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Yönetmelikler 
Devlet Bakanlığından: 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının 

Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

M A D D E 1 — 12/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genç

lik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve So

rumluluk Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. 

"Bir yıl içinde 3 defa mazeretsiz olarak toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğin

den düşer. Bunun dışında toplantılara katılmış olsalar dahi federasyon yönetim kurulu üyele

ri atandıkları usullerle görevden alınabilirler." 

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

M A D D E 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1 

Resmî Gazete Kodu : 100300 İçindekiler 96. Sayfadadır. 
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Devlet Bakanlığından : 
Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
MADDE 1 — 8/12/1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Spor 

Kulüpleri Yardım Yönetmeliği"nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 7 — Spor kulüplerine yardım amacıyla her yıl Genel Müdürlük bütçesine 
konan yardım ödeneği, Genel Müdürlükçe Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtildiği şekil
de kullanılır." 

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu ve 14 üncü maddeleri yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 

Gümrük Müsteşarlığından: 

Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları 
Yönetmeliği 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmelik, Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden yolcular ile 

transit yolculara, yabancı devletlerin veya uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilcilik
lerine ve mensuplarına, yabancı ülkelere sefer yapan gemi ve uçaklara, yat limanlarına gelip 
giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, yabancı basın yayın organlarının yabancı uy
ruklu mensuplarına ve Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üze
re giriş ve çıkış yolcu kapılarında açılacak Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve De-
polarının kuruluşuna, işleyişine ve eşya satışına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazır
lanmıştır. 

Dayanak 

Madde 2 — Bu Yönetmelik 4458' sayılı Gümrük Kanununun Gümrük Antrepo Reji
mini kapsayan hükümleri ile 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kumlu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 

a) Bakanlık; Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını, 

b) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığını, 

c) Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası (Mağaza); birinci maddede belirtilen kişi
lere satış yapmak üzere tesis edilen ve özel antrepo sayılan yerleri, 

d) Depo; aynı firmanın veya kuruluşun çeşitli yerlerde bulunan mağazalarının stok ih
tiyacını karşılamak amacıyla eşya konulan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönet
meliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan ve özel antrepo sayılan yerleri. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 
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e)Yolcu; herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi, turizm vb.) 
kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara yolu, demiryo-
lu, deniz yolu veya hava yollarından biriyle Türikiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ül
kede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin 
veya geçici olarak dönen Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaç
larla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları, 

ifade eder. 
Nakil vasıtaları sürücüleri ile hizmetlileri yolcu sayılmazlar. 
Yetki . 
Madde 4 — Müsteşarlık, 
a) Mağaza ve depo açma izni vermeye ve işletme izninin iptaline, 
b) Mağazaların kuruluş, işleyiş, eşya satış ve gümrük vergilerinin tahsil esaslarını be

lirlemeye, 
c) Mağazadan satılabilecek eşyayı, miktarını, kıymetini ve eşya alabilecek kişileri 

saptamaya, 
d) Bu Yönetmeliğin işleyişinde ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak gerekli ted

birleri almaya, 
yetkilidir. 
Mağaza ve depo açma izni verilebilecek olanlar 
Madde 5 — Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mağaza ve depo açma izni verilebi

lecek olanlar şunlardır: 
a) Kamu Kuruluşları, 
b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuruluş limited veya anonim 

şirketler. 
Bu şirketlerin; 
1) Asgari beş yıldır faaliyette bulunuyor, 
2) Ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamının en az 10.000.000.000 (On mil

yar) TL, 
3) Son beş yılda ödediği Kurumlar Vergisinin basit ortalamasının bu Yönet-

meliğin yürürlüğe girdiği yıl itibarıyla en az 5.000.000.000 (Beş milyar) TL 
olması gerekir. 
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yılı izleyen yıllarda yapılan başvurularda son beş 

yılda ödenen Kurumlar Vergisinin basit ortalaması olarak aranacak tutar, başvurudan önceki 
yılda uygulanan tutarın Maliye Bakanlığınca yine o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden de
ğerleme oranının beşte biri oranında arttırılması suretiyle bulunur. 

Başvuru için aranan şartlar 
Madde 6 — Mağaza ve depo açma izni almak üzere başvuracakların; 
a) Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olanla-

rının affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suiistimal dolandırıcılık, yalan yere şa
hadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümlerinden 
biri dolayısıyla hapis cezası veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 
ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mah
kum olmaması. 
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b) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden ön
ceki dönem için aynı Kanunun 344 ncü maddesinin (1-6) numaralı bentlerinde) belirtilen fi
illeri işlememiş olmaları, 

c) Yönetmeliğe ekli örneğe uygun ve noter huzurunda düzenlenen (Ek: 1) taahhütna-
me vermeleri, 

d) Depo ve mağaza olarak açıp işletilecek yerin başvuru sahibine ait olmaması duru-
mûnda tasarruf ve intifa senetlerinin veya bu yerin kiralandığını gösteren sözleşmenin ibraz 
edilmesi, 

e) Mağaza ve depo işletmeciliği nedeniyle Devlete (ikmalen, re'sen ve idarece tarh 
olunan vergiler nedeniyle mükellefçe idari yargı mercilerinde açılan davalara ilişkin olup ke
sinleşmemiş olanlar hariç) vergi borcu bulunmaması, 

O Antrepo binasının ve eklentilerinin yerini, cinsini, a l a n ı n ı ve hacmini, büroların iç 
ve dış tertiplerini gösteren resmi plan veya krokileri ile antrepo bina ve eklentilerinin iç ve 
dış fotoğraflarının ibraz edilmesi, 

gerekir. 

(a) bendinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinden ve şirket sermayesinin %10 undan 
fazlasına sahip olanlardan Türkiye'de ikamet etmeyenlerin yurt dışında mukim olduklarına> 
ilişkin belge ibraz etmeleri halinde yurdumuzda adli sicil kayıtlarının bulunmadığına ilişkin 
belge ibrazı gerekmez. 

Başvuru mercii 

Madde 7 — Depo ve mağaza açmak isteyenler bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı mad
delerinde yazılı şartların varlığını kanıtlayan belgelerle birlikte depo ve mağazanın denetimi 
altında bulunacağı gümrük müdürlüğüne başvururlar. 

Gümrük müdürlüğü başvuru belgelerini inceler; eksiklikleri varsa tamamlattırır ve 
oluşturulacak heyet tarafindan düzenlenen görgü raporunu da ekleyerek görüşü ile birlikte 
bütün belgeleri, bağlı bulunduğu gümrükler başmüdürlüğüne gönderir. Gümrükler başmüdür
lüğü bu belgeler üzerinde gerekli incelemeyi yapar, görüşünü de belirtmek suretiyle değer
lendirilmek üzere bütün belgeleri Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirir. 

Faaliyete geçebilmek için aranan şartlar 

Madde 8 — Faaliyete geçebilmek için aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Teminat: Faaliyete geçebilmek için kamu kuruluşları dışındaki kuruluşlarca mağa-
zaların faaliyet konulan ve yerlerine göre 4458 saydı Gümrük Kanunu uyarınca aranacak 
vergi ve cezaya karşılık olmak üzere. Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek tutardaki nak
din veya banka teminat mektubunun veya Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak ma
ğazanın denetimi altında bulunduğu gümrük müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. 

Gümrük müdürlüğü keyfiyeti Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirir. 

b) Süre: Mağaza açma izni verilenlerin izin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izle
yen günden itibaren 6 (altı) ay içinde faaliyete geçmeleri gerekir. 

Bu süre içinde faaliyete geçilmemesi halinde verilen izin iptal edilir; alınan teminat 
iade edilir. Mağaza açmak için yeniden başvurulabilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Mağazaların faaliyet konusu 
Madde 9 — Mağazalar bulundukları yerlere göre aşağıda belirtildiği şekilde faaliyet 

gösterirler. 
a) Yolcu giriş ve çıkışı yapılan gümrük kapılarında açılacak mağazalar; 
1) Türkiye'ye giriş yapan yolculara, satış tarihinde yürürlükte bulunan gümrük mev

zuatına göre gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilebilecek Zati Eşya Listesinde yer 
alan eşya ve Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya ile Müsteşarlıkça uygun bulunacak eşyayı, 

2) Türkiye'ye giriş yapan yolculara gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edile
cek Zati Eşya Listesinde kayıtlı eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya dışında kalan ve 
5.2.2000 tarihli ve 23955 s a y ı l ı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 39 uncu ve 40 ıncı maddelerinde bahsi geçen eşyayı, bu 
maddeler ve 41 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde gümrük vergilerinin tahsili kay
dıyla, 

3) Türkiye'den çıkış yapan veya transit geçen yolculara Zati Eşya Listesinde kayıtlı 
eşya ve Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya ile birlikte en fazla 5 karton (1000 adet) sigarayı, 

4) Yabancı ülkelere çıkış yapan gemi ve uçaklarda satılmak üzere bunlara Zati Eşya 
Listesinde kayıtlı eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya ve Müsteşarlıkça belirlenen eşyayı; 

satabilir. 
b) Yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, yabancı devletle

rin veya uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ve mensuplarına eşya satabi
lecek mağazalar; 

Gümrük vergileri ödenmeksizin yurda ithal edilecek Zati Eşya Listesinde kayıtlı eşya 
ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya dışında kalan ve 13/1/2000 tarihli ve 2000/53 sayılı Ba
kanlar Kurulu Karanın 39 uncu ve 40 ıncı maddelerinde bahsi geçen eşyayı bu maddeler 
ve 41 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde gümrük vergilerinin tahsili kaydıyla, 

c) Yat limanlarında açılacak mağazalar; buraya gelip giden, kışlayan yat ve tekneler
de kullanılacak malzeme, teçhizat, tesisat ve avadanlıkları, 

d) Uluslararası faaliyetlerin gerektidiği hallerde Müsteşarlıkça uygun görülen yerler
de açılacak mağazalar; sadece Zati Eşya ile Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyayı, 

satabilir. 
Uçaklarda satılmak üzere Yolcu Beraberi Hediyelik Eşyayı, Zati Eşya Listesinde ka

yıtlı eşyayı ve Müsteşarlıkça belirlenen eşyayı doğrudan ve toptan olarak uçaklara satmak 
üzere gümrük idaresinin denetimi altında olan ve tamamen yolculardan arındırılmış yerlerde 
mağaza açılmasına Müsteşarlıkça izin verilebilir. 

Taşıt sürücüleri ve hizmetlileri, zati ve hediyelik eşya kapsamındaki eşyayı, gümrük 
vergilerinden muaf olarak gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alabilirler. 

Yurda ithal edilecek eşyanın gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır. 
Yerli üretim eşyasının sadece çıkış yolcusuna yönelik satışına Müsteşarlıkça müsaade' 

edilebilir. 
Mükellefiyet 
Madde 10 — Mağaza işletme hakkı alanlar, 4458 s a y ı l ı Gümrük Kanunu, Gümrük 

Yönetmeliği, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile dış ticaret rejimi ka
rarları, standardizasyon mevzuatı ve Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı hükümleri
ne uymakla mükelleftirler. 

Mağazalar, denetimi altında bulunduğu gümrük müdürlüğünce tayin edilecek zaman
larda 24 saat açık bulunabilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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Mağazaların devri 
Madde 11 —Gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları ve depolan Müsteşarlıktan izin 

alınmaksızın başkalarına devredilemez. Devir taleplerinde, devralacak firmalar için 
bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirlenen mağaza ve depo açma ve işletme iz
ni verilebilecek olanlar için gerekli şartların tümü aranır. 

Defter ve belgeler 
Madde 12 — Mağaza ve depo açma izni alanlar aşağıdaki defler ve belgeleri bilgisa

yar ortamında tutmak ve düzenlemek zorundadırlar: 
1) Antrepo Giriş-Çıkış Defteri, 
2) Satış Belgesi, 
3) Satış Listesi, 
4) Aylık Satış Listesi, 
5) Eşya Yollama Kağıdı, 
6) Stok Cetveli. 
Antrepo giriş-çıkış defteri 
Madde 13 — Antrepo Giriş-Çıkış Defteri; depoya veya mağazaya alınan ve depodan 

veya mağazadan çıkan her beyanname veya eşya yollama kağıdı veya satış listesi muhtevi
yatı eşyaya ait işlemlerin tarih sırası itibarıyla kaydedildiği defterdir. Her depo ve mağaza 
için ayrı ayrı tutulur. 

Antrepo Giriş-Çıkış Defterinin her yaprağı müteselsil sıra numaralı olur. 
Tasdik zamanı 
Madde 14 — Antrepo Giriş-Çıkış Defterinin; 
a) Öteden beri faaliyete devam edenler için defterin kullanılacağı yıldan önce gelen 

son ayda, 
b) Yeni faaliyete geçenler için faaliyete geçmeden önce, 
c) Defter yapraklarının dolması halinde yaprakların kullanılmaya başlanmasından önce, 

tasdik ettirilmesi mecburidir. 
Tasdik makamı 
Madde 15 — Antrepo Giriş-Çıkış Defteri, satış mağazasının bulunduğu yerdeki no

ter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilir. 
Tasdik şerhi 
Madde 16 — Noterlerin yapacağı tasdik şerhi Antrepo Giriş-Çıkış Defterinin ilk sa-

hifesine yazılı ve aşağıdaki bilgileri içerir : 
1) Firma ünvanı, 
2) İş adresi, 
3) Defterin nevi, 
4) Defterin kaç sahifeden ibaret olduğu, 
5) Defterin kullanılacağı dönem, 
6) Firmanın denetimi altında bulunduğu gümrük idaresi, 
7) Tasdik tarihi, 
8) Tasdik numarası, 
9) Tasdiki yapan makamın mühür ve imzası. 
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Tasdik şekli 
Madde 17 — Antrepo Giriş-Çıkış Defteri aşağıdaki şekilde tasdik edilir. 
Defterler sayfa numarası izlediği saptanarak noterce tasdiklenir. 
Mağaza ve depo sahipleri bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıdaki yap-

rağı yukarıdaki esasa göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar 
kullanılmadan önce tasdik ettirilir. Tasdik makamı aynı takvim yılında mükerrer olmayacak 
şekilde ilave yaprak sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tas
dik eder. 

Kayıt zamanı ve şekli 
Madde 18 — Antrepo Giriş-Çıkış Defteri, depoya ve mağazaya giren ve çıkan eşya

nın izlenmesi için kullanılır. Kayıtlar beyanname, eşya yollama kağıtları ve satış 
listesine dayanılarak yapılır ve en az aşağıdaki yazılı bilgileri içerir : 

1) Eşyanın depoya veya mağazaya giriş tarihi, 
2) Eşyaya ilişkin beyanname, eşya yollama kağıdı veya satış listesinin tarih ve numarası, 
3) Eşyanın cinsi, kodu ve miktarı, 
4) Eşyanın nereden/nereye gönderildiği, 
5) Eşyanın depodan veya mağazadan çıkış tarihi. 
Depo ve mağazalarda önceki yıllardan kalan eşya, mali yılbaşında yapılan sayımlara 

istinaden ayrı bir sütun oluşturularak eşyanın Türkiye'de ilk defa antrepoya alındığı yer ve 
beyannamenin tescil sayı ve tarihi de belirtilmek suretiyle kaydedilir. 

Deftere kayıtların en geç 10 gün içinde yapılması zorunludur. 
Antrepo Giriş-Çıkış Defteri bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde geçen kişilere is

tendiği takdirde ibraz edilmek üzere mağaza ve depo sahiplerince saklanmak zorundadır. 
Satış belgesi 
Madde 19 — Mağazalarda yapılan satışta, satıcı, alıcı ve satışa konu eşyaya ilişkin 

bilgileri içeren ve düzenleyen tarafından tarih ve sıra numarasına göre saklanması zorunlu 
olan satış fişi ya da fatura düzenlenir 

Satış belgesinde aşağıdaki bilgiler bulunur : 
1) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası, 
2) Düzenleyen mağazanın adı ve adresi, 
3) Yurtdışına gidecek olan ve transit yolcular için biniş (boarding) kartı veya pasaport 

numarası, 
4) Satılan eşyanın kod numarası, nev'i, satış fiyatı, 
5) Satışı yapan mağaza görevlisinin adı, soyadı veya bu görevliyi belirleyen her türlü 

tanıtıcı işaret. 
Satış belgesi seri/sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir ve iki örnek olarak düzenlenir. 
Satış belgesi kullanma mecburiyeti 
Madde 20 — Mağazalar sattıkları eşya için satış belgesi vermek ve müşteri de söz 

konusu belgeleri istemek ve almak mecburiyetindedir 
Satış listesi 
Madde 21 —Gemi ve uçaklarda satılmak üzere teslim edilen eşyayı göstermek için 

Yönetmeliğe ekli örneğe uygun olarak üç örnek satış listesi düzenlenir (Ek:2). 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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Satış listesinde bulunacak bilgiler 
Madde 2 2 — Satış listesi her takvim yılı başından itibaren teselsül ettirilir ve en az 

aşağıdaki bilgileri içerir : 
1) Firma ünvanı, 
2) Eşyanın cinsi, nevi, miktarı, tutan, 
3) Satış belgesinin tarih ve numarası. 
Aylık satış listesi 
Madde 2 3 — Mağazalar sattıkları eşyanın cinsini ve miktarını tespit etmek üzere Yö

netmeliğe ekli örneğe uygun olarak her ay aylık satış listesi düzenler (Ek:3). 
Aylık satış listesinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur: 
1) Düzenleyen mağazanın adı, 
2) Eşyanın cinsi, kod numarası ve satılan miktar, 
3) Listenin ait olduğu dönem. 
Aylık satış listesi nizamı 
Madde 2 4 — Aylık satış listeleri her ay satılan eşyaya ilişkin satış belgesi esas alına

rak düzenlenir. Aylık satış listeleri biri asıl 3 örnek düzenlenir ve listenin aslı en geç müte
akip ayın 3 üncü günü akşamına kadar mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne ve
rilir Bir örneği depoya gönderilir, bir örneği de satış mağazasında saklanır. 

Eşya yollama kağıdı 
Madde 2 5 — Aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan mağazadan mağaza

ya, depodan mağazaya ve mağazadan depoya eşya şevkinde Yönetmeliğe ekli örneğe uygun 
Eşya Yollama Kağıdı kullanılır. (EK : 4) 

Eşya yollama kağıdında bulunacak bilgiler 
Madde 26 — Eşya yollama kağıdı her takvim yılı başından itibaren birden başlaya

rak teselsül ettirilir ve aşağıdaki bilgileri içerir: 
1) Düzenleme tarihi ve sıra numarası, 
2) Eşyanın ait olduğu gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı ile depo ve mağazanın 

ismi, eşyayı teslim alanın adı, soyadı ile imzası, 
3) Eşyanın kod numarası, cinsi, adet veya miktarı, 
4) Eşyayı teslim alan mağaza görevlisinin adı, soyadı, ya da tanıtıcı işareti. 
Stok cetveli 
Madde 2 7 — Stok cetveli, gerek depo gerekse mağazada dörder aylık dönemler iti

barıyla Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında dönem başı mevcudunu göstermek üzere Yönetme
liğe ekli örneğe uygun olarak iki nüsha olarak düzenlenen bir cetveldir (Ek:5). Düzenlenen 
stok cetvellerinin bir nüshası bağlı bulunan gümrük müdürlüğüne verilir, diğer nüshaları da 
mağaza veya depoda saklanır. 

Stok cetvelinde aşağıdaki bilgiler bulunur: 
1) Mağazanın veya deponun adı ve cetvelin ait olduğu dönem, 
2) Dönem başındaki eşya cinsi ile mevcudu, dönem içinde giren ve çıkan eşya mik

tan ve dönem sonu mevcudu. 
Eşya kod numarası ve cinsine göre sütunlara ayrılmış stok cetvellerinde, dönem başı 

mevcudu ile dönem sonu mevcudu tek kalemde, dönem içinde giren ve çıkan ise ayrı ayrı 
gösterilir. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 8 
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Depoya eşya alınması 

Madde 28 — Depoya eşya konulması işlemleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda ve 
Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen esaslara tabidir. 

Depodan eşya çıkarılması 

Madde 29 — Depodan diğer bir depoya eşya, gümrük beyannamesi ile sevk edilir. 
Bunun için düzenlenecek üç nüsha beyannamenin bir nüshası eşyayı sevk eden gümrük 
müdürlüğünde kalır, iki nüshası eşya ile birlikte gönderilir. Varış gümrüğünce eşyanın depo
ya alınmasından sonra beyannamenin bir nüshası alıkonulur, diğer nüsha eşyayı sevk eden 
gümrük müdürlüğüne iade edilir. Eşya varış yerindeki depoya gümrük beyannamesi düzen
lenerek alınır. Tasdikli beyanname nüshasını alan eşyanın sevk edildiği gümrük müdürlüğün
ce gerekli kayıt işlemleri Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre yapılır. 

Depodan aynı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan mağazaya eşya şevki için 
4 nüsha eşya yollama kağıdı düzenlenir. Eşya yollama kağıdının bir nüshası depoda 
kalır diğer nüshalar eşya ile birlikte gönderilir. Üç nüshası da ilgili gümrük memuru ye 
mağaza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra, bir nüshası, mağazada bırakılır, bir nüs
hası, depoya gönderilir ve depoda kalan ilk nüshaya eklenir, son nüsha da gümrük müdürlü
ğünün manifesto servisine verilir ve manifesto servisince eşya yollama kağıdı ait olduğu be
yannameye eklenir. Eşya yollama kağıdı muhteviyatı eşya, mağazaya gümrük müdürlüğünün 
görevlendireceği gümrük veya muhafaza memurunun refakatinde sevk edilir. 

Ayrı ayrı beyannamelere kayden depoya alman eşyanın şevki durumunda eşyanın ait 
olduğu her bir gümrük beyannamesinin tarih ve sayıs ın ın ayrı ayrı eşya yollama kağıdında 
belirtilmesi zorunludur. 

Depodan aynı gümrük idaresi denetimi altında olmayan bir mağazaya eşya gönderil
mesi halinde gümrük beyannamesi düzenlenir. 

Mağazaya gönderilen eşyanın depoya iadesi mümkündür. Bu maddede yazılı esas
lar mağazadan depoya eşya iadesinde de geçerlidir. Firmanın deposundan ancak kendi mağa
zasına eşya sevki yapılabilir. Satışına izin verilmeyen eşya depodan satış mağazasına sevk 
edilemez. 

Mağazaya eşya alınması ve mağazalar arası nakil 

Madde 30 — Gümrük beyannamesi veya eşya yollama kağıdı ile mağazaya gelen eş
ya bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde kayıt altına alınır. 

Bir firmanın farklı gümrük müdürlüğü denetimi altında bulunan bir mağazasından bir 
diğer mağazasına eşya nakli gümrük idaresinin iznine bağlıdır. 

Mağaza işletmeciliği yapan firmaların deposundan, mağazasına veya mağazasından, 
deposuna veya deposundan, deposuna veya mağazasından, mağazasına yapılan eşya nakli 
esnasında eşyaya isabet eden gümrük vergileri toplamının ilgili firmanın mağazalarının tama
mı için verilmiş olan toplam teminat tutarını aşması halinde aşan kısım için ayrıca teminat 
alınır. 

Söz konusu eşya için bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirti
len işlemler yapılır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 
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Eşyanın satışı 
Madde 31 — Mağazadan eşya satışı bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen 

belgeler ile Türk Lirası veya konvertibl yabancı para cinsinden her türlü ödeme aracıyla aşa
ğıda sayılan kişi ve yerlere yapılır. 

a) Yolculara Eşya Satışı: Satışın bizzat yolcuların kendisine yapılması esastır. 
Vekalet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılması mümkün de
ğildir. 

Yolculara satılan eşyanın vergiye ya da bandrole tabi olması halinde, verginin ya da 
bandrolün tahsil edildiğine dair belge mağaza görevlisine ibraz edilmeden eşya teslim edil
mez. 

b) Gemi ve Uçaklara Eşya Satışı: Yabancı ülkelere sefer yapan gemi ve uçaklarda sa-
tışa sunulacak eşya; mağazalardan e ş y a n ı n cins ve miktarını gösteren "Talep Formu"na isti
naden yetkili bir personel (uçak ve/veya gemi kaptanı, kabin amiri ya da gemi katibi) tara
fımdan teslim alınır-. Teslim edilen eşya için her bir sefer itibarıyla tek bir satış belgesi düzen
lenir. Satılan e ş y a n ı n kod numarasını, nev'ini, miktarım ve satış f iya t ın ı gösteren üç örnek lis
te düzenlenerek listenin hu örneği satış belgesi ile birlikte alıcıya verilir. Listenin bir örneği 
satış belgesinin mağazada kalacak örneğine eklenir, üçüncü örneği ise saklanmak üzere güm
rük müdürlüğüne ibraz edilir. 

c) Yat Sahiplerine Eşya Satışı: Yat sahipleri, yat limanlarında mağazalardan satın al
dıkları eşya için düzenlenen satış belgelerini gümrük müdürlüğüne ibraz ederek gümrük be
yannamesi düzenlettirmek zorundadırlar. 

d) Yabancı devletlerin veya uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilcilikleri ve 
mensupları ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına Dışişleri Ba-
kanlığınca düzenlenmiş Büyükelçilik Mektupları (Takrir) ile satış yapabilir. 

Sarf malzemeleri 
Madde 32- Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarında satışa sunulan e ş y a n ı n 

tanıtımında kullanılan ve alıcıya bedelsiz olarak sunulan testerler ile satılan eşyanın konuldu
ğu ambalaj malzemelerine mağazada satılan diğer mallara uygulanan işlemler uygulanmaz. 

Personele ait giriş ve kimlik kartına ilişkin işlemler 
Madde 33 — Gümrük müdürlüğünce d a i m i giriş kartlarının verilmediği durumlarda 

bu kartı vermeye yetkili birimler, yolcu muayenesinin yapıldığı yerlere yönelik verilecek 
izinlerde veya bu kartların iptalinde gümrük müdürünün görüşünü alırlar. 

Denetim ve müeyyide 
Madde 34 — Depo ve mağazalar gümrük müfettiş ve müfettiş muavinlerinin, güm

rük kontrolörleri ve stajyer gümrük kontrolörleri ile gümrük müdürü ve yetkili memurlarının 
ve Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kişilerin inceleme ve denetimine tabidir. Mağaza ve depo 
yetkilileri, bu yerleri inceleme ve denetim elemanlarının talepleri halinde derhal açmaya, her 
türlü kolaylığı göstermeye ve istenen bilgi ve belgeleri vermeye mecburdur. Buna riayetsiz
lik halinde mağaza veya depo, denetim ve inceleme yapanlarca istenen hususlar yerine geti
rilinceye kadar geçici olarak kapatılır. İstenilen hususlar yerine getirildiğinde derhal açılır. 

Bu yerlerde yapılacak denetim ve soruşturma sonucunda tespit edilen aksaklıklar için 
ilgililer hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Belirtilen mevzuata aykırılıklar 
nedeniyle mağaza veya depo, denetimi yapan kişilerce 10 güne kadar kapatılabilir. Kapatma 
kararı, kapatma nedenleriyle birlikte en seri haberleşme aracı ile kapatma süresi de belirtil
mek suretiyle Gümrük Müsteşarlığına bildirir". Gümrük Müsteşarlığı kapatma suresini 3 aya 
kadar uzatmaya ve gerekirse açılış izninin iptaline yetkilidir Gümrük Müsteşarlığından ka
patma süresinin uzatıldığına ilişkin bir talimat alınmamış olması halinde ilgili gümrük idare
si geçici kapatma süresinin bitimini izleyen gün mağazanın açılışına izin verir. 
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Yetkililerce denetim ve soruşturma yapılıyor olması. Devlet alacağım koruyucu ted
birler alınması, firmanın gümrük müdürlüğüne karşı sorumluluğunu kaldırmaz. 

Bu Yönetmelikle gümrük müdürlüğüne İbrazı öngörülen belgeleri zamanında ibraz 
etmeyen mağaza veya depo, bu belgeler verilinceye kadar gümrük müdürünce kapatılabilir. 
Üst aramasına karşı koyan veya gümrük nizamlarına uymayan personelin daimi giriş kartı 
gümrük müdürü tarafından iptal edilir veya iptali hususunda gerekli girişimlerde bulunulur. 

Yıllık sayım 
Madde 35 — Depo ve mağazanın yıllık normal sayımları 4458 sayılı Gümrük Kanu

nu ile Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yapılır. De
po ve mağaza sayımlarında bulunacak heyete ilgili gümrük müdürü tarafından tayin edilecek 
en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder. 

Fazla ve noksanlıklar ile mevzuata aykırı satışlar 
Madde 36 — Firmalar yıl sonunda mağaza ve depo mevcutlarına ilişkin bir listeyi 

gümrük idaresine verir. Gümrük idaresince her yıl firmalar tarafından verilen liste göz önün
de bulundurmak suretiyle buralardaki eşya sayılır. Eşyanın kısa sürede sayılamayacak ol
ması halinde, bunların örnekleme yöntemiyle sayılmaları mümkündün 

Sayım sonunda tespit edilen fazla ve noksanlıklar hakkında gümrük mevzuatı hüküm
leri dogrultusunda aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır: 

Mevcut kayıtlar ile sayım sonunda tespit edilecek miktarlar arasında fark bulunduğu 
takdirde noksan ve fazlalıkların sebebi araştırılır. 

a) Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri tah
sil edilir. 

b) Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli ne
denlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, söz konusu eşya, 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 ila 180 inci maddeleri hükümleri uyarınca tasfiyeye ta
bi tutulur. 

Ayrıca yukarıda belirtilen fıkraların uygulanmasında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 
236 ncı maddesine göre de işlem yapılır. 

Yapılan inceleme ve denetlemeler sonucunda, hak sahibi olmayan kişilere yapıldığı 
ya da hak sahiplerine olmakla birlikte limit üzerinde gerçekleştiği belirlenen satışa ilişkin 
eşya da noksan çıkan eşya addedilerek işlem yapılın Bu tür eşyanın gümrük vergileri tahsil 
edilir. Ayrıca limit fazlası veya hak, sahibi olmayan kişilere yapıldığı anlaşılan her birk satış 
için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 236 ncı maddesine göre işlem yapılır. Konunun 4458 
sayılı Gümrük Kanunu ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hüküm
leri ile bu Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümlerine muhalefet teşkil etmesi halinde gereği 
ayrıca ifa edilin 

Usulsüzlüklere ilişkin cezalar 
Madde 37 — 
a) Gümrük antrepolarının 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen gerekli teknik 

donanımlarında noksanlık bulunması, 
b) Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte fir

malar tarafından kayıtlara geçirilmemesi. 
Hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasında be

lirtilen tutarın iki katı usulsüzlük cezası uygulanır 
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Gümrük idaresinin görevleri 

Madde 38 — Gümrük müdürlükleri bu Yönetmelik hükümlerine göre kendilerine 
tevdi edilen belgeleri muntazam bir şekilde saklar; Yönetmelik hükümlerinin gereği gibi uy-
gulanmasının sağlanması, tespit edilebilecek aksaklıkların zamanında giderilmesi ve tedbir
lerin alınması amacıyla depo ve mağazaya ait işlemleri sürekli olarak izler. 

Taşıt yoğunluğu ve yolcu durumuna göre mağazanın günün hangi saatinde açık tutu
lacağı ilgili gümrük idaresince tespit edilir. Bu saatler dışında mağaza açık bulundurulamaz 
ve satış yapılamaz. Yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, yabancı 
devletlerin veya uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ve mensuplarına eş
ya satabilecek mağazalar normal mesai saatleri içinde satış yaparlar. 

Fazla mesai 

Madde 39 — Depo ve mağaza işleten kuruluşların talebi halinde. Gümrük Kanunu
nun 219 uncu maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

Yürürlükten Kaldırılan hükümler 

Madde 40 — 22/7/1999 tarihli ve 23763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Güm
rük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Yönetmeliği ekleri ile birlikte yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Geçici madde 

Madde t — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, bu yönetmeli
ğin yürürlükten kaldırıldığı yönetmelik hükümlerine göre uygulamaya geçilmesi zorunlu olan 
otomasyon sistemine geçmemiş olan firmalar en geç 31/12/2000 tarihine kadar bu yükümlü
lüğü yerine getirmek zorundadır. 

Geçici madde 

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce depo ve mağaza açma 
ve işletme izni almış olanların (yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası için izin almış 
olanlar hariç) bu izinleri başka bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın geçerli olmaya devam 
eder. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik ile yürürlükten kalkan 22/07/1999 tarihli ve 23763 sayı
lı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Yö
netmeliği uyarınca faaliyette bulunan Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları, 
S/2/2000 tarihinden önce yurda giriş yapan ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu mad
desinin 7 nci fıkrası uyarınca gümrük vergilerinden muaf olarak ev eşyası ithal etmeye hak 
kazanmış olanların bu haklarını yurda giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç 6 ay içinde bu 
mağazalardan eşya almak suretiyle kullanabilmelerini sağlamak üzere 5/8/2000 tarihine ka
dar faaliyetlerine devam edebilir. 

Yürürlük 

Madde 41 — Bu Yönetmelik 5/2/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. " 

Yürütme 

Madde 42— Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu 
Bakan yürütür. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 
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GÜMRÜK HATTI DIŞI E Ş Y A SATIŞ MAĞAZASI VE DEPOSU AÇMAK 
İSTEYENLERDEN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

açmak istediğimiz mağaza/depo için Gümrük 
Müsteşarlığınca verilecek izne karşılık; 

1- Mağaza ve depoya konulacak eşya ve maddeler konusunda Kanun, 
Yönetmelik ve talimat hükümlerine ve Gümrük Müsteşarlığı'nın bu husustaki 
tebliğlerine tamamen riayet etmeyi, getirdiği yükümlülükleri aynen kabul etmeyi, 

2- Mağaza açma izin yazısının tarafımıza tebliğ tarihini izleyen günden 
İtibaren 6 (altı) ay içinde faaliyete geçmeyi, 

3- Mağaza veya depoya Konulacak eşya ve maddeler için gümrük idaresince 
Gümrük Kanunu uyarınca aranacak vergi ve cezalarına karşılık olarak Gümrük 
Müsteşarlığınca belirlenen tutardaki teminatı vermeyi, 

4- Depo kapılarının görevli gümrük memurları tarafından kilitlenerek mühür 
altına alınması sırasında tutulacak müşterek zabıt varakasını imza etmeyi ve 
deponun sair menfezlerini mal ithal ve ihracına veya hâriçten bir kimsenin girip 
çıkmasına meydan vermeyecek surette kapatmayı veya örmeyi, 

Eşyanın iyi saklanması, yangından korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için 
gerekli önlemleri almayı, 

5- Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş, Müfettiş Muavinleri, Gümrük Kontrolörleri 
Stajyer Gümrük Kontrolörleri ile Gümrük İdaresi Amir ve yetkili memurlarının ve 
Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kişilerin talepleri halinde mağaza ve depoyu derhal 
açmayı, her türlü kolaylığı göstermeyi,ve istenen bilgi ve belgeleri vermeyi, 

6- 5 inci maddede belirtilen kişilerin yaptığı denetim ve yapılan sayımlar 
sonunda noksan bulunan eşyanın vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para 
cezasını derhal ödemeyi aksi halde verilen teminattan mahsup edilmesine itiraz 
etmemeyi, 

7- Sayım sonucunda kayıtlara göre eşyanın fazla çıkması durumunda 1918 
sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 177 ila 180 inci 
madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra fazla çıkan eşyaya ait 
vergilerin tutan kadar para cezası alınmasına itiraz etmemeyi, 

8- Yukarıdaki maddeye göre yapılacak kontrol, yoklama ve teftişlerde hazır 
bulunmayı veya temsilen bir memur veya bir görevli bulundurmayı aksi takdirde 
denetime yetkili kişilerin denetim veya sayım sonucu ile yaptırılacak yoklama ve 
kontrol neticesini kabul etmiş sayılmayı, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13 
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9- Eşyanın antrepoya giriş sırasında vazifeli muayene memurunca huzurumda 
(huzurumuzda) tespit edilerek antrepo liste beyannamesinin, tahakkuk tablosunda 
gösterilen ve tarafımdan (tarafımızdan) "uygundur" şerhi ile imza ve tasdik edilecek 
olan cinsi, nevi ve vasıfları ile gümrük vergisine esas teşkil eden miktarları üzerinden 
gümrük idaresine karşı sorumlu bulunmayı, antrepoya alındıktan sonra eşyanın liste 
beyannamesinde, yazılı evsafında veya herhangi bir sebeple miktarında meydana 
gelen bozulma ve fireden dolayı bir hak iddia etmemeyi, 

10- Mağazaya veya depoya eşya alınıp çıkarılması için 
gümrüğünden gönderilecek görevli memurlara harcırah mevzuatı hükümlerine göre 
yol masrafları ile gündeliklerini peşinen ödemeyi, bu memurların resmi tatil 
günlerinde veya mesai saatleri dışında çalıştırılması gerekli görüldüğü takdirde 
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine göre fazla mesai ücretlerini de keza peşin olarak 
gümrük veznesine yatırmayı, 

11- Mağazaların bulunduğu bölgede açılacak gümrük idarelerinde 
görevlendirilecek gümrük memurlarının fazla mesai ücretlerini Gümrük mevzuatında 
belirtilen esaslar dairesinde yatırmayı, 

12- Mağaza ve depodan alınıp çıkarılan eşya hakkında Gümrük Hattı Dışı 
Eşya Satış Mağazaları ve Depoları ,Yönetmeliğinde.yazılı kayıt ve belgelerle gümrük 
idaresinin bu hususta lüzum göstereceği diğer kayıt ve belgeleri tutmayı, 

13- Mağaza ve depoyu Gümrük Müsteşarlığı'nın izni olmadan devir etmemeyi, 

14- Yukarıdaki şartlara ve Gümrük Kanunu ile Yönetmeliğindeki esaslara 
riayetsizlik dolayısıyla Gümrük Müsteşarlığının, vermiş olduğu mağaza ve depo 
açma iznini iptal edebileceğini, Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları 
Yönetmeliğindeki esaslara göre mağaza veya depoyu kapatabileceğini bildiğimizi, 
bu şekilde kapatılacak mağaza ve depoda mevcut eşyayı derhal yurda ithal 
edemediğimiz takdirde her türlü masraf tarafımıza ait olmak üzere Gümrük 
Müsteşarlığının izniyle göstereceği bir genel antrepoya kaldırmayı veya aktarmayı 
veya transit etmeyi ve bu işlem bitinceye kadar gümrük idaresine karşı 
sorumluluklarımızın devam edeceğini ve bütün bunlardan dolayı gümrük idaresinde 
hiç bir talep ve iddiada bulunmayacağımızı, 

Kabul ve taahhüt eyleriz. 

Taahhütnameyi Verenin 
Adı Soyadı veya ünvanı 
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EK:2 

SATIŞ LİSTESİ 

Ait Olduğu satiş belgesinin 
tarih ve no. su 
Mağazanm Adı Tarih : 

Kod No. Eşya Cinsi Satılan Miktar Tutar 

1 
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A Y L I K S A T I Ş L İ S T E S İ 

Mağazanın Adı: 

EK:3 

AitCHdugaDSnem: 

Tarihi 

Kod No E$ya Cinsi >^ Satılan Miktar 

-
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EK. 4 

Mağaza veya Deponun 
Adı 

Tarih / / 
Sıra No 
Gideceği Mağaza veya Depo ; 

Teslim Alanın 
Adı Soyadı 
İmzası 

Sıra No Eşyanın Cinsi Miktar Kod No Ait Olduğu Beyanname Tarih ve Sayısı 
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EK:5 

STOK CETVELİ 

Mağaza veya Depo 
Adı 

Ait Olduğu Dönem: 

Kod 
No. 

Eşya 
Cinsi 

t^önem Ba$ı 
Mevcudu 

Dönem İçinde Dönem Sonu 
Mevcudu 

Kod 
No. 

Eşya 
Cinsi 

t^önem Ba$ı 
Mevcudu 

Giren Çıkan 

Dönem Sonu 
Mevcudu 

-

-
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İstanbul Üniversitesinden: 
İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

Yönetmeliği 
Kapsam ve Dayanak 
Madde 1 — Bu Yönetmelik İstanbul Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma 

ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 5/7/1983 tarih ve 18098 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 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 İşletmesi'nin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşa

ğıda gösterilmiştir. 
a) Yükseköğretim Kurumlan dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafın

dan talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, 
konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak, 

b) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde, insan, hayvan, bitki ve 
her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameli
yat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hiz
metler yapmak, bu amaçla yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri, uygulama ec
zanesi, kreş ve gündüz bakım evleri işletmek ve sağlık bilimleri ile ilgili, eğitim programla-
rı düzenlemek, ilaç üreticilerinin çeşitli nedenlerle imha etmek istedikleri ilaçlan, kimyasal-
ları "1262 sayılı kanuna" göre imha etmek bu yolla elde edilen ürünleri pazarlamak, 

c) Birimlerin faaliyet alanı ile ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, 
fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, restorasyon, radyo-TV dahil yayın faaliyetleri yapmak 
ve raporlar düzenlemek, 

d) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği, insan 
sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve raporlar düzenlemek, 

e) Yetiştirilecek veya üretilecek her türlü bitkisel, hayvansal ve mineral nitelikte ürün-, 
lerle ilgili mal ve hizmet üretiminde bulunmak, etolonaj, tarla ve bahçe bitkilerinin muaye
nesi ile gerektiğinde bunların tedavisi, plan, proje teknik tarım araçlarının deneyleri, prototip 
yapımı ve benzeri ile bunlara ilişkin raporları düzenlemek, tarımsal sorunlara çözüm getire
cek uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kulla
nımını sağlamak, bu yolla elde edilen ürünleri pazarlamak, 

f) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet 
üretmek, elde edilen ürünlerin önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satıl
ması için satış ve teşhir yerleri açmak, 

g) Faaliyet alanı ve konularında bilgisayar teknolojisine dayalı yazılım, donanım, ile
tişim hizmetlerini (internet, web dahil) sunmak, 

h) Üniversitenin egitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve ya
yım hizmetlerini yapmak, 

i) Her türlü ağaç, metal, çini, seramik, model, tasarım, denetim, mekanik deneyler, 
tekstil, dericilik, atölyeleri hizmetleri vermek, kalite kontrolü yapmak, her türlü mekanik 
elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa et
mek, 

j) Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programlan ve ya
rışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu 
amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları düzen
lemek ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek. 



Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2000-Sayı: 23989 

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

mludur. İta amiri Rektör'dür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde ardımcılarına, de
kanlara, enstitü, yüksekokul, araştırma've uygulama merkezi müdürlerine devredebilir. 

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerim uygun gördüğü Ölçüde, kuracakları yürütme 
kumluna devredebilir. Yürütme kurulu. Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör 
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü olabilir) ve bir sayman olmak 
üzere beş kişiden oluşur. 

Sermaye Limiti 
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 106.480.000 TL dir. 
Uygulanacak Hükümler 
Madde S — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler 
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile aşağıdaki Yönetmelikler yürür

lükten kaldırılmıştır. 
a) 17/9/1984 tarih ye 18518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Fen 

Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
b) 16/7/1984 tarih ve 18460 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye işletmesi Yönetmeliği, 
c) 11/7/1984 tarih ve 18455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Or

man Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
ç) 14/7/1984 tarih ve 18458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İs

tanbul Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
d) 12/7/1984 tarih ve 18456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
e) 7/11/1984 tarih ve 18568 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Dişhekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
f) 2/11/1984 tarih ve 18563 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ec

zacılık Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
g) 8/7/1984 tarih ve 18452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ve

teriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
h) 26/3/1985 tarih ve 18706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
ı) 20/9/1984 tarih ve 18521 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hu

kuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
i) 15/8/1984 tarih ve 18490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İk

tisat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
j) 28/6/1984 tarih ve 18445 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş

letme Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
k) 27/6/1984 tarih ve 18444 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Si

yasal Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 
1) Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü olarak 27/6/1984 tarih ve 18444 sayılı Res

mî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 10/1/1996 
tarih ve 22519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
Coğrafya Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Beşinci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dan Yönetmelik (istanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği 
Enstitüsü), 
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Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. 

m) Su Ürünleri Yüksekokulu olarak 5/4/1985 tarih ve 18716 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 10/1/1996 tarih ve 
22519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Su Ürünleri 

Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin A d ı n ı n ve Bazı Maddelerinin Değiş-
tirilmesine Dair Yönetmelik (Su Ürünleri Fakültesi), 

n) 5/5/1985 tarih ve 18745 s a y ı l ı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Film 
Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 10/11/1986 tarih ve 19217 sayılı Resmî Ga
zete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile, 10/3/1988 tarih ve 19750 sa-
yılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, 

o) 20/10/1985 tarih ve 18904 s a y ı l ı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (Ünisam) Döner Sermaye İşlet
mesi Yönetmeliği, 

ö) 10/2/1989 tarih ve _20076.sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
-Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

p) 29/12/1989 tarih ve 20387- s a y ı l ı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

r) 10/6/1990 tarih ve 20544 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Tıbbi Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye işlet
mesi Yönetmeliği, 

s) Basın-Yayın Yüksekokulu olarak 14/6/1987 tarih ve.l9487,sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 10/1/1996 tarih ve 
22519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu 
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Yönetmelik (İletişim Fakültesi) 15/12/1990 tarih ve 20726 sayılı Resmî Gazete'de yayımla
nan yönetmelik değişikliği, 

ş) 2/10/1988 tarih ve 19947ayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ad-
li Tıp Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

t) 13/5/1994 tarih ve 21933 s a y ı l ı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi 
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

u) 1/10/1988 tarih ve 19946 s a y ı l ı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 
Kardiyoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

ü) 26/12/1988 tarih ve 20031_sayı l ı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Onkoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 

v) 29/5/1991 tarih ve 20885 s a y ı l ı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe güren 
Göz Hastalıkları, Kornea Transplantasyonu Uygulama ve Araştırna Merkezi Döner Serma
ye İşletmesi Yönetmeliği. 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşlet
melerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesi
ne devredilir 

Geçici Madde 2 •— Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İstanbul Üniversitesi 
Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri bünyesinde mevcut döner 
sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar es
ki mevzuat hükümlerinin uyğulanmasına devam olunur. 

Yürürlük 
Madde 7 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönet

melik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 



Sayfa .22 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2000 - Sayı: 23989 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22 

Tebliğler 

Maliye Bakanlığından : 

2000 Yıl ı Bütçe Uygulama Talimatı 
(Sıra No: 6) 

Bütçe aç ı l a r ın ı ve enflasyonu düşürme programının başarıya ulaşması, 
kaynakların akıla, etkin ve disiplinli kullanılması esasına dayanan bütçe 
uygulamalarına bağlıdır. Buna yönelik olarak 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu ile çeşitli tedbirler öngörülmüştür 

Bu çerçevede söz konusu Kanunun 53 üncü maddesinin (a) bendinde; 
"Kamu kurum ve kuruluşlarının makam ve servisler itibariyle demirbaş 
kullanım süreleri ve standartları, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığınca 
belirlenen standartlar da dikkate alınarak. Devlet 'Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü Ana Statüsüne göre oluşturulan Bakanlıklararası 
Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenir" hükmü ile (b) bendinde de; 
"Genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar ve fonların birbirleri arasında eşya ve levazım devrine 
ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca düzenlenir." hükmüne yer verilmiş 
ve Kanunun "Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler" başlıklı 69 uncu 
maddesinin (g) bendinin 9 numaralı alt bendinde ise 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununun eşya ve levazım devrine ilişkin 53 üncü maddesinin 2000 
Mali Yılında uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Bu düzenleme ile bir yandan kamu kurum ve kuruluşlarınca demirbaş 
kullanımındaki lüks ve israfın önlenmesi amacıyla standardizasyona gidilirken; 
diğer yandan ellerinde bulunan ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın özellikle yeni 
kurulan birimler ile okul ve hastane gibi kuruluşların ihtiyaçlarının ödenek 
kullanılmaksızın karşılanması amaçlanmaktadır. 

A - Demirbaş Standardizasyonu 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel İdare ve 
belediyeler, döner semayeli kuruluşlar, fonlar, bağımsız bütçeli idareler, 233 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşebbüs, kuruluş, 
müessese ve bağlı ortaklıklar (bankalar hariç) demirbaş standardizasyonu ile ilgili 
olarak bu talimatla yapılan düzenlemelere uyacaklardır. 

Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenen demirbaş standartları, 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce Resmi Gazetede ilan edilmek 
suretiyle duyurulacak ve bu standartlara uygun demirbaşlar, Devlet Malzeme 

, Ofisi Malzeme Katalogu ile Malzeme ve Fiyat Listelerinde makam ve servisler 
itibarice ayrıntılı olarak gösterilecektir. 
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B - Eşya ve Levazım Devri 

Bütçe Kanununun 53 üncü maddesinin (b) bendi hükmüyle, genel bütçeli 
daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve 
fonlarda ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın (taşıtlar hariç) birbirleri arasında 
herhangibir bedel ödenmeksizin devrine imkan sağlanmıştır. 

Buna göre, kuruluşlar arasındaki eşya ve levazım devri aşağıda belirtilen 
esas ve usullere göre yapılacaktır. 

1) Kayıtlara alınış tarihi itibariyle 3 yılını tamamlamayan veya bu süreyi 
tamanladığı halde bakım, onarım ve nakliye masrafları açısından ekonomik 
olmayan eşya ve levazım kuruluşlar arasında devredilmez. 

2) Birbirlerine eşya ve levazım devredecek olan kurum ve kuruluşlar 
arasında bir protokol düzenlenir. Bu protokolde; devredilecek olan eşya ve 
levazımın cins, miktar, özellik ve değerleri ayrı ayrı belirtilir. 
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Kamu kurum ve kuruluşları ilgili ihale mevzuatlarına göre, gerek Devlet 
Malzeme Ofisinden, gerekse piyasadan yapacakları demirbaş alımlarında bu 
standartlara uyacaklardır. 

Standartlara uygun olsa dahi söz konusu demirbaşların vakıf, demek, 
birlik ve benzeri kuruluşlar ile özel kişilerden bedelsiz olarak temini yoluna 
gidilmeyecektir. 

Demirbaşlar farklı makamlarda görevli personelin kullanımına tahsis 
edilmeyecektir. 

Yönetici değişikliklerinde, yenilenme amacıyla döşeme demirbaş alımı 
yoluna gidilmeyecektir. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların ita amirleri ve konuyla ilgili diğer 
görevlileri demirbaş alımına karar vermeden önce, mevcutların ihtiyaca cevap 
verip vermediklerini titizlikle değerlendirecekterdir. 

İhale komisyonları, satın alınacak demirbaşların Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından yayımlanan standartlara uygun olup olmadığını kararlarında 
belirtecekler, Kabul komisyonları ise satın alınan bu ürünleri aynı standartlara 
uygunluk açısından inceleyerek kabul işlemlerini buna göre yapacaklardır. 

Daha rahat bir çalışma ortamının sağlanması için çalışma yerlerinde 
sade, gösterişten uzak ve en az yer tutan asgari sayıda eşya bulundurulacaktır. 

Kuruluşlar ellerinde bulunan ve standartlara uygun olmayan demirbaşları 
ekonomik ömürleri doluncaya kadar kullanacaklardır. 
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4y Devir konusu eşya ve levazımm kayıtlardan düşülmesi ve kayıtlara 
alınması Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre yapılır. 

C - Gayrimenkul Edinilmesi, Kiralanması ve Kullanılması 

Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı döner 
sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlar hizmetlini mevcut 
binalarında sürdürecekler ve hizmetin bu yederden yürütülmesi için gereken her 
türlü tedbiri alacaklardır. 

Yeni hizmet binası inşası, satın alınması ve kiralanması işlemi 
gerçekleştirilmeden önce, hazineye ait yerlerden yararlanma imkanı 
araştırılacaktır. 

Hazineye ait bir yerin bulunmaması halinde kiralanacak veya satın 
alınacak gayrimenkullerin, şehrin ana caddeleri, iş yerlerinin yoğun olduğu 
mahaller ve rantı yüksek semtlerden ziyade, bütçeye yükü daha az olacak 
bölgelerde olmasına azami özen gösterilecektir. 

Diğer taraftan, yeni açılacak hizmet binalarında, yönetici ve yardımcıları 
için aşın büyüklükte oda ve bölümler tefrik edilmeyecek, hizmet binalarının 
bûyük bölümü ana hizmet alanlarına tahsis edilecektir. Yerleşim düzeninde 
servis sistemine geçilmesi hedef alınarak, personelin her birine müstakil oda 
tahsisi yerine uygun sayılarda ve açık servislerde çalıştırılması sağlanacaktır. 

Bu Talimatın uygulanmasından ita amirleri, konuyla ilgili yetkili ve 
görevliler sorumludurlar. 

Tebliğ olunur. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24 

3 ) Eşya ve levazımdan kayıtlı değeri 500 milyon liranın altında olanlar 
ikinci derece ita amirlerinin. 500 milyon lira İle 10 milyar lira arasında olanlar ilgili 
Bakanın (üniversitelerde Rektörün) onayı. 10 milyar lira ve daha fazla olanlar ise 
ilgili Bakanın onayına istinaden Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel 
Müdürlüğü) uygun görüşü ile devredilir. (Yukarıdaki rakamlar, bir yıldaki toplam 
değeri ifade eder.) 
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Maliye Bakanlığından: 

Milli Emlak Genel Tebliği 
(Sıra No 245) 

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk 
Vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi yapmak üzere 1991 yılında 
başlatılan çalışmalar çerçevesinde başvuruda bulunanların bir kısmı konut sahibi 
olmuş, bir kısmına yatırdıkları avans tutarları geri ödenmiş, büyük bir kısmı ise 
bugüne kadar konut sahibi olamamıştır. . 

Bu nedenle. Devlet tarafindan başlatılan bu uygulama dolayısıyla, avans 
ödemesinde bulunan ve bugüne kadar konut sahibi olamayan vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 28.12.1999 tarih ve 4494 sayılı 2000 
Mali Yılı Bütçe Kanununun 58 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer 
verilmiştir. 

"Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk 
Vatandaşlığına alınanlardan, konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda 
bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış olanların 
(avansları iade edilenler hariç) kurdukları kooperatiflere, mülkiyeti Hazineye 
ait arsa ve arazileri, metrekare değeri ikiyüzbin Türk Lirasından aşağı 
olmamak üzere harca esas değerinden satmaya; satış bedelinden, avansın 
yatırıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Alman Markı alış kurundan 
karşılığının, satışın yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası Alman Markı 
alış kuru karşılığı Türk lirasına çevrilerek bulunan tutan mahsup etmeye ve 
bu konudaki esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir." 

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak mülkiyeti Hazineye ait arsa 
ve arazilerin; üyeleri bu maddede belirtilen hak sahiplerinden oluşan 
kooperatifleri satışında aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması 
gerekmektedir. 

1- SATIŞIN YAPILACAĞI TÜZEL KİŞİLİK VE SATIŞ ŞEKLİ 

1.1. Tüzel Kişilik 

Söz konusu maddede geçen kooperatif deyimi; 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa göre. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ana sözleşme 
hükümleri çerçevesinde bu amaçla kurulan ve üyeleri Bulgaristan'dan zorunlu 
göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk Vatandaşlığına alınanlardan oluşan sınırlı 
sorumlu konut yapı kooperatiflerini ifade etmektedir. 

Yürütme İdare Bölümü Sayfa : 
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1.2. Satış Şekli 

Hazine taşınmaz mallarının; Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve 
daha sonra Türk Vatandaşlığına alınanların üye olduğu kooperatiflere, bedeli 
peşin ödenmek suretiyle doğrudan satışı yapılacaktır. 

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE EKLENECEK BELGELER 

2.L Başvuru Şekli 

Satış talebi; 1989 yılında Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan ve 
daha sonra Türk Vatandaşlığına alınanlardan konut veya arsa sahibi olmak üzere 
başvuruda bulunarak öngörülen avansı açılan banka hesaplarına yatırmış 
olanların adına hiçbir hak sahipliği (Devletçe verilmiş haklardan hiçbir 
hissesi) bulunmayanların üye olduğu kooperatifler tarafindan uygulamanın 
2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile sınırlı olması dolayısıyla 01. tarihine 
kadar ilgili yerlere dilekçe ile yapılacaktır-. 

2.2. Başvuru Yeri 

Kooperatifler; Hazineye ait taşınmaz malları satın alma taleplerini, 
taşınmaz malların bulunduğu defterdarlık veya malmüdürlüklerine 
yapacaklardır. 

2.3. Eklenecek Belgeler 

Kooperatifler; satın alma taleplerine ilişkin dilekçelerine; kooperatif üye 
listesi ile birlikte, üyelerinin her birine ait; 

a) Bulgaristan'dan Ülkemize göçmen olarak geldiklerini ve daha sonra 
Türk Vatandaşlığına kabul edildiklerine ilişkin ilgili bakanlıktan alınacak 
belgeleri, 

b) Konut veya arsa sahibi olmak üzere başvuruda bulunarak öngörülen 
avansı açılan banka hesaplarına yatırıldığına ilişkin ilgili banka dekontlarını ve 
buna ilişkin olarak düzenlenmiş tasdikli bir listeyi, 

c) Adına Devletçe verilmiş hiçbir hak sahipliği bulunmadığına dair Devlet 
Bakanlığından ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüklerinden alınacak belgeyi, 

d) Varsa verilmesinde fayda olacağına kanaat getirilen diğer belgeleri, 
ekleyeceklerdir. 
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3-SATIŞA İLİŞKİN ESAS VE USULLER 

3,1 Konut Sayısının Belirlenmesi 

Hazine taşınmaz mallan; öncelikle, konut ve arsa sahibi olmak üzere 
başvuruda bulunulan illerle sınırlı olmak kaydıyla kooperatif merkezinin 
bulunduğu il sınırları dahilinde olacaktır. 

Hak sahiplerinin konut ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla satılacak 
Hazine taşınmaz mallan mevcut imar durumu da dikkate alınarak tespit 
edilecektir. Bu amaçla yetkili makamlarca onaylanmış 1/5000 ölçekli nazım 
ve/veya 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının bulunduğu ve konut yapımı 
için ayrılan alanlar seçilecektir. 

Bu alanlarda, satılabilecek Hazine taşınmaz mallarının bulunmaması 
halinde aynı şartlarla Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer il sınırları içinde 
yer alan Hazine taşınmaz mallan da satılabilecektir. 

Hazine taşınmaz mallan üzerinde belirlenen planlar doğrultusunda 
yapılabilecek maksimum konut sayısı, net 85 m2 lik kullanım alanı baz alınmak 
suretiyle hesaplanarak satış işleminden önce belirlenecektir 

Kooperatife satışı uygun görülen taşınmaz malın üzerinde kooperatif üye 
sayısından fazla oluşacak bağımsız bölümlerin mülkiyeti kat karşılığı paylaşım 
esasına göre %50 oranında Hazineye kalacaktır. 

3.2. Pazarlık Usulü İle Satış 

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere pazarlık usulü ile doğrudan 
ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden fazla 
kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif tercih 
edilecektir. 

3.3. Taşınmaz Malın Bedelinin Tespiti 

Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 2000 Mali Yılı Bütçe 
Kanununun 58 inci maddesinde İkiyüzbin Türk lirasından aşağı olmamak üzere 
harca esas değer üzerinden yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumda 
taşınmaz malların satış bedelinin tespitinde öncelikle harca esas değerin tespiti 
gerekmektedir. 

Harca esas değer; 02.07.1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 
üncü maddesine göre hesaplanacaktır. 
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3.5. Ferağ 

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içerisinde ilgilisi tarafından ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir. 

3.6. Devir Şartları 

a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına 
aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir. 

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin 
sonradan tespit edilmesi halinde verilen ger i alınır. Kişi bu durumda hiçbir 
hak talebinde bulunamaz. 
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Yapılan hesaplamalar neticesinde harca esas değerin, maddede belirtilen 
asgari bedelden aşağı olması halinde Hazineye ait taşınmaz malların satışında 
asgari m2 birim değeri olarak 200.000.- (İkiyüzbin)TL, aksi durumda ise harca 
esas değer dikkate alınacaktır-. 

3.4. Yatırılan Avans Tutarlarının Güncelleştirilmesi 

Söz konusu maddede; Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinden, 
daha önce öngörülen avansın bu amaçla açılan banka hesaplarına yatırıldığı 
tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kum cinsinden karşılığının, satışın 
yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru karşılığı Türk Lirasına 
dönüştürülerek mahsubu öngörülmüştür. 

Kooperatif üyeleri farklı tarihlerde ve farklı miktarlarda DM karşılığı 
Türk Lirası avans yatırmış olabilirler. Öncelikle yatırılan bu avanslar Hazine 
hesabına aktarılacaktır. 

Satış bedelinden mahsup edilecek tutar, avans olarak yatırılan tutarın 
Alman Markı karşılığının Hazine taşınmaz malının satıldığı tarihteki T.C. 
Merkez Bankası döviz alış kuru ile ç a r p ı m ı suretiyle hesaplanacaktır. 

Bu şekilde her bir üye için ayrı ayrı hesaplanan miktarlar toplanacak, 
böylece bulunacak toplam tutar; kooperatifin ödeyeceği taşınmaz mal satış 
bedelinden mahsup edilecek tutar olacaktır. 

Taşınmaz mal satış bedelinden mahsup edilecek tutar düşüldükten sonra 
kalan tutar satışın yapıldığı kooperatif tarafından bu tebliğde belirtilen esaslar 
çerçevesinde ödenecektir. 
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EK 

VEFA HAKKI SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR 

Defterdarlığı (bundan böyle idare olarak anılacaktır) 
ile Konut Yapı Kooperatifi (bundan sonra sadece kooperatif olarak 
anılacaktır). 

Madde 1- Konu 

İlimiz, İlçesi, Mahallesi/Köyünde,..̂ .. Yöresinde 
bulunan, pafta, ..ada,... parsel numaralı, ..m2 yüzölçümlü 
taşınmaz malın/malların TL bedelle, sıra nolu Milli 
Emlak Genel Tebliği hükümlerine istinaden aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 
kooperatife satışından ibarettir. 

Madde 2- Ödeme Şekli 

Taşınmaz malın bedeli peşin olarak ödenecektir. 
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3.7. Amaç D I Ş I Kullanım -

Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. 
Bu hususta mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca 
10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh verilir. 

Borçlar Kanununun 213 üncü maddesi uyarınca bu Tebliğ ekinde yer alan 
Vefa hakkına ilişkin sözleşme örneği resmi şekilde taraflar arasında düzenlenir. 

4-DİĞER HUSUSLAR 

Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ve bu Kanunun 74 ncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait 
Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, 
Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Tebliğ olunur. 

Ek: Vefa Hakkı Sözleşmesi 
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TARAFLAR 

SATICI ALICI 
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Madde 3- Satış Şekli 

Hazineye ait taşınmaz mallar, kooperatiflere pazarlık usulü ile 
doğrudan ve bedeli peşin alınarak satılacaktır. Aynı taşınmaz malı birden 
fazla kooperatifin talep etmesi durumunda en fazla bedeli teklif eden kooperatif 
tercih edilecektir. 

Madde 4- Ferağ 

Taşınmaz malın satış bedeli ile diğer giderlerin tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içerisinde ilgilisi tarafindan ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir. 

Madde 5-Devir Şartları 

a) Söz konusu kooperatiflere satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına 
aykırı olmamak şartıyla üyelerine kat mülkiyeti esaslarına göre devredilir. 

b) Devir yapılan üyeler adına Devletçe verilmiş başka bir hak sahipliğinin 
sonradan tespit edilmesi hâlinde verilen hak geri alınır. Kişi bu durumda hiçbir 
hak talebinde bulunamaz. 

Madde 6- Amaç Dışı Kullanım 

Bu amaçla yapılan satışlarda, taşınmaz mallar amaç dışında kullanılamaz. 
Bu hususta mal sahibi Hazinenin Medeni Kanunun 660 inci maddesi uyarınca 
10 yıl süre ile vefa hakkına sahip olduğu yönünde tapu kütüğüne şerh Verilir. 

Madde 7- Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Mali Yükümlülükler 

Taşınmaz mal/malların satışından ve iş bu sözleşmenin düzenlenmesinden 
doğan ve ödenmesi gereken her türlü vergi resim, harç ve benzeri mali 
yükümlülükler Kooperatife aittir". 

Madde 8-Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri 

Bu Taşınmaz mal/mallar ile ilgili her türlü uyuşmazlıklar; taşınmaz 
malın/malların bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerinde görülecektir. 
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Maliye Bakanlığından : 

Milli Emlak Genel Tebliği 
(Sıra No 246) 

18 Şubat 2000 tarih ve 23968 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 16.02.2000 
tarih ve 4531 sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkında 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanunun 1. maddesi ile, sözleşmelerde kararlaştırılan 
kira paralarının 2000 yılında yıllık % 25, 2001 yılında 
ise % 10 oranında artırılabileceği öngörülmüştür. 

4531 sayılı Kanıma paralellik sağlanması 
amacıyla. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin 
hüküm ve tasarruflu altında bulunan taşınmaz 
mallardan, sözleşmelerinde aksine hüküm olsa dahi 
kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen ve kullanım 
hakkı verilenlerin 2000 yılındaki artış oranının, söz 
konusu Kanunun yürürlük tarihi olan 18.02.2000 
tarihinden sonra artış yapılacak olanlar için % 25 
olarak uygulanması uygun görülmüştür. 

2946 sayılı Kanun kapsamındaki kamu 
konutlarının aylık kira birim bedellerinin tespitine esas 
teşkil eden tüm unsurlar, 14.10.1999 tarih ve 242 sayılı 
Millî Emlak Genel Tebliğine göre hesaplanan miktarlar 
üzerinden 15.04.2000 tarihinden geçerli olmak üzere % 
25 oranında artırılarak tahsil edilecektir. 

Tebliğ olunur. 
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Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından : 

TARİH : 8/3/2000 
KARAR NO :ÖİB-K-06 
KONU : Bazı İştiraklerin Özelleştirilmesi 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca; 

4046 sayılı Kanun'un 3. Maddesinin son fıkrasına istinaden Özelleştirme Yüksek 
Kumlu'nun 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Karan gereğince İdaremize verilmiş olan satış ve 
devir onay yetkisine istinaden; 

özelleştirme Yüksek Kumlu (ÖYK)'nun 12.10.1998 tarih ve 98/79 s a y ı l ı Karan ile 
özelleştirme kapsam ve programına alman ve İdare payı %50'nin altında bulunan 29 iştirak 
ile 3.6.1994 tarih ve 94/23 sayılı YPK Karan ile kapsam ve programa alınan ASELSAN A.Ş.. 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun 30.4.1987 tarih ve 54 sayılı Karan ile kapsam ve 
programa alman TOROS Gübre Â.Ş., Y P K ' n ı n 20.3.1990 tarih ve 90/6 sayılı Karan ile 
kapsam ve programa alman İMSA-tstanbul Meşrubat San. A.Ş. ve Metal Kapak San. ve Tic. 
A.Ş., 12.1.1995 tarih ve 95/07 sayılı ÖYK Karan ile kapsam ve programa alman Yerteks A.Ş. 
ve 23.12.1994 tarih ve 94/13 sayılı ÖYK Karan ile kapsam ve programa, alınan Maksan 
A.Ş.'deki İdare hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin 02.07.1999 tarih ve 3179 sayılı yazımız 
ile verilen yetkiye istinaden Sümer Holding A.Ş. tarafından yapılan ikinci etap ihale 
neticesinde. 

1. OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'deki % 0.0513 oranındaki İdare hissesinin en 
yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e % 50'si peşin, kalanı 12 ay vadede 
ödenmek kaydıyla 18.500.-(Onsekizbinbeşyüz) ABD Dolan bedelle satılmasına 
adı geçen teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat 
kaydedilmesine. 

Vadeye bağlanan bakiye satış bedeline, ABD Dolan bazında yıllık %15 basit faiz 
(vade farkı) ve aylık %2 oranında (yıllık %24) cezai şartta tahakkuk ettirilerek, 
bakiye borç, faizi ve cezai şartın da eklenmesiyle bulunacak meblağ kadar 
gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin banka teminat 
mektubunun alınmasına. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32 



10 Mart 2000 - Sayı: 23989 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 33 

3. TOE-Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş.'deki %10.3130 oranındaki İdare  hissesinin en 
yüksek teklif sahibi Yapı ve Ticaret A.Ş.'ne 160.000.-(Yüzaltmışbin) A B D Dolan 
peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin  öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek  geçici 
teminatlarının irat kaydedilmesine,  ' 

4. Pancar Ekicileri Birliği A.Ş.'deki %10 oranındaki İdare hissesinin en yüksek  teklif 
sahibi Şekerbank T.A.Ş.'ne 20.500.-(Yirmibinbeşyüz) ABD Dolan peşin  bedelle 
satılmasına, teklif sahibînin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri  yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarını n irat 
kaydedilmesine. 

5. Yerteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %10 oranındaki İdare  hissesinin en 
yüksek teklif sahibi Erol GÜRSOY'a 55.00O.-(Ellibeşbin) ABD Dolan  peşin 
bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü  yükümlülükleri 
yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici  teminatlarının irat 
kaydedlmesine, 

6. Mars Ticaret ve Sanayi A.Ş.'deki %3.3333 oranındaki İdare hissesinin en  yüksek 
teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 1.300.-(Binüçyûz) A B D Dolan peşin  bedelle 
satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri  yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının  irat 
kaydedilmesine. 

7. Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayi A.Ş. 'deki %2.1799 oranındaki İdare  hissesinin 
en yüksek teklif sahibi A.Rona YlRCALI 'ya 3.050.-(Üçbinelli) ABD Dolan  peşin 
bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü  yükümlülükleri 
yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarını n irat 
kaydedilmesine. 

8. İMSA-İstanbul Meşrubat Sanayi A.Ş.'deki %1.0080 oranındaki İdare  hissesinin en 
yüksek teklif sahibi Elit Elektronik Cihazlar İthalat İhracat Ticaret A.Ş.'ne  3.500.-
(Oçbinbeşyüz) ABD Dolan peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin  ihale 
şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina  etmesi 
halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33 

2. Metal Kapak Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki % 18.6573 oranındaki İdare  hissesinin 
en yüksek teklif sahibi Has Holding AŞ.'ne 8.700.-(Sekizbinyediyüz) A B D Dolan 
peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin  öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek  geçici 
teminatlarının irat kaydedilmesine. 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2000 - Sayı: 23989 

10. MAN Kamyon Oto Sanayi A.Ş.'deki %0.3731 oranındaki İdare hissesinin en 
yüksek teklif sahibi Ahmet UYGURMEN'e 75.000.-{Yetmişbeşbin) ABD Dolan 
peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici 
teminatlarının irat kaydedilmesine. 

11. Dosan Konserve Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki %0.0420 oranındaki İdare hissesinin 
en yüksek teklif sahibi Unilever Holding A.Ş.'ne 50.000.-(Ellibin) ABD Dolan 
peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici ' 
teminatlarının irat kaydedilmesine, 

12. Ceyhan Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş.'deki %0.0416 oranındaki İdare 
hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 1.40b.-(Bindörtyüz) ABD 
Dolan peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici 
teminatlarının irat kaydedilmesine, 

13. Aydın Tekstil İşletmeleri A.Ş.'deki %0.0294 oranındaki İdare hissesinin en yüksek 
teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 7.400.-(Yedibindörtyüz) ABD Doları peşin bedelle 
satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine 
getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat 
kaydedilmesine, 

14.KASTAŞ Karadeniz Çimento Kireç ve Ürünleri Sanayi A.Ş.'deki %0.0129 
oranındaki İdare hissesinin en yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 905.-
(Dokuzyüzbeş) ABD Dolan peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale 
şartnamesinin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi 
halinde, geçici ve ek geçici teminatlarının irat kaydedilmesine. 

15. Yukarıdaki maddelerde belirtilen teklif sahiplerinin dışında kalan diğer teklif 
sahiplerinin teminatlarının iade edilmesine, 

karar verilmiştir. 
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9. Ülfet Gıda ve Sabun Sanayi A.Ş.'deki %0.6830 oranındaki İdare hissesinin en 
yüksek teklif sahibi Ayfer YÜKSEL'e 7.460.-(Yedibindörtyüzaltmış) ABD Dolan 
peşin bedelle satılmasına, teklif sahibinin ihale şartnamesinin öngördüğü 
yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, geçici ve ek geçici 
teminatlarının irat kaydedilmesine. 
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Yargı Bölümü Sayfa . 1 

1- Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu 
Kanunda belirtilen mülkiyet tesbitine dair hükümler de uygulanarak. 

YARGI BÖLÜMÜ 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas Sayısı : 1997/43 
Karar Sayısı: 1999/16 
Karar Günü : 11.5.1999 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN ; Kayseri Kadastro Mahkemesi 

İTİRAZIN KONUSU : 24.2.1984 günlü, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un 22.5.1986 günlü, 3290 sayılı Yasa ile 
değiştirilen 10. maddesinin (b) bendinde yer alan "... fiili kullanma durumları..." ibaresinin 
Anayasa'nın 5., 10., 13., 14. ve 35. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. 

I- OLAY 
Kadastro tespitine itiraz davasında, davacının Anayasa'ya aykırılık savının 

ciddi olduğu kanısına varan Mahkeme, 2981 sayılı Yasa'nın 10. maddesinin (b) bendindeki 
"... fiili kullanma durumları..." ibaresinin iptali için başvurmuştur. 

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ 
Başvuru kararının gerekçesi şöyledir: 

"Mahkememize aynı türden açılmış bulunan bir çok davada da, davacı tarafın 
iddiada bulunduğu şekilde 2981 sayılı Kanunun 10/b maddesine göre yapılan kadastro 
tesbitinden sonra kişilerin tapu kaydına dayanarak, almış bulundukları hisseli tapulardaki 
yerlerinin bir kısmının kaybolduğu yolunda beyanlarının bulunduğu mahkememizce teşhis 
ve tesbit edilmiştir . 

Bu nedenle, mahkememizce davacı tarafın Anayasaya aykırılık iddiası "ciddi" 
olarak görülmüş olmakla, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince Yüksek Anayasa 
Mahkemesine başvurulması uygun bulunmuş olup. Anayasanın 152. maddesi gereğince 
yargılamanın  durdurulmasına karar verilmiştir. 

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 
Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun 10/b maddesinde "Üzerinde İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Toplu Binalar İnşa 
Edilmiş Hisseli veya Özel Parselasyona Dayalı Arsa veya Arazilerde, kişilerin hisse 
miktarları ve fiili kullanma durumları dikkate alınarak Valilik veya Belediyelerin talebi 
üzerine, 
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Yargı Bölümü Sayfa ; 2 

2- Kadastrosu veya Tapulaması tamamlanmış yerlerde ise bu Kanunda verilen 
yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak, 

Islah İmar Planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın; onayların 
alınmasına ve ilanların yapılmasına (askı ilan hariç), komisyonların kurulmasına, lüzum 
kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu 
hükümlerine göre hak sahipleri tesbit veya yeniden tayin edilerek adlarına tescil edilir. 

Bu tesbit sırasında; özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar 
sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs. hizmetlere ayrılan 
yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, cami vb., kamu 
hizmetlerine ayrılan yerler ise bedelsiz olarak ilgili idareler adına tesbit ve tescil edilir. 

Hazine, Belediye veya İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazilerin üzerinde yapıldığı tesbit edilen gecekondular 
hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

(3366 sayılı Yasa ile ek) Belediye, Hazine, Özel İdare veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tesbit 
edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapuları 
verilir. 

Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edilir" 
denilmiştir. 

Bu maddenin "fiili kullanma durumları" ibaresinin Anayasanın 5. maddesi ile 
10. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesi ve 35. maddesine aykırı olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 928. maddesinde, tapu sicilinin aleni olduğu ve 
ilgisi olduğunu isbat eden herkesin kendisinde ehemmiyetli olan başlıca sahifelerin evrakı 
müsbitesi ile birlikte tapu sicili memurlarından biri huzurunda kendisine irae edilmesini, 
yahut bunların birer suretlerinin verilmesini isteyebileceği ve kimsenin tapu sicilinde kayıtlı 
olan bir keyfiyetin kendisine meçhul olduğu yolunda bir iddia dermeyan edemeyeceği 
belirtilmiştir. Aynı şartlarda Türk Medeni Kanununun bu maddesi karşısında tapu siciline 
dayanarak tapudan hisseli olarak yer almış olan şahıslardan birinin, almış olduğu hisseli 
tapuya dayanarak, ancak, hissesinden fazla yer işgal ederek, almış olduğu bu yer üzerine bina 
inşa ettirmiş olması halinde, diğer hisse alan şahsın ise herhangi bir bina yaptırmasının söz 
konusu olmadığı veya hissesine nazaran daha az bir yere bina yaptırmış olması halinde, 2981 
sayılı Kanunun 10/b maddesinin şu andaki uygulaması karşısında, hissesinden fazla yer işgal 
etmiş olan şahsın bu fiili kullanma durumunun dikkate alınarak kadastro tesbitinin 
yapılacağı ortadadır. Nitekim uygulamada yapılan kadastro tesbitleri bu şekilde olmakta ve 
2981 sayılı Kanunun 10/b maddesi gereğince, hissesinden fazla yer işgal eden şahsın 
durumu korunmakta, diğer şahsın ise korunmayıp, aksine fazla yer işgal eden şahsın 
karşısında mağdur edilmektedir. Oysa Anayasanın 5. maddesinde "Devletin temel amaç ve 
görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını' ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini. 
Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal ve hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın 
maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartlan hazırlamaya çalışmaktır" 
denilmiştir. Bu madde karşısında, 2981 sayılı Kanunun 10/b maddesinin halen yürürlükte 
bulunan şekli ile uygulanması halinde. Devletin ne şekilde sosyal hukuk devleti ve adalet 
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ilkeleriyle bağdaşmayacak surette, sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalıştığının, anlaşılması mümkün değildir. Bu itibarla 2981 sayılı Kanunun lO/b 
maddesindeki"... fiili kullanma durumları" ibaresi. Anayasanın 5. maddesine aykırıdır. 

Anayasanın 10. maddesinin 3. fıkrasında ise "Devletin organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde Kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar" denilmiştir. 2981 sayılı Kanunun 10/b maddesinin yürürlükteki şekliyle 
uygulanmasında, Anayasanın 10. maddesinin 3. fıkrası karşısında. Devlet Organlarının ve 
İdare Makamlarının Kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket ettiklerini de 
söylemek mümkün değildir. Bu itibarla 2981 sayılı Kanunun 10/b maddesindeki "fiili 
kullanma durumları" ibaresi. Anayasanın 10. maddesinin 3. fıkrasına da aykırıdır. 

Anayasanın 13. ve 14. -maddelerinde ise temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlandırılması ve temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması hususları düzenlenmiştir. 
Anayasanın 35. maddesinde ise "Mülkiyet Hakkı" düzenlenmiş olup, "Herkes mülkiyet ve 
miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yaran amacıyla ve kanunla sınırlandırılabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz" denilmiştir. Bu itibarla 
mülkiyet hakkının Anayasa ile hüküm altına alınmış kutsal bir hak olduğu ve bu hakkın 
ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceği ve mülkiyet hakkının 
kullanılmasının ise toplum yararına aykırı olamayacağı, hem Anayasanın 35. maddesinde ve 
hem de Anayasanın 13. ve 14. maddelerinde belirtilmiştir. 

2981 sayılı Yasanın 10/b maddesinin bu günkü şekli ile uygulanması halinde 
mülkiyet hakkının sınırlandırıldığı ortadadır. Ancak bu mülkiyet hakkının 
sınırlandırılmasında ne şekilde kamu yararının olduğunu anlamak mümkün değildir. 2981 
sayılı Kanunun 10/b maddesi uygulanmasıyla, tapu kaydına dayanılarak taşınmaz satın alan 
ve hisseli tapuları bulunan kişilerden, hissesinden fazla yer işgal eder biçimde bina yaptıran 
şahıs korunmakta, diğer hissedar ise mağdur edilmektedir. Burada hissesi azalmış olan 
kişinin mülkiyet hakkını toplum yararına aykırı olarak kullandığını söylemenin mümkün 
olamayacağı gibi, bu şahsın mülkiyet hakkını kötüye kullandığını da söylemek mümkün 
değildir. Aksine tapu kaydına dayanılarak hisseli yer alan ve hissesini aşar biçimde bina 
yaptıran kişinin mülkiyet hakkını kötüye kullandığı açıktır. Bu durumda özellikle, 
Anayasanın 35. maddesinde ve yine Anayasanın 14. maddesinde belirtildiği şekilde bir 
hakkın kötüye kullanılmasının ve mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı biçimde 
kullanılmasının söz konusu olacağı ve bu şekliyle de Anayasanın gerek 35. maddesi ve gerek 
14. maddesine aykırı hareket edilmesinin mümkün olacağı, yukarıda açıklanan nedenlerle, 
olduğu da açıktır. 

Tüm bu yönleriyle, 2981 sayılı Kanunun O/b maddesindeki "fiili kullanma 
durumları" ibaresinin, Anayasanın 5. maddesi, 10. maddesinin 3. fıkrası, 13. maddesi, 14. 
maddesi ve 35. maddesine aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca 2981 sayılı Kanunun 10/b maddesinin yürürlükte bulunan şekliyle 
uygulanmasında bir çok karışıklıklar meydana gelmektedir. Esas itibariyle 2981 sayılı 
Kanunun 10/c maddesiyle de uygulama yapılmakta olması ve 743 sayılı Türk Medeni 
Kanununun 651. maddesiyle 648. maddelerinin yürurlükte bulunması karşısında, 2981 sayılı 
Kanunun "fiili kullanma durumları" ibaresinin iptal edilmesi halinde uygulamada herhangi 
bir boşluk olmayacağı açıktır. 

Y a r g ı B ö l ü m ü S a y f a : 3 
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İstem : 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

2981 sayılı Kanunun 10/b maddesindeki "fiili kullanma durumları" ibaresinin 
Anayasanın 5., 10. maddesinin 3. fıkrası, 13. maddesi, 14. maddesi ve 35. maddesine aykırı 
olması nedeniyle iptaline karar verilmesi arz ve talep olunur." 

III-YASA METİNLERİ 

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı 

2981 sayılı Yasa'nın değişik 10. maddesinin itiraz konusu ibareyi de içeren 
(b) bendi şöyledir: 

"b) Üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli 
veya özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları ve fiili kullanma 
durumları dikkate alınarak valilik veya belediyelerin talebi üzerine: 

1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu 
Kanunda belirtilen mülkiyet tespitine dair hükümler de uygulanarak, 

2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise bu Kanunla verilen 
yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak, 

İslah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın; onayların 
alınmasına ve ilanların yapılmasına (askı ilahları hariç), komisyonların kurulmasına lüzum 
kalmaksızın 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu 
hükümlerine göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adlarına tescil edilir. 

Bu tespit sırasında; özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar 
sonucu fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs. hizmetlere ayrılan 
yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, cami ve benzer 
kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili idareler adına tespit ve tescil 
edilir. 

Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen gecekondular 
hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

(Ek: 18/5/1987-3366/4 md.) Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tespit 
edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapuları 
verilir. 

Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edilir." 

Yargı Bölümü Sayfa : 4 
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B-Dayanılan Anayasa Kuralları 
İtiraz başvurusunda dayanılan Anayasa kuralları şunlardır: 

1- "MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi 
korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." 

2- "MADDE 10.- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." 

3- "MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin. Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı 
ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne 
ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. 

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum 
düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri, amaç dışında kullanılamaz. 

Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin 
tümü için geçerlidir." 

4- "MADDE 14.- Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir 
kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde 
egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir 
yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla 
kullanılamazlar. 

Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik 
edenler hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. 

Anayasanın hiçbir hükmü. Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye 
yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz." 

5- "MADDE 35.- Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." 
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IV- İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince. Yekta Güngör 
ÖZDEN, Güven DİNÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Samia AKBULUT, Haşım 
KİLİÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Lütfı F. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU 
ve Aysel PEKİNER'in katılmalarıyla 7.5.1997 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, 
dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir. 

V- ESASIN İNCELENMESİ 

Başvuru karan ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen ibareyi 
içeren yasa kuralı, dayanılan Anayasa kurallarıyla bunların gerekçeleri ve öteki yasama 
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

A- İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı 

2981 sayılı Yasa'nın 22.5.1986 günlü, 3290 sayılı Yasa ile değiştirilen 10. 
maddesinin itiraz konusu "... fiili kullanma durumları ..." ibaresini de içeren (b) bendiyle, 
üzerinde imar mevzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli veya özel 
parselasyona dayalı arsa ve arazilerde hak sahipleri saptanırken hisse miktarları ve fiili 
kullanma durumlarının dikkate alınması öngörülmüş, ayrıca bu işlemin kadastrosu 
yapılmamış yerlerle kadastrosu yapılmış veya tapulaması tamamlanmış yerlerde hangi idarî 
birimlerce nasıl yapılacağı da açıklanmıştır. Bu düzenlemenin konusunu hisseli veya özel 
parselasyona dayalı arsa ve araziler oluşturmaktadır. Bunlardan hisseli arsa, ve araziler 
yönünden mülkiyet hakkının kapsamı ve hukuksal sonuçlan, "Müşterek Mülkiyet" ve 
"İştirak halinde mülkiyet" başlıkları altında Medeni Kanun'un 623-631. maddelerinde 
düzenlenmektedir. Buna göre, mülkiyet-hakkının paylı olarak birden çok kimseye ait olması 
ancak hisselerin eylemli olarak bölüştürülmemesi hali müşterek mülkiyet; yasa veya bir 
sözleşme uyarınca bir şeye malik olanların her birinin hakkının o şeyin tamamını kapsaması 
hali de iştirak halinde mülkiyettir. 

Özel parselasyon ise, uygulamada imar plânı yapılmamış yerlerde, özel 
parselasyon plânı tapu idaresine verilerek Medenî Kanun kapsamında taşınmazın plânı 
niteliğini kazanan parselasyon ya da taşınmazın, maliki tarafından herkesin payı oranında 
bağımsız parsellere ayrılarak kendilerine teslim edilmesiyle oluşan parselasyondur. 

10. maddenin (b) bendinde bu tür hisseli veya özel parselasyona dayalı arsa 
ve arazilerde, imar mevzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmesi durumunda hak 
sahipleri saptanırken, kişilerin hisse miktarları ile fiili kullanma durumlarının dikkate 
alınacağı öngörülmüştür. Böylece, hisseli arsa ve arazilerde işgal edilen alanla pay oranlan 
karşılaştırılarak hak sahipleri saptanacak veya yeniden belirlenerek adlarına tescil işlemi 
yapılacaktır. 

B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu 

Başvuru kararında, Türk Medeni Kanunu'nun 928. maddesine göre tapu sicili 
aleni olduğundan kimsenin tapu sicilindeki bilgilerden haberdar olmadığı savında 
bulunamayacağı; tapu siciline dayanarak hisseli tapu alanlardan, hissesinden fazla yer işgal 
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ederek bina yaptıranların bu fiili kullanma durumlarının dikkate alınarak kadastro tesbitinin 
yapılacağı; böylece hissesinden fazla yer işgal edenlerin korunmuş olacağı, buna karşılık 
aynı durumda olup da hissesine göre daha dar bir alana bina yapanların veya hiç 
yaptırmayanların ise diğerleri karşısında mağdur duruma düşecekleri, buna neden olan 
düzenlemenin, Anayasa'nın 5., 10., 13. ve 14. maddelerine aykırılık oluşturduğu ileri 
sürülmüştük. 

Anayasa'nın 35. maddesinde, herkesin mülkiyet ve miras haklarına sahip 
olduğu, bu hakların ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği; mülkiyet 
hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı belirtilmiş, 13. maddesinde de, 
temel hak ve özgürlüklerin. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli 
egemenliğin. Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu 
yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasa'nın ilgili 
maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak 
yasayla sınırlanabileceği; temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sınırlamaların 
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağı ve öngörüldükleri amaç dışında 
kullanılamayacağı; bu maddede yer alan genel sınırlama nedenlerinin temel hak ve 
özgürlüklerin tümü için geçerli olduğu kabul edilmiş, 14. maddesinde ise temel hak ve 
özgürlüklerin kötüye kullanılmasına olur verilemeyeceği açıklanmıştır. 

İmar plânlarının uygulanmasındaki gecikmeler, hızlı kentleşmeye koşut olarak 
imara uygun yeterli sayıda arsa üretilememesi, hisseli arsa satışlarının yapılması gibi 
nedenlerin düzensiz ve kaçak yapılaşmaya yol açtığı bilinen bir gerçektir. 2981 sayılı 
Yasa'nın amacının ise, imar mevzuatına aykırı bu yapılaşmanın yer aldığı parseller ile hisseli 
parsellerin bulunduğu alanlara ilişkin imar plânını, fiili duruma asgari müdahale ile yeniden 
düzenlemek, başka bir anlatımla kaçak yapılaşmayı bir ölçüde hukuka uygun hale getirmek 
olduğu anlaşılmaktadır. Yasa'nın 10. maddesinin (b) bendi ile üzerinde imar mevzuatına 
aykırı olarak toplu bina yapılmış hisseli ve özel parselasyona dayalı arsa veya arazilerde hak 
sahipleri saptanırken kişilerin paylarının yanısıra fiili kullanma durumlarının da dikkate 
alınmasının kimi pay sahiplerinin mülkiyet haklarının sınırlanması sonucunu doğurabileceği 
açıktır. Ancak, işin niteliğinden kaynaklanan bu sınırlamanın, uyuşmazlıktan çözümlemek 
ve kaçak yapılaşmayı hukuka uygun hale getirmek gibi kamu yararı amacına dayanması 
karşısında Anayasa'nın 35. maddesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Fiili kullanma durumları dikkate alınmaksızın salt pay oranlarına göre 
yapılacak bir düzenleme, bu oranları aşan yapıların yıkılmasına neden olabileceğinden bu tür 
bir çözüm, yasakoyucu tarafından kamu yararına görülmemiştir. Bu durumda mülkiyet hakkı 
ile kamu yararı arasında bir denge kurulması amacıyla getirilen kuralın, demokratik toplum 
düzeninin gereklerine, bu bağlamda Anayasa'nın 13. maddesine aykırı bir yönü 
bulunmamaktadır. 

Adlarına tescil yapılan hak sahiplerinin haklarını kötüye kullanmaları 
durumunda buna karşı yargı yolu açık olduğundan, Anayasa'nın temel hak ve özgürlüklerin 
kötüye kullanılamayacağını öngören 14. maddesine de aykırılık söz konusu değildir. 

Anayasa'nın 5. maddesinde, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Devlet, mülkiyet hakkını da 
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içeren bu temel hak ve özgürlüklerle ilgili görevini yerine getirirken kuşkusuz tüm bireylerin 
ortak yararını gözetecektir. Kişilerin maddi ve manevî varlıklarının geliştirilmesinde ve 
toplumun refah, huzur ve mutluluğunun sağlanmasında çevrenin önemi dikkate alındığında, 
mevzuata aykırı yapılaşmaya şehircilik ilkeleri doğrultusunda hukuksal bir boyut 
kazandırmak amacıyla yapıldığı anlaşılan düzenleme, Anayasa'nın 5. maddesine aykırı 
görülmemiştir. 

Öte yandan, aynı durumda olan arsa ve araziler aynı hukuksal işlemlere bağlı 
tutulacağından, bunların malikleri yönünden Anayasa'nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik 
ilkesine aykırılık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu düzenleme Anayasa'nın 5., 10., 13., 14. 
ve 35. maddelerine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir. 

V I - SONUÇ 

24.2.1984 günlü, 2981 sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı 
Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun"un 10. maddesinin (b) bendinde yer alan "... fiili kullanma 
durumları..." ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 11.5.1999 
gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

Başkan 
Ahmet Necdet SEZER 

Başkanvekili 
Güven DİNÇER 

Üye 
Samia AKBULUT 

Üye 
Haşim KİLİÇ 

Üye 
Yalçın ACARGÜN 

Üye 
Mustafa BUMİN 

Üye 
Sacit ADALİ 

Üye 
Ali HÜNER 

Üye 
Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 
Mahir Can ILICAK 

Üye 
Rüştü SÖNMEZ 

Yargı Bölümü Sayfa :8 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas Sayısı : 1999/47 
Karar Sayısı : 1999/46 
Karar Günü : 28.12.1999 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Aksaray İcra Tetkik Mercii 

İTİRAZIN KONUSU : 17.2.1926 günlü, 743 sayılı Türk Medenî 
Kanunu'nun 169. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'nın 10. ve 12. maddelerine 
aykırılığı savıyla iptali istemidir. 

I- OLAY 

Hakimden izin almadan kocasına kefil olan karı hakkındaki icra takibinin 
iptali istemiyle açılan davada; "Türk Medenî Kanunu"nun 169. maddesinin ikinci fıkrasının 
Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için doğrudan başvurmuştur. 

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ 

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir: 

"Davalı alacaklı vekilinin verdiği cevapta; olayda uygulanacak M.K.nun 
169/2. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ve dolayısıyla def i yoluyla dosyanın Anayasa 
Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesini savunmuştur. 

Mahkeme'ce yapılan inceleme sonunda, gerçekten de olayda uygulanacak 
olan Yasa maddesi olan M.K.un 169/2. maddesinde "koca menfaatine olarak karı tarafından 
üçüncü şahsa karşı iltizam olunan borçlar için dahi hüküm böyledir." düzenlemesi karşısında 
bu düzenlemenin Anayasa'nın 10. maddesinde belirtilen "Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." demektedir. 

Anayasa'nın 12. maddesinde ise, "Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev 
ve sorumluluklarını da ihtiva eder." demekle, M.K.un 169/2. maddesinde belirtilen 
kısıtlamanın evli kadını bir anlamda kocasının vesayeti altına yani mahdut ehliyetli kişiler 
durumuna düşürmektedir ki bu da Anayasa'nın 10. ve 12. maddelerine aykırılık teşkil 
etmektedir. 
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Sonuç ve İstem: 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin 169/2. maddesinin 
Anayasa'nın 10. ve 12. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesi takdirlerine 
arz olunur." 

III- YASA METİNLERİ 

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı 

Türk Medenî Kanunu'nun, itiraz konusu ikinci fıkrayı da içeren 169. 
maddesi şöyledir: 

"Madde 169- Karı koca arasında her nevi hukuki tasarruf caizdir. Karının 
şahsi mallarına veya mal ortaklığı usulüne tabi mallara dair karı koca arasındaki hukuki 
tasarruflar, sulh hâkimi tarafından tasdik olunmadıkça muteber olmaz. 

Koca menfaatine olarak karı tarafından üçüncü şahsa karşı iltizam olunan 
borçlar için dahi hüküm böyledir." 

B- Dayanılan Anayasa Kuralları 

Başvuru kararında dayanılan Anayasa kuralları şöyledir: 

1- "MADDE 10.- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." . 

2- "MADDE 12.- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev 
ve sorumluluklarını da ihtiva eder." 

IV-İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Ahmet Necdet 
SEZER, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit 
ADALİ, Ali HÜNER, Mustafa YAKUPOĞLU, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can 
ILICAK ve Rüştü SÖNMEZ'in katılmalarıyla 28.12.1999 gününde yapılan ilk inceleme 
toplantısında dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle 
karar verilmiştir. 

Yargı Bölümü Sayfa :  10 
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V-ESASIN İNCELENMESİ 

İşin esasına ilişkin rapor, başvuru karan ve ekleri, Anayasa'ya aykırılığı ileri 
sürülen Yasa kuralı ile aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralları, bunların 
gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp 
düşünüldü: 

İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, dava konusu kuralın kadınların tasarruf 
ehliyetini kısıtlayarak aile içinde eşitsizlik yarattığını, karının kocasından çekinerek 
tasarrufta bulunduğu düşüncesinin onur kinci olduğunu belirterek Anayasa'nın 10. 
maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüştür. 

Medenî Kanun'un 169. maddesinde, "Kan koca arasında her nevi hukuki 
tasarruf caizdir. Karının şahsi mallarına veya mal ortaklığı usulüne tabi mallara dair karı 
koca arasındaki hukuki tasarruflar sulh hâkimi tarafından tasdik olunmadıkça muteber 
olmaz. 

Koca menfaatine olarak karı tarafından üçüncü şahsa karşı iltizam olunan 
borçlar için dahi hüküm böyledir" denilmektedir. 

Anayasa'nın 10. maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" kuralı yer almıştır. 

Buna göre, yasaların uygulanmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 
felsefi inanç, din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyecek ve bu nedenlerle, eşitsizliğe yol 
açılamayacaktır. Bu ilkeyle aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanması ve ayrıcalıklı 
kişi ve topluluklar yaratılması engellenmektedir. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden 
aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Kimilerinin Anayasa'nın 13. maddesinde 
öngörülen nedenlerle değişik kurallara bağlı tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz. 
Durum ve konumlarındaki özellikler kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve 
değişik uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar 
ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez. 

İtiraz konusu kuralın amacı, kapsam ve sonuçlarını bilmeden karının borç 
altına girmesini önleyerek onu ve aile birliğini korumaktır. Böylece karının, kocanın etkisi 
altında kalarak ekonomik gücünün sarsılmasının önlenerek aile birliğinin korunması 
sağlanmak istenmiştir. 

Kan yönünden sınırlama getiren itiraz konusu kural, aile birliğini koruyarak 
kamu yararını gerçekleştirmeye yönelik olup, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle de 
çelişmediğinden Anayasa'ya aykırı değildir. İstemin reddi gerekir. 

Yargı Bölümü Sayfa : 11 
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Kural'ın Anayasa'nın 12. maddesiyle ilgisi görülmemiştir. 

Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Mustafa YAKUPOĞLU ve Fulya 
KANTARCIOĞLU bu düşüncelere katılmamışlardır. 

VI- SONUÇ 

17.2.1926 günlü, 743 sayılı "Türk Kanunu Medenîsi"nin 169. maddesinin 
ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Yalçın ACARGÜN, 
Mustafa BUMİN, Mustafa YAKUPOĞLU ile Fulya KANTARCIOĞLU'nun karşıoyları ve 
OYÇOKLUĞUYLA, 28.12.1999 gününde karar verildi. 

Başkan 
Ahmet Necdet SEZER 

Başkanvekili 
Haşim KILIÇ 

Üye 
Samia AKBULUT 

Ü y e 
Yalçın ACARGÜN 

Üye 
Mustafa BUMİ N 

Üye 
Sacit ADALI 

Üye 
Ali HÜNER 

Üye 
Mustafa YAKUPOĞL U 

Üye 
Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 
Mahir Can ILICAK 

Üye 
Rüştü SÖNMEZ 

Yargı Bölümü Sayfa: 12 
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Esas Sayısı : 1999/47 
Karar Sayısı : 1999/46 

KARŞIOY GEREKÇESİ 
Medenî Kanun'un 169. Maddesinin ilk fıkrasında, "Karı koca arasında her 

nevi hukuki tasarruf caizdir. Karının şahsi mallarına veya mal ortaklığı usulüne tabi mallara 
dair karı koca arasındaki hukuki tasarruflar, sulh hâkimi tarafından tasdik olunmadıkça 
muteber olmaz" denildikten sonra ikinci fıkrada "Koca menfaatine olarak karı tarafından 
üçüncü şahsa karşı iltizam olunan borçlar için dahi hüküm böyledir" kuralına yer verilmiştir. 
İtiraz yoluna başvuran Mahkeme maddenin ikinci fıkrasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine 
aykırılığı nedeniyle iptalini istemiştir. 

İtiraz konusu ikinci fıkra ile kadının eşi yararına üçüncü kişilere 
borçlanabilmesi,  sulh hâkiminin onayı koşuluna bağlanmıştır. Bu durumda, karının, kocanın 
bir borcuna adi veya müteselsil kefil olması, onun lehine aval vermesi, poliçeye ciranta olan 
kocası lehine imza koyması, kocasının bir borcunu karşılıksız olarak üzerine alma güvencesi 
vermesi, rehin işlemi yapması gibi borçlanma kapsamı içine giren tasarruflar hâkim karan 
ile onaylanmadan geçerli olamayacaktır. Oysa evlilik birliğinin diğer tarafı olan koca için 
böyle bir koşul öngörülmemiştir. 

Anayasa'nın 10. maddesinde, "Herkes, dil ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir" denilerek "kanun önünde eşitlik" tanımlanmıştır. Bu ilke ile kadın ve erkek için 
cinsiyet ayrımına dayalı farklı hukuksal düzenlemeler yasaklanmakta, hak ve 
özgürlüklerden eşit yararlanma hakkı tanınmaktadır. 

Genel eşittik ilkesini, farklı cinslerin eşitliği yönünden somutlaştıran 
"Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi"nin başlangıcında, 
"Kadınlara karşı ayrımcılığın, hak eşitliği ve insan şeref haysiyetine saygı ilkelerini ihlâl 
ettiği" belirtildikten sonra I. maddede, kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın hak ve 
özgürlükler konusunda cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayırım, yoksunluk ve 
kısıtlamanın "kadınlara karşı ayırım" olarak değerlendirileceği; 2. maddenin (g) bendinde, 
taraf devletlerin, kadınlara karşı ayırımcılık oluşturan yasa, yönetmelik, adet ve 
uygulamaları, değiştirmek ve kaldırmak için yasal düzenlemelerle birlikte gerekli uygun 
önlemleri almayı üstlendikleri; 5. maddenin (a) bendinde, her iki cinsten birinin aşağılığı 
veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, 
geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın 
ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek için taraf devletlerin tüm 
uygun önlemleri alacakları ve 16. maddenin (c) bendinde de evlilik süresince ve evliliğin 
son bulmasında aynı hak ve sorumluluklar sağlayacakları belirtilmiştir. 

Sözleşme kuralları, cinsiyete dayalı ayrımları yasaklayan genel eşitlik 
ilkesi çerçevesinde eşit haklara sahip olma ilkesinin uluslararası alana taşınması 
uygulamaya geçirilmesi yönünden kuşkusuz büyük önem taşımakta ve bu yöndeki ulusal 
düzenlemeler için temel oluşturmaktadır. 

İtiraz konusu kuralla, kadının eşi yararına üçüncü kişilere borçlanmasının, 
hâkim onayı koşuluna bağlanması, aynı durum koca yönünden söz konusu olduğunda bu 
koşulun aranmaması cinsiyete dayalı ayrımın tipik bir örneğidir. 
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Kaynağını I Ocak 1912'de yürürlüğe giren 10 Aralık 1907 günlü, İsviçre 
Medenî Kanunu'ndan alan "kural'ın, amacının, eşi yararına borç altına girmenin 
getirebileceği risklere karşı evli kadını korumak olduğu anlaşılmaktadır. Oysa, kadının ve 
erkeğin eşit haklara sahip olduğunu kabul eden çağdaş hukuk anlayışı biyolojik ve 
fonksiyonel farklılıkların getirdiği ayrımlar dışında bir ayrıma izin vermemektedir. 

- Sosyal, ekonomik ve kültürel her alanda kadın ve erkek eşitliğinin esas 
alınmasını gerektiren bir Anayasal düzende, kadının, zeka ve kavrayışının erkekten daha 
az olduğu varsayımına dayanarak, üçüncü kişilerle kocası yararına yaptığı kimi hukukî 
işlemlerde ehliyetini sınırlamanın hiç bir haklı nedeni bulunmamaktadır. Yaptığı hukukî 
işlemlerin sonucunu değerlendirememe tehlikesi, evlilik birliğinin aynı konumdaki 
tarafları olan kadın ve erkek için farklı değildir. Bu nedenle, itiraz konusu kuralın, kadını 
koruyarak aslında aileyi koruduğu bu nedenle Anayasa'nın 41. maddesi ile uyum içinde 
olduğu düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır. Aile, anne-baba ve çocuklardan oluştuğuna 
göre bunlardan yalnız birinin korunması, ailenin korunması anlamına gelmez. Böyle bir 
korumadan söz edilebilmesi için evlilik birliğini oluşturan erkek ve kadının aynı Kurallara 
bağlı tutulması gerekir. Bir tarafa getirilen sınırlamanın, diğer tarafa getirilmemesi 
düşünülenin tersine evlilik birliğini zayıflatır. Aile, kişilik hakları aynı derecede korunan 
eşit haklara sahip bireylerle güçlenir. 1984 yılından bu yana hazırlanan medeni yasa 
tasarılarında itiraz konusu kurala yer verilmemiş olması da bu görüşleri doğrulamaktadır. 
Türk Medenî Yasası'na kaynak oluşturan İsviçre Medenî Yasası'ndan kural, S Ekim 
1984'de çıkarılmıştır. İsviçre Borçlar Yasası'nın 494. maddesindeki "Evli bir kişinin 
kefaleti, Hakim tarafından verilmiş bir ayrılık kararı mevcut değilse, diğer eşinin 
önceden ya da en geç kefalet sözleşmesinin akdedildiği anda yazılı olarak verdiği onayı 
ile geçerli olabilir" kuralında ise "onay" yükümlülüğü evlilik birliğinin eşit haklara sahip 
iki tarafı olarak kadın ve erkek için aynı koşullara bağlı tutulmuştur. 

İtiraz konusu kurala benzer bir düzenlemeye, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmış diğer ülkelerde rastlanmamaktadır. 

Anayasa kurallarının yorumlanmasında, Türk toplumunu çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaştırma amacının gözetilmesini vurgulayan Anayasa'nın Başlangıç'ı da 10. ve 
41. maddelerinin bu düzeye ulaşmayı engelleyecek biçimde yorumuna olanak 
vermemektedir. 

Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kuralın iptali gerektiği düşüncesiyle 
çoğunluk görüşüne katılmıyoruz. 

Üye Üye 
Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN 

Üye Üye 
Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU 

Yargı Bölümü Sayfa : 14 
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : 
Esas Sayısı : 1999/4 
Kırar Sayısı: 1999/47 
Karar Günü : 28.12.1999 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Bulancak Sulh Ceza Mahkemesi 

İTİRAZIN KONUSU : I.3.I926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na 
3506 sayılı Yasa ile eklenen Ek Madde 2'nin son fıkrasının, Anayasa'nın 5., 10. ve 38. 
maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. 

I- OLAY 

Gıda Maddeleri Tüzüğüne muhalefet suçundan açılan kamu davasında, Türk 
Ceza Kanunu'nun Ek 2. maddesinin son fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan 
Mahkeme, iptali için doğrudan başvurmuştur. 

II- İTİRAZIN GEREKÇESİ 

Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir: 

"Olay ve Yargılama: Sanık hakkında müsnet suçtan TCK.nun 398. ve 402. 
maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır. 

Yargılama aşamasında sanığın eyleminin 560 s. Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 12/b maddesi delaleti ile aynı kanun hükmünde kararnamenin 4128 s. Y. ile 
değişik 18/A-g maddesi kapsamında kalması ihtimaline binaen ek savunma hakkı verilmiş 
ve sözkonusu maddede öngörülen cezanın ağır para cezası olması nedeni ile suç tarihi 
dikkate alınarak 10.000.000 TL. olan ağır para cezası TCK.nun Ek 2/3 maddesi gereğince 61 
misli artırılarak 610.000.000 TL.yi ödemesi için sanığa ön ödeme tebliği yapılmış ve sanık 
para cezasının çok fahiş olduğunu belirterek, itirazda bulunmuştur. 

Açıklama : Bilindiği gibi, 3506 s. Y. 07.12.1988 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve 1988 yılından önceki çıkan yasaların çıkış tarihine göre para cezalarını belirli misli 
artırımlara tabi tutmuş ve bundan sonra da Bütçe Kanunundaki memur artış katsayısının 
artışına bağlanıp, her 75 puan artış 1 birim olarak belirlenmiştir. Aynı yasanın 4. maddesi ile 
getirilen ve TCK.nun eklenen Ek 2. maddesinin 3. fıkrası ile de bu tarihten sonraki 
çıkarılacak yasalardaki para cezalarının artışı düzenlenmiştir. 

itiraz Edilen TCK Ek 2/3 Maddesi Düzenlemesi : "Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra kabul edilecek, kanunlardaki para cezaları içinde, müteakip yıllar. 
Bütçe Kanunu'nca belirlenen katsayı miktarlarında artırma yapıldığı takdirde birim sayısının 
tesbitinde başlangıç olarak, o kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Bütçe Kanunu'nda geçerli 
olan devlet memurları aylıkları katsayısı esas alınır." 

Örneklerle Kıyaslama : Olayımızda sanığın eylemi 560 s. Y.nın 4128 s. Y. ile 
değişik 18/A-g maddesi kapsamında değerlendirildiğinde ve suç tarihi 1998 yılı olduğuna 
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göre TCK.nun 2/3 maddesine göre, para cezası 61 misli artırılacaktır. Çünkü yasa 1995 
yılında çıkarılmıştır, O tarihte Bütçe Kanunu'ndaki memur maaş katsayısı 1225'tir. Suç 
tarihinde 5820'dir. Aradaki fark 4595'tir. Her 75 puanlık artış, 1 birim kabul edildiğinden, 
bu 61 birime tekabül etmektedir. 

Oysa bu yasanın çıkmasından önce örneğin 1985 yılında çıkarılan ve 100.000 
TL. para cezası öngören bir düzenleme getiren yasadaki para cezası Ek 1. maddesi gereğince 
yasanın çıktığı tarihte 300.000, 1995 yılında Ek. 2/1 maddesi gereğince 4.500.000, 1998 
yılında ise 22.800.000 TL.dir. Keza, TCK.nun W. maddesi gereğince ağır para cezası, 19J9 
yılında 20.000.- TL, 1995 yılında 300.000 TL. ve 1998 yılında 1.520.000 TL.den az olamaz. 
Görüldüğü gibi, 1995 yılında çıkarılan ve para cezası öngören bir,yasanın 1998 yılında ihlal 
edilmesi halinde ceza miktarı 61 misli arttığı halde, 3506 s. Y.nın çıkışından önce yada 
çıktığı tarihte para cezası düzenleyen bir yasanın para cezası, 1995 yılı itibarı ile 1998 
yılında yaklaşık 5 misli artmaktadır. Arada misli arttırmada çok fark vardır. Oysa yasanın 
amacı. Bütçe Kanunundaki artışa ve enflasyon gerçeklerine göre artışı sağlamaktır. O halde 
Ek 2/3 maddesi yasanın gerekçesine, ruhuna ve en önemlisi aşağıda belirtilen Anayasa'nın 
ilgili düzenlemelerine aykırıdır. 

Aykırılık ve Gerekçe : Anayasa'nın 5. maddesinde devletin temel amaç ve 
görevleri düzenlenmiş olup, "... temel hak ve hürriyetlerin sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan, ... ibaresi, 10. maddesinde herkesin kanun 
önünde eşit" olduğu düzenlemesi ve 38/1. maddesinde "... kimseye suçu işlediği zaman 
kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyeceği" düzenlemesi 
değerlendirildiğinde, 3506 s. Y. ile getirilen TCK.nun Ek 2. maddesinin, 3. fıkrası bu 
belirtilen Anayasamızın ilgili düzenlemelerine aykırılık teşkil etmektedir. Çünkü bu madde, 
yayımlandığı tarihten sonraki yeni çıkarılacak yasalardaki para cezalarını, önceki yasalardaki 
para cezalarına göre.çok fazla artırıma tabii tutmaktadır. Bu adil değildir. Adalet ilkeleri ile 
bağdaşmaz.'Örneklemede de görüldüğü gibi, aynı tarihte suç işleyen ve biri eskiden çıkan ve 
para düzenlemesi getiren yasaya tabii olan, diğeri ise yeni çıkan ve para düzenlemesi getiren 
yasaya tabii olan iki kişi hakkında Ek 2. maddesinin 3. fıkrası farklı uygulanmaktadır, bu 
eşitlik ilkesine aykırıdır. Keza aynı zamanda farklı misli artırımlara tabii tutulması nedeni ile 
de düzenlenen ve enflasyon gerçeği dikkate alınarak amaçlananın dışında, daha ağır bir ceza 
getirilmek sureti ile Anayasa'nın 38. maddesi de ihlal edilmektedir. 

Tüm bu gerekçeler ışığında, TCK.nun 3506 s. Y. ile düzenlenen Ek 2. 
maddesinin 3. fıkrası bu düzenlemenin yayımlandığı tarihten sonraki para cezası öngören 
yasalardaki para cezalarını, daha önceki yıllarda düzenleme yapan diğer yasalara göre, çok 
fahiş şekilde artırdığından ve yukarıda belirtildiği gibi Anayasa'nın ilgili maddelerine göre 
ciddi aykırılık görüldüğünden yasanın bu düzenlemesinin iptali için itiraz yoluna gitmek 
gerekmiştir. 

Hüküm : Yukarıdaki gerekçeler ile; TCK.nun 3506 s. Y. ile düzenlenen Ek 2. 
maddesinin 3. fıkrası düzenlemesi Anayasamıza ciddi aykırılık taşıdığından iptali için 
Anayasa'nın 152. maddesi gereğince itiraz yoluna gidilmesine, 

Düzenlenmiş dosyanın gerekçeli karar ile birlikte Anayasa Mahkemesi'ne 
gönderilmek üzere C. Başsavcılığı'na tevdiine. 

Yargı Bölümü Sayfa ; 16 

Dair yasal yollar açık olmak üzere sanığın yüzünde karar verildi." 
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III-YASA METİNLERİ 

A-İtiraz Konusu Yasa Kuralı 

Türk Ceza Kanunu'nun itiraz konusu kuralı da içeren 3506 sayılı Yasa ile 
de|iştirilen Ek 2. maddesi şöyledir: 

"Ek Madde 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek 1 inci 
madde kapsamına giren para cezaları; 1988 yılı Bütçe Kanununda 84 olarak belirlenen 
memur maaş katsayısının artırılması halinde Bütçe Kanununda her 75 puan artış, bir birim 
olarak kabul edilerek. Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen ceza miktarlarının, bulunacak 
birim sayıyla çarpılması suretiyle belirlenir. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek kanunlardaki 
para cezaları için de, müteakip yıllar, Bütçe Kanununda belirlenen katsayı miktarlarında 
artırma yapıldığı takdirde birim sayısının tespitinde başlangıç olarak, o kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihteki Bütçe Kanununda geçerli olan devlet memurları aylıkları katsayısı esas 
alınır." 

B- İlgili Yasa Kuralları 

Türk Cez a Kanunu'nun 4421 sayılı Yasa ile değiştirilen ve ilgili görülen Ek 
1. maddesinin (b) bendinin 9. alt bendi ve Ek 2. maddesi şöyledir: 

1- Ek  1 inci maddenin (b) bendinin 9. alt bendi şöyledir: 

"b) Türkiy e Büyük Millet Meclisi tarafından kabul olunup da; 
9) 17.10.1996 tarihli ve 4199 sayılı, 21.5.1997 tarihli ve 4262 sayılı 

Kanunlarla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu müstesna olmak üzere, 1.1.1994 
tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları 
sekiz misline,' 

Çıkarılmıştır. " 

2- "E k Madde 2.-

a) Ek  1 inci madde kapsamına giren, 

b) Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yürürlüğe giren, 

c) Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilen. 

Kanunlardak i para cezalan, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl 
için 4.1.1961 tarihl i ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi 
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır." 
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C- Dayanılan Anayasa Kuralları 
Başvuru kararında Anayasa'nın 5., 10. ve 38. maddelerine dayanılmıştır. 

IV- İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi İçtizüğü'nün 8. maddesi gereğince, Ahmet Necdet 
SEZER, Güven DİNÇER, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit 
ADALI, Alî HÜNER, Lütfi f. TUNCEL, Fulya KANTARCIOĞLU, Mahir Can ILICAK ve 
Rüştü SÖNMEZ'in katılmalarıyla 12.1.1999 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, 
dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

V- ESASIN İNCELENMESİ 

Başvuru karan ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen ve ilgili 
görülen yasa kuralları, dayanılan Anayasa kurallarıyla bunların gerekçeleri ve öteki yasama 
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. maddesine göre, mahkemeler, bakmakta 
oldukları davada uygulayacakları yasa ya da kanun' hükmünde kararname kurallarını 
Anayasa'ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî 
olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya 
yetkilidirler. Ancak, bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurabilmesi için elinde yöntemince açılmış ve Mahkeme'nin görevine giren bir davanın 
bulunması ve iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekir. Uygulanacak 
yasa kuralları, davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan ve sorunların çözümünde veya 
davayı sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan 
kurallardır. 

Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne muhalefet suçundan açılan davada, Mahkeme'nin 
uygulayacağı kural, 560 sayılı KHK'nin 12/b maddesiyle göndermede bulunulan 3.II.1995 
günlü, 4128 sayılı Yasa ile değiştirilen 18/A-g maddesi uyarınca on milyon liradan beşyüz 
milyon liraya kadar ağır para cezası verilmesine ilişkindir. Ancak, Türk Ceza Kanunu'na 
3506 sayılı Yasa ile eklenen Ek Madde 2'ye göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren Ek I inci madde kapsamına giren para cezaları, 1988 yılı Bütçe Kanunu'nda 84 
olarak belirlenen memur maaş katsayısının artırılması halinde Bütçe Kanunu'nda her 75 
puan artış, bir birim olarak kabul edilerek, Ek 1 inci maddeye göre tespit edilen ceza 
miktarlarının, "bulunacak birim sayıyla çarpılması suretiyle belirlenecek; bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek kanunlardaki para cezalan için de müteakip. 
yıllar. Bütçe Kanunu'nda belirlenen katsayı miktarlarında artırma yapıldığı takdirde birim 
sayısının tespitinde başlangıç olarak, o kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Bütçe 
Kanunu'nda geçerli olan devlet memurları aylıkları katsayısı esas alınacaktır. 

4128 sayılı Yasa'nın yürürlük tarihi olan 1995 yılında Bütçe Yasası'ndaki 
memur maaş katsayısı 1225, suç tarihi olan 1998 yılındaki memur maaş katsayısı 5820, 
aradaki fark ise 4595'dir. Bunun 75'e bölünmesiyle elde edilen 61 birim sayısıyla çarpımı 
sonunda 560 sayılı KHK'nin 4128 sayılı Yasa ile değişik 18/A-g maddesindeki ağır para 
cezası, "altıyüzon milyon liradan otuzmilyar beşyüz milyon liraya kadar ağır para cezası" 
olmaktadır. 

Yargı Bölümü Sayfa : 18 



10 Mart 2000 - Sayı: 23989 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

1.8.1999 günlü, 23773 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı gün 
yürürlüğe giren 28.7.1999 gün 4421 sayılı Yasa'nın 4. maddesiyle değiştirilen Türk Ceza 
Kanunu'na 3506 sayılı Yasa'yla eklenen Ek 1. maddenin (b) bendinin 9. alt bendi ile 
1.1.1994 tarihinden 31.12.1998 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para 
cezaları sekiz misline çıkarılmıştır. 4421 sayılı Yasa'nın 5. maddesiyle de Türk Ceza 
Kanunu'na 3506 sayılı Yasa ile eklenen Ek 2. madde değiştirilerek kanunlardaki para 
cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân 
edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması esası benimsenmiştir. Böylece, 
bakılmakta olan davada uygulanacak 560 sayılı KHK'nin 4128 sayılı Yasa ile değişik 
18/A-g maddesindeki para cezası da "seksen milyon liradan dört milyar liraya kadar ağır 
para cezası" olacaktır. 

Bu durumda, Türk Ceza Kanunu'nun 2. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Bir 
cürüm ve kabahatin işlendiği zamanın kanunu ile sonradan neşir olunan kanunun hükümleri 
birbirinden farklı ise failin lehinde olan kanun tatbik ve infaz olunur" biçimindeki kural 
uyarınca davada sanık lehine değişiklik yapan 4421 sayılı Yasa uygulanacağından itiraz 
konusu kuralın uygulanma olanağı kalmamaktadır. 

İtirazın başvuran Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir. 

VI -SONUÇ 

1.3.1926 günlü, 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"na 3506 sayılı Yasa ile 
eklenen Ek Madde 2'nin son fıkrasının, 4421 sayılı Yasa ile yapılan düzenleme sonucunda 
bakılmakta olan davada uygulanacak kural olma niteliği kalmadığından, bu fıkraya ilişkin 
itirazın başvuran Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, 28.12.1999 gününde 
OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye 
Ahmet Necdet SEZER Haşim KİLİÇ Samia AKBULUT 

Üye Üye Üye 
Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN Sacit ADALI 

Üye Üye Üye 
Ali HÜNER Mustafa YAKUPOĞLU Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye Üye 
Mahir Can İLİCAK Rüştü SÖNMEZ 

Yargı Bölümü Sayfa; 19 
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"Madde 83- İki tarafları her biri usule mütaallik olarak yaptığı muameleyi 
tamamen veya kısmen ıslah edebilir. Ayni dâvada her taraf ancak bir kere ıslah hakkını 
kullanabilir" 

B- Dayanılan Anayasa Kuralları 

İtiraz başvurusunda Anayasa'nın 2., 13., 36. ve 141. maddelerine 
dayanılmıştır. 

Yargı Bölümü Sayfa : 20 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : 

Esas Sayısı : 2000/1 
Karar Sayısı: 2000/2 
Karar Günü : 21.1.2000 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Vezirköprü Kadastro Mahkemesi 

İTİRAZIN KONUSU : 18.6.1927 günlü, 1086 sayılı "Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu"nun 83. maddesinin "Aynı davada her taraf ancak bir kere ıslah 
hakkını kullanabilir" biçimindeki ikinci tümcesinin, Anayasa'nın 2., 36., 13. ve 141. 
maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir. 

I- OLAY 

Kadastro tespitine itiraz ile uyuşmazlık konusu taşınmazın orman alanı içinde 
kalan bölümünün Hazine adına tescili için açılan davada verilen kararın Yargıtay'ca 
bozulmasından sonra ikinci kez ıslah isteminde bulunan davacının, HUMK'nun 83. 
maddesinin ikinci tümcesinin Anayasa'ya aykırılığı savının ciddî olduğu kanısına varan 
Mahkeme iptali için başvurmuştur. 

II- YASA METİNLERİ 

A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun itiraz konusu tümceyi de içeren 83. 
maddesi şöyledir: 
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III-İLK İNCELEME 

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca yapılan ilk inceleme 
toplantısında, başvuru kararı ve ekleri, ilk inceleme raporu iptali istenen yasa kuralı ve 
dayanılan Anayasa kuralları ile bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup 
incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü : 

Anayasa'nın 152. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 28. maddesine göre, mahkemeler bakmakta 
oldukları davada uygulayacakları yasa ya da kanun hükmünde kararname kurallarını 
Anayasa'ya aykırı görürler veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık savının ciddî 
olduğu kanısına varırlarsa o hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya 
yetkilidirler. Ancak bu kurallar uyarınca bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurabilmesi için; elinde yöntemince açılmış ve görevine giren bir davanın bulunması ve 
iptali istenen kuralların da o davada uygulanacak olması gerekmektedir. Uygulanacak yasa 
kuralları davanın değişik evrelerinde ortaya çıkan sorunların çözümünde veya davayı 
sonuçlandırmada olumlu ya da olumsuz yönde etki yapacak nitelikte bulunan kurallardır. 

Mahkeme'nin bakmakta olduğu davanın Yargıtay'ın bozma kararı 
vermesinden sonraki evresinde, davacı tarafından ikinci ıslâh dilekçesi verilmiştir. 

HUMK'nun 84. maddesinde ıslâhın, soruşturmaya tâbi olan davalarda 
soruşturma bitinceye kadar soruşturmaya tabi olmayan davalarda ise yargılamanın sonuna 
kadar yapılabileceği belirtilmiş, 4.2.1948 günlü 10/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
kararında da bozmadan sonra ıslâha gidilemeyeceği açıklanmıştır. 

2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 45. maddesine göre İçtihadı Birleştirme 
kararlan benzer hukukî konularda Yargıtay genel kurullarını, dairelerini ve adliye 
mahkemelerini bağlamaktadır. 

Bu nedenle, bozma kararından sonra ıslâha gidilemeyeceğinden, bakılmakta 
olan davada, 83. maddenin ikinci tümcesinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır. 

İstemin başvuran Mahkeme'nin yetkisizliği nedeniyle reddi gerekir. 

Yargı Bölümü Sayfa:21 
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IV -SONUÇ 

18.6.1927 günlü, 1086 sayılı "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu"nun 83. 
maddesinin ikinci tümcesi itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme'nin davada uygulayacağı 
kural olmadığından, bu tümceye ilişkin itirazın mahkemenin yetkisizliği nedeniyle 
REDDİNE, 21.1.2000 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi 

Başkan 
Ahmet Necdet SEZER 

Başkan vekil i 
Haşim KILIÇ 

Üye 
Yalçın ACARGÜN 

Üye 
Mustafa BUMİN 

Üye 
Sacit ADALI 

Üye 
Ali HÜNER 

Üye 
Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 
Mahir Can ILICAK 

Üye 
Rüştü SÖNMEZ 

Üye 
Ertuğrul ERSOY 

Üye 
Tülay TUĞCU 

DÜZELTME 

27/2/2000 tarihli ve 23977 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımla
nan, 2000/1 Sıra No'lu Devlet İhaleleri Genelgesinde, Maliye Bakanlığının 7/3/2000 gün ve 
B.07.0.BMK.0.04-113-9/3681 sayılı yazısı üzerine aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

Resmî Gazete 
Sayfa Satır. 

52 3 
52 6 
52 8 

Yanlış 
...binde 6'sı oranında.. 
binde 3,6 oranında... 
...binde 3,6 oranında... 

Doğru 
...binde 7,5'i oranında.. 
binde 4,5 oranında... 
...binde 4,5 oranında... 
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlılc Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu ; 7 Ekim 1920 10 Mart 2000 
CUMA 

' Sayı: 23989 

X 

ILAN BOLUMU 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satm Alma Müdürlüğünden; 
1 - Bankamız ihtiyacı için 
- (+) (-) toleransh 937 adet Erkek hizmetli içirt ayakkabı, 
- (+) (-) toleransh 175 adet Bayan hizmetli için ayakkabı, 
- (+) (-) toleransh 378 adet Sabo terlik, 
-(+)(-) toleransh 885 adet Erkek hizmetli için'Mam elbise (I>op sistemine göre) 
- (+) (-) toleransh 84 adet Bayan hizmetli içm Tayyör, 
-(+)(-) toleransh 84 adet Bayan hizmetli içm Bluz, 
- (+) (-) toleransh 986 adet Erkek hizmetli için firenk gömleği, 
- (+) (-) toleransh 261 adet Mutfak ve lokal personeli için yazlık iş elbisesi (Ahçı ön

lüğü ve kep dahü), 
- (+) (-) toleranslı 350 adet Doktor, laborant, diyetisyen, hemşire için iş önlüğü, 
-(+)(-) toleransh 74 adet Baş hemşire ve hemşke için hemşire forması (Kep dahil), 
^ (+)(-) toleransh 68 adet Hastane ve polikinlikte görevli hizmetli personel için üni

forma, 
- (+) (-) toleransh 218 adet Teknisyen, şoför, bahçıvan, taşıyıcı için iş elbisesi, 
-(+)(-) toleransh 54 adet Kreşte görevli bakıcı anne için iş önlüğü, 
- (+) (-) toleransh 200 adet Tfeknisyen ve kaloriferci için iş önlüğü, 
-(+)(-) toleransh 101 adet Matbaa işçisi için iş elbisesi, 
- (+) (-) toleranslı 195 adet Güvenlik görevlileri için yazlık ayakkabı, 
-(+)(-) toleranslı 390 adet Güvenlik görevlisi için yazlık gömlek, 
- (+) (-) toleranslı 195 adet Güvenlik görevlisi için yazlık pantolon, 
- (+) (-) toleransh 402 adet Güvenlik görevlisi için kışlık gömlek, 
- (+) (-) toleransh 177 takım Güvenlik görevlisi için (çift pantolon ve kepli) elbise, 
- (+) (-) toleransh 201 çift Güvenlik görevlisi için kışlık bot, 
- (+) (-) toleransh 195 adet Güvenlik görevlisi için deri eldiven, 
- (+) (-) toleranslı 156 adet Güvenlik görevlisi için palto, 
- (+) (-) toleranslı 256 adet Erkek hizmeüi için palto, 
- (+) (-) toleranslı 19 adet Bayan hizmetli için manto, 
-(+)(-) toleransh 261 adet Mutfak ve lokal personeli için kışlık iş elbisesi (Ahçı ön

lüğü ve kep dahil) satın almacaktır. 
2 - İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlük Satm Ahna Komisyo

nunca yapılacaktır. 
3 - Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satm Alma Müdürlüğünün Varide Ma

hallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından 20.000.000,-TL. bedel karşılığmda temin 
edilebilir. 

4 - Şartnamede belirtilen hususlar dahilhıde düzenlenecek teklif mektuplan en geç 
3/4/2000 günü saat 15.30'a kadar Malzeme ve Satm Alma Müdürlüğünün yukanda belirtüen ad
resine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 - Bankamız 2886 sayıh Yasaya tabi depdir. - 6482/1-1 
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ANTALYA DEVLET HASTANESİ ONARIM tŞÎ YAPTIRILACAKTIR * 
Antalya Devlet Hastanesi Döner Sermaye Savmanh&ndan; 
Cinsi: Antalya Devlet Hastanesi Onanm İşi, Miktan: 1 Kalem, Tahmini Bedeli: 

600.000.000.000,-TL., Geçici Teminatı: 18.000.000.000,-TL., İhale Şekli: Ksçıalı Teklif, İhale 
Ttohi: 28/3/2000, İhale Saati: 10.00 

1 - Antalya Devlet Hastanesi onanım işi 84/8213 saydı Döner Sermayeli Kuruluşlar İha
le Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 10 Ağustos 1999 Taıüı ve 23782 Sayılı Resmi Gazete'de yaymla
nan 1999 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler 
hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktu. 

3 - İşin tahmin edüen bedeli 600.000.000.000,-TL.'dir. 
4 - İhale 28/3/2000 Salı Günü Saat 10.00'da Antalya Devlet Hastanesi Sann Ahna Oda

sında İhale Komisyonunca yapüacakür. 
5 - İhale Şartnamesi üe diğer evrak Antalya Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlı

ğı Satm Alma Odasmda Mesai Saaüeri içmde görülebüü. 
6 - İsteklilerin: "Yapun İşleri İçm" Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şarmamesine Ek Özel 

Şarmameye Yapı Tesis ve Onanm İşleri Katılma Yönetmeliğine ve 2. Maddede adı geçen "Uygun 
Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye kaulmaya yeterh olup ohnadüdaruun tespiti içüı 21/3/2000 Salı günü mesai 
saati bitimme kadar ömeğmc uygun başvum düekçesi aşağıdaki evraklar Ue Antalya Devlet Has
tanesi 'ne müracaat edeceklerdü. -

a) Bayındıriüc ve İskan Bakanhğmdan ahnımş (B) Gmbundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar Müteahhiüik Karnesini (Asimi ibraz ebnek şamyla Noter Tasdikli suretini), (Ortak girişimlerde 
pikıt ortağm istenilen gumpta ve en az l«ı işin keşif bedeh kadar, Müteahhiüik Kamesine sahip ol
malan zorunludur.) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesüü, (Yü içmde aimmış olmahdu.) 
c) İstekli Şirket ise kamüayıcı belgelerini, 
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikU Ortak Girişim Beyannamesi üe ortaklarca 

imzalı Ortaklık Sözleşmesini, 
e) 1993-1997 (5 Yıl) yıUanna aü (1993'den sonra kumlan şirkeüer içm kurulduğu yüdan 

itibaren) Gelir veya Kummlar VeıgUeri borcu olmadığma daü Vergi Danesinden 2000 yümda te
min edecekleri belgeyi (Asimi ibraz etmek şamyla ömeğmi), 

f) Mah Dumm Büdirisi ve belgelermi, 
g) Yapı Araçlan Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
ı) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyam ve belgelerini, 
k) Son 25 yüda yapmış olduğu benzer işler büdirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasım istediği işlerle ügüi beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş Dummu ve Tutumu ile ilgüi yazılı beyam, vermesi (Müteahhiüüc Kamesmin değer

lendirmeye alınmasını istediği takdüde; k ve 1 fücralanndaki bilgi ve belgeler aranmaz)' 
n) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin keşü bedelinin 

% lO'undan az olmaması, 
o) Yer Görme Belgesi, 
p) İhale Şarmamesinde ve İhale Şarmamesine Ek Özel Şarmamede öngörülen diğer belge

leri vermesi, 
B - İhaleye katüabümek için ise, İhale Şannamesinm 7. Maddesine göre hazulayacaklan 

tekliflerini, aynı şarmamenin 8. maddesi doğmltusunda 28/3/2000 Salı günü saat 10.00'a sna nu
maralı alındılar karşüığmda İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedü. Dış zarf; (İç 
Zarf, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Noter Tasdüdi imza sirküleri, İsteklüer adma vekale
ten kaühnıyor ise, istekli adma teklifte bulunacak künselerin vekaleüıameleri üe vekaleten iştirak 
edenin Noter tasdüdi imza sirküleri. Ortak Güişim olması halmde, noter tasdüdi Ortak Güişün 
Beyannamesi üe ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesini, Yer Görme Belgesi, Antalya Devlet 
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36. KV. 10 KA. ZNO. PARAFURD SATIN ALINACAKTIR 
TEDAŞ Ibkat Elektrik Daptım Müessesesinden ; 
1 - Müessesemizce aşağıda cins ve miktan belirtilen parafurd şartnamemiz dogmltusunda 

kapalı teklif almak usulü ile satm almacaktu-. 
Dosya No: 60/00 - 08 Dosya Bedeli 6.000.000-TL. 
A - 36. KV. 10. KA. ZNO. PARAFURD (polimer muhafazah elektriksel ayıncıh) 300 Adet. 
2 - Firmalar teklifleriyle birlikte bir adet numune gönderecektir. 
3 - Bu ihale için geçici teminat teklif edilen bedelm toplam tutanmn % 3 den az olmaya

cakta-. Tokat Merkez Halk Bankası 3420010 nolu hesaba yatu-abilirler. 
4 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburi olup, şartnameler TEDAŞ Tokat 

E.D.M. Müdüriüğü Gezirlik Mahallesi Yeşilırmak Yam Makina İkmal ve Sat. Al. Müd. Tif: 
(O 356 228 76 12 - 228 76 13 - Fax: 228 76 08) 

5 - Teklifler en geç 29/3/2000 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi
ne verilmiş olacaktır. 

6 - TEDAŞ veya kamu ihalelerine katılma yasağı bulunan firma ve şahıslar ihaleye kan
lamazlar katümalan halinde bulunduğu aşamadaki teminaüan TEDAŞ tarafindan irad kaydedüe-
cektu-. 

Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı adma aimmış 18.000.000.000,-TL. tutannda geçici temina
ta ait alındı veya banka teminat mektubu, Başvum Dosyası İdareye verildikten sonra müracaat ta
rihinden önce dahi olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakm 
tamamlanması yönünde isteklilerce yapüacak müracaaüar veya birden fazla yapüacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu işm İhalesine katıhnak üzere kendi adma vekaleten sadece 
tek bir başvumda bulunabilir. Aksi halde yapüacak başvumlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
"Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklüere daha önceden yeteriüc için belge veril
meyecek. İhaleye Katümaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklüerin önünde İhale Komisyonun
ca açıklanacak ve ihaleye katümaya hak kazanamayanlann teklif zarflan açümadan geri verilecek
tir. Telgraf veya Faksla yapüacak müracaaüar veya Postada meydana gelebüecek gecücmeler ka
bul edilmeyecektir 

İlan olunur. 5590/1-1 • 
PERSONEL TAŞIMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEAŞ Batman Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü Diyarbakır İletim İşletme ve Bakım 
Müdürlüpnden ; . 

1 - TEAŞ Batman Şebeke İşletme Gmp Müdürlüğüne bağlı Diyarbakır İletim İşletme ve 
Bakım Müdürlüğünde çalışan personel ve lojmanlarda ikamet eden aile fertlerinin Trafo Merkezi 
ile Şehir Merkezi güzergahında taşmmalannm temini amacıyla 2 Adet Minibüs (14 Kişilik), 1 adet 
Midibüs (25 Kişüik) 1 Yü süre ile küalanacaktin 

2 - İhale Kapalı Zarf ve Eksütme Usulü üe yapüacaktu:. 
3 - İhale üe ügüi teklifler en geç 27/3/2000 tarihinde saat 12.00'a kadar TEAŞ Diyarba

kır İletim İşletme ve Bakım Müdürlüğünün Muhaberat Servisine vermeleri gerekmekte olup, va
ki gecUcmeler Posta Telgraf, Telefon ve Faksla yapüan başvumlar nazari dückate almmayacaktu". 
İhale aynı gün saat 14.00'te yapüacaktır. 

4 - Şarmameler TEAŞ Diyarbaku- İletün İşletme ve Bakım Müdürlüğünün Ticaret Servi
sinden 6.500.000,-TL. bedelle temm edüebüm 

5 - Çalıştınlacak aracın en az 1993 ve yukan model olacaktır. 
6 - Bu işe ait Geçici Teminat ihale bedelinm % 6'dan aşağı olmayacaktır. 
7 - Şirketimiz 2886 Sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi dilediğine kısmen 

ve tamamen düediğine vermek veya vermemekte serbesttir. 5851/1-1 

7 - Müessesemiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, yapıp yapmamakta, di
lediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 5848/1-1 
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2000-STN-Ol 1 Bakımsız Akü+Redresör grb.24V 10 Ad. 4.000.000 
2 12V 6.5 Ah Kum Akü 20 Ad. 
3 36KV 10-20/5-5A Akun Trf. 10 Ad. 
4 36KV 25-50/5-5A Akun TW. 6 Ad. 
5 15KV XLPE Kablo başlığı 48 Ad. 

(Silikonlu kauçuk tzalatöriü) 
6 IKV NYY kablo protolin ek mufu. 15 Ad. 
7 15KVXLPE kablo ek mufu 16 Ad. 

2 - Satm alma konusu malzemeler hakkında detaylı bilgiler aşağıdaki adresteki İşleüne 
Müdürlüğümüz Satın Alma Şefliğinden almabilir. 

3 - Geçici teminat, teklif edilen toplam malzeme tutarmm %3'ünden az olmayacaktu. 
4 - îhaleye iştirak edebilmek için şartname dosyası satm alınması mecburidir. Şartname

ler, aşağıda belirtilen adresteki SaUn Alma Şefliği'nden bedeli karşılığı temm edilebilir. 
5 - Teklif dosyası en geç 23/3/2000 günü saat: 14.00'e kadar KEDAŞ Karabük İşlebne 

Müdürlüğü, Menderes Cad. No: 12 Karabük adresindeki Muhaberat Servisine verilmiş olacak ve 
gelen teklifler aynı gün saat: 14.30'da alenen açılacaktır. 

6 - KEDAŞ, TEDAŞ ve Bağlı Ortaklannca yasaklı ilan edilen fumalar ihaleye katılmaya
caklardır. Katılmaları halinde bulunduğu aşamadaki teminat irad kaydedilecektir. 

7 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasa'ya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kıs
men veya tamamen vermekte serbesttir. 5768/2-2 • 

50.000 KALIP BEYAZ SABUN, 7000 KG: POTAS SABUN (ARAP SABUNU) 
6000. KG. BEYAZ ÜSTÜBÜ ALINACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon 
Başkanlığından : ^ \ : " 

1 - Yukanda miktarlan ve cinsi yazılı 3 kalem temizlik malzemesi alımı için 28/3/2000 ta
rih saat 14,00'de kapah zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme yukanda belirtilen gün ve saatte H.Paşa'daki İ. Bölge Alım Satun ve İhale 
Komisyon Başkanlığımızda yapüacaktu. 

3 - Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin %3'ü olup, şarmameler H.Paşa veznemiz
den KDV dahü 10.000.000,- TL. bedelle satümakuıdu. 

4 - Yukanda belirtilen üıale günü olan 28/3/2000 tarih saat 12.00'ye kadar geçici temina
tın yatmış ve tekliflerin Komisyona verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edil
mez. 

5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 5769/2r2 

DENİZ YOLU İLE FUEL-OİL TAŞITTIRILACAKTIR 
TEAS Genel Müdürlüsünden; 
1 - Ambarii ve Hopa SanUallanmızın 2000-2001 dönemi ihtiyacı takribi toplam 1.000.000 

Ton (+/- %25 toleranslı) 6 Nolu Fuel-Oil'in; bir yü süre ile Aliağa ve İzmit Rafinerilerinden, zo
runlu hallerde ise Ataş Rafinerisinden deniz yolu ile taşıtılmasına ait ihale, kapalı zarfla teklif aim
mak suretiyle yapüacaktu. 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartname; 
a) Ankara'da; TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığında (İ.Inönü Bulvan No: 27 Kat: 15 Oda 

No: 15020 Tel: 0-312/2126900-2041 Bahçelievler) veya, 
b) Avcılar (İstanbul)'da; TEAŞ Ambarii Fuel-Oil Doğal Gaz Kombuie Çevrim Santralı İş

letme Müdürlüğü'müzde görülebilir ve istenildiğinde KDV dahil 500.000.000,- (YBeşyüzmil-
yon) TL. karşılığında alınabilir. 

3 - Tekliflerin en geç 30/3/2000 günü saat 12.00'yc kadar, İ.İnönü Bulvan No: 27 15.Kat 
15086 Nolu odada bulunan muhaberatımıza verilmesi gerekmektedir. 

4 - Şirketimiz; 2886 sayıh Devlet İhale Yasasma tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 6057/2-2 • — 

ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
KEDAŞ, Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Karabük İşletme Müdürlü-

günden: 
1 - İşletme Müdüriüğümüz ihtiyacı aşağı tammı yapılan elektrik malzemeleri kapalı zarf 

usulü ile teklif almak suretiyle ihaleten satm almacaktu. 
Dosya BedeU 

Dosya No S.No Malzemenin Tammı Müctan (TL.) 
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ETt ALÜMİNYUM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İHTİYACI 
200 M. TON SİLİSYUM METAL YURTDIŞINDAN 

SATIN ALINACAKTIR 
Eti Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden; 
1 - Teşekkülümüz Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı 200 m. ton Silis

yum Metal (% 98.5 Si) kapalı zarf usulü ihale yoluyla satm almacaktu:. 
2 - Yukanda belirtilen ihalemiz uluslararası firmalara açık bir ihaledir. İthalat İşlemleri 

Teşekkülümüz tarafından gerçekleştuilecektir. 
3 - Konu ile ilgili hazu-lanmış teknik ve ticari şartnameler yurtdışındaki nrmalann Vakıf-

bank Kızday Şubesi 4048816 nolu Eti Holding A.Ş. hesabına 100.- US$ yatırmalarım müteakip 
ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat kaışılıguıda Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satm 
Alma Dairesi Başkanlığı Cihan Sokak No. 2 Sıhhiye/Ankara" adresinden veya 312 231 07 63 no
lu faks numarasından istenecek olup. Genel Müdürlüğümüzce konu şartnameler postalanacakür. 
Diğer yandan firmalann Türkiye'de yetkili temsilcilerinin bulunması halinde, temsilci Vakifbank 
Kızılay Şubesi 2048464 no.lu Eti Holding A.Ş. hesabma 60.000.000,-TL. yatılmalarım müteakip 
ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat lûurşıhğmda Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satm 
Alma Dairesi Başkanlığı Cihan Sokak No. 2 Sıhhiye/Ankara ve Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürlüğü, İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Meşrutiyet Caddesi No. 241 Tepebaşı/İstanbul 
adreslerinden konu şarmameler temm edilebilir. 

4 - Teklifler kapalı zarf içerisinde 5/4/2000 tarih, saat 12.00'ye kadarEti Holding A.Ş. 
Genel Müdüriüğü'nün Genel Evrak Servisine teslim edilecektir. Tekliflerin dış zarflan aynı gün 
saat 15.00'de Satın Alma Dairesi Başkanlığı'nda hazır bulunan saücı veya Türkiye'deki yetküi 
temsilcilerinin huzurunda açılacaktu-. Sadece fıyatlan içeren iç zarflar daha sonraki bir tarihte açı
lacaktır (Detay bilgi için Genel Ticari Şartnamemize bakmız). 

5 - Sözkonusu ihaleye ait teknik ve ticari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin 
edilmiş olacak ve şartname asıllan teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiğine dair imzalan
mış olarak Teşekkülümüze verilecektir. 

6 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 6063/1-1 • 

ŞİRKETİMİZ SAHASINDA BULUNAN KAVAKLARIN KESİLMESİ VE 
İŞYERİMİZDE BİÇİLMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Eti Alüminyum Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
• SEYDİŞEHİR 

1 - Şirketimiz sahasında bulunan kavaklann kesilmesi ve işyerimizde biçilmesi işleri 
yaptırdacaktır. 

2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 27/3/2000 Pazartesi günü saat 15.00'de Şirke
timizde yapılacaktu-. 

3 - Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine veril
miş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirilmeye almmayacaktu-. 

4 - Bu işin geçici teminatı 200.000.000,- TL. olup, aynca ihale üzerinde kalacak fir
madan 1.000.000.000,-TL. mal teminatı alınacaktır. 

5 - Şartnameler Şirketuniz Satm Alma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
6 - Teklifler firma yetkilileri huzurunda açılacaktır. 
7 - Şirketimiz 2886 sayıh Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp,yapmamakta, dilediğine 

kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 6064/1-1 • 
KAĞIT SATILACAKTIR 

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünden; 
1 - Teşkilatımız matbaasından çıkacak tahmini 6 aylık 30 ton kırpıntı kağıt ve 30 ton bo

bin artığı kağıt satılacaktır. 
2 - Şartname Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Süleyman Sim Sokak No: 3 adresinden te

min edilebilir. 
3 - İhale 22/3/2000 Çarşamba günü saat 15.00'de Açık Teklif Alma (Artımla) Usuhi ile 

yapılacaktır. 
4 - İşin muhammen bedeli 2.700.000.000,- TL. (İkimilyaryediyüzmilyon) TL.sı olup, 

geçici teminan % 3'tür. (81.000.000,-TL. (Seksenbinnilyon) sidir.) 
5 - İsteklilerin Ticaret ve Sanayi Odasına üye olduklannı belgelemeleri şarttır. 
6 - Teşkilatımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 5713/2-2 
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MUHTELÎF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 
TCDD Haydarpaşa Liman işletmesi Müdttriügü Alım - Satım ve ihale Komisyonu 

Baskanlı^ndan ; 
Limanımızın işçileri için 2000 yıh istıhkaklanndan aşağıda belirtilen 11 kalem malzeme

lerin mahalli piyasadan temini için ihale edilecektir, 
1. Deri Yelek 145 Adet 
2. Deri Eldiven 2210 Çift 
3. Miflonlu Parka 125 Adet 
4. Banyo Havlusu 1003 Adet 
5. Yüz Havlusu 1983 Adet 
6. Kışlık Fotin (Bot) 960 Çift 
7. Yazlık Şapkah İş Elbisesi 962 Talöm 
8. Yazlık Ayakkabı 917 Çift 
9. Bayan Tipi Fotin 1 Çift 
10. Bayan Tıpı Miflonlu Parka 1 Adet 
11. Kışlık Elbise Şapkalı 962 Takım, 
27/3/2000 Tarihinde Saat: 14.00'de Limanunız toplanb salonunda kapalı zarf usulü ile iha

le edilecektir. 
İhale ile ilgili şartnameler 10.000.000,-TL. Limanımız veznesine yatırılarak vezne alındı 

makbuzu karşıhğmda. Alım - Satun Komisyon bürosundan temin edilecektir. 
Geçici teminat teklif bedelinin % 3'ü oramndadu. 
İhale şartname alındı makbuzu ve geçici teminaü bulunmayan tekhfler geçersiz sayılacakur. 
İlanda belirtilen tarihte tekliflerin komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttu. 
Kumluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii depdir. 5647^-2 

KAPORTA, BOYA VE KARASÖR YAPTIRILACAKTIR 
Ankara PTT Başmüdürlüğünden; 
1 - Teşekkülümüze ait 1 adet 1987 model Ford Corgo kamyon ile 2 adet 1983 model fi

at otobüslerin kapalı yazdı teklif metubu ahnak suretiyle şartnameye uygun olarak kaporta, boya, 
elekü-ik ve döşeme onanmlan üe kapalı ka^a karasörü yaptmlacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname bedeU karşüığmda Başmüdüriüpmüz Malzeme Müdürlüğünden 
temin edilebüir. 

3 - Kamyon ve otobüsler mesai siuıüerinde Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü (Bşref Bit
lis Caddesi No: 8 Yenimahalle-Ankara) adresinde görülebilir. 

4 - Bu işe ait ihale 28/3/2000 günü saat 10.00'da Başmüdürlüğümüzde yapılacaktu. 
5 - Zamanında verilmeyen, tasdüdi şartnamesi bulunmayan, geçici temmatı olmayan 

teklif mektuplan geçersiz sayılır. 
6 - Teşekkülümüz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tobi olmayıp ihaleyi yapıp yapma

makta veya tercih yapmakta serbesttir. ^ 6038/2-2 
SÜT SATIN ALINACAKTIR 

yapılacaktır. 
2 - Bu işe aü şartname bedeh mukabUinde (KDV dahil 5.000.000,-TL. Beşmilyon) Baş-

müdüriüğümüz Malzeme Müdürlüpnden temin edilebüu. 
3 - İstekli olanlann bu işe ait kapalı tekliflerini en geç 28/3/2000 Salı pnü saat 10.30'a 

kadar makbuz karşüığı BaşmUdürlüpmüz Malzeme Müdüılüpne teslhn etmiş olacaklardu. Bu 
tarih ve saatten sonra gelen teklifler düdcate almmayacakür. 

4 - Şirketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi depdü. 
Not: 0-224-555 14 51 ve 555 14 56 nolu telefonlardan bilgi almabüu. ' 

6039/2-2 
TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Afyon PTT Başmüdürlüğünden; 
1 - Afyon Posta işleme Merkezinin (PİM) komple temizlüc işi 1 Yülüc süre ile İdari ve 

Teknik Şartnamesine göre kapah yazılı tekhf alınmak suretiyle ihale olunacaktır. 
2 - Bu işe ait ihale 22/3/2000 günü saat 15.00'de PTT Afyon Başmüdürlüpmüz Alun ve 

Satım Komisyonunda yapüacaktu. 
3 - Bu işin İdari ve Teknüc Şartnamesi 10.000.000,-TL.SI bedeUe 22/3/2000 tarihi saat 

12.30'a kadar PTT Afyon Başmüdürlüp Malzeme Müdüriüğünden temin edUebilü. 
4 - Vaki olacak gecikmeler ile Faksla verilecek teklifler kabul edümez. 
5 - İkinci maddede belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler kabul edümez. 
6 - İşletmemiz 2886 sayüı Artuma ve Eksiltme, İhale Kanununa tabi depdir. 

5084/2-2 

Türk TELEKOM Anonim Şirketi Bursa Başmüdûrlflğflnden ; 
Şirketimiz ihtiyacı olan 1/2 litrelik tetıepak ambalajlı kutularda yaklaşık 60.000 paket süt 

(aylık 5000 adet siparişlerle) 1 yıl süreyle kapalı yazılı teklif almak suretiyle satm almacaktır. 
1 - İhale 28/3/2000 Salı eünü saat 11.00'de BasmUdüriüğümüz Malzeme Müdürlüğünde 
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ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIN AUNACAKTIR 
TEDAŞ Mardin Elektrik Da&tım Mflessesesinden; 
1 - Aşağıda cins ve miktarlan yazüı elektrik nıalzemeleri kapalı zarf usulü teklif almak su

retiyle sann alınacaktu-. 

S.No Malzemenin Kodu Malzemenin Cinsi Miktan 

1 37151220 3x35+16 mm2 NYY (YVV) Kablo 1000 Mt. 

2 37151230 3x50+25 mm2 NYY (YVV) Kablo 1500 Mt. 

3 37151240 3x70+35 mm2 NYY (YVV) Kablo 1500 Mt. 

4 37151250 3x95+50 mm2 NYY (YVV) Kablo lOCK) Mt. 

5 37151260 3x120+70 mm2 NYY (YVV) Kablo 1000 Mt. 

6 37151270 3x150+70 mm2 NYY (YVV) Kablo 500 Mt. 

7 36020100 Rosse AI.lledcen 3000 Kğ. 

8 36020130 Pansy Al.İletken 3000 Kğ. 

9 3602Ö140 Popy Al. İletken 2500 Kğ. 

10 36020150 Aster AI.lledcen 2000 Kğ. 

11 36040110 Swallow St.Al.İledcen 4000 Kğ. 

12 36040140 Rawen st.Al. İleÜcen 2500 Kğ. 

13 44020160 3x(80-100)A.TermUc manyetüc şalter 40 Ad. 

14 44020200 3x(125-160)A.Tcnıük manyetik şalter 40 Ad. 

15 44020240 3x(200-250) A.Tennüc manyetik şalter 40 Ad. 

16 44020360 3x(300-400) A.Termüc manyetik şalter 20 Ad. 

17 44020400 3x(400-630) A.Termüc manyetik şalter 20 Ad. 

18 44020420 3x(630-1000)A.TermUc manyetik şalter 5 Ad. 

19 48250100 3x500x1000 min. Topraklama levhası 200 Ad. 

20 48250160 3x35x3000 mm. Topraklama şeridi 250 Ad. 

2 - İhaleye katümak içüı şartname almak mecburi olup, şartnameler 30.000.000,- TL. be
delle TEDAŞ Mardin Elk.Dağ.Müessesesi Saraçoğlu Mah. Yeniyol üzeri No. 93 (Tif. 0482 
2123475 Fax. 0482 2123613) Vakıflar Bankası Mardin Şubesi 1945 nolu hesap) adresinden temuı 
edüebüir. 

3 - Firmalar teklif verdikleri malzemelerin toplam bedelmm % 3'ü oranmda geçici temi
nat vereceklerdir. 

4 - Teklifler en geç 30/3/2000 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhabe
rat Servisine verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.00'de Müessesemiz İhale ve toplanU sa
lonunda kaUlan firmalar huzurunda alenen açüacaktır. 

5 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalar ihaleye katılamazlar, katılmalan halinde bu
lunduklan aşamadaki teminaüan irad kaydedüecektir. 

6 - Müessesemiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa uıbt olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta yada düediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 6060/2-2 
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I Ş L E R I YA 

SEYDI^ÞEHÝR 
1 - Şirketimizce 500 m3 Mamiil kereste satm alınacakbr. 
2 - İhalesi kapah zarf teklif alma usulüyle 27/3/2000 Pazartesi günü saat 15.00'de Şirketi

mizde yapılacaktır. 
3 - Teklifler en geç ihale günü saat 14i30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine verihniş 

olacaktır. 
Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
4 - Şarmameler Şirketimiz Saün Alma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
5 - Bu işin geçici teminaü l.OOO.OOO.OOO,- TL. (Y.BinniIyar)dü:. 
6 - Teklifler firma yetkilileri huzurunda açılacaktn. 
7 - Şüketimiz 2886 sayıh kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kıs

men yada tamamen verip vermemekte serbesttir. \ 6305/1-I 

MUHTELİF ARAÇ SATIN ALINACAKTIR 
TEAS Türkiye Elektrik Üretim-Hetim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden ; 
99-IBD/2 referansh dosya konusu 2 adet itfaiye aracı, 4 adet 6 tonluk forklift ve 4 adet Hid

rolik mobil vinç yurt içinden veya yurt dışından satm alınacaktır. 
1 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şarmame aşağıdaki adreste incelene

bilir ve 100.000.000,- TL. veya USD. 175.- (KDV dahü) bedel karşılığı almabilir. 
Ticaret Daire Başkanlığı 
İnönü Bulvan No: 27 Kat: 15 Oda No: 89 
Bahçelievler/Ankara 
Tel: 212 69 00/2149 
2 - Teklifler aynı adresteki Muhaberat Servisine (Oda No: 86) 18/4/2000 günü saat 

12.00'ye kadar teslim edilmelidir. Teklifler katılmak isteyen teklif sahiplerinin temsilcileri huzu
runda aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

3 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 6421/2-1 

GENEL TEMİZLİK, TAŞIMA VE İLAÇLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
T.C. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından ; -
1 - Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı birimlerinin hizmet verdiği Gazi Tesisleri Ek 

1,2,5,7 ve 10̂ No'lu İdare Binalannın 2000 Yıh Genel Temizlik, Taşıma ve İlaçlama hizmeüerini 
sağlamak üzere özel sektöre verilmesi işi KDV Hariç Toplam 70.136.706.000,- TL. Muhammen 
Bedelli ve 2.104.101.180,- TL. Geçici Teminaüı Genel Temizlik işi Döner Sermayeli Kumluşlar 
İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale "Orman Genel Müdüriüğü Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığı 1 No'lu 
Bina Kat: 3 Gazi/Ankara" adresinde 28/3/2000 tarihinde Saat 14.00'de yapüacaktır. 

3 - İhale ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler bir dilekçe ile KDV Hariç 15.000.000,- TL. 
karşılığında ihalenin yapüacağı adreste mesai günleri içerisinde Saat 9.30-12.30 ve 13.30-16.00'ya 
kadar temin edilebilir. Aynca bu adreste görebüirler. 

4 - Usulüne uygun tekliflerin en geç ihale günü Saat 12.30'a kadar yukanda yazılı adrese 
verilmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra posta ve herhangi bir sebeple geciken teklifler ke
sinlikle kabul edümeyecektir. 

5 - İhaleye iştirak eden firmalar, ihale konusu olan Genel Temizlik işinm süresi, sözleşme
nin te.scilini müteakip yürüriük tarihinden itibaren 31/12/2000 tarihine kadardır. 

6 - İhaleye iştirak eden özel veya tüzel kişiler; ihalenin tümüne geçici teminat verecekler
dir. Birim ve Toplam tutannı rakam ve yazı ile belirteceklerdir. 

İhalenin Konusu: Genel Temizlik, Taşıma ve İlaçlama; Toplam Muhammen Bedeli: 
70.136.706.000,- TL.; Geçici Teminat Tutan: 2.104.101.180,- TL. 

7 - İhaleye Kablabilmek İçin; 
a) Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 
b) Kanuni ikametgah sahibi olduğuna dair belge (Aslı), 
c) Teklif mektubu vermesi, 
d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verihnesi, (2000 ydı vizeli) 
e) İmza sirküleri vermesi, (2000 yıh noter tasdikli) 
f) Geçici teminat vermesi, 
g) İhale tarihi itibariyle geçerlUik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlüik Belgesi, 

(Aslı veya Noter tasdUdi) 
h) Şartnamelerde istenen diğer belgeleri, eksiksiz vermek gereklidir. 
8 - Satın Alma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedölin tespitinde serbesttir. 
İlan olunur. , 6308/1-1 

HER TÜRLÜ İNŞAAT BAKIM VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Eti Alüminyum Anonim Şirketi Genel Müdürlüğ'nden : 
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İ.No Kodu Malzemenin Cinsi Mikta:rı 
1 120702202 Q 8 mm Bakır 50 Kg .1.100.000.000 6.000.000 

2 121701002 Mühür kurşunu 20 Kğ. 

3 162004501 Redresör bar 6,5/24 V. 5 Ad. 

4 360201002 Rose aliminyum iletken 600 Kğ. 

5 360201302 Pansy aliminyum iletken 650 Kğ. 

6 360308604 3x70+1x16+95 mm' Alpek kablo 500 Mt. 

7 371503204 2x2,5 mm= NYY kablo 2000 Mt. 

8 371512004 3x16+10 mm2 NYY kablo 150 Mt. 

9 371512304 3x50+25 mm2 NYY kablo 100 Mt. 

10 391812401 36 KV.25-50/5.5 Akim trafosu 12 Ad. 

11 442301101 Fotosel şalter göz aparatı 150 Ad. 

12 44480140 1 63 Amp.OO Boy NH buşon 150 Ad. 

13 44480150 1 80-Amp.OO Boy NH buşon . 150 Ad. 

14 44480160 1 100-Amp.OO Boy NH buşon 150 Ad. 

15 44490110 1 100-Amp.l Boy buşon 100 Ad. 

16 44490130 1 160 Amp.l Boy NH buşon 100 Ad. 

17 44490160 1 250 Amp.l Boy NH buşon 100 Ad. 

18 44500150 1 315 Amp. 1 Boy NH buşon 50 Ad. 

19 44650200 1 40-Amp.W,otomat sigorta 200 Ad. 

20 51190200 1 36-KV. 10 KA.ZNO Parafudur 100 Ad. 

21 53600080 1 125 W.Y.B. Civa buharh ampul 1000 Ad. 

22 53580500 1 110 W.Y.B. Sodyum buharlı ampul 500 Ad. 

23 53580560 1 210 VV.Y.B. Sodyum buharlı ampul 300 Ad. 

24 53560000 1 ll.WFIoresant ampul (Bayaz) 1000 Ad. 

25 53550200 1 100.W 240 Volt. Akkor ampul 500 Ad. 

26 37151430 4 4x6 mm' NYY Kablo 250 Mt. 

27 37350100 4 1,5 mm' NYA Kablo 2.500 Mt. 

MUHTELİF CİNS ELEKTRİK MALZEMESİ SATİN ALINACAKTIR 
TEDAŞ Aksaray Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizce aşağıda cins, miktar ve özellikleri yazılı muhtelif cins elektrik mal

zemesi şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
Geçici KDV Dahil 

Karakteriik Teminatı Dosya Bed. 
(TL.) (TL.) 
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Malzemenin Cinsi 

Geçici 
Teminatı 

Miktarı (TL.) 
2.500 Mt. 

1.000 Mt. 

75 Ad. 

150 Ad. 

KDV Dahil 
Dosya Bed. 

(TL.) 
Karakterlik 

S.No Kodu , 

28 373501104 2,5 mm̂  NYA Kablo 

29 373501204 6 mm̂  NYA Kablo 

30 447202201 250 W Civa buharlı balansı 

31 271301001 6-20 Amp.W.Otomat zaman saati 

32 482501001 3x500x1000 mm Topraklama lavhası 
(S.Dal. Galv.) 75 Ad. 

33 482501701 3x35x4500 mm Top. şeridi (S.Dal.Galv.) 75 Ad. 

34 281604101 31,5/100 Volt 400/5 Amp.DijitalMW. 
Metre 2 Ad. 

35 281603701 31,5/100 Volt 400/5 Amp.Dijital 
(96x96 mm Trifaze) MW. Metre 1 Ad. 

36 28140601 31,5/100 Volt 600/5 Amp.Dijital 

(96x96 mm Trifaze) MW. Metre 2 Ad. 

37 410801001 l-KV.N-80 Hav.Hat.Mes.İzalatörü 1000 Ad. 

38 44262100 220-V Siemens 3 FT 44-55-65 A.Kond. 
bobini 40 Ad. 

39 44262100 Federal 50 A. kondaktör bobini 10 Ad. 

40 44262100 Scheıele 63 A. Kondaktör bobini 10 Ad. 

41 44262100 Siemens 22 A. Kondaktör bobini 5 Ad. 

42 44262100 Siemens 35 A. Kondaktör bobini 10 Ad. 

43 534301001 125 VV.Civa buharh armatür camı CEM 
marka (Akrilik numuneye göre) 200 Ad. 

2 - İhaleye iştirak edecek firmaların şartname almalan mecburidir. Şartnameler TEDAŞ 
AKSARAY ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ İhale ve Satm Alma Şefliği Sarraflar Çarşısı 
3-no'lu Belediye İş Hanı Kat: 4 Tel: 0-382-213 52 24 / 402 Fax: 213 24 78 AKSARAY adresin
den ücreti mukabilinde temin edilebilir. Dileyen firmalar ücretini AKSARAY Emlak Bankası 
367995 no.lu hesaba şarmame bedelini yatırıp, müessemize fax çekilmesi halinde adreslerine gön
derilir. 

3 - Firmalar tekliflerini en geç 28/3/2000 Salı günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki 
muhaberat servisine vereceklerdir. İhale aynı gün saat 14.00'de aynı adreste alenen açılacaktır. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Fax ile verilen tekliflerde dikkate alın
mayacaktır. 

5 - Kummumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen verip, vermemekte serbesttir. 6311/2-1 
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SOKAK HAYVANLARININ TOPLANMASI, BAKIMI VE ISLAHI tŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Zeytınburnu Belediye Baskanlığndan; 
1 - Sokak Hayvanlannın Toplanması, Bakımı ve Islahı (7 Ay) işinin 98.000.000.000,-TL 

+ KDV muhammen bedelh ihalesi. 
2 - Geçici Teminat = 2.940.000.000,-TL. 
3 - Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi 

40.000.000,-TL. bedelle temui edilebiln. 
4 - İhale 23/3/2000 Perşembe günü saat 11 .OO'de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonun

da İhale Komisyonunca 2886 sayılı Yasamn 45. maddesine göre açık eksiltme usulü ile şartname
leri dogmltusunda yapılacaktır. 

5 - İhaleye katümak isteyen talipliler teklif mektuplannda; 
a) Kanuni Ucametgah belgesi, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (Noter tasdikli) 
d) İmza sirküleri (Noter tasdüdi) 
e) İhaleye vekiller kanlıyor ise vekaletname (Noter tasdikli) 
f) Geçici teminat vermesi (Muhammen bedelin % 3 oranmda nakit veya Banka Tbminat 

Mektubu veya Devlet Tahvüi) 
g) İdari ve Teknüc Şartnamede yazılı diğer belgeler. 
h) Ortaklüc girişimi olması halinde ortaklüc beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi. 
i) Bu iş ile iştigal ettiğine dair belge. 
6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeh tesbitte serbesttir. 
7 - Telgraf ve fax'la yapüacak müracaaüar ve postadaki gecUcmeler kabul edümeyecektir. 
İlan Olunur. , 5782/1-1 

SAHTE PARA TESBİT MAKİNASI SATIN ALINAC/^TIR 
PTT Genel Müdürlflfettnden; 
İşletmemiz ihtiyacı için kolay taşınabüir, gövdesi Alüminyum, eloksal kaplı, duy ve star-

ter yuvası sabit, 220 Wolt gücünde kordon boyu 2 metre topraklı özellüdere sahip 300 adet Sahte 
Para Tesbit Makinası yurtiçi piyasadan, pazarhksız, kapah yazüı tekhf ahna usulü üe satm almacaktir. 

İsteklüer firmalanmn açık ackes, telefon ve faks numaralannı içeren yazı ile müracaat ede
rek bu aluna ait şartaameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Danesi Başkanlığı D. Sa
tın Alma Şube Müdüriüğünden, (Posta Caddesi Posta Sarayı Ek Bina Kat: 1 No: 114 Ulus 
Tel: 5605617) İstanbul'da Avmpa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden (Sirkeci 
Büyük Postane 3. Kat Tel: 5223209-5270574) KDV hariç 1.000.000,- TL. bedelle temin edebi
lirler. 

Tekliflerm geçerli olabilmesi için ihaleye iştüak edecek fumalann şartnamelerini İşletme
mizden satm ahnalan şarttır. 

Teklifler en geç 4/4/2000 günii saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Daire
si Başkanlığı II. Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu saatte bulunacak şe
kilde gönderilecektir. 

Belütilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler düdcate alınmaz. 6081/2-1 

BASKILI OLUKLU MUKAVVA KUTU İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu NİTİROSAN Anonim Şirketi Genel Müdürlü-

ğtinden: 
Şirketimiz Plastifıye Lak Nittoselüloz ambalajmda kuUanümak üzere teknüc şartname ve 

teknik resme uygun olması şartıyla 16.000 adet Baskılı Oluklu Mukavva Kutu imal ettirilecektir. 
1 - Bu işe ait şartname mesai saaüerinde Şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden temin edile

cektü. 
2 - İhale 27/3/2000 günü saat 14.00' de yapüacaktır. 
3 - Bu iş için firmalar teklif mektubu üe biriücte 250.000.000,-T TL.'IÜC geçici teminat ve

receklerdir. 
4 - Teklif mektuplan en son 27/3/2000 günü saat 12.00'ye kadar PTT kanalıyla veya el

den Şirketimiz Arşivine tesHm edümiş olacaktu. 
5 - Belirtilen gün ve saatten sonra verilecek teklifler dückate alınmayacaktır. 
6 - Şirketimiz 2886 sayüı yasaya tabi depdff. 
7 - Kamuoyuna ilanen duyumlur. 6313/2-1 
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BETON DİREK, DEMİR, HIRDAVAT MALZEMELERİ, KABLO 
VE ELEKTTltK MALZEMESİ SATİN ALINACAKTIR 

TEDAŞ TVabzon Elektrik Dafatım Mflessesesinden ; 
1 - Müessesemiz elektrik hizmetlerinde kullandmak üzere aşağıda cinsi ve miktarlan be

lirtilen muhtelif malzemeler, 3 grup halinde kapalı teklif usulü ile satm alınacakür. -

I. Grup Malzemenin Kod Numarası ve Cinsi Mikum 

1 -11010100 40x40x4 Köşebent Demhi, 5.000 Kg. 
2- 11010120 50x50x5 Köşebent Demiri, 5.000 Kg. 
3- 11010150 60x6(h6 Köşebent Demiri, 5.000 Kg. 
4- 11010170 65x65x7 Köşebent Demiri, 3.000 Kg. 
5- 11010220 80x80x10 Köşebent Demiri, 2.000 Kg. 

6- 11020100 8 I Profil Demui, 1.000 Kg. 
7- 11030100 6,5 UProfa Demiri, 2.000 Kg. 
8- 11030110 8 U Profil Denuri, 1.000 Kg. 
9- 11030120 10 U Profil Demiri, 1.000 Kg. 

10- 11030130 12 U Profil Demiri, 1.000 Kg. 
11- 12010200 40x5 Bakır Lama 500 Kg. 
12- 12010540 80x10 Bakır Lama 300 Kg. 
13- 15081300 5/8x30 Galvanizli Civata 300 Kg. 
14- 15080960 1/2x30 Galvanizli Civata 300 Kg. 

15- 15210080 1/2x200 T.T.S. Saplama, 1.000 Ad. 
16- 15210320 5/8x250 Ç.T.S. Saplama,. . 1.000 Ad. 
17- 15210330 5/8x150 Ç.T.S. Saplama, 1.000 Ad. 
18- 41500130 D - 80 Deveboynu İzalatör Demiri, 5.000 Ad. 
19- 41500140 D - 95 Deveboynu İzalatiü Demiri, 1.000 Ad. 
20- 43100340 A240/A240 Branş. Klemens, 100 Ad. 
21 A240/B240 Branş. Klemens', 100 Ad. 

II. Grup Malzemenin Kod Numarası ve Cmsi Miktan 

1 • •35100430 9.3/3 Beton Düek, 25 Adet 
2-•35100460 9.3/5 Beton Düek, 25 Adet 

3- 35100480 9.3/8 Beton Direk, 10 Adet 
4 -3510O560 9.3/10 Beton Ehrek, 10 Adet 
5 -35100950 12/5 Beton Direk, 10 Adet 
6 -35100970 12/8 Beton Direk. 10 Adet 
7 -35101000 12/12 Beton Direk, 10 Adet 
8 - 35121840 ADN 13/3 Beton Direk. 50 Adet 
9 - 35750220 N/70 - 240 Nih. Dur. Tiavers, 15 Adet 

10 - 35750280 N/70 - 300 Nüı. Dur. TVavers, 10 Adet 
11 -35823700 AKNC - 300 Nih. Dur. Travers, 75 Adet 
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m. Grup Malzemenin Kod Numarası ve Cinsi Miktan 

1 - 36030800 3x25+16+35 AER Kablo, 5.000 Mt. 
2 - 36030820 3x35+16+50 AER Kablo, 5-000 Mt. 
3 - 36030840 3x50+16+70 AER Kablo, 5.000 Mt. 
4 - 37151420 4x4 mm. Antigron Kablo, 1.000 Mt. 
5-35151430 4x6 mm. Antigron Kablo, 1.000 Mt. 
6 - 37611100 3x25S/16mm2 10 kV.YE3SHSV. Kablo, 1.000 Mt. 
7-37611130 3x50S/16mm2 10 kV.YE3SHSV. Kablo, 1.000 Mt. 
8 - 44020430 3(800 - 1000)A.Ter. Many. O. Şalter, 10 Ad. 
9 - 44030160 3x250 A. ÖzengUİ Şalter, ! 20 Ad. 

10 - 44030180 3x400 A. Özengüi Şarter, 20 Ad. 
11-44480130 50 A. 00 Boy NH. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 
12 - 44480140 63 A. 00 Boy NH. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 
13 - 44480150 80 A. 00 Boy NH. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 
14 - 44480160 100 A. 00 Boy NH. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 
15 - 44480170 125 A. 00 Boy NH. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 
16 - 44540180 lOO A. Kofra Sigorta Gövdesi, 500 Ad. 
17 - 44550140 63 A. Kofra Sigorta Kapağı, 1.000 Ad. 
18 - 44550180 100 A. Kofra Sigorta Kapağı, 500 Ad. 
19 - 44590240 63 A. Kofra Sigorta Buşonu, 10.000 Ad. . 
20 - 44540140 63 A. Kofra Sigorta Gövdesi, 1.000 Ad. 
21 - 44610200 63 A- Viskontak, 1.000 Ad. 
22 - 44610260 100 A. Viskontak, 1.000 Ad. 
23 - 48050320 36 kV. 6 A. 61 cm. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 
24 - 48050340 36 kV. 10 A. 61 cm. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 
25 - 48050360 36 kV. 25 A. 61 cm. Sigorta Buşonu, 500 Ad. 
26 - 48050370 36 kV. 16 A. 61 cm. Sigorta Buşonu, 1.000 Ad. 

2 -1. Grup ihalenin şartname bedeli = 3.000.000,-TL. dır. (KDV. Dahil) 
n. Grup ihalenin şartname bedeli = 4.000.000.-TL. dır. (KDV. Dahil) 

III. Grup ihalenin şartname bedeli = 12.500.000,-TL. dır. (KDV. Dahil) 
3 - Bu ihalelerin Geçici Teminaü: Her Grup için teklif tutarmm en az % 3*ü kadar olacak

ta. 
4 - İhaleye katılma k içm şartname almak mecburidir. Şartnameler, TEDAŞ Elektrik Dağı

tun Müessesesi (Kemerkaya Mah. Cumhuriyet Cad. Adem Sok. Ebru Ap. No: 7 Kat: 2, Tif: O 462 
3230737/8 Hat, Fax : 3230746 - TRABZON) adresinden bedelleri mukabüinde temin edilebilir. 

5 - Teklifler , en geç 4/4/2000 günü saat: 14.00'de kadar aynı adreste 1. kattaki Evrak Ser
visine verilmelidir. Ayn ı gün saat: 14.30'da toplantı yapılacaktır. 

6 - TEDAŞ tarafmdan yasaklanan firmaların̂  ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katd-
mamalan, katılmala n halmde bulunduğu aşamadaki teminaüan irad kaydedilecektir. 

7 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğin e kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

8 - Firma istediğ i takdirde şarmame bedeluıi Emlak Bankası Pîffk Şubesi - TRABZON 
208575 nolu hesabımız a yatırdıktan sonra dekontun Müessesemize gönderilmesi halinde şartname 
dosyası ödemeli olarak herhangi bir Kargo Şirketiyle firmanm adresine gönderilir. 

5659/2-1 
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İlan olunur. 6419/1-1 

SERVİS ARACI KİRALANACAKTIR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XIV. Bölge 

Müdürlüğünden; İSTANBUL 
1 - Bölge Müdürlüğümüz Büyük İstanbul Îçmesuyu II. Merhale projesi kapsamında yer 

alan Yalıköy Filtre-Kum Üretim Tesisleri, Sazlıdere Rarajı, Yeşilçay ve Melen Sistemi işlerüıde ça
lışan S/S personelin iş yerinde şantiyeye, şantiyeden iş yerine gidiş ve gelişlerinde servis aracı ola
rak kullanılmak üzere 8 Ad. Binek, 1 Ad. Arazili binek, 8 Ad. pick-up, 2 Ad. mmibüs'ün kiralan
ması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile bıhmini 
bedelden indirim yapılmak suretiyle eksiluneye çücanlmıştu-. 

2 - Şarmame ve ekleri Bölgemiz İhale Komisyonu Başkanlığından bedelsiz olarak görüle
bilir ve isteyenlere 30.000.000,- TL. bedel karşılığında verilebilir. 

3 - İhale 22 Mart 2000 Çarşamba günü saat 14.00'de DSİ XlV. Bölge Müdürlüğü Libadi-
ye Cad. 81190 K Çamlıca-Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktu-. 

4 - Tahmini bedel 113.658.000.000,- TL., geçici temmat 3.409.740.000,- TL.'dir. 
5 - İstekliler 21 Mart 2(X)0 Salı günü saat: 16.30'a kadar yeteriüüc belgesi ahnak üzere 

(Araçlann şartnameye uygunluğunu konb-ol ettirmeleri için) bü düekçe üe Bölge Müdürlüğümüze 
başvuracaklardır. Araçlarına Yeterlüik alamayan fmnalar ihaleye katüamazlar. 

6 - Hizmet araçlan yüda 200 iş günü çalışacaklardır. 
7 - Çift sıra kabinli pick-uplann beş adedi arazüi olacakUr. 
8 - İhaleye güebihne şarüan: 
a) Ticaret ve/veya Sanayi odi^ı belgesi veya esnaf ve sanatkar siciline kayıüı olduğuna da

ir 2000 yıh vizeli belge 
b) Noter tasdüdi imza süküleri yada şüket adma ise şüket süküleri, 
c) İsteklinin ikametgah belgesi, isteklinin tebligat adres beyam 
d) İstekli adına vekaleten katüacaklar için noter tasdüdi vekaletaame ve imza sirküleri 
e) Isteklilerm ortak güişimleri halinde ömeğine uygun olarak ortak güişün beyannamesi 

ile ortaklarca ünzalanan noter tasdüdi ortaklüc sözleşmesi. Bölgemiz yeteriüüc komisyonundan 
alınmış yeteriüüc belgesi (İhaleye kabima belgesi). 

f) Bu işde kullanılacak araçlann sahibi olduklannı gösterir belgeyi (noter üısdüdi araç ruh-
sataamesi) isteklilerin bu işte kuUanüacaklan araçlar küalüc ise, işm süresmce kiralanchğuu göste
rir noter tasdikli kira'mukavelesi 

g) İsteklüerin yukanda yazılı geçici teminataı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü saymanlüc mü
dürlüğüne (Bankalarca verüen limü içi ve süresiz mektaplan dışmdaki) Yatirarak usulüne uygun 
olarak hazırlayacaklan yazüı tekliflerini ihale saatine kadar DSİ Makine ve İmalat Donatım Şube 
Müdürlüğü bmasında toplanacak üıale komisyonuna vermeleri şartdu. 

9 - Arazi binek araçlar ile nünibüsler 1999 model, bmek araçlar ise 1998 model olacaktır. 
10 - Telgrafla yapüan başvumlar, postadaki gecücmeler düdcate aimmaz. 
11 - İhale komisyonu 2886 Sayüı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğüıce üıaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttü. 

S. AraçCüısi Muh£edeH Geç.Tem. YetraülikAtaıalhalenin İhalenin 
No ve Sayısı (TL.) ÇTL.) SmGünü Tarihi Saati 
1 8 Adlinde aracı as.4kişaflc 113.658.000.000 3.409.740.000 21/3/2000 22/3/2000 14.00 

1 Ad.ArazUi binek «traa as.3 kişüüc 
8 Ad.Çift sıra kabmU pick-up as.4 kişüik 
2 Adjninibüs as.lO kişiük 



10 Mart 2000-Sayı: 23989 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

KAN MERKEZİ MALZEMELERİ SATİN ALINACAKTIR 
Tokat Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sommlu Savmanlı£ındaıı; 
S. No: 1, ihalenin Cinsi: Kan Merkezi Malzemeleri, Miktan: 9 Kalem, Tahmmi BedeU: 

8.692.500.000,- TL., % 3 Geçici Tem. Tut.: 260.775.000,- TL., İhale Tarihi: 22/3/2000, İhale Sa
ati: 10.00 

1 - TokatDevlet Hastanesi Döner Sennaye Saymanlığı'nm yukanda gösterilen cins ve 
miktan yazılı olan Kan Medcezi Malzemeleri 84/8213 sayılı Döner SermayeU Kuromlar İhale Yö
netmeliği'nin 29. maddesmm (C) bendi uyannca Açık Eksiltme Usulü ile ihaleye çıkartümıştu. 

2 - İhale Devlet Hastanesi Baştabib Muavin odasında toplanacak olan ihale komisyonu 
tarafından yukandaki tmh ve saatte yapılacaktu. 

3 - İhale ile ilgili şartaameler ve ekleri Döner Sermaye Saymanlığmdan ücretsiz olarak 
temin edilebilir. 

4 - İhale muhanunen bedel toplamı üzerinden yapılacağı gibi kalem, kalemde yapılabi
lecektir İhaleye ait Geçici % 3 teminat mektubu eklenecektir. 

5 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
İlan olunun • , 6068/1-1 

MUHTELİF CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR 
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Satın Alma Komisyon Başkanlı-

ğndan: 
istanbul Kartal Eğitrnı ve Araştirma Hastanesi 2000 yılı ihtiyacı olan 30 kalem Biokimya 

Killeri -Otoanalizörü (Kit alımı ile bülikte cihaz edinme) satın alınması işi 84/8213 sayılı Döner 
Sermayeli Kumluşlar ihale Yönetmeliğinin 29. maddesi (a) fıkrası gereğince kapalı zarf usulü üe 
ihaleye çıkanlmıştır. İsteklüerin aşağıda yazıh belgeleri vermeleri zomnludur. 

1 - Geçici temüıatım yatırdığına daü belge (Temmat Mektubu, Vezne Almdısı vs.) 
2 - Ticaret veya Sanayü Odası faaliyet belgesi (2000 mali yuma ait aslı yada noter tas

dikli sureti) 
3 - İmza sirktUeri ve vekaletaame noter tasdüdi 2000 yüı tesciUi , 
4 - Tebligata esas teşkü edecek adres beyanı 
5 - İdari ve Teknik Şarmamede istenen diğer belgeler 
6 - İhaleye katüacaklardah uygunluk belgesi istenüeceğinden yeterlüik için son başvum 

tarihi 24/3/2000 tarihi saat 14.00'e kadar Satm Alma Komisyonu Başkanlığı olup uygunluk bel
gesi verilme tarihi 5/4/2000 saat 14.00 

7 - 3 0 kalem kit tek frnnaya ihale edUecektir. 
İhaleye iştirak edeceklerin hazulayacaklan kapalı ihale zarflannı üıale saatine kadar Satm 

Alma Komisyonu Başkanlığı'na (Döner Sermaye Saymaıüığı'na) teslim etmiş olmalan gerekir. 
Bu ihaleye ait şartname Döner Sermaye Saymanlığı'nda mesai saati içüıde görülebüü ya da aynı 
yerden 50.000.000,- TL. karşüığmda almabüir. Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecUaneler 
kabul edilemez, KDV fiyaüara dahü değüdir. 

Cinsi: 30 kalem Biokimya Kiüeri-Otoanalizörii (Kit alımı üe bülikte cUıaz edinme). 
Muhammen Bedel: 206.450.000.000,- TL., Geçici Teminat: 6.193.500.000,- TL., İhale Gün ve 
Saati: 14/4/2000 Cuma günü saat 10.00'da Döner Sermaye Saymanlığı Sayman Odasmda 

• , 6066/1-1 
± % 25 TOLERANSLI 75.000 TON KUVARSİTİN İSTİHRACI VE 

Ĵ IAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

ANTALYA 
1 - Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ± % 25 toleranslı 75.000 ton kuvarsitin, 173 Km. 

uzaklıkta bulunan Alanya İlçesi Yeşilöz Domalan mevkiindeki ocaklardan istihracı, kıniması, vib-
rasyonhı elekle elenmesi ve Şirketimiz stok sahasına nakli işi, kapalı zarf tekhf alma usulü ile iha
le edilerek yaptınlacakür. 

2 - İhaleye iştirak belgesi almak için isteklüer şartnamede belirtüen evrakları en geç 
27/3/2000 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine vermiş olacaklardır. 
İhaleye iştirak belgesi 3/4/2000 Pazartesi günü isteklüere verilecektir. 

3 - İhale, 13/4/2000 Perşembe günü saat 14.00'de Şirketimizde yapüacak olup, ihaleye 
iştüak belgesi verilen isteklilerin şartnameye uygun olarak hazırlayacaktan teklif zarflannı, en geç 
ihale günü saat 12.00'de Şirketimiz Muhaberat Servisinde Olacak şekilde göndereceklerdir Posta
da geciken tekhfler değerlendirmeye alınmaz. 

4 - Bu işin geçici teminatı, 14.000.000.000,- TL.'dir. 
5 - Teklif alma şarmameleri Şirketimiz Ticaret Müdüriüğünden KDV hariç 50.000.000,-

TL. bedelle temin edilebilir. 
Telefon : 0.242:332 54 61 (7 hat) 
Faks : 0.242.332 54 54 
6 - Genel Müdüriüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. .6082/2-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İsletmesi Keşan Müdürlüğanden ; 

Yol Parti Muh.Bed. % 3 Tem. 
DeposuDunımu Emvalin Cinsi Adedi Adet M3Dm3 (TL.) (TL.) 

Yerlisu Asfalt 3.S.Nor.By.Çz.Tomruk 6 1295 210.154 25.000.000 157.000.000 
İzzetiye Asfalt 3.S.Nor.By.Çz.Tomruk 5 725 128.770 25.000.000 97.000.000 
îzzetiye Asfalt 3.S.Nor.By.Çk.Tomruk 2 225 35.020 28.000.000 30.000.000 
İpsala Rampa 3.S.Nor.By.Kavak Tomruk 3 363 70.661 16.000.000 59.000.000 
Yerlisu Asfalt 3.S.Kısa By.Çz.Tomnık 21 3344 397.546 22.000.000 262.000.000 
İzzetiye Asfalt 3.S.Kısa By.Çz.Tonıruk 14 2385 318.950 22.000.000 210.000.000 
îzzetiye Asfalt 3.S.Kısa By.Çk.Tomruk 3 429 56.470 25.000.000 42.000.000 
İpsala Rampası 3.S.Kısa By.Kavak Jom. 2 300 37.808 13.000.000 15.000.000 
İzzetiye Asfalt Çz.Sanayi Odunu 2 501 - 27.400 18.000.000 15.000.000 
Yerlisu Asfalt Çz.Sanayi Odunu 17 4157 İ97.795 18.000.000 106.000.000, 
Yerlisu Asfalt 2.S.Çz.Maden Direk 28 8852 429.020 23.000.000 296.000.000 
Enez Rampası İb.Çam Odunu 13 Ster 643 5.000.000 96.000.000 

116 22576 Ad.1909.594 M3 1.385.000.00 
643 Ster 

1 - İşletmemiz depolannda bulunan yukanda cins ve miktarlan yazılı orman emvalinden 
a) İbreli yapacak emvaller % 50 si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktan 3 aya kadar 

vadeli olarak satılacakür. 
b) Yapraklı yapacak emvalleri % 40 ile vergi ve kesmekleri peşin kalan miktar 6 aya ka

dar vadeli olarak sablacaktu. 
c) Yakacak odunlan % 50 si ile vergi ve kesenekleri peşin kalan miktann 3 aya kadar va

deli olarak satılacaktır. 
d) Tüm orman emvallerinin açık artbrmalı satışlarında % 2 vade faizi uygulanacaktır. Va

de faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve teminat mektubuna faiz tu
tan ilave edilecektir. 

2 - Açık arttuma 22 Mart 2000 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 14.00 de İşletmemiz 
satış salonunda yapılacaktu. 

3 - Alıcılann şirket adına girdikleri takdüde şirketi temsil eden, başkalan adma vekü ola
rak girenler noterden tasdikli Vekalemame ile Şarmamede belirtilen ihaleye katdabUme belgesini 
Komisyona ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

4 - Bu sahsa ait Uan, şartname ve sabş öncesi bügi cetveli Orman Genel Müdüriüğü, Ça
nakkale Orman Bölge Müdüriüğü, Keşan Orman İşleüne Müdürlüğüne bağh Orman İşlebne Şef
liklerinde ve aynca İstanbul, Bursa, İzmir Orman Bölge Müdüriükleri Ue Çan, Kuklareli, Bay
ramiç, Tekirdağ, Çanakkale, Balücesir, Edime, Edrenüt, Yenice, Denürköy, Biga, Vize, Kalfam, 
Ayvacdc, Orman İşletme MüdürliUderinde görülebUir. 

5 - Alıcılann belirU gün ve saatte İşletmemizde hazu bulunmalan ve saat 13.30 kadar geçi
ci teminaüannı İşletmemiz veznesine yatumalan gerekmektedü. 

İlan olunur. 6395/1-1 
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YEŞİL ALANIN BAKIM, TEMİZLİK, KORUMA VE KOliAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
AltındaS Belediye Başkanlıgmdan: 
1 - Altmdağ Belediyeisi smulan içinde yer alan 92 adet açık yeşil alamn bakun, temizlik, 

koruma ve kollama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fikrasına göre ka
palı teklif usulU ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işin ihalesinde 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 saydı Resmi Gazetede yayındaıjan 
"200O Yılmda Güişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihmde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edüen bedeU 177.141.825.000,- TL. + KDV'dir. (1999 Yüı BBBF Ue) 
4 - ihale 4/4/2000 Salı günü saat 11.OO'de Belediye Sarayı Encümen Tcçlanü Salonunda 

yapüacaktu. 
5 - a) İhale şartnamesi ile diğer evraklar Altmdağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü

ğü, tstanbul Caddesi Akköprü-Ankara adresmde mesai saaûerinde görülecektir. 
b) ihale dosyası Altındağ Belediyesi Başkanlığmm bulunduğu Anafartalar Caddesi No: 

117 Samanpazan-Ankara adresindeki Hesap İşleri Müdürlüğü veznesine 50.000.000,- TL. + KDV 
bedeli yaunldüctan sonra, vezne alındısı ibraz edüerek ve Bahçeler Müdürlüğünden alınacaktır. 

6 - İsteklüerin: "Yapun İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü üe İhale Şartnamesine, "İhale Şart-
namesüıe Ek Özel Şaröıameye", "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katüma YöneUneliğine 
ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye kaübnaya yeterii olup ohnadüdarmm tesbiti için 22/3/2000 Çarşamba günü 
mesai saati sonuna kadar ömeğüıe uygun başvuru düekçesi Ue birlikte; 

a) Bayındulüc ve İskan Bakanhğmdan alınmış (B) gmbundan en az bu işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini (Asimi ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), (Ortak girişimlerde 
pilot ortağın istenüen gmptan ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel ortaklannda gumbuna 
bakümaksızm bu işm keşif bedelinin en az % 30'u kadar müteahhitlüc karnesine sahip ohnalan zo
runludur.) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şiıket ise kamtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdüdi Ortak Girişim Beyannamesi üe ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
e) 1994-1998 (5 yıl) yıllarına ait (1994'den sonra kurulan şirkeüer içm kurulduğu yddan 

itibaren) Gelir veya Kurumlar Veıgisi borcu ohnadığma dair Vergi Dairesinden 2000 yduida Örnek 
2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Asimi ibraz etmek şaruyla örneğini), 

f) Mali durum büdirisi ve belgelerini, 
g) Yapı araçlan taahhümamesini, 
h) TeknUt personel taahhütnamesini, 
i) Halen taahhüdündeki işler bildirgesi ve belgelerini, 
j) Firmanm faaliyet süresi ile Ugüi beyam ve belgelerim, 

- k) Son 25 yüda müteahhit olarak yapmış olduğu işler bUdirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasuu istediği işlerle ilgiU beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş durumu ve tutumu ile ilgüi yazüı beyanı, 
n) İhale Şarmamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge

leri vermesi, 
(Müteahhidüc Karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralanndaki bUgi 

ve belgeler aranmaz.), 
o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % lO'u kadar kuUanümanuş nakit kredisi üe yi

ne asgari %. lO'u kadar kuUanümamış teminat kredisi olması gerekmektedir. 
B - İhaleye katüabümek için ise; ihale şartnamesuün 7'nci maddesine göre hazulayacak-

lan teklifierini, aynı şarmamenin 8'nci maddesi doğrulhısunda 4/4/2000 Salı günü saat 11.00'e ka
dar sıra unamralı almdılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığma vermeleri gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
c) Noter tasdikh imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, 

vekalemameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdüdi imza sûküleri. 
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e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki ömeğine uŷ un noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

f) Altındağ Belediye Başkanlığı adma alınmış 5.135.000.000,- TL. tutannda ̂ çici temi
nata ait alındı veya banka teminat mekmbu, 

g) İhale dosyası bedeli için Hesap İşleri Müdürlüğünden alman vezne almdısmm aslı. 
7 - Başvum dosyası İdareye verildücten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, 

dosya içerisindeki herhangi bir evıâkm değiştirilmesi veya eksik evrakm tamamlanması yönünde 
isteklilerce yapüacak müracaaüar veÂ eya birden fazla yapüacak başvurular değeriendirmeye aim
mayacaktır. 

8 - Bu işm ihalesine katümak üzere, kendi ^uıa asaleten ve/veya başkalan adma vekale
ten sadece tek bir başvumda bulunulabUir. Aksi halde yapüacak başvurular değerlendirmeye aim
mayacaktır. 

9 - "Uygun Bedel" Tebliginm 3'ncü nuıddesi gereğmce, isteklUere daha önceden Yeterlüc 
için belge verilmeyecek, ihaleye kaülmaya hak kazananlar hazu bulunan isteklilerin önünde İha
le Komisyonunca açıklanacak ve üudeye kaülmaya hak kazanamayanlann teklif zarflan açüma
dan geri verilecektir. 

10 - Telgraf veya faks Ue yapüacak müracaaüar ve/veya postada meydana gelebilecek ge
cikmeler kabul edUmeyecektir. 

İlan olunur, : • 6304/1-1 
MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Manisa/l^rgutiu Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satm Alma Komisyon 
Baskanlığmdan ; „ 
Gmp Tahmini Bedel Geçkn l̂ ninat İ h a l e n i n 
No Cinsi Miklan PCDVhariçTL) ÇİL.) -Rrihi Gün Saati Şddi 
1- Tıbbi SaıfMalzcane 109 Kalem 43.982.000.0001.319.460.000 22/3/2000 Çarşamba 10.00 da K ĵah m . 
2- IIaçveSenım 194KaIem 113.659.115.000 3.409.773.450 23/3/2000 Pterşonbe 10.00 da K ^ Ibk 

1 - "Hırgudu Devlet Hastanesi 2000 ydı içinde 2 gumpta toplanan Uitiyaçlan 2886 sayüı 
Devlet İhale Kanununa paralel 84/8213 Saydı Döner Sermayeli KumlûşIar İhale Yöneünenliğinin 
29/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü Ue Uıale edUecektir. 

2 - İhale Hastane Toplanü Salonu odasmda yapılacakur. 
3 - Şarmameler ve ekleri Döner Sermaye Saymanlığmdan ücretsiz göıiiIebUir. 
4 - Her grup içm kalem kalem teklif verilecektir. 
5 - IsteklUerde araralan belgeler 
a) Ticaret odası kayıt belgesi. (2000 ydma ait) 
b) Noter TasdUdi ünza sirküleri. (2000 yduıa aiO 
c) Yukanda belütüen İcadar geçici teminat 
d) Türkiye'de Ucamet ve tebligat adresi göstermesi. (2000 yılına ait) 
e) Vekaleten iştirak edenlerin noterden tasdikli vekaletnameleri. 
f) Ortak girişim halinde ortaklık sözleşmesi. 
6 - Komisyonumuz ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
7 - Postadaki gecUcmeler dUcİcate alınmaz. 
8 - Zarflar ihale saatine kadar komisyona teslim edUir. 
9 - Tekli f edüen kalemler için şuasına göre liste yapıhp toplamı kadar % 3 geçici teminat 

verilir. 
İlan olunur. , 6302/1-1 

MUHTELİF ENVANTER MALZEMESİ SATİN ALİNACAKTİR . 
Türkiy e Gemi Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Planlama ve İkmal Dairesi 

Başkanlığında n ; 
Şirketimi z ihtiyacı aşağıda belirtüen malzemelerin temini için "Kapalı Zarf' usulü Ue iha

leye çücUmışhr . 
Konu  ihaleye ait şartnameler "TGS Camialh Tersanesi Kasunpaşa İstanbul" adresindeki 

Başkanlığımızda n bedeli mukabUi temin edilebüir. 
Tekliflere n geç aşağıda belirtilen tarihlerde saat 15.00'e kadar Başkanlığımıza ulaştınimış 

olacak, postada meydana gelebUecek gecUcmeler kabul edUmeyecektir. 
Şirketimi z 2886 saydı Devlet ihale Kanununa tabi değildir. 
Dosya  No: 2000/1027; Malzemenin Cinsi: Muhtetif Envanter Malzemesi; MUctan: 105 

Kalem; Geçic i Teminat: 675.000.000,- TL.; Şarmame Bedeh KDV Dahü: 7.500.000.- TL.; Son 
Teklif Venne  Tarihi: 28/3/2000. 6310/1-1 
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A S E T I K ASİT ANHİTRİT SATILACAKTIR 
Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğtt İVabzon 

İsletme Bölge Müdürlflğttnden : ^. 
SAĞLİK BAKANLIĞINDAN İZİN BELGESİ ALANLARA 

1 - a) Trabzon Tksfıye İşletme Bölge Müdürlüğünce, Ordu İşletme Şefliği Ambarmda bu
lunan satışa esas bedeli en az 855.341.000,- TL. ile en çok 1.507.359.000,- TL. arasında değişen 
yatıniması gereken güvence tutanda en az 42.767.000,- TL. ile en çok 75.368.000.000,- TL. ara
sında olan, özelliği ile satışa esas bedeli ve güvence tutan şartname eki listede gösterilen toplam 
2.320 Kg Asetik Asit Anhitrit 22/3/2000 tarihinde bmnci defa, satılmadığı takdüde, 24/3/2000 ta
rihinde ücinci defa, satılmadığı takdkde 28/3/2000 tarihinde üçüncü defa açık artrnna suretiyle Li
man İçi Gümrük Binası Yemekhanesi/Trabzon adresinde 9.00-9.30 saatleri arasmda satışa sunula
caktır. 

b) Satışa sunulan Asetik Anhidritlerin güvence tutannm 21/3/2000 tarihinde saat 16.30'a 
kadar Trabzon Günuükler BaşmüdUriüğü Hizmet Binası Bölge Saymanlüc Müdürlüp adresüıdeki 
Bölge Müdürlüğümüz veznesine yatıniması gerekmektedir. 

2 - Açık artmnaya katüacaklann Sağlüc Bakanlığından Almış Olduklan İzm Belgesi ve 
kimliklerini belülemeye yarayan belge ile satış tarihine göre 6 ay içinde aimmış, iş veya ücamet-
gah adreslerini gösteren bir belgeyi, tebligat acfresini iş veya Ucamet adresine uişkin belgedeki ad
resten farklı olduğu hallerde tebligat adresini gösterir belgeli, başkası adma vekil olarak satışa ka-
tüanlann aynca noterden onaylı vekalemame örneğini satıştan önce satış kumluna vermeleri ge
rekmektedir. 

3 - Şarmame eki listeler Adana, Ankara, İstanbul, İzmü, Diyarbakır ve Deiıizli Tasfiye İş
letme Bölge MüdüriUkleri ilan panolannda görülebileceği gibi anüan listelerie birlUcte saüş şartaa-
mesi, bedel karşılığı Bölge Müdürlüğümüz veznesinden alınabilir. 

4 - Satışla ilgili esaslar şarmame ve eki listelerde ayrmtüı olarak belirtilmiş olup, "Açık 
Artırmah Eşya Satış Şarmamesi" ve ekli listeler sözleşme yerine geçer. Saüşa katüanlar bu şartna
me ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayünlar. 

5 - Satışla ügüi olarak, satışı yapan Trabzon Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğünün 
0462 326 37 01 telefon numaralanndan aynntüı bügi alınabilir. 

İlan olunur. , 6396/1-1 
MICIR KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüsünden ; 
Fabrikalanmızm ihtiyacı için 415.000 tona kadar parça, 95.000 tona kadar mıcır kireçtaşı 

satın ahnacaktır. 
1 - Bu işe ait ihale dosyası Kdz.Ereğli'üeki Hammadde Etüt Plarüama ve Tedarik Müdür

lüğümüzden temin edilebilecek ve teklifler 4/4/2000 tarihine rasüayan Salı günü saat 14.00'e ka
dar Erdemü'in Kdz.Eregli'de bulunan Genel Muhaberat Servisine verilecektir. 

2 - İhaleye katüacaklann, mhsat sahibi olması esasür. 
3 - Postadaki gecikmeler dahü, hangi sebeple olursa olsun, belütüen sürede verilmeyen 

teklifler dikkate alınmaz. 
4 - Şirketimiz 2886 sayüı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile

diği ile sözleşme imzalamakta veyahut ihale konusu işi bölerek sözleşme imzalamakta serbesttir. 
• 6397/1-1 

İKİ PARÇALİ İŞ ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğünden ; 
1 - Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü İşçi Personelinin ihtiyacı içm 1590 Takun 

(Gabardine Kumaştan Mont, Pantolon ve Kep) iki parçalı iş elbisesi kapalı yazüı teklif mektubu al
mak suretiyle satm alınacaktu-. 

2 - İhaleye ait şartname Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü Malzeme Müdüriüğü (A-
Blok Kat 1 Ulus/Ankara) adresinden bedeli mukabil temin edüebilir. 

3 - İhale 30/3/2000 Perşembe günü saat 15.00'de Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlü
ğünde yapılacaktır. 

4 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
5 - Ünitemiz 2886 sayüı İhale Kanununa tabi değüdü. 
6 - Türk TELEKOM Ankara Başmüdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yap

makta serbestin. , 6413/1-1 
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İlan olunur. 5845/1-1 

TONGA İPİ ALIMI YAPILACAKTIR 
TEKEL Tütün. Tütün MamuUeri. Tuz ve Alkol İsletmeleri Genel Mfldürlügflnden ; 
1 - 84.000 Kg. tonga ipi alunı ihalesi, mevcut şarmamesi esaslanna göre 29/3/2000 günü 

saat 14.30'da İstanbul Unkapanı'ndaki Genel Müdürlüğümüz I. İhale Komisyonunda kapah zarf 
yöntemiyle yapılacaktu:. 

2 - Geçici teminat; TEKEL, Tütün. Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Mü
dürlüğü adına alınmış olup, en az üç ay süreli limit dahili 12.600.000.000,-TL.'dn-. 

3 - Kesin teminat; ihale bedelinin % lO'u nispetinde olacaktff. 
4 - Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığı îç Alım Mü-

dürlüpnden 3.750.000,-TL. karşüığmda satm almabüir. 
5 - İstekliler yeterlüüc belgesi alabilmek için 23/3/2000 günü çalışma saati bitünine kadar 

Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi - Ticaret Şubesi Müdürlüğü'ne (Cevizli - İST) 
müracaat ederek alacaklan katılma belgesi üe şarmamesinde istenüen diğer belgeler ve geçici te
minat mekhıbunu ihale günü saat 14.00'e kadar amlan komisyona vermiş olacaklardır. 

6 - İhale ara teklifine kapalıdır. 
7 - Kuruluşumuz 2886 sayüı Yasa kapsammda değüdir. İhaleyi yapıp yapmamakta, dile

diğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir. İhalelerimizde emniyeüi karlı ve verimli teklif 
değerlendirileceğinden ucuz teklif vericiye bir hak sağlamaz. 

8 - Postada doğacak gecüaneler, telgraf ve teleksle büdhilen teklifler düdcate alınmaya
caktır. 

Duyurulur. 5844/1-1 • 
YER DÖŞEMESİNİN GRANİT SERAMİK KARO İLE 

KAPLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bayındırlık ve İskan Bakanhğı Afet İşleri. Genel Müdûrfüfiinden ; 
1 - Genel Müdürlüğümüz Geçici İskan Dairesi Başkanlığı üe Yemekhanenin Granit Sera

mik Karo üe Kaplanması işi (Malzeme ve îşçüUc Dahü) Fonlar İhale Yönetmeliği hükümlerine gö
re Açık Eksütme Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - İşin tahmini bedeli 12.857.913.652,-TL. ve geçici teminaü 385.737.410,-TL. dır. KDV 
aynca ihale bedeli üzerinden idare tarafından ödenecekti. 

3 - İhale Eskişehü Yolu 10 Km. Ankara adresindeki Genel Müdürlük binası İhale Odasın
da 22/3/2000 tarihinde saat 10.00'da yapüacaktır. 

4 - Bu işle iştigal edenlerden ihaleye katümak isteyen isteklüer Eksütme Şarmamesinin 
3. Maddesinde belirtildiği üzere adres göstermek, 2000 yılı tasdüdi Ticaret veya Sa'nayi Odası ka
yıt Belgesi veya Esnaf Ticaret Sicü Kaydı, ücametgah ümühaberi göstermek, gerekmesi halinde 
vekaletname veya ortaklık beyannamesi ibraz ederek ihaleya katılabUh-ler. 

5 - Eksiltme şartnamesinin 6/A maddesinde belirtüen teminata ait değerlerden teminat 
mektubunun (Limit içi) komisyona ibraz edümesi, diğer belgelerinde (nakit veya tahvU) Genel 
Müdürlüğümüz Fon Saymanlığına yatıniması ve makbuzun komisyona verilmesi gerekmektedir. 

6 - Yukanda belirtilen belgelerin asıUannı veya noter tasdikh örneğini ihale komisyonuna 
göstermeyenler ihaleye katılamazlar. 

7 - İhale Dosyası aynı adreste Fon Yönetim ve İkmal Dairesi Alun Satun Ambarlar Mü-
düriüpnde görülebUir. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Bergama Orman İsletme Mfldürlttğflnden; 

Muh.Bed. % 3 Tem. 
Yol Dummu Cins ve Nev'i M3.DM3. Ster TL. TL. İndirim 

Asfalt 3.SNB.ÇZ. Tom. K. 608.916 — 28.000.000 511.000.000 
Asfalt 3.SNB.ÇZ. Tom. Î, 183J09 - 26.000.000 144.000.000 
Asfalt 3.SKB.ÇZ. Tom. K. 1281.181 - 26.000.000 999.00a000 
Asfalt 3.SKB.ÇZ. tom. İ 625.044 - 24.500.000 460.000.000 
Asfalt 2.ÇK. Maden Direk 5.753 - 23.000.000 4.000.000 
AsfaU 2.Çz. Maden Direk 135.778 - 24.000.000 98.000.000 
Asfalt Çz. Sanayi Odun 2611.138 - 24.000.000 1.880.000.000 
Stabilize Kab.İn.Çap.San. Od. - 3182 10.500.000 1.002.000.000 
Stabilize İb.Lif-Yonga Odun - 69 8.000.000 16.000.000 
Stabilize İb.Yakacak Odun — 332 4.600.000 46.000.000 
Stabilize Yap. Yakacak Odun _ 804 6.250.000 151.000.000 

TOPLAM : 5451.519 4387 5.311.000.000 

1 - işletmemizin muhtelif bölgelerinde mevcut orman emvaline ait satış 22 Mart 2000 ta
rihinde Çarşamba günü saat 14.00'de Kınık Öğretmenevinde toplanacak komisyon huzumnda açdc 
artırmalı olarak yapılacaktır. 

2 - Bu satışa iştnak etmek isteyenlerin 279 sayılı Tebliğin EK/No: 1 model şartnamesin
de istenilen belgelerin ibraz edilmesi şarttır. 

3 - İbreli ve yapraklı her türlü asli orman ürünü açık artumalı saüşlannda % 2 vade fa
izi uygulanacaktır. Vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve temi
nat mektubuna faiz tutan ile ilave edilecektir. 

4 - İbreh ve yapraklı her türlü ash orman ürünü açık artırmalı saüşlannda, mal bedelinm 
% 50'si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan miktar için 3 aya kadar vadeli olarak yapı
lacaktır. 

5 - Açık artumalı satışlarda, mücbir sebebe binaen gününde satışm yapılmaması dum
munda, gecikme sıjresi için, satışın peşin yapılması halinde, mal bedeb üzerinden aylık % 10 ge
cikme faizi alınacaktır. Satışın vadeh yapılması dummunda yine toplam bedeh üzerinden ayhk % 10 
gecikme faizi alınacakhr. Mektubun vadesi başlangıç tarihi satışın yapıldığı tarihi takip eden gün 
olarak kabul edilecektir. 

6 - Tebligat Yasası gereğince yedi gün içinde alınan t ebligatlar tebliğ tarihinden, yedi 
günden sonra alınan tebligatlar yedinci gün tebliğ edümiş sayüu-. 

7 - Satışa ait şartname ve üan Orman Genel Müdürlüğünce, Orman Bölge Müdürlüğün
ce, İzmir, Akhisar, Baymdır, Demirci, Gördes, Manisa, Aydın, Balücesir, Edremit, Kütahya İşlet
me Müdürlüklerinde görülebilir. 

8 - Satışa katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatten 1 saat evvel teminat makbuzlan 
ile kumlu komisyona müracaaüan ilan olunur. 6065/1-1 

10 KALEM MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

ESKİŞEHİR 
Söz konusu ihtiyacm kapalı zarf usulü fiyat teklifleri alınmak suretiyle üıalesi yapüacaktu. 
İHALE TARİHİ: 28/3/2000 tarih saat 14.30'da Şirketimiz Alım Satım ve İhale Komisyo

nunda yapüacaktır. 
Konu ile ilgiU şarmameler Şirketimiz Satm Alma ve İkmal Dairesi Baskanlığmdan teinin 

edilebüir. 
Şirketüniz 2886 sayüı Kanuna tabi depdn. ' 6075/1-1 
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RUHSATSIZ VE KAÇAK İNŞAATLARIN YIKIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Eyüp Belediye Başkanlığından; 
1 - Eyüp İlçesi genelinde encümence yıkım karan alınmış olan ruhsatsız ve kaçak inşaat-

lann yıkımı işi 2886 Sayıh Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğme kapalı teklif usulü ile 
ihale edilecektir. 

2 - Bu işin ihalesinde 10 Ekin 1999 tarih ve 23782 saydı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"1999 Yılmda Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanüacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli K.D.V. hariç 655.756.000.000 - TL. dir. 
4 - İhale 28/3/2000 Salı günü saat 10.00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacakur. 
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Fen İşleri Müdüriüğünde mesai saatleri içinde gö

rülebilecektir. 
6 - İsteklilerin; 
A) İhaleye katılmaya yeterli olup olmadüdannm tespiti için 23/3/2000 günü mesai saati 

sonuna kadar ömeğine uygun başvum dilekçesi üe biriücte; 
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığmdan aimmış olan (B) gmbundan en az bu işin keşif be

deli kadar Müteahhitlik Kamesmi (Aslını ibraz etmek şam Ue Noter tasdUdi suretini), 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli Şiıket ise kamüayıcı belgesini, 
d) Ortak Girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi Ue Ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
e) 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa göre cezalı ohnadığma dair yazüı beyanı, 
O 1995-2000 (son beş yü) yıllarma ait GeUr ve Kummlar Veı^i borcu olmadığma daü U-

gili vergi daüesmden 2000 yümda temm edecekleri ömeğine uygun belgeyi, 
g) Mali Durum Bildüisi ve belgelerini, 
h) Yapı Araçlan ve Taahhümamesini, 
i) TeknUc Personel Taahhümamesini, 
j) Halen Taahhüdündeki İşler BUdüisi ve Belgelerini, 
k) Firmanın faaliyet süresi Ue UgUi beyanı ve belgelermi, 
1) Son 15 yılda yapmış olduğu işler bUdüisini, 
m) Değeriendümeye aimmasmı istediği işlerle UgUi beyanı ve bu işlere ait belgelerini, 
n) İş Dummu ve Tutumu ile UgUi yazüı beyam, 
o) İhale Şartnamesinde öngörülen diğer belgelerini vermesi, (MUteahhiÜik Karnesinin de-

ğerlendirümesi istendiği takdüde fl) ve (m) fücralanndaki bUgi ve belgeler aranmaz.), 
p \ KuUanUmış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bede

linin % lO'undan daha az olmaması gerekmektedü. 
B) İhaleye katüabUmek için İhale Şartnamesine uygun hazıriayacaklan tekliflerini 

28/3/2000 Sah günü saat 09.00'a kadar İhale Komisyonu Başkanlığma teshm edeceklerdü. 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektü: 
a) İç Zarf, 
b) "ncaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdüdi imza sirküleri, 
d) İstekliler adma vekaleten iştüak edenin noter tasdUdi ünza sükUleri, 
e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki ömeğine uygun noter tasdUdi Or

tak Girişim Beyannamesi Ue ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, 
f) Belediye adma aimmış 19.672.680.000,- TL. tutarmda Geçici TeminaU ait almdı veya 

Banka Teminat Mektubu. 
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7 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakm değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - Uygun Bedel Tebliği'nm 3 üncü maddesi gereğüıce, isteklilere daha önceden ihaleye 
katılma belgesi verilmeyecek, İhaleye katümaya hak kazananlar, hazu- bulunan isteklilerin önün
de İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanlann teklif zarflan 
açılmadan geri verilecektir. 

9 - Telgraf veya faksla yapüacak müracaaüar ve postada meydana gelebüecek ğecüoneler 
kabul edümeyecektir. ^ 5085/1-1 

A TİPİ, B TİPİ MTCTR VE EI^KALTT MALZEME SATTN ALINACAKTIR 
Çankırı Valilig İl Daimi Encümeni Başkanlığından ; 
2886 sayüı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesüıe göre Kapalı Teklif Usulü üe aşağı

daki malzemeler 1999 yılı taşeron birim fiyatlanyla ve üıale yoluyla satm almacaktır. 
S.No: 1, İşm Adı, Yeri, Niteliği ve Miktan: Çankm Muhtelif KöyyoUarma A Tipi, B Tipi 

Mıcır ve Elekalü Malzeme Temini, Tahmin Edüen Bedel: 216.281.541.600,- TL. (KDV Hariç), 
Geçici Teminat: 6.488.450.000,- TL., İhaleye Katilabümek İçüı Son Müracaat Tarüıi: 27/3/2000. 
İhalenin Tarihi: 29/3/2000, Saati: 10.30, Yıh İçmde Sari: Yüı içinde 

1 - Bu İlıalede; Resmi Gazete'de yayınlanan "20(X) yüında girişilecek yapım ihalelerm-
de uygun bedelin tercihinde kuUanüacak kriterler hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanmayacak-
ür. 

2 - İhale, Özel İdare Müd. 60. Yü İş Hanı Binasmda bulunan İl Daimi Encümeni salô  
nunda yapüacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi üe diğer evraklar ücretsiz olarak Köy Hizmeüeri Çankm İl Müdür
lüğü Yol Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içmde görülebüü. (Özel Şartname İhale İşlem Dosya
sındadır.) 

4 - İstekliler, 2886 sayüı Devlet İhale Kanunu ile Yapı, Tesis ve Onanm İşleri İhaleleri
ne Kaölma Yönetmeliğme uygun olarak; 

A - "İhaleye Katıhnaya yeterii olup olmadüdmnm tesbiti için yukanda belirtüen (İhale
ye katüabümek için son müracaat tarihi) tarihindeki mesai saaüeri sonuna kadar ömeğine uygun 
başvum dilekçesi üe birlikte; 

a) Başvumda bulunanlann Noter TasdUcU; Yeüd Belgesi, İmza Süküleri ve Ticaret ve/ve
ya Sanayi Odası Belgesi, vermesi, 

b) Yukanda belirtilen iş için enaz işm keşif bedeli kadar (C) Grubundan müteahhiüüc kar
nesini, ; 

c) Yapı Araçlan Bildirisini, 
d) "Mali Dumm Bildirisi"ni ve belgelerini, 
e) "Taahhüt Dummu Bildüisi"ni ve bunlarla ilgiU belgelerini, 
f) "İstekli Şüket ise kanıüayıcı belgelerini, 
g) 1994-1998 (5 Yü) yülanna aü gelü veya kummlar vergisi borcu olmadığına dak Vergi 

Dairesinden 2000 yılında temin edecekleri belgeyi, 
h) İsteklüerden ortak girişim olması halinde yapı işleri için kapalı teklif usulü ihale şart

namesindeki örneğe uygun olarak Noter tasdüdi ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzala
nan ortaklüc sözleşmesini; 

ı) 2886 sayüı Kanuna göre cezalı ve borçlu dummda olmaması, 
i) Kullanılmamış nakü kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi büinin işin keşif 

bedelinin % lO'undan az olmaması gerekmektedü. 
B - İhaleye katüabümek için, 
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 
b) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
c) İstekliler adına vekaleten iştirak edUiyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kimselerin 

Vekalemameleri ile Vekaleten iştüak edenin Noter T^ikli İmza Sükülermi, 
d) İşm adınr belirtUmek suretiyle Çankm İl Daimi Encümeni Başkanlığı adma hitaben 

alınmış Geçici Teminata ait alındı veya banka temmat mektubu vereceklerdü. 
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5 - İsteklilere ihale tarihinden önce İhaleye Katılma Belgesi verilmeyecek, yeterlik sonu
cu İhale Komisyonunca açıklanacak ihaleye kaulma belgesi almaya hak kazanamayanlann belge
leri açılmadan iade edilecektir. 

6 - Telgrafla veya faxla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikme
ler kabul edilmeyecektü". 

7 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (Son müracaat tarihinden önce büe olsa) 
dosya içerisindeki herhangi bir evrakm değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaaüar değeriendümeye alınmayacaktır. 

• 8 - Başvuru dosyalan Çankın Köy Hizmeüeri İl Müdüriüğüne verilecektir. 
9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur̂  , 5857/1-1 

MUHTELİF CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Mersin Büyükşehir Belediye Baskanlığndan ; 
Belediyemizin ihtiyacı olan deniz kirlüiği kontrol teknesi, deniz kirlüiği kontrol teknesi

nin dizel motoru, su üstü radar, bot pusulası, deniz telsizi ve echo sounder ve cihazlan 2886 sayı
lı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyannca Kapalı Teklif Usulü üıale üe satm almacaktu-. 

İşin keşif bedeli KDV Hariç 34.902.000.000,- TL (Otuzdörtmüyardokuzyüzüdmüyon) 
Geçici Teminatı 1.500.000.000,- TL (BümüyarbeşyüzmUyon) dir. 

İhalesi 21/3/2000 günü saat 14.30'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı 
Salonunda yapüacaktır. 

İhale Şartnamesi üe diğer evraklar; 20.000.000,-TL. karşılığında Büyükşehir Belediyesi 
Yazı İşleri ve Kararlar Daire Baskanlığmdan satm almabüir. 

İsteklilerin ihaleye katümalan için (son müracaat ihale saatinden 1 saat öncesine kadar) is
tenilen evraklan içeren Dış Zarf ve İhale Konusu iş üe ügüi tekliflerini içeren iç zarf Ue birlücte 
Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerekmekte
dir 

İhaleye Gümek İsteyen İsteklilerde Aranan Belgeler; 
1 - Kanuni ikametgahı olması, 
2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre. Ticaret, Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanaticar-

1ar sicüine kayıüı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişüiğin sicüüıe kayıüı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan Uıa-
lenin yapıldığı yü içinde alınmış tüzel kişüiğin sicüe kayıüı olduğuna daü belge (Türkiye'de şu
besi bulunmayan yabancı tüzel kişüiğin belgelerinin, bu tüzel kişüiğin bulunduğu üUcedeki Türk 
Konsolosluğu veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlıgmca onaylanmış olması gerekn.), 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişüerin herbi-
rinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4 - İmza Sirküleri Verilmesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdüdi imza sirküleri, 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişüiğin noter tasdikli imza süküleri (Türkiye'de şube

si bulunmayan yabancı tüzel kişüiğin sükülerinin bu tüzel kişüiğin bulunduğu üUcedeki Türk Kon-
solosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişun olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişüerin her biri
nin (a) ve (b) fıkralanndaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5 - İsteklüer adına vekaleten üıaleye katılmıyor ise, istekli adma teklifte bulunacak kim
selerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdüdi imza sirküleri vermesi (Türici-
ye'de şube bulunmayan yabancı tüzel Idşilerin vekalemamelerinin bulunduğu lükede Türk Konso-
losluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlıgmca onaylanmış ohnası gerekir.) 

6 - İsteklüerin ortak girişim ohnası halmde bu şartnameye ekli ömeğe uygun ortak giri
şim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortak sözleşmesini vermesi (Uıale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdüdi ortaklüc sözleşmesi verilü. Aynca grabun bütün ortaklan idare üe yapacaklan üıale 
sözleşmesini şahsen veya vekiUeri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

7 - İhale üe ilgüi şarmamenüı 16. maddesinde yazüı esaslara göre hazırlanacak teklif 
vermesi. 
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8 - Kapalı Zarfta ihale şartnamesi ve belirtilen cihazlann teknik şartnamelerinin tüm say-
falannm imzalı olarak konulması. 

İhaleye Katılmayacak Olanlar, 
1 - 2886 sayüı Kanunun değişüc 6. maddesinde yazıh kimseler doğrudan veya dolaylı 

olarak ihaleye kaulamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bo
zularak geçici teminaü, sözleşme yapıhnamışsa bozularak kesm teminaü gelir kaydedUir. 

İlan olunur. • 5654/1-1 
YAP-tŞLET- DEVRET MODELİ İLE GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ; 
İşin Yeri : İslanbul-Kadücöy, Merdivenköy Mahaüesi Nisan Sokak 
Pafta Numarası , : 191 
Ada Numarası ' : 751 
Parsel Numarası : 44 
Vak.Gen.Müd.Mec.Karar 
Tkrih ve Numarası : 19/8/1999 - 504/652 
İşin Niteliği : İhaleye esas avan proje ve Şartnameye göre Yap-İşlet-

Devret modeline göre İş Merkezi İnş. ve 10 yıl süre 
ile kiralanması işidir. 

Muhammen Bedel : 241.846.-AB.D. Dolan (îkiyüzkırkbirbinsekizyüzkıric-
alü A.B.D. Dolan) 136.522.551.000,- TL. 
(Yüzotuzalümilyarbeşyüzyirmiikimilyonbeşyüzelli-
birbin) 

Geçici Teminatı : (7,256 ABD Dolan - YedibinUciyüzellialü Dolar) 
4.097.000.000,- TL. (Dörtmüyardoksanyedimüyon) 
(24/2/2000 tarihli Merkez Bankası Efektif Saüş Kuru 
Üzerinden hesaplanmıştır.) Geçici teminat Türk parası 
olarak verilecektir. 

Ek Teminat : 15.000.000.000,-TL. (onbeşmUyarlua) 
Yeteriik İçin Son Müracaat Tarihi: 29 Mart 2000 - 16.30 
İhale Tarihi ve Saati : 5 Nisan 2000 - 14.00 

1 - Yukanda yeri, pafta, ada ve parsel numarası Ue muhammen bedeli belirtüen taşınmaz 
üzerine Vakıflar Meclisi karan esas alınarak Vakıf taşınmaz üzerine; yer tesliminden itibaren 3 yü 
aylüc 1,500 A.B.D. Dolan kira ve 3 yıllüc inşaat süresi sonunda yülüc % 10 Dolar bazmda kira ar-
tınmı yapüması, aynca Amortisman bedeli olarak her yü inşaat maliyeti olan 5.535.000 A.B.D. 
Dolannın 0,002 oranında onanm ve bakun fonunun İdaremize yatmhnası ve bu fonda toplanacak 
paranın İdaremiz denetiminde harcanarak kalan bedelin yükleniciye iade edümesi kaydıyla Uıale-
ye esas avan praje ve Şartnamelere göre İş Merkezi inşaaünın toplam 10 yü süre ile Yap-lşlet-Dev-
ret modeline göre kiralanması işi 2886 sayüı Devlet Üıale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı 
teklif (bu teklifte Vakıflar Meclis karannda belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir) usulü 
ile inşaat yaptıniması işi ihaleye konulmuştur. 

1 - Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08.00 -12.00 ve 13.00 - 16.30 saaüeri arasında Zi
ya G/Jkalp Caddesi, No: 58 Kurtuluş/ANKARA adresinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü üe 
Rıhtım Caddesi, No. 189 Karaköy/tST/>LNBUL adresinde bulunan Vakıfla Bölge Müdürlüğü hiz
met binasında görülebilir. 

2 - YETERLİK İÇİN ÎSTENEN BELGELER ; 
İhaleye kaülacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranu-, İsteklilerin; 
a) Kanuni ikametgah belgesini ibraz etmesi. (Bu belge IVfuhtarlUctan alınıp ibraz edilecek

tir. Şirkeüerde bu belge aranmayacakür.) , 
b) Türkiye'de tebligat için kanuni ikametgah adresi göstermesi. 
c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veyahutta Esnaf ve Sanatkar

lar Odasından alacaklan belgeyi vermesi. 
Cl) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare mericezinin bulunduğu yer mahkeme

sinden veya sicüine kayıüı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişüiğin sicile kayıüı olduğuna dair belge, 

C2) Gerçek kişi olması halinde. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar sfcili-
ne kayıüı olduğunu gösterir belge. 
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d) Noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 
Dl) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri. (İhalenin yapıldığı yüa ait) 
D2) Tüzel kişi olması halide tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (fiıaleıün yapıldı

ğı yıla ait) 
e) İstekliler adma vekalet edilmesi halinde, istekli adma teklifte bulunacak kimselerin no

ter tasdikli vekalemameleri ile, vekilin yine noter tasdikli imza sirküleri. (İhalenin yapıldığı yıla 
ait) 

f) Referans mekmbu (Muhammen bedelin en az % 50'si kadar) 
g) Son üç yılda yaparak teslim edilen benzer işler. (İskan raporu veya geçici kabul mtana-

ğı) 
h) Maliyeden son beş yılda vergi borcu olmadığına daü- belge. (1994-1998 yıllan) -
ı) En az (A) grubu karne veya (A) grubu karnede; Baymdırlüc ve İskan Bakanlığmca 

10/8/1999 gün ve 23782 sayıh Resmi Gazete'de yaymlanan "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalesi
ne Katılma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte" belirlenen keşif bedellerin
den az olmamak üzere iş bitirmiş olması. 

j) Teknik personel bUdirisi (En az 1 adet Mühendis veya Mimann bir yd çalışuğma dair 
S.S.K. bUdirgesi üe tevsik edüecek. (Kendisi Mühendis veya Mimar ise bu belge aranmayacaktır.) 

k) Öz kaynaklannı gösterir bir önceki yüa ait bUançosu. (Vergi Daü-esinden veya Yemüdi 
Mah Müşavir tarafından tasdikli) 

1) ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belüHr İstanbul Vakıflar Bölge Müdüriü
ğünden temin edilecek yer gördü belgesi. 

3 - Daha önce İdaremize kat karşüığı iş yapıp işi zamanında bitirmeyen veya cezalı ça
lışanlar ihaleye giremeyecektü. 

4 - ihaleye katüabUmek için istenUen belgeler, 
A - İç zarfa konulacak belgeler 
1 - Teklif mektubu 
B - Dış zarfa konulacak belgeler 
a) İç zarf 
b) İhalenin Uan edildiği yUa ait Ticaret ve Sanayi Odasmdan veyahutta Esnaf ve Sanaücar-

1ar Odasından alacaklan belgeyi. 
c) Kanuni üsametgah belgesi (Bu belge Muhtarlüctan alınmış olacakür. Şirketlerde bu bel

ge aranmayacakür.) 
d) Türkiye'de tebligat için kanuni Ucametgah adresini gösterir belge. 
e) Noter tasdUdi imza sükttleri. Vekaleten iştirak edenden noter tasdikli vekalemame ile 

vekil tayin edUenin noter tasdUdi imza sirküleri. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü adma aimmış 
4.097.000.000,- TL. (Dörönüyardoksanyedimüyon) tutannda geçici teminat Ue 15.000.000.000,-
TL. (Onbeşmilyar) Lira tutanndaki ek teminat almdı makbuzu veya limit dahih süresiz teyidi Ban
ka teminat mektubu. 

Bütün bu belgeler dış zarfm içine konularak ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü Hizmet binası 4. katmda bulunan İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacak
lardır. 

5 - Yeterlüc için başvuru dosyası İdareye verildücten sonra son müracaat tarihinden önce 
bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksUc evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak müracaaüar değerlendirmeye alınmayacaktu-. 

6 - İsteklUere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek. Yeteriüc sonu
cu ihale komisyonunca açıklanacak ve yeterlik alamayan isteklUerin zarflan açılmadan iade edUe
cektir. 

7 - Telgraf veya faksla yapUacak müracaaüar ve postada meydana gelebüecek gecikme
ler kabul edilmeyecektir. 

8 - İşbu ilana ait bedeli ve % 04,5 karar pulu ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan 
sözleşme yapılmadan önce defaten tahsU edilecektir. 

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. , 
İlan olunur. 5653/1-1 
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TANITIM BAŞVURUSU İÇİN DAVET 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

TERRA 1, Altyapı ve Kentsel Yeniden Yapılandırmai Projesi 

Marmara Bölgesinde (i) Hasar gSnnüş belediye altyapı tesislerinin 
iyileştiııne projelerinin hazırianması ve inşaat kontrollüğü, (ii) Yeniden 
yapüacak dükkan ve küçük işyerierinin projelerinin hazırianması ve inşaat 
kontrollüğü, ve (iü) Orta hasar görmüş binalann yapısal iyileştirme 
projelerinin hazırlanması ve inşaat kontrollüğü müşaviriik hizmefleri. 

Marmara Dq>renii Acil Yeniden Yollandırma (MEER) Projesi, deprem 
bölgesindeki hasarlann giderilmesi için oluşturulmuştur. 

Türidye Cumhuriyeti, Avrupa Yatınm Bankası'na (AYB) MEER Projesinin bir 
bölümü dan ve TERRA 1 olarak adlanduilan Projeyi finanse edecek kredi için 
başvurmuş ve bu kredinin bir kısmım Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (PUB) 
vasıtasıyla Marmara Bölgesinde (i) Hasar görmüş belediye altyapı tesislerinin 
İyileştirme projelerinin hazu-lanması ye inşaat kontrollüğü, (ü) Yeniden y^ılacak 
dükkan ve küçük işyerlerinin projelendirme ve inşaat kontrollüğü, ve (üi) Orta 
hasar görmüş binalann yapısal iyileştirme projelerinin hazu-lanması ve inşaat 
kontrollüğü müşavirlik hizmetleri için kullandıracaktır. 

Hizmetler, 

i) Marmara Bölgesindeki çeşitli Belediyelerde bulunan altyapı tesislerinde 
depremden kaynaklanan hasarlann tesbiti, içmesuyu ve atıksu sistemleri,' 
elektrik sistemleri ile yollann rehabilitasyonu için projelerin hazırlanması 
ve İnşaat kontrollüğü, 

ii) Marmara Bölgesindeki çeşitli yerleşim birimlerinde, yeterlilik almış 
müteahhitler tarafindan yapılacak yaklaşık 3500 dükl^ ve küçük işyerinin 
projelerinin hazu-lanması ve inşaat kontrollüğü, ve 

İÜ) Marmara Bölgesinin çeşitli yerlerinde bulunan orta hasar görmüş yaklaşık 
8500 binanın hasar durumunun tesbiti, yapısal iyileştirme projelerinin 
hazırlanması ve inşaat kontrollüğü işleridir. 

Bahsi geçen hizmetler uygun sözleşme paketlerine bölünebilecektir. 

Başvuruda bulunacak müşavirlerin (veya müşavir ortak girişimlerinin) aşağıda 
belirtilen alanlarda deneyimli olmalan gerekmektedir; 

- FIDIC tipi inşaat sözleşmelerinde inşaat kontrollüğü bilgisi, 
' Hasar görmüş bina ve altyapı tesislerini değerlendirme ve projelendirme 

bilgisi. 
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Başbakanlık, Proje Uygulama Birimi aracılığı ile bahsedilen hizmeüeri 
sâ ayabilecek yeterli niteliklerıe sahip müşavirleri konuya olan ilgilerini belirten 
bildirimde bulunmalan için davet etmektedir, ilgilenen müşavirlerin, hizmetlerin 
sunulmasmda yet l̂i oldukİannı belirten bilgileri (broşürler, benzer çalışmalara 
ait açıklama, konu ile ilgili deneyimlerini beliıten dokümanlar ve personel 
yeterlilik durumu vs.) sağlamalan gerekmektedir. Müşavirler, konu üe ilgili 
yeterliliklerini artumak amacı ile Ortak Girişim veya Ortaklık kurabilirler. Bu 
durumda Pilot Firmanm kim olduğunu da gösteren Ortak Girişim veya Ortaklık 
Beyannamelerini sunmalan gerekmektedir. 

Müşavirler başvurulannda yukanda bahsi geçen hizmetlerden hangileri ile 
ilgilendiklerini açıkça belirteceklerdir. Yukandaki hizmetlerden herbangibirine 
MEER Projesi kapsamında halen başvurmuş olan firmalar, başvurularım 
tekrarlamayabilirler. 

Müşavir seçimi. Dünya Bankasımn Eylül 1997 ve Ocak 1999 da revize edihniş 
olan "Ocak 1997 Dünya Bankası Müşterileri Tarafindan Müşavir Seçimi ve 
İstihdamı" kılavuzundaİd kriterlere uygun olarak yapılacaktır. Yeterli görülen 
firmalar teklif vermek üzere 2 ay içerisinde davet edileceklerdir. 

İhale sürecinin Haziran 2000'e kadar devam edeceği ve kazanan Müşavirlerle 
Temmuz 2000Me sözleşme imzalanacağı tahmin edilmektedir. Sözleşme 
imzalanmasıyla beraber Müşavirlerin göreve başlayacaklan beklenilmektedir. 
Sözleşme tipi "CompIex Time Based Assigoment" şeklinde olacaktır. 

Durum tesbiti, projelendirme ve inşaat kontrollüğü de dahil Hİ23netlerin süresi 
yaklaşık olarak 24 ay tahmin edilmelctedir. 

İlgilenen Müşavirler, ilave bilgileri 09.00 ve 18.00 saatleri arasmda aşağıda 
belirtilen adresten temin edebilirler. Başvurular 07 Nisan 2000 Cuma günü, yerel 
saatle saat 18.00'e kadar aşağıda belirtilen adrese elden, posta veya kargo ile 2 
kopya olarak yapılacaktır. Fax ile yapılan tiaşvurularin asıl nüshalan son müracaat 
tarihine kadar PUB'a teslim edilecektir. PUB son müracaat tarihinden sonraki 
başvurulan reddetme hakkını sakh tutar. 

Adres: 

Proje Direktörü 

Proje Uygulama Birimi 

BilkentPlaza,Bl Blok, Kat: 1 
06530 Bilkent 
ANKARA 

Tel: (312) 266 77 64 veya 266 77 74 
Fax:(312)266 77 33 

6073/1/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 
REPUBLİC OF TURKEY 

TERRA 1, Infrastructure and Urban Reconstruction Project 

Consultancy Services for (i) D^ign and Construction Supervision for the 
Rebabilitation of the Damaged Municipal Infrastructure, (ii) Design and 
Construction Supervision of the Reconstruction of Shops and Small 
Businesses, and (ili) Design and Construction Supervision for the Structural 
Rebabilitation of the Medium Damaged Baildings in Marmara Region. 

Marmara Earthquake Emergency Reconstruction (MEER) Project has been 
prepared to recover the damage in the earthquake region. 

The Republic of Turkey has applied for a loan from the European Investment 
Bank (EIB) to finance part of MEER Project which is referred as TERRA 1 
Project, and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under 
the separate contracts for the Consultancy Services for (i) Design atı4 
Construction Supervision for the Rebabilitation of the Damaged Municipaî 
Infrastructure, (ii) Design and Construction Supervision of the Reconstruction of 
Shops and Small Businesses, and (üi) Design and Construction Supervision for 
the Structural Rebabilitation of the Medium Damaged Buildings in Marmara 
Region, which will be implemented by Prime Ministry through its Project 
Implementation ünit (PIU). 

The Services related to each scope referred above incinde; 

i) Assessment of the damage to the municipal Infrastructure, and preparation 
of destgns and construction supervision for the rebabilitation of water and 
wastewater systems, power systems and roads in various locations in 
Marmara Region, 

ii) Design and construction supervision of'approximately 3500 shops and 
small businesses to be reconstructed by the qualifîed contractors in various 
locations in Marmara Region, 

İÜ) Assessment of the damaged buildings, preparation of structural 
rebabilitation designs and construction supervision of the rebabilitation 
works of approximately 8500 medium damaged housing müts in various 
locations in Marmara Region. 

The above services may be divided into suitable contract packages. 

The prospective consultants or group of consultants should have extensive 
experience in the above fields vvıth particular implementation on the followmg; 

- Knowledge of construction supervision under FIDIC type construction 
contracts, 

- Knowledge of assessment and design of the damaged buildings and 
infrastructure. 
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The Prime Ministry through its Project Implementation Unit now invites eligible 
consultants to indicate their interest in providing the services. Interested 
consultants must provide information indicating that they are qualifîed to p f̂orm 
the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar 
conditions,-availability of appropriate skiUs among staflf, ete.). Consultants may 
form a consortium or Joint Venture (TV) to enhance tiıeir qualifîcations, and 
submit their consortium or JV agreements clearly indicating the leader firm. 

In their applications, consultants shall clearly indicate in which of above services 
they are interested. The fırms aheady applied for any of above services under 
MEER, do not have to repeat fheir application. 

A consultant will be selected in accordance vvith procedures set out in the World 
Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants by Worid Bank 
Borrovvers,. January 1997, (revised September 1997 and January l?99).Qualified 
firms will be invited for proposal within 2 months. 

It İs estimated that tender period will continue until June 2000 and Contracts shall 
be signed vvith the successfiil Consultants vvithin July 2000, and it is anticipated 
that the selected Consultants shall be expected to conunence the assignment 
immediately after signing the Contract. lİıe type of the Contract shall be the 
Complex Time Based Assignment. 

The estimated timetable for completion of the Services inciuding survey, design 
and construction supervision is approximateIy 24 months. 

Interested consultants may obtain fiuther information at the address beIow, from 
9:00 AM to 6:00 PM (local time). Expressions of interest must be delivered to the 
address below by April 7, 2000 Friday until 6:00 PM (local time) by mail, courier 
or hand delivery in two copies. Applications by fax must follow hard copies of 
documents in due time. PIU reserves the right to reject the applications after the 
above mentioned date. 

Attention: 

The Project Director 
Project Implementation Unit 
Bilkent Plaza, B1 Blok, Kat: 1 
06530 Bilkent 
Ankara/TURKEY 

Tel: +90 (312) 266 77 64 or 266 77 74 
Fax:+90 (312) 266 77 33 

6073/2/1-1 



MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 
Antalya Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 
Grup Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale İhale 
No Cinsi Miktan (TL.) (TL.) İhale Şekli Tarihi Saati 

1 Patoloji Sarf Malzemesi 16 Kalem 8.572.000.000 257.160.000 Kapalı Teklif 22/3/2000 9.00 
2 Hastane Genel Sarf Malzemesi 59 Kalem 46.269.900.000 1.388.097.000 Kapalı Teklif 22/3/2000 10.00 
3 Defibrilatör-Kaydedici-Monitör ve 12 Kanallı 

Monitörlü Yorumlu EKG Cihazı 
2 Kalem 24.500.000.000 735.000.000 Kapalı Teklif 22/3/2000 14.00 

4 Laboratuvar Genel Sarf Malzemesi 35 Kalem 19.446.500.000 583.395.000 Kapalı Teklif 24/3/2000 9.00 
5 Anestezi Sarf Malzemesi 37 Kalem 16.510.000.000 495.300.000 Kapalı Teklif 24/3/2000 14.00 
6 Seyyar Puls Oksimetre ve Ultrasönik 

Nebülizatör Cihazı 
2 Kalem 8.800.000.000 264.000.000 Kapalı Teklif 29/3/2000 9.00 

7 Ameliyathane Stur Malzemesi 55 Kalem 114.715.000.000 3.441.450.000 Kapalı Teklif 29/3/2000 1400 
8 Ameliyathane Sarf Malzemesi 64 Kalem 72.023.000.000 2.160.690.000 Kapalı Teklif 31/3/2000 10.00 
9 K.B.B. Demirbaş ve Cerrahi Malzemeleri 17 Kalem 10.180.000.000 305.400.000 Kapalı Teklif 4/4/2000 9.00 

10 Göz Demirbaş ve Cerrahi Aletleri 16 Kalem 9.775.000.000 293.250.000 Kapalı Teklif 4/4/2000 10.00 
11 Santrifüj, Saf su, Fotometre, Vortex (Tep tüplük) 

cihazlan ve Binoküler Mikroskop 
5 Kalem 8.050.000.000 241.500.000 Kapalı Teklif 5/4/2000 9.00 

12 Kalp Damar Sarf Malzemesi •> 25 Kalem 97.100.000.000 2.913.000.000 Kapalı Teklif 5/4/2000 10.30 
.13 Klinik Odyometri, Empedansmetre ve Koter cihazlan 3 Kalem 11.400.000.000 342.000.000 Kapalı Teklif 5/4^000 14.00 

1 - Hastanemizin ihtiyacı olan ve yukanda cinsi ve miktan; tahmini bedeli ye geçici teminatı yazılı işlerin ihalesi yukanda yazılı gün ve saatlerde An
talya Devlet Hastanesi Satın alma odasında 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 
yapılacaktır. 

2 - İhalenin miktan ve nitelikleri şarmamede yazılı olup; Şartnameler çalışma saatleri içerisinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığmda ücretsiz 
olarak görülebilir. Ücreti karşılığında ahnablir. 

3 - İstekliler tekliflerini 84/8213 sayılı yönetmeliğin 30. maddelerine göre tanzim ederek; Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (yıl içinde aimmış). Noter 
tasdikli imza sirküleri, Türkiye'de tebligat adresi göstermesi, Vekaleten katılmıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ve noter tas
dikli imza sirküleri, geçici teminatına ait belge ile şartnamede belirtilen diğer belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığma vereceklerdir. Ancak 
ihaleye şahsen katılmayacak oİanlar ihale saatine kadar usule uygun tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 

4 - Kargo ve postadaki gecikineler kabul edilmez. 
5 - İhaleler kalem kalem yapüacağmdan, istekliler katılacaklan kalemlerin % 3'ü oramndsffeeçici teminat yaürabilirler. 6400/1-1 
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ÖĞLE YEMEĞİ, SERVİS VE SERVİS SONRASI HİZMETLERİ YAITIRILACAKTIR 
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık. Kültür ve Spor Daire Başkanlığından : 
Üniversitemiz öğrenci ve personelinin 2000 Mali Yılındaki öğle yemeği, servis ve servis sonrası hizmetleri Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönet-

meliği'nin29/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktu-. 
Bu işin; 

Hizmetin Cinsi Hizmetin Yeri Miktarı 

Tahmini 
Bedeli 
(TL.) 

3 Çeşitten Oluşan Tabldot Usulü 1. Aydın Merkez Birimleri 55.000 Öğün 
Öğle Yemeği, Servis ve Servis 2. İkt.İd.Bil.Fak.(Nazilli) 8.000 Öğün 
Sonrası Hizmeüeri. 3. Kuyucak M.YO. 5.000 Öğün 

(Kişi Sayısı ve Ayrıntıları Şartna- 4. Sultanhisar M.Y.O. 3.000 Öğün 
mede Belirtilmiştir.) 5. Yenipazar M.Y.O. 5.000 Öğün 

Geçici Teminat 
Miktarı 

(TL.) 
97.350.000.000 2.920.500.000 
14.160.000.000 424.800.000 
8.850.000.000 265.500.000 
5.310.000.000 159.300.000 
8.850.000.000 265.500.000 

Süresi 
İhale 

Tarihi ve Saati 
21/3/2000 - 14.00 31/12/2000'e kadar 
21/3/2000 - 14.30 31/12/2000'e kadar 
21/3/2000 - 15.00 31/12/2000'e kadar 
21/3/2000 - 15.15 31/12/2000'e kadar 
21/3/2000 - 15.30 31/12/2000'e kadar 

A. Teklif ve belgelerin en geç 21/̂ /2000 tarih saat 12.00'ye kadar Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim 
edilmesi gerekmektedir. 

B. İhale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir 7.500.000,- TL.'sı karşılığın
da alınabilir. 

C. İhale yukanda anılan tarih ve saatte Adnan Menderes Üniversitesi RektöriUğü Ek Bina (AYDIN) Toplantı Odasında yapılacaktır 
D. İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır : . 

1. Kanuni ikametgah belgesi, 
2. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
3. 2000 tarihh Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgisine göre Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya noter tas

dikli sureti, 
4. 2000 tarihli noter tasdikli imza sirküleri, 
5. İstekliler adma vekaleten katılmıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin no

ter tasdikli imza sirküleri, 
6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, 
7. İdari şartnamede, yazılı miktarda geçici teminat, 
8. İdari şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif, 
9. Şartnamelerde belirtilen diğer belgelen 

E. Postadaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
F. 2886 sayılı Kânuna tabi olmayan İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 6399/1-1 
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AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Muğla Türk TELEKOM BasmûdûrltiStinden; 
1 - Ünitemize ait vasıtalar, iş makinalan, R/L istasyonlan ve jeneratörlerin 2000 yılı ihti

yacı olan aşağıda belirtilen limitlerde akaryakıt satm alımı kapalı yazıh teklif almak suretiyle sa
tın alınacaktır. (31/12/2000'ne kadar) 

a) Başmüdürlüğümüz ve Gökova TELEKOM Müdürlüğüne; 
İdaremiz Araçlan için 
R/L istasyonlan ve Jeneratörler için 
Muğla Ambar Binası için 
b) Fethiye TELEKOM Müdürlüğüne; 
R/L istasyonlan ve Jeneratörler için 
Fethiye Hizmet Binası için 
c) Marmaris TELEKOM Müdüriüğüne; 
R/L istasyonlan ve Jeneratörler için 
d) Bodrum TELEKOM Müdürlüğüne; 
R/L istasyonlan ve Jeneratörler için 

100.000 İt Motorin ve 58.000 İt. Benzin 
: 18.000 İt. Motorin 
: 5000 İt Kalorifer Yakıtı 

: 18.000 İt. Motorin 
: 10.000 İt. Kalorifer Yakıtı 

: 19.000 İt. motorin 

: 20.000 İt. Motorin 
2 - Yukanda belirtilen Müdürlüklerimize ayn ayn teklif verilebilecektir. 
3 - Akaryakıt ihalesi 28/3/2000 Salı günü saat 14.00'de Türk TELEKOM Başmüdürlü

ğünde yapılacak olup, aynı gün saat 12.30'a kadar iştirakçiler kapalı yazdı teklif mektuplannı alın
dılar karşılığında Başmüdürlüğümüz Malzeme Amirliğine teslim edeceklerdir. Teklif alma saatin
den sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Bu işe ait geçici teminat alınacak mal bedelinin ihale ilan tarihi itibari ile %3 (KDV 
dahil) olacak ve nakit veya teminat mektubu olarak Başmüdürlüğümüz veznesine yatınlacaktm 

5 - Teklif mektubuna 390.000,- TL. 'lık damga pulu yapıştuılacaktır. 
6 - İhaleye ait şartname 5.000.000,- TL. bedel mukabilinde BaşmUdüriüğümüzden mak

buz karşılığında temin edilebilecektir. 
7 - İhaleyi kazanan firma % 3'lük geçici teminatını % 6 Kat'i teminata çevirecektir. 
8 - Zamanında verilmeyen teklif mektuplan dikkate alınmayacak olup, Başmüdürlüğü

müz bundan sorumlu değildir. 
9 - Gerekli bilgiyi O 252 555 11 40 ve 555 10 65 nolu telefonlardan alabileceklerdir. 
10 - İdaremiz 2886 sayılı Devlet thale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamak

ta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
İlan olunur. • • 6312/2-1 

Çeşitli İlânlar 
Türk Standardları Enstitüsünden ; 
Aşağıda Unvanı belge nosu ve belge kapsamı belirtilen firmalann mevcut sözleşmeleri fe

sih edildiğinden, mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı belge kapsamın
daki hizmet yeri için belge ibraz edemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine gö
re hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

Firma Adı 
Kardeşler Dikiş Mak. San. 
Tic. Ltd. Şti. 
Demirhendek Cad. 
Dikmeli Sok. 5/6 
Siteler/Ankara 
Tutku Okur 
Alıntere Bulvan No. 114 
OstJm/Ankara 

Toros Yemek San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 
Gersan Sana. Sit. 655 
Sk. No: 31 
Ergazi/Ankara 
Artur Gıda iç ve Dış 
Tic. Ltd. Şti. 
Abay Kunanbay Cad. 53/12 
K.Esal/Ankara 

Belge Kapsamı 
TS 10079 

Çamaşır Mak. 

TS 8985 

TS 12524 

Belge No ve Fesih Tarihi 
Firmanın HYB Belgelendirme Talimatı 
Hükümlerine aykın hareket etmesi üzerine 
06/2350 No.lu Hizmet Yeteriilik Belgesi 
14/2/2000 tarihi itibariyle, iptal belge 
kullanma sözleşmesi fesih edilmişrir. 
Firmanın HYB Belgelendimie Talimatı 
Hükümlerine aykın hareket etmesi üzerine 
06/17291 No.lu Hizmet Yeterlilik Belgesi 
14/2/2000 tarihi itibariyle, iptal belge 
kullanma sözleşmesi fesih edilmiştir. 
Firmanın HYB Belgelendirme Talimatı 
Hükümlerine aykın hareket etmesi üzerine 
06/1440 No.lu Hizmet Yeteriilik Belgesi 
14/2/2000 tarihi itibariyle, iptal belge 
kullanma sözleşmesi fesih edilmiştk. 
Firmanın HYB Belgelendirme Talimatı 
Hükümlerine aykın hareket etmesi üzerine 
06/2338 No.lu Hizmet Yeterlilik Belgesi 
14/2/2000 tarihi itibariyle, iptal belge 
kullanma sözleşmesi fesih edilmiştir. 

5834/1-1 
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Başbakanlıktan : 

RESMİ GAZETE VE TBMM TUTANAK DERGİSİ ABONE USUL VE ŞARTLARI İLE 
RESMİ GAZETE PERAKENDE SATIŞ FİYATLARINA AİT ESASLAR 

MADDE 1 - T.C. Resmi Gazete ile TBMM Tutanak Dergisinin abone süresi bir yıldır. 
Resmi Gazete'ye, müracaat tarihini takibeden aybaşında; Tutanak Dergisine, 1 Eylül tarihinde 
abone kaydedilir. Tutanak Dergisine yeni abone olmak veya abonelerini yenilemek için İ Eylül ta
rihinden sonra müracaat edeceklerin abonelikleri, müracaat tarihini takibeden Eylül ayından itiba
ren yapılır. 

Abone ücretleri peşin olarak alınır. Posta giderieri abone olana ait olup, abone bedeli ile 
biriikte alınır. 

MADDE 2 - Resmi Gazete'nin yurtiçi yıllık abone bedeli KDV dahil, PTT ücreti hariç, 
78.000.000,-TL.'dir. 

Yurtdışı abone bedeli : 275 Amerikan Dolan, 415 Alman Markı, 2920 Avusturya Şüini, 
8550 Belçika Frangı, 1410 Fransız Frangı, 355 İsviçre Frangı, 310.000 italyan Lireti, 1025 Suudi 
Arabistan Riyali, 470 Hollanda Florini'dir. Bu bedele aynca uçak posta ücreti Uave olunur. 

MADDE 3 - TBMM Tutanak Dergisinin bir toplantı ydına ait yıllık abone bedeli KDV 
dahil, PTT dağıtım ücreti hariç, 78.000.000,- TL.'dir. 

MADDE 4 - Müteakip senenin Resmi Gazete ve Tutanak Dergisi abone bedehni, abone 
bitiş tarihinden önce ödemeyenlerin aboneleri yenilenmez, 

Geçmiş günler için abone kaydı yapılmaz. 

Abone bedelleri "Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi" veznesine yatmlabile-
ceği gibi, bu adrese banka havalesi ile de gönderilebüü. Gönderilme gideri aboneye aittir. 

İlgili Banka; T.C. Ziraat Bankası Ankara/Dışkapı Şubesi nezdindeki 30423-2037(Yem-97179) 

MADDE 5 - Herhangi bir sebeple abonelerin eline ulaşmayan Resmi Gazete ve Tutanak 
Dergisi, 15 gün içinde istenildiği takdirde parasız gönderilir. 

MADDE 6 - Resmi Gazete'nin abone haricindeki talep sahiplerine günlük perakende sa
tış fiyatı 96 sayfaya kadar KDV dahil 225.000,- TL.'dir. 96 sayfayı geçen Resmi Gazete'lerin her 
32 sayfası için perakende satış fiyatına KDV dahil 50.000,- TL. Uave edilir. Günü geçmiş gazete
lerin gönderme ambalaj ve posta ücreti alıcıya aittir. 

MADDE 7 - Resmi Gazete'nin günü geçmiş sayılaruun, yayın tarihinden 1 yıl öncesine 
kadar mevcudu varsa perakende satışı yapUır. 

Daha önceki yulara ait Resmi Gazete'lerin günü geçmiş sayılannı almak isteyenlere, mas
rafı alıcıya ait olmak üzere, fotokopisi verilir. 

MADDE 8 - Bu bedeUere, yU içinde meydana gelecek maliyet artışlan ile posta ücretle
rindeki artışlarda yansıtdır. 

MADDE 9 - 31/12/1999 tarih ve 23923 sayUı Resmi Gazete'de yayunlanan "ESASLAR" 
yürüriükten kaldınimıştu-. 

MADDE 10- 2000 yılı Resmi Gazete aboneliği ve TBMM Tutanak Dergisi aboneliği Ue 
Ugili esaslar 1/3/2000 tarihinde; Resmi Gazete'nin perakende satışı Ue Ugili esaslar Resmi 
Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
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9 MART 2000 GÜNÜ SAAT 16-.OO'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NlTELİĞİNDEKİ 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARİ 

BÜLTEN NO; 20(X)/47 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 
1 ABD DOLARI 577,784 580,570 577,380 581,441 
1 AVUSTRALYA DOLARI 353,865 356,180 352,237 358,317 
1 D A N İ M A R K A KRONU 74,707 75,075 74,655 75,248 
1 İNGİLİZ S T E R L İ N İ 911,838 916,604 911,200 917,979 
1 İ S V İ Ç R E FRANGI 345,732 347,959 345,213 348,481 
1 İ S V E Ç KRONU 65,428 66,109 65,382 • 66,261 
1 JAPON Y E N İ 5,422 5,458 5,402 5,479 
1 KANADA DOLARI 396,759 398,552 395,291 400,066 
1 KUVEYT DİNARI 1,869,995 1,894,625 1,841,945 1,923,044 
1 N O R V E Ç KRONU 68,327 68,788 68,279 68,946 
1 S U U D İ A R A B İ S T A N RİYALİ 154.531 154,810 153,372 155,971 
1 EURO 555.827 558.508 
1 ALMAN MARKI 284,190 285,561 283,991 285,904 
1 B E L Ç İ K A FRANGI 13,779 V3,845 13,758 13,866 
1 L Ü K S E M B U R G F R A N G İ 13,779 13,845 13,676 13,949 
1 İ S P A N Y O L PEZETASI 3341 3,357 3,334 3,365 
1 FRANSIZ FRANGI 84,735 85,144 84,608 85,272 
1 İ R U N D A LİRASI 705,755 709,159 701,520 713,414 
100 İ T A L Y A N L İ R E T İ 28,707 28,845 28,621 28,955 
1 HOLLANDA F L O R İ N İ 252,223 253,440 251,845 253,820 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 40,393 40,588 40,332 40,649 
1 P O R T E K İ Z E S K Ü D O S U 2,773 2,786 2,752 2,807 
1 FİN MARKKASI 93.483 93.934 93.418 94.150 
1 BULGAR LEVASI 130,168 197,964 
1 İRAN RİYALİ 101 154 
1 ROMEN LEYİ 18 28 
1 SURİYE LİRASI 4,971 7,457 
1 Ü R D Ü N DİNARI 730,125 823,333 
1 YENf İSRAİL ŞEKELİ 121,170 127,384 
1 YUNAN DRAHMİSİ 1.538 l.«71 

ÇAPRAZ KURLAR 
'1 ABD DOLARI 1.6300 AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARI 7.7332 DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI 1.6685 İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI 8.7820 İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI 106.38 JAPON YENİ 
1 ABDDOLARI 1.4567 KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI , 8.4400 N O R V E Ç KRONU 
1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO 0.9620 ABDDOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5788 ABDDOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 3.2634 ABDDOLARI 

1EURO 

1.95583 ALMAN MARK
IEURO DÖNÜÞÜM KURALLARI 

40.3399 BELÇİKA FRANGI 
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI 
166.386 İSPANYOL PEZETASI 
6.55957 FRANSIZ FRANGI 

0.787564 İRLANDA LİRASI 
1936.27 İTALYAN LİRETİ 
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ 
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
200.482 PORTEKİZ E S K Ü D O S U 
5.94573 FİN MARKKASI 

BİLGİİÇİN: 
1 ÖZEL Ç E K M E HAKKI (SDR) 
1 ÖZEL Ç E K M E HAKKI (SDR^ 

1.3421 ABDDOLARI 
779.183 TÜRKLİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MEMCEZ BANKASINCA BELİRLEI>EN DEVLET İP BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 10.03.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KU>ONU BULUM1AYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLAIHA TAHVİLİ>B:HAZİNE BONOSU) 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCm KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100,000.-TL ÜZERİNDEN) 

21.02 
15.03 
19.0* 
17.05 
07.06 
23.08 
23.05 
19.04 
10.05 
15.03 
24.05 

2001 13T 
2000 14T 
.2000 14T 
.2000 14T 
2000 14T 
2000 14T 
2001 16T 
.2000 3B 
.2000 3B 
,2000 6B 
.2000 7B 

TRT210201T28 
TRT150300T18 
TRT190400T13 
TRT170500T14 
TRT070600T15 
TRT230800T13 
TRT230501T15 
TRB190400T13 
TRB100500T11 
TRB150300T18 
TI»240500T15 

348 
5 
40 
68 
89 
166 
439 
40 
61 
5 
75 

73,993 
93>744 
90,905 
89,183 
85,429 
79,306 
68,457 
96,130 
94,402 
96,818 
90,244 

2 - VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİhmE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLATMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN 
BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER,KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDEMlESİiaE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR. ) 

VADE Kl^ON KU>ON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KOOU FAİZ ORANI (100,000.-TL ÜZERİNDEN) 

14.07. 
14.07. 
14.07, 
16.04, 
16.04. 
16.04, 
13.08. 
13.08. 
13.08, 
01.10, 
01.10 
01.10 
04.10 
04.10 
04.10 
22.10 
22.10 
22.10 
29.10 
29.10 
29.10. 
01.11. 
01.11. 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

12H1 
12H1A 
12H1K 
12T1 
12T1A 
12T1K 
12T1 
12T1A 
12T1K 
12T1 
12T1A 
12T1K 
12T1 
12T1A 
12T1K 
12T1 
12T1A 
12T1K 
12T1 
12T1A 
12T1K 
12T1 
12T1A 

TRH140700T19 
TRH140700A10 
TRH140700K18 
TRT160400T16 
TRT160400A17 
TRT160400K15 
TRT130800T15 
TRT130800A16 
TRT130800K14 
TRT011000T15 
TRT011000A16 
TRT011000K14 
TRT041000T12 
TRT041000A13 
TRT041000K11 
TRT221000T10 
TRT221000A11 
TRT221000K19 
TRT291000T13 
TRT291000A14 
TRT291000K12 
TRT011100T14 
TRT011100A15 

TUFE«20 
TÜFEK20 
TÜFE*20 
TÜFE«10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFEKİO 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE«10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE»10 
TÜFE«10 
TÜFEKİO 

163,608 
89,381 
74,227 
174,829 
96,385 
78,444 
142,871 
87,155 
55,716 
130,729 
83,616 
47,113 
127,252 
83,403 
43,849 
123,351 
82,136 
41,215 
121,949 
81,647 
40,302 
121,434 
81,439 
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TÜRKİYE CUmUlİYET rSRKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 1 0 . 0 3 . 2 0 0 0 TARİHİNDEKİ OÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPOH D A H İ L BUGÜNKÜ DEĞER 
T A R İ H İ TCMB KODU I S I N KODU F A İ Z ORANI ( 1 0 0 , 0 0 0 . - T L ÜZERİNDEN) 

0 1 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1K TRT011100K13 TUFE«10 3 9 , 9 9 5 
0 4 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1 TRT041100T11 TÜFE»10 1 1 7 , 8 7 1 
0 4 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1A TRT041100A12 TÜFE«10 8 1 , 2 3 1 
0 4 . 1 1 ..2000 12T1K TRT041100K10 TÜFE»10 3 6 , 6 4 0 
1 8 . 1 1 . 2 0 0 0 1 2 n TRT181100T1S TÜFEKİO 1 1 5 , 2 0 6 
1 8 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1A TRT181100A16 TÜFE»10 8 0 , 2 6 5 
1 8 . 1 1 . 2 0 0 0 I Z T I K TRT181100K14 TÜFE»10 3 4 , 9 4 1 
2 2 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1 TRT221100T19 TÜFE»10 1 1 4 , 2 5 8 
2 2 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1A TRT221100A10 TÜFEKİO 7 9 , 9 9 2 
2 2 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1K TRT221100K18 TÜFEKİO 3 4 , 2 6 6 
2 5 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1 TRT251100T16 TÜFEKİO 113^659 
2 5 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1A TRT251100A17 TÜFE»10 7 9 , 7 8 7 
2 5 . 1 1 . 2 0 0 0 12T1K TRT251100K15 TÜFE»10 3 3 , 8 7 2 
0 1 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1 TRT011200T13 TÜFE»10 1 1 2 , 5 3 8 
0 1 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1A TRT011200A14 TÜFE»10 7 9 , 3 7 8 
0 1 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1K TRT011200K12 TÜFE»10 3 3 , 1 6 0 
0 3 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1 TRT031200T11 TÜFE»10 1 1 1 , 6 2 4 
0 3 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1A TRT031200A12 TÜFE»10 7 9 , 2 4 3 
0 3 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1K TRT051200K10 TÜFE»10 3 2 , 3 8 1 
0 6 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1 TRT061200T18 TÜFE»10 1 1 1 , 0 6 6 
0 6 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1A TRT061200A19 TÜFE»10 7 9 , 0 3 9 
0 6 . 1 2 . 2 0 0 0 12T1K TRT061200K17 TÜFEKİO 3 2 , 0 2 7 
1 4 . 0 1 . 2 0 0 1 12T1 TRT140101Tİ0 TÜFE«10 1 0 1 , 8 5 4 
1 4 . 0 1 . 2 0 0 1 12T1A TRT140101A11 TÜFEMİO 7 6 , 4 4 3 
1 4 . 0 1 . 2 0 0 1 12T1K TRT140101K19 TÜFE^IO 2 5 , 4 1 1 
1 4 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1 TRT140201T19 TÜFE»10 9 6 , 3 1 8 
1 4 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1A TRT140201A10 TÜFE»10 7 4 , 4 3 8 
1 4 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1K TRT140201K18 TÜFE«10 2 1 , 8 8 0 
2 1 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1 TRT210201T36 TÜFE»10 9 5 , 9 8 1 
2 1 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1A TRT210201A11 TÜFE»10 7 3 , 9 9 3 
2 1 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1K TRT210201K19 TÜFE»10 2 1 , 9 8 8 
2 8 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1 TRT280201T13 TÜFE»10 9 5 , 6 4 6 
2 8 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1A TRT28020IA14 TÜFE»10 7 3 , 5 5 0 
2 8 . 0 2 . 2 0 0 1 12T1K TRT280201K12 TÜFE*10 2 2 , 0 9 6 
0 5 . 0 3 . 2 0 0 1 12T1 TRT050301T19 TÜFENİO 9 2 , 4 3 6 
0 5 . 0 3 . 2 0 0 1 12TXA TRT050301A10 TÜFE»10 7 3 , 2 3 6 
0 5 . 0 3 . 2 0 0 1 İ 2 T 1 K TRT050301K18 TÜFE»10 1 9 , 2 0 0 
0 7 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1 TRT070301T17 TÜFEMİO 9 5 , 3 1 3 
0 7 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1A TRT070301A18 TÜFE»10 7 3 , 1 1 0 
0 7 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1K TRT070301K16 TÜFE»10 2 2 , 2 0 3 
1 4 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1 TRT140301T18 TÜFE»10 9 4 , 9 8 0 
1 4 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1A TRT140301A19 TÜFE«10 7 2 , 6 7 3 
1 4 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1K TRT140301K17 TÜFE»10 2 2 , 3 0 7 
2 1 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1 TRT210301T27 TÜFE»10 9 4 , 6 4 8 
2 1 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1A TRT210301A10 TÜFE«10 7 2 , 2 3 9 
2 1 . 0 3 . 2 0 0 1 13T1K TRT210301K18 TÜÇE»10 2 2 , 4 0 9 
0 9 . 0 8 . 2 0 0 0 14T1 TRT090800T11 T Ü F E « 3 . 7 1 7 3 , 4 7 1 
0 9 . 0 8 . 2 0 0 0 14T1A TRT090800A12 T Ü F E » 2 3 . 7 8 7 , 4 4 9 
0 9 . 0 8 . 2 0 0 0 14T1K TRT090800K10 T Ü F E « 2 3 . 7 8 6 , 0 2 2 
3 1 . 0 3 . 2 0 0 0 2 4 T - 0 Z TRT310300T18 TEFE 1 5 9 , 4 6 3 
0 6 . 0 1 . 2 0 0 1 24T4 TRT060101T10 2 2 . 0 0 1 3 9 , 2 7 0 
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TÜRKİYE CUmURİYET MEIOCEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İ Ç BORÇLANMA S E N E T 
LERİNİN T İ P VE VADELER İTİBARIYLA 10.03.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GUNLUK DEĞERLERİ : 

VADE 
T A R İ H İ TChB KODU ISIN KODU 

KUPON KUPON DAHİL BU»JIİ(Ü DE§ER 
FAİZ ORANI (100,000.-TL ÜZERİNDENI 

Zl.02.2001 24T4 TRT210201T10 22.00 133.607 
21.03.2001 24T4 TRT210301T19 20.00 141,156 
03.10.2001 24T4 TRT031001T12 18.00 140,764 
23.01.2002 24T4D TRT230102T18 9.72 102,987 
01.09.2001 36T-0Z TRT010901T17 TEFEt6 164,584 
24.07.2002 36T4D TRT240702T11 10.52 105,160 
14.08.2002 36T4D TRT140802T12 11.09 106,305 
07.04.2000 60T-OZ TRT070400T17 TEFE»1.1S 172,595 
01.01.2001 60T-OZ TRT010101T15 TEFE+6 134,114 
01.01.2002 60T-OZ TRT010102T14 TEFE+6 141,696 
01.01.2003 60T-OZ TRT010103T13 TEFE+6 161,145 
01.01.2004 60T-OZ TRT010104T12 TEFE+6 180,533 

4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE BUBÜhKÜ DEĞER 
TARİHİ TC^B KODU ISIN KODU (1 AMERİKAN DOLARI KARŞILIĞI) 

1 4 . 0 7 . 2 0 0 0 12H401 
0 7 . 0 9 . 2 0 0 0 12H401 
2 5 . 0 8 . 2 0 0 0 12T401 
2 4 . 0 9 . 2 0 0 1 24T201 
2 0 . 1 2 . 2 0 0 1 24T201 

TRH140700F15 
TRH070900F12 
TRT250800F17 
TRT240901F16 
TRT201201F15 

5 8 8 , 4 5 1 
5 7 7 , 9 7 4 
5 8 0 , 4 5 1 
6 1 0 , 5 2 2 
5 9 0 , 7 8 4 

5-T.C. BAŞBAKANLIK»KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN 
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU (1 ATKRİKAN DOLARI KARŞILIĞI) 

31.03.2000 06 TRG310300F19 5 7 5 , 4 8 7 

6-T.C. BAŞBAKANLIK»ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN 
ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TCMB KODU ISIN Ka)U FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

06.07.2000 120T 
31.07.2000 120T 
06.10.2000 120T 
04.01.2001 120T 
10.10.2000 120T-D 
14.12.2000 120T-D 

TRe060700T10 
TRG310700T19 
TRe061000T15 
THe040101T17 
TRĞ101000T19 
TRG141200T13 

73.34 
105.00 
102.90 
41.86 
80.69 
80.69 

149,831 
163,575 
143,415 
107,340 
133,160 
118,791 

7-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİfffiEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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Yönetim Yeri 

T.C. 
RESMİ GAZETE 

: Başbakanlık Mevzuaü Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 
ADRES : BAŞBAKANLIK Necatibey Cad. No : 108 Kat: 4 
06100 ANKARA 

Dizgi ve Basıldığı Yer ile 
Abone ve İlân Servisi : Başbakanlık Basımevi Döner Sennaye İşletmesi Müdürlüğü 

ADRES : Erguvan Sok. No : 2 , 
06030 Ulus/ANKARA 

Taşıtların Giriş Yeri : Fuat Börekçi Cad. (Sular İdî^esi Yanı) 

Dağıtım : (Abonelere ve 
Perakende Satış) : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

Santral : 310 32 55 - 310 32 56 - 310 32 57 - 310 32 58 

Abone Şartları 
Yurtiçi 

Yurtdışı 

İlan Ücreti 

: Resmi Gazete Yıllık abone bedeli (KDV dahil) 78.000.000.- TL.dır. 
Resmi Gazete'nin PTT kanalıyla gönderilmesi halinde 
35.000.000.- TL. posta ücreti ilave edilir. Resmi Gazete abonele
ri istedikleri takdirde TBMM Tutanak Dergisine de yukandaki 
bedel karşılığı abone olabilMer. Resmi Gazete abone bedelleri doğ
mdan İşletme veznesine yatmlabüeceği gibi, T.C. 25raat Bankası Dış-
kapı/Ankara Şubesindeki 30423-2b37(Yeni-97179) no.lu hesaba da 
havale edilebüir. Abone kaydı yapdabUnlesi için vezne makbuzunun 
ibrazı veya banka dekont suretinin abone açüc adresini (Posta Kodu 
ile birlücte) belütüen bü yazı ekinde İşletmeye gönderilmesi gerek
lidir. Abone bedeline üişkin vezne makbuzunun-veya banka dekont 
suretinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar İşletmeye 
intikali halüide takip eden aym başmdan itibaren Resmi Gazete, 
aboneye gönderümeye başlann. 

: Resmi Gazete yurtdışı abone bedeli, 275 Amerikan Dolan, 415 Al
man Markı, 2920 Avusturya Şüini, 8550 Belçüca Frangı, 1410 
Fransız Frangı, 355 İsviçre Frangı, 310.000 İtalyan Lireti, 1025 Su
udi Arabistan Riyali, 470 Hollanda Horinidü. Bu bedele aynca 
Uçakla Posta Ücreti ilave edüir. 

Yurtiçi ve yurtdışı abone bedellerine, yü içinde meydana gelecek 
maliyet artışlan ile posta ücreüerindeki artışlarda yansıtüır. 

: İlanlann her satm için (KDV hariç) 2.250.000.- TL. ücret aimn. 

Resmi Gazete Perakende Satış Fiyaü (KDV. Dahü) 225.000.- TL.dir. 96 sayfayı geçen 
Resmi Gazete'nin her 32 sayfası için perakende satış fiyatına (KDV dahü) 50.000.- TL. üave 
edihr. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Yönetmelikler 
— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, 

Görev, Yetki ve Sommluluk Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

— Spor Kulüpleri Yardun Yönetmeliğinde Değişiklik Yapdmasma Dair Yönet
melik 

— Günuük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalan ve Depolan Yönetmeliği 
— İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

Tebliğler v 
— 2000 Ydı Bütçe Uygulama Taümaü (Sua No: 6) 
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sua No: 245) 
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sua No: 246) 
— Özelleştirme İdaresi Başkaniiğınm ÖİB-K-06 Sayılı Karan 

YARGI BÖLÜMÜ 

Anayasa Mahkemesi Kararlan 
— Anayasa Mahkemesmm E: 1997/43 (2981 Saydı Kanunda Değişödik Yapan̂  

3290 Saydı Kanun ile İlgili), K: 1999/16 Saydı Karan 
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/47 (743 Sayıh Kanun ile llgUi), 

K: 1999/46 Sayılı Karan 
— Anayasa Mahkemesinin E: 1999/4 (765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapari 

3506 Sayıh Kanun ile İlgih), K: 1999/47 Saydı Karan 
— Anayasa Mahkemesinin E: 2000/1 (1086 Sayıh Kanun ile İlgili), 

K: 2000/2 Sayıh Karan 

DÜZELTME (Maliye Bakanlığına Ait 2000/1 Sua No'lu Devlet İhaleleri 
Genelgesi ile İlgili) 

İlânlar 
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
b - Çeşith İlânlar 
— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin Günlük Değerleri 
— Resmî Gazete ile İlgili Bilgiler 

Sayfa 

2 
2 

19 

22 
25 
31 
32 

35 

43 

49 

54 

56 

57 
89 

91 
95 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Salı; FiyaU : (KDV. dahU) İ25.000,-TL. 




