi Ga
zete'de yayınlanan Uygun Bedele İlişkin Tebliğ Hükümlerine tabidir. 

2 - Adı geçen işin dosyası ve katılma şartlan, Karayollan 17. Bölge Müdürlüğü Trafik 
Başmühendisliğinde görülebilir. 

3 - İhaleye girebilmek için; dilekçe, ticaret veya sanayi odası belgesi, müteahhiüik kar
nesi, yer görme belgesi, mali durum bUdirimi, taahhüt durum bildirimi, teknik personel bildirimi, 
yapı araçlan bildirimi ve ortak girişim beyannamesi (varsa) hazırianarak yeterlik için başvurula
caktır. 

4 - İsteklüerin, teklif mektuplannı, işin karşısındaki ihale günü ve saatine kadar Karayol
lan 17. Bölge Müdürlüğü Emanet Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri gerek
mektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

İlgilüere duyurulur. 
İşin Adı: Otoyollarda Trafik Güvenliği için Yatay Trafik İşaretlemesinin Yapüması, Keşif 

Bedeli: 370.763.380.000,- TL., Geçici Teminatı: 11.123.000.000,- TL., Yeteriik Belgesi Son Mür. 
Tarihi: 9/9/1999 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar, İhale Tarihi, Günü ve Saati: 13/9/1999 
Pazartesi günü saat 14.00'de, İşin Bitiş Tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 

21943/1-1 
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ASL - CRP - RF KİTLERİ SATİN ALİNACAKTİR 
Bursa Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından : 
Hastanemizin 1999 yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazıh ASL - CRP - RF Kil 

leri alımı ihalesi maddeleri 2886 sayılı Kanuna bağlı 8213 sayılı Döner Sermaye İhale Yönetme
liğinin 29 ncu maddesinin (A) bendi hükümlerinden olan kapalı teklif usulü ile tesbit edilen tah
mini bedeller toplamından indirim yapılmak üzere ihaleye konulmuştur. 

1 - İhalenin 
a) Adı : ASL - CRP - RF Killeri alımı ihalesi 
b) Yeri : Hastane Kütüphanesi 
c) Tarihi : 15/9/1999 
d) Saati : 10.00 
e) Tahmini Bedeh : 56.000.000.000-TL. 
O Geçici Teminan : 1.680.000.000-TL. 
2 - İhaleye Katümak İsteyen İstekhlerde Aşağıdaki Şartlar Arann: 
a) Kanuni ikametgahı olması, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkariar Siciline kayıüı olduğunu gösterir bel

ge, (İhalenin yapddığı yd içerisinde aimmış olacaktu-.) 
d) İmza sirküleri vermesi, (Noter tasdikli) 
e) Noter tasdikli vekaletname, (vekaleten katdânlar için) 
f) Geçici teminat (ihale idari şartnamesinin 6/C maddesinde yazüı miktar veya ihalesine 

iştirak edüen malzemelerin tahmini bedellerinin toplamının % 3 ü kadar) vermesi, 
g) Ortak girişünle iştirak edüen durumlarda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve or

taklarca imzalı noter tasdUdi ortaklık sözleşme vermesi, 
h) İhale idari şartnamesinin 16 ncı maddesinde yazılı esaslara göre hazurlanacak teklif ver

mesi, 
İhaleye ait idari ve teknik şartname ile liste mesai saaüeri içerisinde saymanlığımızda gö

rülecektir. İstekliler istenen belgelerie biriikte idarece verilen örneğe uygun olarak düzenleyecek
leri teklif mektuplannı ihale saatine kadar Saymanlığımıza vereceklerdir. İstenen belgelerin eksik 
olması ve teklif mektubunun idari şartnamenin 16 ncı maddesi gereğince idarece düzenlenen ör
neğine uygun olmaması durumunda teklif mektuplan Komisyonumuzca değerlendirme dışı bıra
kılacaktır. 

Telgrafla yapüacak müracaaüar kabul edümeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate 
alınmayacaknr. 

İlan olunur. 21809/1-1 
KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR 

Hastanemizin 1999 yüı ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 45 Kalem Kuru Gıda 
maddeleri 2886 sayılı Kanuna bağlı 8213 saydı Döner Sermaye İhale Yönetmeliğinin 29 ncu mad
desinin (A) bendi hükümlerinden olan kapalı teklif usulü ile tesbit edüen tahmini bedeller topla
mından indüim yapümak üzere ihaleye konulmuştur. 

1 - İhalenin 
a) Adı 
b) Yeri 
c) Tarihi 
d) Saati 

45 Kalem Kuru Gıda Alımı 
Hastane Kütüphanesi 
14/9/1999 
10.00 
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a) Adı 
b) Yeri 
c) Tarihi 
d) Saati 
e) Tahmini Bedeli 
f) Geçici Teminatı 

11 Kalem Eliza Cihazı Kit alımı 
; Hastane Kütüphanesi 
15/9/1999 
14.00 
138.045.000.000,-TL. 
4.141.350.000,-TL. 

2 - İhaleye Katümak İsteyen İstekhlerde Aşağıdaki Şartlar Aranır: 
a) Kanuni ikametgahı olması, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıüı olduğunu gösterir bel

ge, (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olacaktu-.) 
d) İmza sirküleri vermesi, (Noter tasdikli) 
e) Noter tasdikli vekaletname, (vekaleten katüanlar için) 

e) Tahmini Bedeli :59.217.500.000-TL. 
f) Geçici Teminaü : 1.776.525.000-TL. 
2 - İhaleye Katümak İsteyen İsteklilerde Aşağıdaki Şarüar Aranır: 

. a) Kanuni ikametgahı olması, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicüine kayıüı olduğunu gösterir bel

ge, (İhalemn yapıldığı yü içerisinde alınmış olacakta-.) 
d) İmza süküleri vermesi, (Noter tasdikli) 
e) Noter tasdikli vekaletname, (vekaleten katüanlar için) 
f) Geçici teminat (ihale idari şartnamesinin 6/C maddesinde yazılı müctar veya ihalesine 

iştüak edüen malzemelerin tahmini bedellerinin toplamının % 3 ü kadar) vermesi, 
g) Ortak girişimle iştirak edilen durumlarda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve or

taklarca imzalı noter tasdikli ortaklüc sözleşme vermesi, 
h) İhale idari şarmamesinin 16 ncı maddesinde yazüı esaslara göre hazırlanacak teklif ver

mesi. 
İhaleye ait idari ve teknüc şartname üe liste mesai saatleri içerisinde saymanlığımızda gö

rülecektir. İstekliler istenen belgelerle birlikte idarece verilen örneğe uygun olarak düzenleyecek
leri teklif mektuplarım ihale saatine kadar Saymanhğımıza vereceklerdir. İstenen belgelerin eksik 
olması ve teklif mektubunun idari şartnamenin 16 ncı maddesi gereğince idarece düzenlenen ör
neğine uygun olmaması durumunda teklif mektuplan Komisyonumuzca değerlendirme dışı bıra
kılacaktır. 

Telgrafla yapüacak müracaaüar kabul edümeyeceği gibi postadaki gecücmeler de dikkate 
alınmayacaktır. 

İlan olunur. 21810/1-1 
ELİZA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hastanemizin 1999 yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazüı 11 Kalem Eliza Ciha
zı Kit alımı maddeleri 2886 sayıh Kanuna bağlı 8213 sayılı Döner Sermaye İhale Yönetmeliğinin 
29 ncu maddesinin (A) bendi hükümlerinden olan kapalı teklif usulü ile tesbit edilen tahmini be-
deüer toplamından indirim yapümak üzere ihaleye konulmuştur. 

1 - İhalenin 
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ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satm Alma Sigorta Müdürlüğünden; 
Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı 45 adet Ultrasonografi Cüıazı Alım-Satım İşlemleri 

Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazarhk ve Dış Ahm 
(54. madde) Usulü Ue satın ahnacaktu". 

Sözkonusu ihale. Müdürlüğümüz 2 Nolu Satm Alma Komisyonunda yapılacak olup, bu 
işe ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 5.000.000,-TL. kar
şılığında temin edUecektir. 

İsteklilerin KDV dahü olarak hazırlayacaklan tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve 
ünvanlan, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak 
suretiyle 15/9/1999 tarihi Çarşamba günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK EÜUc Tesisleri Akşem
settin Cad. 06170 YenimahaUe-ANKARA adresindeki Müdüriüğümüz Evrak Servisine verecekler 
veya aynı gün ve saatte bulundurulacak şekUde posta Ue göndereceklerdü. Postada meydana gele
cek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edUmeyecektir. 

İsteklüer teklif zarfının içine, 
1) Teklif Mektubu, (Dış alımlarda 5 adet orjinal 5 adet Türkçe Çevrisi) 
2) Şartname Ücreti Makbuzu (Şartname ücreti yatumayan firmalar ihale dışı bırakUacaktu-.), 
3) Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında Geçici Teminat; 
A - îç alımlarda banka teminat mektupları KDV' l i fiyat üzerinden süresiz, dış alımlarda 

teklifte yer alan FOB fiyat üzerinden süresiz veya temdiüi olacaktır. 
B - İhaleye yurt dışından katılan isteklUerce TL. cinsinden teminat yatınimak istendiği 

takdirde teminat hesaplamasında teklifm hazıriandığı günkü T.C. Merkez Bankası Döviz Satiş Ku
ru esas ahnacaktır. 

C - Teminaüar mutlaka istekli adma düzenlenecek veya yatırüacaktır. 
D - Tekliflerin altematifli olması hahnde, teminat en pahalı FOB veya KDV'U fiyat üze

rinden yatırüacaktır. 
4) Garanti Sertifikası ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda orijinal ve MahalU Türk Konso

losluğundan tasdikli), 
5) MümessUlik Belgesi ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda), 
6) 1999 yüı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
7) İmza Sirküleri, 
8) İkametgah Belgesi, 
9) Vekaletname, 
10) Katalog, Prospektüs, Servis Klavuzu, Kullanma Tahmaü, Devre Şeması vb. belgeleri 

koyacaklar ve teklif ettikleri cihaz, alet ve malzemeden 1 adet numuneyi demonstrasyon için ha
zır bulunduracaklardır. 

Kurumurtıuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 
dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbestin 20630/1-1 

f) Geçici teminat (ihale idari şartnamesinin 6/C maddesinde yazdı miktar veya ihalesine 
iştirak edilen malzemelerin tahmini bedellerinin toplamının % 3 ü kadar) vermesi, 

g) Ortak girişünle iştirak edüen durumlarda noter tasdüdi ortak girişim beyannamesi ve or
taklarca imzalı noter tasdikh ortaklüc sözleşme vermesi; 

h) İhale idari şartnamesinin 16 ncı maddesinde yazüı esaslara göre hazırlanacak teklif ver
mesi, 

İhaleye ait idari ve teknik şartname üe liste mesai saatleri içerisinde saymanlığımızda gö
rülecektir. İstekliler istenen belgelerle birlikte idarece verilen örneğe uygun olarak düzenleyecek
leri teklif mektuplannı ihale saatine kadar Saymanlığımıza vereceklerdir. İstenen belgelerin eksik 
olması ve teklif mektubunun idari şartnamenin 16 ncı maddesi gereğince idarece düzenlenen ör
neğine uygun olmaması durumunda teklif mektuplan Komisyonumuzca değerlendirme dışı bıra
kılacaktır. 

Telgrafla yapüacak müracaaüar kabul edUmeyeceği gibi postadaki gecücmeler de dikkate 
alınmayacaktır. 

İlan olunur. 21811/1-1 
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BORU İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Ankara Demiryol Fabrikası Alım. Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından: 
Fabrikamızda revizyonlan yapüan, DE 24000 tipi lokomotiflerin PA4V-185 tipi diesel 

motorlarına ait; 100 adet boru (manifold: DDL 25 % 0.6-0.9 Cr'lu malzemeden imal) kapalı zarf 
yöntemi ve şartnamesine göre ihale edilecektir. 

Tekliflerin en geç ihale günü ve ihale saatine kadar Komisyonumuza ulaşmış olması şart
tır. Teklifle birlikte teklif edüen bedelin % 3'ü nisbetinde geçici teminat verüecektir. 

Bu işe ait şartoame KDV hariç 7.500.000,- TL. bedel karşüığmda Fabrikamız Veznesin
den temin edilebilir. Şartname satm alındığına dair TCDD Vezne Makbuzu mutlaka teklife ekle
necektir. 

Fabrikamız 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte serbesttir. 

Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
İhale tarihi: 13/9/1999 Saati: 14.00 
İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Alım, 

Satım ve İhale Komisyon Başkanlığı - Behiçbey/ANKARA Fax : 397 56 48 Tel: 397 56 75 
22020/1-1 

ŞİRKETİMİZE 1 KALEMDE C A M İZOLELİ BOBİN TELİ SATIN ALINACAKTIR 
İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
Şartnamesi İSDEMİR Tedarik İkmal Müdüriügünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
ÎsteklUerin şartnamemiz esaslanna göre hazu-Iayacaklan 99-3421/2285 no'lu dosyasıyla 

ilgili kapalı teklif mektuplannı geçici teminaflan ile birlücte en geç 10/9/1999 Cuma günü saat 
14.00'e kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv Biriminde bulundurmalan gerek
mektedir. 

Genel Müdürlüğümüz 2886 sayüı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta veya dUediğine verip vermemekte tamamen serbesttir. 21862/1-1 

+,- % 25 TOLERANSLI 1.500 TON ROŞ KROMİT CEVHERİNİN 
NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Krom Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüz stok sahasında bulunan +,- % 25 toleransh 1.500 Ton Roş Kromit 

cevherinin, Antalya Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü stok sahasına kamyonlarla nakli
yesi ihalesi, kapalı zarflı teklif alma usulü ile yaptınlacaktır. 

1 - İhale 16/9/1999 Perşembe günü saat 14.00'de Genel Müdürlük İdari Binasında yapı
lacak olup, teklif mektuplan iştirakçUerin huzurunda açdacaktır 

2 - Teklif mektuplan 16/9/1999 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Genel Müdüriük 
Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. İstekliler teklif mektuplarını bizzat verebilecekleri gibi 
posta ile de gönderebUeceklerdir. Ancak postadaki vaki gecUonelerden dolayı geç gelen teklif 
mektuplan değerlendirmeye alınmayacaktu". 

3 - İhaleye ait geçici teminat miktan 500.000.000,- TL. olup, nakit veya süresiz banka 
teminat mektubu şeklinde ihale günü Genel Müdüriüğümüz veznesine yatınlacaktır. 

4 - İşe ait teklif alma şartnamesi ve ekleri mesai gün ve saaüeri içerisinde Ticaret Mü
düriügünden 20.000.000,- TL. bedel karşılığında temin edüebüir. 

5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, işi yaptmp yaptırmamakta 
veya kısmen ya da tamamen dUediğine yaptırmakta serbesttir. 

Duyurulur. 
ADRES : 
Elazığ-Bingöl Karayolu 55. Km. 
Kovancüar/ELAZIĞ 
Tif: O 424 627 80 04 (10 hat) 
Fax:0 424 627 85 19-20 22025/1-1 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 
1 - Aşağıda belirtüen (5) adet işler 2886 sayüı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin 

(a) fıkrasına göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye konulmuştur. 
2 - Bu işlerin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayım

lanan "1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde KuUanılacak Kri
terier Hakkındaki Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli aşağıdadır. 
4 - İhale 22/9/1999 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatte İstanbul Üniversitesi Rektör

lüğü Merkez Bina (Beyazıt) İhale Komisyon Odasında yapdacaktır. 
5 - İhale şartnamesi Ue diğer evraklar İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı'ndan mesai saatleri içinde görülebüir. 
6 - İsteklUerm : "Yapım işleri için Kapah Teklif Usulü Ue İhale Şartnamesine" "İhale Şart

namesine Ek Özel Şarmameye," Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katüma Yönetmeliği'ne 
ve 2. Madde de adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye Katümaya yeterii olup olmadıklannın tespih için 15/9/1999 Çarşamba günü 
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte (Müracaaüar İstanbul Üni
versitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na) yapdacaktır. 

a) Bayındırlüc ve İskan Bakanlığı'ndan alınmış aşağıda gösterilen en az işin keşif bedeli 
kadar Müteahhiüik Karnesini (aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini) 

(Ortak girişimlerde püot ortağın istenilen gmpta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel 
ortaklann da grubuna bakılmaksızm bu işin keşif bedelinin en az %30'u kadar Müteahhiüik Kar
nesine sahip olmalan zorunludur. 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesüıi, 
c) İstekh Şüket ise kamüayıcı lıelgeleri, 
d) Ortak güişim olması halinde, notc" tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklüc sözleşmesini, 
e) 1993-1997 (5) yü yülarma aU (1993'den sonra kurulan şirkeüer için kurulduğu yıldan 

itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ügüi Vergi Dairesinden 1999 yılmda 
temin edecekleri belgeyi (aslını ibraz etmek şartıyla ömeğini) 

f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapım Araçlan Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın Faaliyet Süresi Ue ilgili beyanı ve belgelerini, 
k) Son (25) yUda Müteahhit olarak yapmış olduğu işler bildirisi, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgUi beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş dummu ve tutumu ile ügili yazüı beyanı, 
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şarmamede öngörülen diğer belge

leri vermesi (Müteahhiüik Kamesinin değerlendirilmesi istendiği takdüde (K) ve (L) fıkralannda
ki bilgi ve belgeler aranmaz.) 

o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10'u kadar kullamlmamış nakit kredisi ile yi
ne asgari %10'u kadar kuUanılmamış teminat kiedisi olması gerekmektedir. 
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,B - İhaleye katılabilmek için ise, İhale Şartnamesinin 7.nci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.nci maddesi doğrultusunda 22/9/1999 Çarşamba günü İhale sa
atine kadar sıra numaralı alındılar karşıhğında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek
mektedir. , 

Dış Zarf Aşağıdaki Belgeleri İçerecektir. 
a) İç zarf. 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
c) Noter tasdikli imza sirküleri. 
d) İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimsele

rin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 
e) Ortak girişim olması halinde, İhale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikh ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi. 
f) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü adına ahnmış aşağıda belirtilen bedellerin %3 tutann

da geçici teminata ait alındı banka teminat mektubu. 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce dahi olsa dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde is
teklilerce yapılacak müracaaüar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alın
mayacaktır. 

8 - Bu işlerin ihalesine katılmak üzere kendi adma asaleten ve/veya başkalan adına veka
leten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir Aksi halde yapüacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

9 - "Uygun Bedel Tebliği"nin 3.ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden yeteriik 
için belge verilmeyecek, ihaleye katümaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde iha
le komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanlann teklif zarflan açılmadan 
geri verilecektü. 

10 - Telgrafla veya faksla yapüacak müracaaüar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edUmeyecektir. 

İlan olunur. 
Kame Keşif Bedeli Geç. Teminatı 

S.N. İşin Adı Gurubu (TL.) İhale Günü Saaü (TL.) 

1. İstanbul Üniversitesi Hayvan
cılık Pilot Çiftliği Altyapı 
İnşaatı C 42.000.000.000 22/9/1999 14.00 1.260.000.000 

2. İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi İkmal İnşaatı C 128.000.000.000 22/9/1999 14.30 3.840.000.000 

3. İstanbul Üniversitesi Avcılar 
Kampusu Menza İnşaatı C 47.000.000.000 22/9/1999 15.00 1.410.000.000 

4. İstanbul Üniversitesi Avcüar 
Kampusu İnşaatı ve Altyapı 
İnşaatı C 85.000.000.000 22/9/1999 15.30 2.550.000.000 

5. İstanbul Üniversitesi Avcüar 
Kampusu Isı Santrallerinin 
Tadilatı H 128.000.000.000 22/9/1999 16.00 3.840.000.000 

22184/1-1 
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T.Bedeli G.Teminatı İhalenin 
Cinsi Müctan (TL.) (TL.) Tarih ve Saati 
Yangın Söndürme Aracı 5 Adet 500.000.000.000 15.000.000.000 8 Eylül 1999 
(Zorunlu Avadanlıktan İle Birlikte) Saat: 10.30 
Galvanizli Tel (3 mm) 
1 nci Grup 500 Ton 175.000.000.000 5.250.000.000 

8 Eylül 1999 
Saat: 11.30 

2 nci grup 500 Ton 175.000.000.000 5.250.000.000 
T o p l a m 1.000 Ton 350.000.000.000 10.500.(X)0.000 
Not -. Tamamı bir istekliye ihale edüebüeceği gibi gruplar ayn ayn isteklüere de ihale edüecektir. 
Ancak bir istekli üzerinde kalan malzemelerin sözleşmesi bir yapüacaktır. 
VHF/FM Sayısal Muhabere 9 Eylül 1999 
Emniyeüi Telsiz Sistemi 4 Kalem 123.200.000.000 3.696.000.000 Saat: 10.30 
Kum Torbası Kumaşı 
(Jüt Kanaviçe) 200.000 Me&e 32.000.000.000 960.000.000 

9 Eylül 1999 
Saat: 11.30 

İç Konuşma Birimi 53 Adet 132.500.000.000 3.975.000.000 10 Eylül 1999 
Saat: 10.30 

Batarya Bloğu 7.2 V. 
1700 Mah.4011 İçin 5.500 Adet 112.750.000.000 3.382.500.000 

10 Eylül 1999 
Saat: 11.30 

22185/1-1 

ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM SATIN ALINACAKTIR 
İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanhğı İhale Komisyon Başkanlığından ; 
1 - Jandanna Genel Komutanlığının ihtiyacı olan aşağıda cinsi, müctan tahmini bedeli ve 

geçici teminatı yazüı gıda maddesi hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 sayıh Devlet İhale 
Kanununun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edüecektir. 

2 - Bu işe aü idari ve teknUc şartnameler, İzmir Jandarma İkmal Grup Komutanlığı, Anka
ra ve İstanbul J.İkmal Merkezi Komutanlıklannda bedelsiz olarak görülebilü-. 

3 - İsteJcIilerin geçici teminaüan ile kanunen ve şartname gereği istenen diğer belgeleri ve 
teklif mektuplannı ihale saatine kadar komisyonumuza veımeleri şarttır. Postadaki ve her türlü ge
cikmeler kabul edilmeyecektir. 

4 - İhale, İzmir-Bomova/Hacüarkın Jandarma İkmal Grup Komutanlığı İhale Komisyon 
Başkanlığında yapılacaktır. 

İlan olunur. 

Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale 
Cinsi Miktan (TL.) (TL.) Tarihi ve Saati 
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 150.000 Kg. 90.000.000.000 2.700.000.000 16 Eylül 1999 

Saat: 10.00 
22179/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyonu 

Başkanlığından : -, 
1 - Jandanna bü-liklerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve geçici te

minatı behrtilen ikmal maddeleri, hizalannda gösterilen tarih ve saatte, 285 sayüı Kanım Hükmün
de Karamamenin 3 ncü maddesine göre pazarlık usulü üe ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname ANKARA-GÜVERCİNLİK Jandanna İkmal Mer
kezi Komutanlığında görülebilir. 

3 - İsteklilerin, geçici teminaüan ve Kanunen istenen diğer belgeleri,üe bülikte komisyo
numuzda hazır bulunmalan gerekmektedü. 

4 - Eksütmesi ANKARA-Güvercinlüc J.İkm.Mrk.K.lığı 2 No.lu J.İhale salonunda yapüa
caktu-. 
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ARSA SATILACAKTIR 
Şanyer, Tarabya Mah. 73 pafta, 455 ada, 10 parsel sayıh 332 m' alanlı arsanın 

49.800.000.000,-TL.+KDV muhammen bedelle satışı işinin ihalesi yapüacaktu". 
Geçici Teminatı : 1.494.000.000,-TL. 
İhale İştirak Teminatı: 4.980.000.000,-TL. 
Şartnamesi : 30.000.000,-TL. bedelle Mesken ve Gecekondu İşleri Müd.den 

satın alınabilir. 
Aynca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir. 
Yukanda yazüı iş 14 Eylül 1999 tarihinde saat 14.00'de İstanbul Büyükşehü Belediye En

cümeninde 2886 sayıh Devlet İhale Kanunu'nun 1. maddesine göre çUcartüan Fonlar İhale Yönet
meliğinin 38. Maddesine göre Açüc Teklif Arttuma Usulü ile şartnamesi uyannca ihale olacaktır. 

İhaleye katümak isteyenlerin Belediye'ye müracaat etmeleri gerekmekte olup; 

ŞİRKETLERİN ŞAHISLARIN 
1 - İmza Sirküleri 1 - Nüfus Cüzdanı Sureti 
2 - Ticaret Odası Belgesi 2 - İkametgah Senedi 
3 - Geçici Teminatı 3 - Geçici Temüıati 
4 - İhale İştirak Teminan 4 - İhale İştüak Teminatı 

Ue birlUcte yukanda yazüı ihale gün ve saatinde İstanbul Büyül^ehü Belediye Encümeninde hazır 
bulunmaları gerekmektedir. 

İlan olunur. 22195/1-1 

TRAFİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
Trafik Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 72 kalem trafdc malzemesinin 241.458.470.000-TL.+ 

KDV muhammen bedelle satın alınması işinin ihalesi yapılacaktır. 
Geçici Teminatı : 7.243.754.100,-TL. 
Şartnamesi : 60.000.000,-TL. bedeUe İnş. Malz. Müd.den satın alınabüir. 
Ayrıca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir. 
Yukanda yazüı iş 14 Eylül 1999 tarihuıde saat 14.00'de İstanbul Büyükşehü Belediye En

cümeninde 2886 sayüı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapah Teklif EksUtme Usu
lü ile şartnamesi uyannca ihale olacaktır. 

İhaleye katümak isteyenlerin Belediyeye müracaat etmeleri gerelanekte olup; 

ŞİRKETLERİN ŞAHISLARIN 
1 - İmza Sirküleri 1 - Nüfus Cüzdan Sureti 
2 - Ticaret Odası Belgesi 2 - İkametgah Senedi 
3 - Geçici Teminatı 3 - Geçici Teminatı 

üe birlikte tekliflerini içeren kapah zarflannı da ihale günü en geç saat 13.30'a kadar Encümene 
testim ederek yukanda yazüı ihale gün ve saatüıde İstanbul Büyükşehü Belediye Encümeninde 
hazır bulunmalan gerekmektedir. 

İlan olunur. 22194/1-1 
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BINA VE ÇATI ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden : 
1 - Üniversitemizin 'Araştırma Uygulama Hastanesi Morfoloji Bina ve Çatı Onanmı" işi 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun (35.) maddesi (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile iha
leye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 tarih ve 23782 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan 
"1999 Yümda GirişUecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanüacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeh (150.000.000.000-) TL.' dir. 
4 - İhale 22/9/1999 Çarşamba günü saat 14.00'de "Dokuz Eylül Üniversitesi Rektöriüğü 

Cumhuriyet Bulvan No: 144 Alsancak-İzmir" adresindeki RektöHük Büıası, Senato Toplantı Oda
sında yapılacaktır. , 

5 - İhale Şarmamesi Ue diğer evrakı Dokuz Eylül Üniversitesi Yapı İşleri ve TeknUc Daire 
Başkanlığı'nda mesai.saatleri içinde bedelsiz görülebüir. 

6 - İsteklüerin: "Yapı İşleri içuı Kapalı Teklif Usulü Ue İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şart
namesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"ne 
ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel Tebliği" hükümlerine uygun olarak; 

A) İhaleye katılmaya yeterli olup olmadUdannın tespüi için 15/9/1999 Çarşamba günü sa
at 17.30'a kadar örneğine uygun başvuru düekçesi Ue birlücte; 

a) Baymdu-lUc ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan an az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek şartıyla Noter tasdücli suretini), 

• b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak Güişim olması halinde. Noter TasdUcli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklüc sözleşmesini, 
e) 1993-1997 (5 yü) yülanna ait (1993'den sonra kurulan şükeder için kuralduğu yıldan 

itibaren) Gelü veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Ugili Vergi Daüesüıden 1999 yılında 
temin edecekleri belgeyi, 

f) MaH Durum bildüisi ve belgelerini, 
g) Yapı araçlan taahhütnamesini, 
h) TeknUc Personel taahhümamesini, 
ı) Yer Görme Belgesini, 
i) Halen taahhüdündeki işler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın faaliyet süresi Ue Ugili beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bUdirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ügüi beyanuve bu işlere aü belgeleri, 
m) İş Durumu ve Tutumu Ue ügüi yazüı beyanı, 
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şarmamede öngörülen diğer belge

leri, vermesi, 
(MüteahhiÜUc kamesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralanndaki bilgi 

ve belgeler aranmaz.) 
o) KuUanılmamış nakit kredisi ve teminat mekttıbu kredisinden herhangi birinin keşif be-

dehnin % lO'undan az olmaması, gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrulmsunda 22/9/1999 Çarşamba günü saat 14.00'e ka
dar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektiı. 
a) İç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter Tasdüdi imza sirkülerini, 
d) İsteklüer adına vekaleten iştirak edUiyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri Ue, vekaleten iştirak edenin Noter Onaylı imza sirkülerini. 
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ELYAF PAMUK SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : 

Cevlanpınar/ŞANLIURFA 
1 - İşletmemiz 1998 yılı istihsali toplam 149.540 Kğ. Elyaf pamuk borsa şarüannda açık 

artırma usulü ile satılacaktır. 
2 - İhale 14/971999 Salı günü saat 11 .OO'de Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapdacaktır. İha

le bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale ertesi hafta aynı gün 
(21/9/1999) yer ve saatte tekrar edilecektü. 

3 - İştirakçiler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, teminaüannı yatırmak kaydıyla dile
dikleri sayıda parüyede iştüak edebUirler. 

4 - Satışa çıkacak 149.540 Kğ. Elyaf Pamuk 3 parti halinde üıaleye çücacak olup, (001-
005-014) her partide 250 adet balya bulunmaktadır. Elyaf pamuk Ekstra ve Beyaz-1 standardmda 
olup, muhammen fiyatı 450.000,-TL./Kğ.dır. 

5 - İhaleye iştirak eden müşteriler şartnameyi okumuş ve tüm maddeleri ile birhkte aynen 
kabul etmiş saydırlar. İhaleye konu pamuklar İşletmemiz merkez ambarlarda olup, ihaleye iştirak 
eden meşteriler malı görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. 

6 - Yüklemelerde kamyon ruhsat tonojına göre yükleme yapüacak olup, müşteriler bu du
ruma itiraz edemezler. 

7 - İhalede üzerinde mal kalan müşteri; mahnı şartnamede belütilen süre içerisinde teslim 
alacak olup, mal bedelini yatırmış olsa dahi süresi içerisinde teslim alınmayan maldan işletmemiz 
sorumlu değüdü. 

8 - İhaleye katılacak müşteriler ihaleye gelirlerken kanuni ikametgahlannı, geçici teminat
larını, vergiye kayıüı bulunduklanna dair belgelerini, meşterinin gerçek kişi olması hahnde gerek
li yetki belgelerini komisyona ibraz edecektir. 

9 - İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemiz T.C.Ziraaat Ban
kası Ceylanpınar şubesi nezdindeki 30426/1-8 nolu hesaba, Halkbankası Ceylanpınar şubesi 9048 
nolu hesaba veya Şanlıurfa Ticaret Borsasına yatırabilüler. 

10 - Bu işe aU şarmame Tanm İşletmeleri Genel Müdüriüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakan
lıklar/Ankara) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır-Adana, Mersin Ticaret Borsası Başkanlddan 
ve Gaziantep, Adana, Mersin İhracatçılar Birliği Başkanlıktan ile İşletmemizde görülebüir. 

11 - TİGEM 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İşletmemiz ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttü. 

12 - İ\an olunur. 
İşletmeTIf: 0414-471 49 74 (6 Hat) . 
İşletme Fax : 0414-471 43 78 22198/1-1 

e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklüc sözleşmesi, 

f) Dokuz Eylül Üniyersitesi Rektöriüğü adına alınmış 4.500.000.000,-TL. tutannda geçi
ci teminata ait alındı makbuzu (Dokuz Eylül Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığına yatınlan) ve
ya banka teminat mektubu, 

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya
pılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince, isteklilere daha önceden ihaleye ka
tılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazanananlar, hazır bulunan isteklilerin önün
de İhale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanlann teklif zarfları açıl
madan geri verilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapüacak müracaaüar ve postada meydana gelecek gecikmeler ka
bul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 22199/I-I 
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HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından : 

AFYON 
Bölgemize bağlı Kütahya ve Tavşanlı Gar temizlüc, tahmil-tahliye ve kalorifer yakım hiz

meüeri (1) yıl süreyle Kapalı Zarf usulü ihale üe yaptırılacaktır. 
Kütahya ve Tavşanlı Garlar'da 1 Ekim-31 Mayıs tarihleri arası 8 ay süreyle 6'şar kişi. 
31 Mayıs-1 Ekim tarihleri arası 4 ay süreyle 4'eT kişi çalıştınlacaktır. 
İhale gün ve saaüeri ve şartname bedelleri. 

Şartname Bedeli 
(KDV Dahü) 

İhale Konusu Tarih Saaü (TL.) 
1-TavşanhGar 16/9/1999 14.00 5.000.000 
2- Kütahya Gar 16/9/1999 14.30 5.000.000 

büir. 
- Şartnameler yukanda belirtilen fiyaüardan TCDD Afyon Gar Veznesinden temin edile-

- İhalede teklif edilen toplam bedelin %3'ü geçici teminat verilecektir. 
- Teklif mektuplannın yukanda belirtilen ihale gün ve saatine kadar Komisyona gelmiş 

veya verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edümez. 
- Teklif mektuplannın üzerine işin adı yazılacaktır. 
- TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen 

yapmakta tamamen serbesttir. 22188/1-1 
—j • 

AYDINLATMA TEÇHİZATI SATİN ALINACAKTIR 
Türkiye Gemi Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Baş-

kanlığından : 
Şirketimiz ihtiyacı aşağıda belirtilen malzemelerin temini için "Kapalı Zarf' usulü üe iha

leye çıkılmıştır. 
Konu ihalelere ait şarmameler "Evliya Çelebi Caddesi No:6 Kasımpaşa/İSTANBUL" ad

resindeki Başkanlığımızdan bedeli mukabili temin edilebüü. 
Teklifler en geç aşağıda belütüen tarihlerde saat 15.00'e kadar Başkanlığımıza ulaştırümış 

olacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektü. 
Şü-ketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Dosya No : 99/1080; Malzemenin Cinsi: Aydınlaüna Teçhizatı; Müctan : 707 Adet; Geçi

ci Teminat -. 1.469.580.000,-TL.; Şartname Bedeli KDV Dahü : 7.500.000,-TL.; Son Teklif Ver
me Tarihi : 16/9/1999. 22180/1-1 

TAHMİL, TAHLİYE VE TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Kazım Taşkent Eskişehir Seker Fabrikası Müdürlüğünden : 
- Fabrikamızın 1999/2000 yılı pancar kampanyası süresince meydan tesislerinde hareket 

gören tahmil tahliye ve taşıma işlerinin şartnamesi esasları dahilinde ihalesi, kapalı zarf usulü fi
yat teklifi alınmak suretiyle 13/9/1999 Pazartesi günü saat 14.00'de fabrikamız ofis binasında ya
pılacaktır. 

Lüzumu halinde açık eksiltmeye gidilebileceğinden teklif sahipleri ihale gün ve saatinde 
fabrikamızda hazır bulunacaklardır. 

- Bu işle ilgili geçici teminat teklif tutarının %5'i, kati teminat ise ihale tutarının 
%10'udur 

- Teklifler ihale tarihinden itibaren 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
- Konu ile ilgili şartnameler 5.000.000,-TL. ücret mukabilinde fabrikamız Ticaret Servi

sinden temin edilebdir. - , 
- Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 22196/1-1 
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BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesinde kurulu bulunan DEC UNIX IBM AIX HP-UNIX 

üe SUN ULTRA sisteminde çalışabüen OCLC, MLVYL, RUN Britsh Libray ARTE maü gibi ha
rici veri tabanlan üe bügi alışverişi yapan Wbrld Web işlemci programlarmı (Netscape gibi) des
tekleyen ve aynı zamanda VTIOO termmaUerine ulaşabilen l adet Otomasyon Sistemi bakım ve 
onanm işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 l/p Maddesine göre Üniversitemiz Bütçe Daire
si Başkanlığı odasında 20 Eylül 1999 Pazartesi günü saat 14.30'da yapdacaktır. 

İlan olunur. 22187/1-1 

SONUÇLANAN İHALE DUYURUSU 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden : 
1 - İhalenin Konusu 
2 - İhale Usulü ve Tarihi 
3-Keşif Bedeli 
4 - İndirim Oranı 
5 - İhale Bedeli 
6 - Müteahhidin Adı ve Adresi 

Ankara Sayıştay Başkanlık Binası 2. Kısım ücmal 
2886/44 6/8/1999 
4.100.000.000.000,-TL. 
% 10.50 
3.669.500.000.000,-TL. 
Haşemoğlu İnş. San. Ltd. Şti. Uğur Mumcu Cad. No:3 
G.Osmanpaşa-ANKARA 

7 - Toplam Teklif Adedi : 20 
8 - Geçerii Teklif Adedi : 20 22183/1-1 

İHALE İPTAL İLANI 
T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Baş-

kanlığından : 
Genel Müdüriüğümüzce 99.1801.1 sipariş numaralı 500 adet Çift Kabinli 4x4 Pick-up için 

22/9/1999 Çarşamba günü saat İ4.00'de yapılacak ihale, iptal edilmiştir., 
İlan olunur. 22186/1-1 

KÖMÜR TAŞITTIRILACAKTIR 
TAKSAN Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Şirketimizin ısıtüması amacıyla Tunçbilek ve Seyitömer/KÜTAHYA'dan İncesu 

D.D.YoUan istasyonuna 1999-2000 kış sezonunda (Eylül 1999-Nisan 2000) tarihleri arasında ay
lık partiler (aylık yaklaşüc 1000 ton/ay) halinde vagonlarla gelecek olan takribi toplam 4.700 ton 
kömürün vagonlardan boşaltüması, araçlara yüklenmesi ve İncesu D.D.YoUanndan TAKSAN En
tegre Tesislerimizdeki kömür deposuna taşınması işi "Kömür Taşıma Genel Şarmamesi" esaslan 
dahüinde kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptınlacaktır. 

2 - İsteklüerin kömür taşıma ihalesi için toplam l75.000.000,-TL.lUc geçici teminat ver
meleri şarttır. 

3 - İhale tarihi en son 9/9/1999 günü olup, kapalı teklif zarflan en geç aynı gün saat 
.14.00'e kadar aym adresteki Haberleşme servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecücmeler naza-
n dikkate alınmayacaktu-. (İrtibat Tel: 0352/691 34 00) 

4 - Şirketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta, kısmen veya tamamen yapmakta, dilediğine sipariş vermekte serbesttir. 22190/1-1 
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ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR 
Dirgine Orman işletme Müdiiriüğünden : 
Bölge Müdürlüğü Zonguldak 
İşletme Müdürlüğü : Dirgine Satış Tarihi: 15/9/1999 

%3 
Par. M i k t a r ı Muh. Bed. Geç. Tem. 

Deposu Cinsi ve Kalitesi Ad. Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) 
Muhtelif 2.S.NB.Çk.Tomruk Krs. 5 99 61.929 40.000.000 78.000.000 

2.S.KB.Çk.Tomruk Krs. , 1 10 6.000 46.000.000 9.000.000 
3.S.NB.Kl.Çk.Tonmık 11 375 219.493 28.000.000 185.000.000 
3.S.NB.İk.Çk.Tomruk 32 3402 609.239 20.000.000 440.000.000 
3.S.KB.Kl.Çk.Tomnık 13 805 184.081 18.000.000 112.000.000 
3.S.KB.İk.Çk.Tomruk 10 1288 126.212 17.000.000 74.000.000 

" • 3.S.NB.Kl,Göknar Tomruk 3 156 71.329 23.000.000 53.000.000 
3.S.KB.İk.Göknar Tomruk 1 56 5.873 17.000.000 3.000.000 
Çk.Yuv.Sanayi 15 6024 281.875 15.000.000 133.000.000 
3.S.NB.Kl.Kaym Tomruk 9 397 178.025 20.000.000 126.000.000 
3.S.NB.lk.Kayın Tomruk 19 1612 296.737 17.000.000 196.000.000 
3.S.KB.Kl.Kaym Tommk 19 854 241.881 17.250.000 139.000.000 
3.S.KB.İk.Kayın Tomruk 10 913 94.384 16.000.000 46.000.000 
3.S.UB.KK.Meşe Tomruk 2 50 20.000 34.000.000 21.000.000 
3.S.NB.Kl.Meşe Tomruk 5 298 114.845 29.000.000 100.000.000 
3.S.KB.Kl.Meşe Tomruk 2 119 31.794 26.000.000 25.000.000 
3.S.NB.Kızdağaç Tomruk 1 79 17.569 10.000.000 6.000.000 
2.S.Kayın Maden Direk 5 1661 111.683 20.000.000 47.000.000 
Kayın Yuv.Sanayi 6 1938 100.763 13.000.000 43.000.000 
Meşe Yuvarlak Sanayi 1 205 15.993 15.000.000 8.000.000 
Gürgen Yuvariak Sanayi 1 86 5.330 12.000.000 2.000.000 
Kızüağaç Yuv.Sanayi 2 533 25.296 9.000.000 8.000.000 
Kayacık Yuvarlak Sanayi 1 109 4.588 12.000.000 • 2.000.000 
Kayın Yarma Sanayi 1 - 30 Ster 13.500.000 13.000.000 

175 21069 2824.919 M3 1.869.000.000 
30 Ster 

1 - işletmemizin muhtelif depolannda mevcut yukanda cins ve miktarlan yazıh bulunan 
170 parti muhteviyatı orman emvallerinin ibrelilerde tutar bedelinin % 50'si ve vergi fon ve resim
leri peşin, bakiyesi için aylık % 2 vade faizh 3 ay vadeli, yaprakldarda ise tutar bedelinin % 40'ı 
peşin bakiyesi için ayldc % 2 vade; faizli 6 ay vadeli olarak açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Açık artırmalı satış 15/9/1999 Çarşamba günü saat 14.00'de Dirgine-Yazıcık Köyün
de bulunan İşletmemizin satış salonunda yapılacaktır. 

3 - Açık artırmaya iştirak edeceklerin son sene (1999) vizesi yapılmış kapasite belgesi
ni, ticaret ve sanayi odası belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye işthak edeceklerin yet
kili olduklanna dair yetki belgeleri ve noter tasdikli vekalemameleri ile kanuni ikametgahlarmı 
gösterir belgeleri İşletmemizin satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekm 

4 - 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 
1458, 1459 partiler adet ve hacmen kesin olmayıp % 30 eksik veya fazla olabilir. Kesin adet ve 
miktarlan ihale günü belli olacak ve satış bu kesin adet ve miktar üzerinden yapdaeakür. 

5 - Bu satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge 
Müdüriüğü ve İşletmemizde görülebilir. 

6 - TaliplUerin belirtilen gün ve saatte % 3 geçici teminaüannı en geç saat 13.30'a kadar 
yatırarak İşletmemizin satış komisyonuna müracaaüan ilan olunur. 

7 - Kayın Tommklar Sulama Sahasında, devamlı olarak sulunmaktadu-. 
Tel No : (0372) 5874002 Banka Hesap No: T.C.Züaat Ban 
Fax No : (0372) 5874163 30423/224030-1 
İlan olunur. 22192/1-1 
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TABLDOT YEMEK SATIN ALINACAKTIR 
Türk T E L E K O M izmir Başmüdürlüğünden : 
r - U nitemiz personeline verilmek üzere 1 yü süre ile takribi günlük (öğle yemeği) 1000 

kişilik tabldot yemek satın almacaktır. 
2 - Geçici teminatı şarmamesinde belütümiş olup, şarmamesi 20.000.000,- TL. (KDV ha

riç) bedelle Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdüriüğü'nden temin edüebüir. 
3 - İhaleye katılacak firmalar gerekli olan Yeterlilik Belgelerini alabilmeleri için 1999 yı

lma ait Ticaret ve Sanayi Odasma kayıt Belgesi, SSK ilişiksiz belgesi ile Vergi Dairesinden borcu 
olmadığına dair belgeler ile en az 1000 kişiBk yemek verdiğine dair referanstan ile bülikte engeç 
15/9/1999 günü saat 11.00'e kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdüriüğü'ne bizzat müracaat 
etmeleri gerekmektedü. 

4 - İhalesi 22/9/1999 günü saat.lö.OO'da Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
5 - Teşekkülümüz 2886 sayüı İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
6 - Postadaki vaki gecikmeler düdcate alınmaz. 
7 - Tamamlayıcı bilgi (Izmü) 5551111 numarah telefondan almabilk. 21920/2-2 

PERSONEL TAŞIMA SERVlS ARACI KİRALANACAKTIR 
Türk T E L E K O M Telekart Müdürlüğünden : 
1 - Müdürlüğümüz personelinin taşınması işi için 10 adet servis aracı 1 yü süreyle idari 

ve teknik şartname esaslan dahilinde kiralanacaktır. 
2 - ihale kapalı yazüı teklif almak suretiyle gerçekleştüilecektir. 
3 - Bu işe ait şarmame "Macunköy Organize Sanayi Bölgesi Yenimahalle-Ankara" adre

sinde bulunan Müdüriüğümüz Muhasebe Amirliğinden KDV hançT0.000.000,- TL. karşılığı te
min edilebilir. 

4 - İhale 15/9/1999 Çarşamba günü saat 15.00'de Müdüriü^müzde yapdacaktır. İstekli 
fümalann, tekliflerini en geç aynı gün saat 14.00'de kadar Müdürlüğümüz Personel ve idari işler 
Amirliğine eslim etmelen gerekmektedü. 

5 - ilgilenen fümalann, 13/9/1999 - 14/9/1999 günleri içerisüıde mesai sonuna kadar Mü
dürlüğümüz Personel ve İdari işler Amirliğine müracaat ederek, bu ihale için yeterlik belgesi al
malan gerekmektedir. 

6 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
7 - İdaremiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi değüdü. 
Bilgi için Tel: O 312 555 59 85 21853/2-2 

12 ADET 43 KİŞİLİK OTOBÜS, 70 ADET 18 KİŞİLİK MİDİBÜS VE 
4 ADET 14 K I Ş I L I K MİNİBÜS KİRALANACAKTIR 

Türk 'Telekomünikasyon Anonim Şirketinden ; 
1 - Şirketimiz, Genel Müdürlük personelinm 1 yü süreyle servis araçlan ile ücametgahla-

n ve işyeri arasında taşınması işi içm, 12 adet 43 kişilik Otobüs, 70 adet 18 kişilüc Midibüs ve 4 
adet 14 kişi üc Miıübüs kapalı yazılı teklif mektubu ahnmak suretiyle küalanacaktır. 

2 - istekliler; bu işe ait şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Da
iresi Başkanlığı III. Satm Alma Şube Müdürlüğünden (Aydınlücevler/Ankara) KDV hariç 
15.000.000,-"il. bedelle temin edebüüler. 

3 - Firmalar, YeterlüUc Belgesi almak için 16/9/1999 günü saat 17.30'a kadar idari Şart-
nanıenüv 2 nci maddesmde kayıür felgelerle Türk Telekomünücasyon A.Ş Eğitim Sağlık ve Sos
yal İşler Daüesi Başkanlığma müracaat edecek olup, uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak 
edebümeleri için venlecek YeteriUik Belgesini 21/9/1999 gün saat 17.30'a kadar Malzeme Daire
si Başkanlığından alacaklardır. 

4 -Teklifler en geç 22/9/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünücasyon A.Ş. Mal
zeme Daüesi Başkanlığı m. Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu tarihte anı
lan adreste bulunacak şeküde gönderilecektü. 

5 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dUckate alınmaz. 
6 - Tekliflerin geçerii olabilmesi için ihaleye iştüak edecek firmalann, ihale şarmamesini 

Şirketimizden almış olmalan şarttır. 
7 - Şirketimiz 2886 sayüı Devlet ihale Kanununa tabi değüdü. 21845/2-2 

1 ADET KOMPLE ZF ŞANZUMAN TORKU VE BAĞLANTI PARÇALARI 
(3WG-18ö/4644.033.027) SATIN ALİNACAKTİR 

T.C. 1. Bölge Müdürlüğü Devlet Demiryolları İşletmesi Alım Satım ve ihale KomiS' 
yon Başkanlığından; 

1 - Yukanda belütüen 1 kalem malzeme 17/9/1999 tarih saat 14.30'da Kapalı Zart" yönteı 
mi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksüttne yukanda belütüen gün ve saatte H.Paşa'daki 1. Bölge Müdürlüğü binasmda 
bulunan Alım Sattm ve İhale Komisyon Başkanlığında yapüacaktır. 

3 - Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin %3'ü olup şartnameler H.Paşa veznemiz
de KDV dahü beheri 3.000.000,-TL. bedelle temin edilebüü. 

• 4 - Yukanda lielütUen ihale günü olan 17/9/1999 tarih saat 12.00'ye kadar geçici temina
tın yamıış ve tekliflerin Komisyonumuza teslim edilmiş olması şarttm Postadaki vaki gecücmeler 
kabul edilmez. 

5 - Kuruluşumuz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi değüdü. 21677/2-2 
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AG-OG ELEKTRİK ŞEBEKESİ İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 
MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Aşağıda belirtüen AG-OG elektrik şebekesi işçiliği, TEDAŞ-1999 birim fiyaüan üze

rinden, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptınlacaktır. 

Keşif Geçici Şartname 
Bedeli Teminat İş Bitim Bedeli 

Grubu İşin Yeri (TL) (TL) Tarihi (TL) 

Konya İH ve MericezE bağh 
99-MEDAŞ-İŞL-lO Köylerinde AG-OG Hektrik 40.000.010500 2.000.000.000 30/4/2000 10.000.000 

Şebekesi işçiHği 

Karaman Meıkez, Ayrana 
99-MEDAŞ-tŞL-ll ve Kazımkarabekirİlçeleri 22.638.728.805 1.150.000.000 30/4/2000 6.OOO.OOO 

AG-OG Hektrik Şbk.işçihği 
2 - İhaleye katılmak için iştirak belgesi aranacaktır. İştirak belgesi almak isteyenler en geç 

16/9/1999 Perşembe günü saat 16.00'ya kadar aşağıdaki adrese. Teklif İsteme Şartnamesi'nde is
tenen belgelerle birlikte tüm gruplar için tek bü "Puanlama Formu" tanzim edüerek müracaat et
melidir. İhaleye katüma belgeleri 21/9/1999 Salı gününden itibaren verilecektir. 

3 - İhale neticesi her firmaya Genel Müdürlüğümüzce uygun görülecek bir grup iş verile
ceğinden, tüm gruplann kodlan yazüması kaydıyla iştirak edüecek en büyük bü grubun teminata 
nın verümesi yeterli olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak için ihale evrakı almak mecburidir. 
Şartnameler; "MEDAŞ Meram Elektrik Dağıtun A.Ş. Genel Müdüriüğü İstanbul Yolu 

üzeri 12. Km. Kat: 4 Oda No: 418 (Tel: 2550060/1199) Konya" adresinden bedeh mukabüinde ye
terlilik alan firmalarca almabilir. 

5 - Teklifler en geç 28/9/1999 Salı günü saat 14.00'de kadar aynı adresteki Muhaberat Ser
visine verüecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunca ha
zır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır 

6 - TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıkları tarafından yasaklanan firmalann ihaleye katümamalan, 
katılmalan halinde bulunduğu aşamadaki teminatı üad kaydedilecektir. 

7 - Şirketimiz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleye katılma belgesi 
verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine vermekte serbesttir. 

, 22202/2-1 

GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Güney Ege Linyitleri Bölge Müdürlüğünden ; 
İhalenin Konusu : Muhtelif Giyim Eşyası (Güvenlik personeli için), Miktan : 15 Kalem, 

Dosya No : 59. GELİ/99-1269, İhale gün ve Saati : 28/9/1999 15.30, Şartname Ücreti : 5.000.000,- TL. 
A - İhaleye ait şartnameler ; 
a) Ankara'da TKİ Genel Müdüriüğü'nden (Satmalma Daire Başkanlığı Kat: 11) 
b) İstanbul'da TKİ Satmalma Müdüriüğü'nden (G-62. Sokak Merkezefendi "Atatürk Öğ

renci Sitesi karşısı Zeytinbumu") 
c) İzmü'de TKİ İzmü Gümrük Şefliğinden (1487 Sokak,'Emren Apt. No: 17/1 Alsancak) 
d) Yatağan'da Bölgemiz Satmalma Şefliğinden (Yatağan - Milas Karayolu 8. Km.) Şart

nameler açık adresleri belktilen dilekçe üe yukarıda belirtilen ücret karşüığı temin edüebilir. 
B - İhalemize aü zarflar belirtilen gün ve saat'de Bölgemiz Satmalma Komisyonu huzu

runda yapılacaktın 
C - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
D - Bölgemiz 2886 sayüı Kanuna tabi değildin 22028/2-1 



Sayfa: 84 RESMİGAZETE 2 Eylül 1999-Sayı : 23804 

9 ADET TIRA VE BOŞTA TAK-ORILACAKTIR 
Türkiye Kızüav Derneği Genel Müdürlüğünden : 
1 - Demeğimizce, Etimesgut Merkez Depolanmızda bulunan 9 adet Tu-'a kapah zarfla 

teklif almak suretiyle vebosta taktınlacakttr. 
2 - Firmalar teklif ettüderi fiyatm en az % 3 'ü nisbetindeki geçici teminatı da teklifleri üe 

birlikte vereceklerdü. 
3 - İhaleye aü şartaame "Ataç Sok. No: 32 Yenişehü/Ankara" adresindeki Genel Müdür

lüğümüzden ve "Nüzhetiye Cad. DeryadU Sk. No: 1 Beşüctaş/İstanbul" adresüideki Kızılay İstan
bul Müdüriüğü'nden 10.000.000,-TL. mukabilinde temin edUebitir. 

4 - İhaleye ait tekliflerin 27 Eylül 1999 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Haber
leşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne verilmiş olması gerekmektedü. Bu gün ve saatten sonra verilecek 
teklifler dikkate alınmaz. 

5 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açüacaktu". 
• 6 - Posta da meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Demeğimiz 2886 sayüı Kanuna tabi değildir. 22200/2-1 

JENERATÖR SATİN ALINACAKTIR 
Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Ofisimiz ihtiyacı olan 1 adet 40 KWTık (50 KVA), 1 adet 50 KW'lık (62,5 KVA), 1 

adet 110 KW'lık (137,5 KVA) ve 1 adet 120 KW'lık (150 KVA) Jeneratör iç piyasadan kapalı tek
lif usulüyle ihale edüecektir. 

2 - Bu işe ait muhammen bedel : 17.485.000.000,- TL. olup, geçici teminat miktarı ise 
524.550.000,-TL.'dir. 

3 - Şartnameler 10.000.000,- TL. (KDV Dahil) ücret karşüığmda verilecek olup, ücreti 
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı <Merkez Muhasebe Şube Müdür
lüğü) Bestekar Sk. No: 8 Bakanlıklar/Ankara adresine yatınlacak, buradan alınan makbuz karşılı
ğında Malzeme Alım Şube Müdürlüğü Bestekar Sk. No: 25/4 Bakanlıklar/Ankara adresinden te
min edilecektir 

4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplannı en geç 14/9/1999 günü saat 12.30'a 
kadar dış zarfın üzerine "Jeneratör ihalesine ait tekliftir" ibaresini yazarak Petrol Ofisi A.Ş. Genel 
Müdüriüğü Haberieşme Şjbe Müdüriüğü Bestekar Sk. No: 8 Bakanlıklar/Ankara adresine posta 
ile gönderecek veya elden vereceklerdü. Postadaki gecikmeler kabul edümez. 

5 - Teklif mektuplan 14/9/1999 günü saat 14.00'de İhale Komisyon Başkanlığında açı
lacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 - Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi değüdü. İhale konusu teşkU eden işi ihale edip 
etmemekte kısmen veya bölümler halinde ihale etmekte yahut tercih ettiğine vermekte serbesttir 

, 22027/2-1 
TEMİZLİK İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

Erzurum Türk TELEKOM Anonim Şirketi Başmüdürlüğünden ; 
Resmi Gazete'nin 13 ve 20/8/1999 tarihli nüshalannda yayımlanan Başmüdüriüğümüze 

ait temizlik ihalesi, ilandaki bir eksiklik nedeniyle aşağıdaki şeküde düzeltUerek ihale tarihi erte
lenmiştir. 

1 - Başmüdürlüğümüze bağlı hizmet binalarımızın temizliği 2 yülık süre ile teknikve ida
ri şartname esaslanna göre ihale edüecektir. 

2 - İhale kapalı teklif usulü ile yapüacaktu". 
3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; 
a) Başmüdürlüğümüzden KDV hariç 15.000.000,-TL. (Onbeşmilyon) ücreüe şartaame 

alacaklardır. , 
b) Firmalann Yeterlüik belgesi almalan mecburidir. YeteriUüc alabilmek için fumalar şart

namede belirtilen belgelere havi dosyalanm son başvuru tarihi olan 23 Eylül 1999 günü saat 
17.30'a kadar kummumuza verecek olup, bu tarihten sonraki başvumlar düdcate alınmayacakta". 
Yeteriilik belgeleri ügüüere ait dosyalann tetkUcini müteakip firmalara 4 Ekim 1999 günü saat 
15.30-17.30 arasında bizzat imza karşılığı verilecektir. 

4 - İhale 5/10/1999 Salı günü saat 14.30'da Başmüdüriüğümüzde yapılacak olup hazıria
nacak teklif mektuplan en geç aynı günü saat 14.00'a kadar Başmüdüriüğümüz Malzeme Müdür
lüğüne teslim edümiş olacaktır. Bu saatten sonraki teklifler kabul edilmeyecektir. 

5 - İhaleye ait geçici teminat şartnamede açıklandığı üzere yatmlacak olup şartnameler is
tendiği taktirde Malzeme Müdürlüğümüzde incelenerek bügi alma bilinecektü. 

6 - Şüketimiz 2886 sayılı Yasayı tabi değildir. 22201/2-1 



M l I İTKİ . İF M A L Z K M İ : S A T I N A L I N A C A K T I K 
\1.E.IL_ Eğilim Araçları, ve Donatım I>ajresi_Ba5kşHilığından_: 
1 - Aşağ ıda cinsi , miktarı ve lalıııımi bedeli yazılı (10) kalem mal/eme 2XX6 sayılı Devlei İhale Kanunu'nun Hükümler i çe rçeves inde Kapalı Teki il 

Usulü ile salın alınacaktır . 
2 - İhale ile i lg i l i İdari ve Teknik Şa r tnamele r M . E . B . Merkez Sayman l ığ ı ' n a (S .S .K . İşhaııı K a l : 11 K ı z ı l a y / A N K A R A adresinde) her kalem için ya 

lırı lacak 3 .OOO.OOO.-TL. Iık şa r tname bedeli karş ı l ı s ında al ınacak makbuzla, M . E . B . Eği t im Araçlar ı ve Dona l ım Dairesi Başkanl ığ ı Sat ın A l m a Şubes i Mü
dür lüğünden ( M . E . B . Beşcvler Kampusu D Blok K a l 2 B e ş e v l e r / A N K A R A adresinden) temin edilebilecektir. Al ınan makbuzda yat ı r ı lan paranın şa r tname 
bedeli o l d u ğ u belirtilecektir. Şar tnameler , i s teni ld iğ inde aynı adresle ücrets iz olarak da görülebi lecekt i r . 

3 - İhaleye katı lacak istekliler, bu ilanın 10. maddesinde belirtilen malzeme için tahmini bedel tutarının % 3 ' ü (yüzde uç) o r a n ı n d a ayrı ayrı geçici te
minat vereceklerdir. Banka teminat mektubu d ı ş ındak i teminatlar. Bakan l ığ ımız Merkez Say ınan l ığ ı ' na yatır ı lacaktır . 

4 Teklıl mektuplar ı her kalem için ayrı ayrı haz ı r lanacak ve dış z a i l i n ü / e r i n e teklifin hangi malzemeye ait o lduğu aç ıkça yazı lacakt ı r . 
5 •• İstekliler, teklif mektuplar ın ı ihalenin yap ı lacağ ı gün . sabah ihalelerinde en g e ç saat 10.00'a kadar, öğ leden sonra yapı lacak ihalelerde saat 14.00'c 

kadar sıra al ındı numara la r ı karşı l ığında, Eğil im Araçlar ı ve Dona l ım Dairesi Başkanl ığı Salın A l m a Şubesi M ü d ü r l ü ğ ü ' n e teslim edeceklerdir. 
6 Telefon, telgraf, telex ve faks ile yapı lan l ek lü le r kabul edilmeyecek, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate a l ınmayacak t ı r . 
7 Şa r tname le r posta ile g ö n d e r i l m e / . 
8 İs tekl i lerde, idari şa r tnamenin 3. ve 29. maddelerinde yazıl ı şartlar ve belgeler aranacakt ı r . 
9 - İhale; Eği l im Araçları ve Donat ım Dairesi Başkanl ığ ı toplantı salonunda ( M . E . B . Bcşev le r Kampusu D Blok K a l 3 B e ş e v l e r / A N K A R A adresin

de), bu ilanın 10. maddesinde yazılı tarih ve saatte istekliler huzurunda yapılacaktır . Sal ın a l ınacak malzemeye ait bilgiler: 
1 0 - Sal ın a l ınacak malzemeye ait bilgiler. 

Sıra Miktar ı B i r i m Fiyat Tahmini Bedel Geç . Teminat C&3) İhalenin 
N o Malzemenin C i n s i (Adet) (TL. ) (TL . ) (TL . ) Tar ihi-Saat ı 

1 M i g - M a g Gazal t ı Kaynak Makines i T o ' " " 660.(H)0.0(H)' 26.400.000.1KK) 79İ01KY(K)0 14/9/1999 10.30 
2 Demirc i Örsü ve Altlığı 30 230.000.000 6.900.000.000 207.000.000 14/9/1999 14.30 
3 Oksijen T ü p ü (Manometresi ile) 80 80.000.000 6.400.000.000 192.000.01M) I4AVI999 15.30 
4 Sütunlu Matkap Tezgahı 30 540.000.000 16.200.000.000 486.000.000 15/9/1999 10.30 
5 K o m p r e s ö r 50 270.000.000 13.5(K).(KK).(XX) 405.000.000 15/9/1999 11.15 
6 Osi loskop 100 200.000.000 20.0(KI.(K)0.000 600.000.000 15/9/1999 14.30 
7 Ç i l i Kişil ik Soyunma Dolabı 3.600 36.K50.0fK) 132.660.000.000 3.979.8(H).000 15/9/1999 15.30 
X Tam Devi r l i Sanayi Tip i Dik i ş -Nakış Makines i 300 650.000.000 195.000.000.000 5.850.000.000 16/9/1999 10.30 
9 5 İplikli Reç ine Makines i 60 610.000.0(H) 36.600.000.000 1.09« .000.000 16/9/1999 14.30 

10 Yuvarlak Bıçaklı Kumaş Kes im Makas ı 50 130.000.000 6.500.000.000 195.000.000 16/9/1999 15.30 

221X1/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Dörtyol/Hatay Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 
Satış Tarihi : 13/9/1999 
Satış Günü : Pazartesi 

Deposu 
Yol 

Durumu 
Emvalin 

Cins ve Nev'i Boyu 
Parti 

Adedi Adet 
Miktarı 

M3/Dm3. 

(000 TL) 
Muh. 

Bedeli 
(TL.) 

% 3 Geçici 
Teminatı 

(TL.) 
İstihsal 

Ydı 
Kuzuculu Asfalt 3.Sn.Çz.K.B.Tomruk 200 4 657 68.769 26.000 54.000 1999 

3.Sn.Çk.N.B.Tomruk 300 1 223 28.026 29.000 25.000 1999. 
3.Sn.Çk.K.B.Tomruk 200 4 777 95.092 27.000 77.000 1999 
2.Sn.Çk.Maden Direk 200 2 911 50.435 23.000 35.000 1999 
2.Sn.Çz,Maden Direk 200 2 989 47.765 22.000 31.000 1999 
Çz.Sanayi Odunu 100 36 , 10.558 627.675 20.000 403.000 1999 
Çk.Sanayi Odunu 100 2- 744 34.001 20.000 20.000 1999 

SATIŞ GENEL TOPLAMI = 14.859 Adede Denk 951.763 M3. 645.000- TL.dir. 51 Parti 

1 - İşletmemizin Kuzuculu Orman dışı deposunda bulunan yukanda cins ve nev'ileri yazdı orman emvalleri açık artırmalı olarak satılacaktır. 
2 - İbreli Emvallerin % 50'si ile vergi fon ve harçlar karşüığı peşin kalan miktar 3 aya kadar vadeli olarak aylüc % 2'den faizli, Yapraklı emvaUer-

de ise % 40 ile vergi fonlar peşin % 60 6 ay vadeli % 2 üe satışları yapüacaktır. Vade karşılığı verilen Banka teminat mektuplarına vade faizide eklenebUe-
cekür. 

3 - Açık artuma 13/9/1999 tarihine rasüayan Pazartesi günü saat 13.30'da İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapüacak
tır. 

4 - Satışa ait ilan ve şartname satış öncesi bügi cetveli Orman Bölge Müdürlüğümüz ile civar İşletme Müdüriüklerinde ve Erzm, İskenderun İşlet
me Şeflüderi ile muhasebe servisinde görülebüir. 

5 - Şüket ve Tüzel kişiler Ticaret ve Sanayi Odasına kayıüı ve resmi makamlardan halen çalışır durumda olduklanna daü belge kereste imalatçısı 
veya hazır atölyesi sahiplerinin imalatçı olduklanna daü sene sonu vizesi yapılmış ticaret ve sanayi Odasından aldıklan belgeleri göstermeleri şarttır. 

6 - Alıcüar ayni gün saat 12.00'ye kadar % 3 geçici teminaüannı İşletmemiz veznesine yatırıp makbuz almalan temmat mektubu vereceklerin mek
tuplanna güecekleri parti numaralannı yazmalan şarttır. 



7 - İhalesi kesinleşen partilerin tebligatı postaya verildiği tarihden 7'(Yedi) gün içerisinde yerine ulaşmış sayılır. Tebligatı daha önce alanların süre
si aldıkları tarihden başlar. Satışın yasal süresi içerisinde yapüması gerekh. Aksi takdirde satış şartnamesi gereği faiz alınır. Alıcılar yatırmadıklan partilere 
pey süremezler. 

İlan olunur. 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN : 
Faks : 0.326.7122535 
Müd.Tel. : 0.326.7121946 
Sayman Tel. : 0.326.7121048 
Banka Hesap Numaramız = T.C.Ziraat Bankası Dörtyol Şubesi 30423/35-7'dir. 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Bandırma Devlet Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 
ihale Tarihi: 16/9/1999 Saati : 14.00 

22197/1-1 

ihale Yeri : Bandırma Lokali 
Teminat 

S. 
No Deposu Cinsi Ster 

Mene 
Küp Parti Açüdama 

Muh.Bedeli 
(M3./rL.) 

Toplamı 
(TL.) 

1 Man Kızık 3.S.NB.KayTom.Kal. 165,963 10 24.000.000 119.000.000 
2 A.Dağ/B.Oluk 3.S.N.B.Kn.Tom.Paç. 4.860 3 2.402 Müsadere 22.000.000 5.000.000 
3 Sus.K.Mezarlık 3.SNB.Kay.Tom.İn. 90,268 5 20.000.000 55.000.000 
4 Gön.Güneşli 3.SKB.Kay.Tom.Kal. 411,144 27 21.000.000 261.000.000 
5 Man Kızık 3.SKB.Kay.Tom.İn. 141,045 10 18.000.000 75.000.000 
6 Man Kızık 3.S.K.B.Kn.Tom.Paç. 10,403 2 20.000.000 7.000.000 
7 A.Dag/Ş.Oluk 3.SNB.Meşe Tom.Kal. 27,149 2 22.000.000 18.000.000 
8 Sus.K.Mezarlüt 3.SNB.Meşe Tom.İn. 52,645 • 3 20.000.000 32.000.000 
9 Man Kızık S.SNB.Meşe Tom.Paç. 22,46 3 21.000.000 14.000.000 

10 Sus.K.Mezarlık 3.SKB.Me.Tom.Kl. 17,08 , 2 19.000.000 9.000.000 
11 Erdek 3.SKB.Me.Tom.în. 31,247 2 17.000.000 16.000.000 
12 Man Kızık Paçal Meşe Tomruk 14,769 1 21.000.000 9.000.000 
13 Erdek Kestane Tomruk 22,088 1 20.000.000 13.000.000 
14 Sus.K.Mezarlık 3.S.N.B.Kz.Ağ.Tom. 25,068 2 23.000.000 17.000.000 
15 Gön.GüneşU Gürgen Tomruk 7i395 1 20.000.000 4.000.000 
16 A.Dağ/B.01uk 2.S.KayMad.Dk.Kl. 222,027 17 0,174 Müsadere 18.000.000 120.000.000 
17 Sus.K.Mezarlüc 2.S.KayMad.Dü.Kl. . 60,743 5 16.467.000 30.000.000 
18 Gön.Güneşli 2.S.KayMad.Düek 130,534 10 14.970.000 57.000.000 
19 Erdek Meşe Maden Direk 41,277 4 17.000.000 22.000.000 
20 Erdek Kes.Maden Düek 42,994 3 16.000.000 20.000.000 
21 A.Dag/B.01uk Kay. Yuv.Sanayi 85,098 8 0,141 Müsadere 15.000.000 39.000.000 
22 Erdek Meşe Yuv.Sanayi 24,844 2 15.000.000 11.000.000 
23 Erdek Kes, Yuv.Sanayi 39,139 4 1 15.000.000 18.000.000 



Teminat 
S. 
No Deposu Cinsi Ster 

Metre 
Küp Parti Açıklama 

Muh.Bedeli 
(M3./rL.) 

Toplamı 
(TL.) 

24 Erdek Kızılağaç Yuv.Sanayi 0,806 1 13.000.000 0 
25 A.Dağ/B.Oluk Kay.Yarma Sanayi 79 3 2 Ster Müsadere 11.000.000 27.000.000 
26 A.Dağ/B.Oluk Kay.İn.Sanayi 730 13 1 Ster Müsadere 11.000.000 240.000.000 
27 Erdek Me.İn.Sanayi 315 5 11.000.000 104.000.000 
28 Erdek Kes.İn.Sanayi 493 7 11.000.000 162.000.000 
29 A.Dağ/Ş.01uk Çz.İnce Sanayi 142 2 18.000.000 77,000.000 
30 Sus.K.Mezarlık Ypr.Yak.Odun 7.138 86 201 Ster Müsadere 7.500.000 1.647.000.000 
31 Band.K.Yap.Tep.O. Ypr.Yak.Odun 115 2 6.000.000 21.000.000 
32 A.Dağ/Ş.01uk ibr.Yak.Odnn 11 1 6.000.000 2.000.000 
33 A.Dağ/Ş.Oluk tbr.Yak.Odun 136 2 4.980.000 20.000.000 
34 Sus.K.Mezarlık Ypr.Lif-Yon.. 440 5 9.650.000 128.000.000 
35 Aladağ/A.Oluk YpnLif-Yon. 1.045 14 7.164.000 223.000.090 
36 Band.K.Yap.Tepe.O. Ypr.Lif-Yon. 2.624 34 7.400.000 583.000.000 
37 A.Dağ/Ş.Oluk İbr.Lif-Yon. 99 1 8.000.000 24.000.000 
38 Sus.K.Mezarlık Kızdçam Lif-Yon.O. 196 2 6.325.000 37.000.000 

TOPLAM 13767 1693,763 305 4.266.000.000 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün muhtelif depolannda yukanda müfredatı yazılı emvallerin' 16/9/1999 tarihinde saat 14.00'de İşletme Müdürlüğümü
zün satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açüc arttırma suretiyle satüacaktır. 

2 - Emvallerin tamamı peşin olarak satüabüeceği gibi vadeli satış yaptmiması durumunda A) Yapraklı yakacak odunlar ve Lif-Yonga odunu mal 
bedelinin % 50'si vergi fon ve harçlar karşüığı peşin kalan miktar 3(üç) aya kadar vadeli B) Yapraklı yapacak emvaller ise bedelinin % 40'ı ile vergi fon ve 
harçlar karşüığı peşin kalan miktar 6 aya kadar vadeli olarak yapılacaktır. Faiz % 2'dü. Gecikme Faizi aylüc % lO'dur istenildiğinde vade faizi mektuba da
ir edüecektir. (Teminat mektuplarının asülan geçerlidü.) 

3 - Açık arttırmalı satışa iştirak edebümemiz için kanuni tebligat adresinizi gösterir muhtariıktan tasdüdi belge ibraz etmeniz zorunludur. 
4 - İlgililer kaülacaklan partilerin teminaüannı yatınp makbüzlannı ibraz ve yine bu iş ili iştigal ettiklerini komisyona ibraz etmeleri şarttm 
Tel : O 266 718 10 34- 718 75 14 
Fax: O 266 714 03 33 , 
Banka Hesap No : T.CZiraat Bankası Banduma Şub. 304.230-23/2 22189/1-1 

http://Ypr.Yak.Odun
http://ibr.Yak.Odnn
http://tbr.Yak.Odun


ELEKTRİK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
TEDAŞ Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
Aşağıda yazılı 7 grup iş TEDAŞ 1999 yılı DİE baz birim fiyatlarına göre bütün malzemeler yüklenicilerce temin edilmek kaydıyla kapalı zarf usulü 

teklif almak Suretiyle ihale edilecektir. 

Grup No Proie Adı 

Toplam Geçici Şartname 
Keşfi Teminat Bedeli 
(TL.) (TL.) Süresi (TL.) 

19.316.717.944 965.835.897 50 T.G. 6.000.000 
121.799.751.758 6.089.987.588 65 TG. 40.000.000 
43.542.685.886 2.177.134.294 55 TG. 10.000.000 
83.615.376.871 4.180.768.844 65 T G . 20.000.000 
92.506.918.082 4.625.345.904 65 TG. 20.000.000 
70.578.629.489 3.528.931.474 60 T.G. 20.000.000 
69.764.217.100 3.488.210.855 60 T.G. 20.000.000 

99.21.DAĞ.01 Çevre haüarın D.baku" IV TM'ye irtibatı OG.Elk.Tes. 
99.21.DAĞ.02 Çevre haüann Bismil TM'ye irtibatı OG.Elk.Tes: 
99.21.DAĞ.03 Çevre haüarin Silvan TM'ye ütibaU OG.Elk.Tes. 
99.21 .DAĞ.04 Bismil TM-Babahaki KÖK ENH. Elk.Tes. 
99.21.ŞŞ.01 Merkez D.baku-IV-Yüzevler arası kısmı AG+OG Elk.Tes. 
99.21.ŞŞ.02 Merkez S.tepe İM-Kurtoğlu ayırma Mrk.AG+OG Elk.Tes. 
99.21.ŞŞ.03 SUvan Elk.Şebekesi Kısmi (Silvan TM-DM 1 AG+OG) Tes. 

İhaleye katüabilmek için ön yeteriüik şartı aranmaktadu-. Bu nedenle istekliler önce yeterlilik belgesi almak için başvuruda bulunacaklardır. Yeterli
lik için gerekli başvuru esaslan ve ömek belgeleri TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekeleri teklif isteme şartnamesine (1998 baskılı ve 10/a maddesi değişikliği 
ek'li) uygun olarak, en büyük keşif bedelli iş için tip başvuru dosyası düzenleyip Müessesemize sunacaklardır. Müracaat edeceği diğer gruplar için ise sade
ce düekçesinde gmbun adını yazacak diğer gruplar için aynca dosya düzenlemeyeceklerdü. 

İsteklüer yeterlüik için istenen bügi ve belge dosyasını, 17/9/1999 günü en geç saat 15.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine teslim edecek
lerdir. 

İhaleye katılma (Yeteriüüs) sonuçlan 21/9/1999 tarihuıde bildirilecektü. 
Bü firmaya büden fazla iş verilmeyecektir. Bu nedenlç en büyük keşif bedeli işe göre verilecektir. Katıldıkları takdirde diğer grupların isimleri temi

nata yazüacaktu-. İsteklüer sınnlandınlan iş sayısı kadar işlerde uygun teklifi verdikleri takdirde teklifleri o işler için değerlendirilir, diğer işlerdeki teklifleri 
değeriendüme dışı bıraküır. 

İsteklüerin sınırlandmlan iş sayısından fazla sayıda işlerde uygun teklifi vermeleri durumunda bu işler arasında yapılacak değerlendirme sonucu en 
uygun teklif bedeli düdcate alınarak değerlendirme yapüu-. -

İhaleye katüma (Yeterhlüc) alan fümalann şartaame almalan mecburidir. Şartnameler; TEDAŞ Diyarbakır Elektrik Dağıtım Müessesesi Şanlıurfa yo
lu 3. Km./Diyarbalar adresi İhale ve Satın Alma Servisinden bedeli mukabilinde temin edüecektü. 

Tif: 0412 251 21 35 (10 hat) Fax : 0412 251 21 34 , 
Teklifler 24/9/1999 günü en geç saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gün saat l4.(X)'te alenen açı

lacakta-. 
TEDAŞ tarafından yasaklanan finnalar ihaleye katılamaz, 'katılmaları halinde bulunduğu aşamadaki temiriatı irat kaydedilir. 
Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhaje Kanununa tabi değildin İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir 

22191/1-1 
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Çeşitli ilân 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 
No: 358 Tarihi: 30/7/1999 

N.V. Turkse Perenco Şirketi üe Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının X No.lu Sürt pet
rol bölgesinde müştereken sahip oldukları ARİ/NTP-TPO/3079 hak sna numarah petrol işletme 
ruhsatnamesi sahasında yer alan Karaali-1,2 kuyulannın ulaşım yoluna isabet eden Diyarbaku İh, 
Silvan İlçesi, Güzderesi, Akdere Köylerinde kain 44,47,408,293,326,327 No.lu parsellerde kayıt
lı bulunan ve rayiç haddin üzerinde bedel talep edümesi nedeniyle anlaşma yoluyla satm alınma
sı mümkün olmayan toplan 8425 m2'lüc arazinin 6326 Sayılı Pettol Kanununun 87. maddesi ve 
Kamulaştırma Kanununun 4. maddesi gereğince istimlak yolu ile ütifak hakkı tesisine karar veril
mesi için Genel Müdüriüğümüze tevdi ettiği 8/6/1999, 15/6/1999 tarihli düekçeleriyle ayn ayn 
müracaatta bulunmuşlardır. 

Yapüan inceleme neticesinde; petrol ameliyatı bakımından gerekli olan ve anlaşma sure
tiyle satın alınması mümkün olmayan; istimlakinde kamu yaran bulunan aşağıda müfredatı ve ek
li 1/5000 ölçekli haritada huduüan gösterilen Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Güzderesi, Akdere Köy
lerinde kain 44,47,408,293,326,327, No.lu parselle ilgili toplam 8425 m2.TUc arazinin 6326 sayı
lı Petrol Kanununun 87. maddesi ve Kamulaştırma Kanununun 4. maddesi gereğince istimlak yo
lu ile irtifak hakkı tesisine karar verildi. 

İstimlak yolu Ue ütifak hakkı 
tesisine karar verilen arazinin 
İli : Diyarbakır 
İlçesi : SUvan 
Köyü : Karaali 

Parsel 
No 
293 
327 
326 

Malüci 

M.Şirin Aran İbrahim oğlu 
Abdulhalim Budak Mehmet oğlu 
Abdulhalim Budak Mehmet oğlu 

İrtifak hakkı tesisi 
İstenen müctar (M2) 

1350 
1275 
650 

Toplam 3275 
İli : Diyarbakır 
tlçesi : Silvan 
Köyü : Güzderesi 

Parsel 
No 
408 
47 
44 

Malüci 
Mehmet Boğadur İsmail oğlu 
Şafı Tutal ve Müşterekleri 
Şafı Tutal ve Müşterekleri 

İrtifak hakkı tesisi 
İstenen miktar (M2) 

950 
1150 
3050 

Toplaim 
Genel Toplam 

5150 
8425 

21863/1-1 
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1 EYLÜL 1999 G Ü N Ü SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI 

BÜLTEN NO: 1999/162 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 
1 A B D DOLARI 442,387 444,521 442,077 445,188 
1 A V U S T R A L Y A DOLARI 281,496 283,338 280,201 285,038 
1 D A N İ M A R K A K R O N U 63,151 63,462 63,107 . 63,608 
1 İ N G İ L İ Z S T E R L İ N İ 711,780 715,501 711,282 716,574 
1 İ S V İ Ç R E F R A N G İ 292,870 . 294,756 292,431 295,198 
1 İ S V E Ç K R O N U 53,665 54,223 53,627 54,348 
1 J A P O N Y E N İ 4,039 4,066 4,024 4,081 
1 K A N A D A DOLARI 296,298 297,637 295,202 298,768 
1 K U V E Y T D İ N A R I 1,442;045 1,461,039 1,420,414 1,482,955 
1 N O R V E Ç K R O N U 56,615 56,997 56,575 57,128 
1 S U U D İ A R A B İ S T A N RİYALİ 118,310 118,523 117,423 119,412 
1 E U R O • • 469.860 472,126 
1 A L M A N MARKI . 240,235 241,394 240,067 241,684 
1 BELÇİKA F R A N G İ 11,648 11,704 11,631 11,722 
1 L Ü K S E M B U R G F R A N G I 11,648 11,704 11,561 11,792 
1 İ S P A N Y O L P E Z E T A S I 2,824 2,838 2,818 2,845 
1 F R A N S I Z FRANGI 71,630 71,975 71,523 72,083 
1 İ R L A N D A L İRASI 596,599 599,476 593,019 603,073 
100 İ T A L Y A N L İRET İ 24,266 24,383 24,193 24,476 
1 H O L L A N D A F L O R İ N İ 213,213 214,241 212,893 214,562 
1 A V U S T U R Y A ŞİLİNİ 34,146 34,311 34,095 34,362 
1 P O R T E K İ Z E S K Ü D O S U 2,344 2,355 2,326 2,373 
1 F İ N M A R K K A S I 79.025 79,406 78.970 79.589 
1 BULGAR LEVASI 101 152 
1 İRAN RİYALİ 79 119 
1 ROMEN LEYİ 14 21 
1 SURİYE LİRASI 4,094 6,141 
1 Ü R D Ü N DİNARI 549,770 619,954 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 91,238 95,917 
1 YUNAN DRAHMİSİ 1.332 1.444 

ÇAPRAZ KURLAR 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 EURO 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 
1 KUVEYT DİNARI 

1.5689 AVUSTRALYA DOLARI 
7.0045 DANİMARKA KRONU 
1.5081 İSVİÇRE" FRANGI , 
8.1980 İSVEÇ KRONU 
109.32 JAPON YENİ 
1.4935 KANADA DOLARI 
7.7990 NORVEÇ KRONU 
3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1.0621 ABD DOLARİ 
1.6096 ABD DOLARI 
3.2868 ABD DOLARI 

EURO DONUŞUM KURLARI 

1 EURO 

1.95583 ALMANMARKI 
40.3399 BELÇİKA FRANGI 
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI 
166.386 İSPANYOL PF7FTASI 
6.55957 FRANSIZ FRANGİ 

0.787564 İRLANDA LİRASI 
1936.27 İTALYAN LİRETİ 
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ 
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 
5.94573 FİN MARKKASI 

BİLGİ İÇİN; 

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 

1.3737 ABD DOLARI 
610.638 TÜRK LİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 
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TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z B A N K A S I'NCA BELİRLENEN D E V L E T İ Ç B O R Ç L A N M A S E N E T 
LERİNİN T İ P VE V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 02-09-1999 T A R İ H İ N D E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ G U N L Ü K DEĞERLERİ: 
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAvip İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 

ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
VADE VADEYE KALAN BUGÜMCÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM ÖJN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 
27-10-1999 3B 55 89.784 
17-11-1999 3B 76 86.119 
15-09-1999 6B 13 97.413 
03-11-1999 6B 62 88.551 
19-01-2000 7B 139 75.860 
06-10-1999 lOB 34 93.544 
lB-12-1999 12T 104 81.410 
17-02-2000 12T 168 71.569 • 
16-03-2000 12T 196 67.696 
22-03-2000 12T 202 66.900 
21-04-2000 12T 232 63.097 
03-05-2000 12T 244 61.656 
22-09-1999 12TS 20 95.048 
09-02-2000 14T 160 72.724 
15-03-2000 14T 195 67.829 
19-04-2000 14T 230 63.341 
17-05-2000 14T 258 60.030 
07-06-2000 14T 279 57.701 
23-08-2000 14T 356 50.178 
HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞİ 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN 
14-07-2000 12H1 TÜFE»20 101.238 
14-07-2000 12H1A TÜFEK20 53.896 
14-07-2000 12H1K TÜFE»20 47.342 

2- VADELERİ YUtARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİF 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 
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T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T H E R K E Z B A M U S I ' N C A B E L İ R L E I C N D E V L E T I Ç BORÇLAHtt S E H E T -
L E R İ N İ N TİP V E V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 0 2 - 0 9 - 1 9 M T A R İ H İ N D E K İ G Ö S T E R S E N ı T E L I -
etNDEKİ G U N L U K D E Ğ E R L E R İ : 

3- TEDAVÜLDE B U L U N A N OEÖtŞKEN FAİZLİ D E V L E T T A H V İ L L E R İ N İ N D E C E R L E R İ 
AŞAfilDADIR. ( B U K I Y M E T L E R , K A M U K U R U M L A R I N I N YAPACAKLARI İ H A L E V E S Ö Z L E Ş 
MELERDE V E H A Z İ N E - C E S A T I L A N M İ L L İ E M L A K B E D E L L E R İ N İ N Ö D E M C S İ N D E 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) 
VADE - KUPON 
TARİHİ TANIM FAİZ (HIANI 

KIVON DAHİL BUGÜIKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

2Î-09-1999 12T-0Z TEFE 142.875 
29-09-1999 12T1 •rÜFE»30 220 .146 
29-09-1999 12T1A TÜFE«30 94.818 
29-09-1999 12T1K TÜFE»30 125.328 
02-10-1999 12T1 TÜFE»10 166.459 
02-10-1999 12T1A TÜFE»10 94.271 
02-10-1999 12T1K TÜFE»10 72.168 
05-10-1999 12T1 ^ •riJFE»10 165.501 
05-10-1999 12riA TÜFE»10 93.726 
05-10-1999 12T1K TÜFE»10 71.775 
23-10-1999 12T1 TÜFE»10 159.874 
23-10-1999 12T1A TÜFE»10 90.494 
23-10-1999 12T1K T U F E K I O 69.360 
30-10-1999 12T1 nJFEHlO 170.743 
30-10-1999 12T1A TÜFE«10 89.255 
30-10-1999 IZTIK TÜFE»10 81.486 
02-11-1999 12T1 •mFE»ıo 153.431 
02-11-1999 12T1A TÜFE»10 86.727 
02-11-1999 12T1K TÜFE»10 64.704 
05-11-1999 12T1 TÜFE»10 152.549 
05-11-1999 12T1A TÜFE»10 88.201 
05-11-1999 12riK TÜFE«10 64.346 
06-11-1999 12T-0Z TEFE 134.026 
23-11-1999 12T1 TÜFEslO 147.362 
23-11-1999 12T1A TÜFE»10 85.091 
23-11-1999 12T1K TÜFE»10 62.271 
26-11-1999 12T1 TÜFE»10 1 4 6 . S I S 
26-11-1999 1 2 r i A TÜFE»10 64.561 
26-11-1999 12T1K TÜFE»10 61.934 
26-11-1999 24T4 TÜFE»26 99.846 
02-12-1999 12T1 •nJFE»10 143.967 
02-12-1999 12T1A TÜFE»10 83 . 5 6 9 
02-12-1999 12T1K •riJFE«10 60.398 
04-12-1999 12T1 •riJFE»10 143.41^ 
04-12-1999 12T1A TÜFE»10 63.233. 
04-12-1999 12T1K TÜFE»10 60.162 
07-12-1999 12T1 TÜFE»10 142.591 
07-12-1999 12T1A TÜFE»10 82.732 
07-12-1999 12T1K TÜFE»10 59.859 
16-12-1999 12T-0Z TEFE 123.593 
24-12-1999 23T4 TÜFE«Î2 116.392 
24-12-1999 24T4 TÜFE»32 113.817 
29-12-1999 12T-0Z TEFE 120.363 
01-01-2000 12T-0Z TEFE 119.630 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 124.340 
15-01-2000 12T1 TÜFE»10 132.934 
15-01-2000 12T1A TÜFE«10 76.474 
15-01-2000 12T1K TÜFE»10 5 6 . 4 6 0 
15-02-2000 12T-OZ TEFE 109.194 
17-02-2000 IZT-OZ TEFE 106.755 
05-03-2000 12T1 TÜFE»10 120.006 
05-03-2000 12T1A TÜFE»10 69.186 
05-03-2000 12T1K TÜFE»10 50.622 
23-03^2000 12T-0Z TEFE 102.975 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI »NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ B0RÇLAI«1A SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02-09-1999 TARİHİNDEKİ 6ÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜMCÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

24-03-2000 12T-0Z TEFE 102.810 
31-03-2000 24T-0Z TEFE 97.562 
07-04-2000 60T-0Z TEFE»1.15 103.544 
16-04-2000 12T1 TÜFE»10 110.383 
16-04-2000 12T1A TÜFEKİO 63.711 
16-04-2000 12T1K TÜFE»10 46.672 
21-04-2000 12T-OZ TEFE 96.630 
23-04-2000 12T-0Z TEFE 96.326 
24-04-2000 12T-0Z TEFE 96.175 
04-05-2000 12T-0Z TEFE 94.689 
30-05-2000 12T-0Z TEFE 91.030 
09-08-2000 14T1 TÜFE»23.70 110.649 
09-08-2000 14T1A TÜFE«23.70 51.436 
09-08-2000 14T1K TÜFE»23.70 59.213 
13-08-2000 12T1 TÜFEKİO 87.928 
13-08-2000 12T1A TÜFEKİO 51.071 
13-08-2000 12T1K TÜFE»10 36.857 
01-01-^001 60T-0Z TEFE+6 107.399 
01-09-2001 36T-0Z TEFE»6 64.377 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 88.329 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 89.017 
01-01-2004 60T-0Z TEFE+6 92.568 
06-01-2001 24T4 22.00 116.149 
21-02-2001 24T4 22.00 104.571 
21-03-2001 24T4 20.00 U1.536 
24-07-2002 36T4D 20.77 102.843 
14-08-2002 36T4D 20.89 98.760 
4- T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 

EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 
VADE BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 
09-09-1999 12H401 453.839 
25-09-199*9 36T201 457.574 
26-10-1999 12H401 447.783 
15-11-1999 36T201 452.767 
05-01-2000 12T401 450.991 
01-02-2000 12T401 446.908 
14-07-2000 12H401 449.387 
25-08-2000 12T401 44^.262 

VADE BUGÜMCÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ALMAN MARKI KARŞILIĞI 

18-11-1999 36T2İ6 243.508 
17-12-1999 6B16 242.006 
22-12-1999 6B16 242.443 
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3 0 - 0 9 - 1 9 9 9 O G 4 4 0 . 0 4 5 
3 1 - 0 3 - 2 0 0 0 0 6 4 2 5 . 3 2 9 

6 - T . C . B A Ş B A K A N L I K , Ö Z E L L E Ş T İ R M E İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I N C A 
İ H R A Ç E D İ L E N Ö Z E L L E Ş T İ R M E T A H V İ L L E R İ 

V A D E K U P O N K U P O N D A H İ L B U Ö J N K Ü D E Ğ E R 
T A R İ H İ T A N I M F A İ Z O R A N I ( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L Ü Z E R İ K D E N ) 

1 2 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 0 T - D 1 0 8 . 6 0 1 9 6 . 6 9 8 
1 2 - 1 0 - 1 9 9 9 2 4 0 T - D 1 0 8 . 6 0 1 9 6 . 6 9 8 
1 6 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 0 T - D 1 0 5 . 7 0 1 7 5 . 5 8 2 
1 7 - 0 2 - 2 0 0 0 1 2 0 T - D 9 7 . 9 6 1 5 2 . 8 7 1 
1 7 - 0 2 - 2 0 0 0 2 4 0 T - D 9 7 . 9 6 1 5 2 . 8 7 1 
0 6 - 0 7 - 2 0 0 0 1 2 0 T 7 3 . 3 4 1 1 1 . 6 5 4 
3 1 - 0 7 - 2 0 0 0 1 2 0 T 1 0 5 . 0 0 1 0 8 . 9 1 7 

7 - Y U K A R I D A K İ M A D D E L E R D E B E L İ R T İ L E N L E R D I Ş I N D A K A L A N D E V L E T İ Ç B O R Ç L A N M A 
S E N E T L E R İ N O M İ N A L D E Ğ E R L E R İ Ü Z E R İ N D E N D E Ğ E R L E N D İ R İ L E C E K T İ R . 

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç B O R Ç L A N M A S E N E T 
L E R İ N İ N T İ P V E V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 0 2 - 0 9 - 1 9 9 9 T A R İ H İ N D E K İ G Ö S T E R G E N İ T E L İ 
Ğ İ N D E K İ G Ü N L Ü K D E Ğ E R L E R İ : 

S - T . C . B A Ş B A K A N L I K , K A M U O R T A K L I Ğ I İ D A R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I N C A İ H R A Ç 
E D İ L E N G E L İ R O R T A K L I Ğ I S E N E T L E R İ 

O T O Y O L S E N E T L E R İ 

V A D E B U G Ü N K Ü D E Ğ E R 
T A R İ H İ T A N I M ( 1 A B D D O L A R I K A R Ş I L I Ğ I ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Bakanlığa Vekâlet Etme işlemi 
Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya , Devlet Bakanı Rüştü Kazım 
YÜCELEN 'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 1 

Yönetmelikler 
— 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönet

meliğinde Değişiklik Yapılmasma Dair Yönetmelik 2 
— Belediye ve Mücavir Alan Sınırlan İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan 

Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasma 
Dair Yönetmelik 21 

— İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 30 

— Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasma 
Dair Yönetmelik 37 

— Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 45 
— 3194 Sayıh înıarKanunuııa Göre I)üzenlennıiş Bulunan İmar Yönetnıeliklaine 

Sığmaklaria İlgili Ek Yönetmelikte Değişikük Yapıhnasma Dah Yönetmehk 47 
— Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 48 
— Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğithn ve Öğretun Yönetmeüğmin 

B h Maddesmm Değiştmhnesme Dah Yönetmelik 50 
— Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmehğinin 

3 üncü Maddesinin (a) ve (b) Bentleri ile 7 nci Maddesmüı (d) Bendmm 
Değiştirilmesine İlişkin YönetmelUc 53 

— Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 54 

Tebliğler 
— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Paylan Hak

kmda Tebliğ (PİGM/AFİF 99-60) 56 
— Özelleştmne İdaresi Başkanlığının 99/03-ÖİB-K Saydı Karan 57 

İlânlar 
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları ^1 
b - Çeşitli İlân 90 
— T.C. Merkez Bankasınca Belirienen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin Günlük Değerleri 91 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 175.000,-TL. 




