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YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 2924 Kabul Tarihi : 17/10/1983 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, nakline karar verilen orman İçi köyler 

halkının yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkartılmış ve çıkartılacak yerlerin 
değerlendirilmesi suretiyle, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesidir. 

Kapsam 
M A D D E 2. — Bu Kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi uya-

rınca orman kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan; 
a) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar gö-

rülmeyip, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar görülen yerleri, 
b) Otlak, kışlak, yaylak gibi yerleri, 
c) Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) 

gibi çeşitli tarım alanlarım, 
d) Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarını. 
Kapsar. 
Tespit, tefrik ve tescil İşlemleri 
M A D D E 3. — Orman kadastro komisyonlarınca, çıkarılma maksadı da belir

tilmek suretiyle kadastro tutanak ve haritalarında tespit ve tefrik edilerek belirlenip, 
Devlet ormanlarından orman sınırları dışına çıkarılan ve Tarım ve Orman Bakan-
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lığının talebi üzerine İlgili tapu sicil muhafızlıklarınca Hazine adına tescil olunan 
yerlerden; 

a) Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki köy yapılarının toplu olarak 
bulunduğu yerleşim sahaları ile diğer yerler, Ta r ım ve Orman Bakanlığı emrine ge-
çer. 

b) Belediye ve mücavir alan sınırları dahilindeki şehir, kasaba ve köy yapı-
larının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları, ilgili belediyelerin mülkiyetine be
delsiz geçmiş sayılır. 

6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci madde (A) bendi kapsamına giren yerler 
için orman sınırları dışına çıkarma ile orman sınırlaması ve tespit, tefrik ve tescil 
işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve açılan davalar, bu Kanuna göre yapılacak iş-
lemleri durdurmaz. Bu konuyla ilgili davalarda yürütmeyi durdurma ve ihtiyatî ted-
bir kararı verilemez. 

Orman sınırları dışına çıkarılan bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları da
valar sonunda gerçek ve tüzelkişilere ait olduğuna karar verilen taşınmaz mallar, 
genel hükümlere göre kamulaştırılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi 

Islah, imar ve İhya işlemleri 
MADDE 4. — Orman içi köyler halkının yerleştirilmesi maksadıyla orman 

sınırları dışına çıkarılarak Hazine adına tescil edilip, Tarım ve Orman Bakanlığı 
emrine geçen yerler; İklim ve toprak yapısına en uygun tarım arazisine dönüştürül-
mek ve yerleşim yeri halinde düzenlenmek üzere Köy işleri ve Kooperatifler Bakan
lığınca ıslah ve İmar, Tarım ve Orman Bakanlığınca ihya edilir. 

İfraz ve yerleşim 
M A D D E 5. — Islah, imar ve İhya edilen taşınmaz mallar, tarımsal işletme 

tipleri, verim değerleri ve yerleşim planları dikkate alınarak yönetmelikte belirlenen 
esaslara göre Tarım ve Orman Bakanlığınca ifraz edilir. 

ifraz edilen bu yerlere yerleştirilecek orman İçi köyler halkının nakil ve yer
leştirme işlemleri, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2510 sayılı Iskan Kanunu hüküm-
lerine göre yürütülür. 

Değiştirme, kamulaştırma ve mülkiyet devri 
M A D D E 6. — Naklen yer leştirilecek orman içi köyler halkının yazılı başvu

ruları üzerine, Devlet ormanları içinde kalan her türlü tapulu taşınmaz mallarının 
karşılığı olarak, yerleştirilecekleri yerlerden, tespit olunan rayiç değerlere eş değerde 
taşınmaz mal verilir. Tarafların anlaşması halinde karşılıklı olarak tapuda devir ve 
tescil işlemleri yapılır. 

Değiştirmeyi kabul etmeyenlerin taşınmaz malları genel hükümlere göre ka-
mulaştırılır. 

Naklen yerleştirilen orman içi köyler halkına, taşınmaz malları karşılığından 
fazla verilen taşınmaz malların rayiç bedeli, peşin veya yirmi yıl İçinde ve yıllık 
eşit taksitlerle faizsiz olarak tahsil olunur. Bu taşınmaz malların mülkiyeti; Tarım 
ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca resen ma
likleri adına tescil edilir. 

Yükümlülük 
M A D D E 7. — Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmaz mal

lar, tespit edilen dağıtım amaçlan dışında kullanılamaz, miras hükümleri dışında 
bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Taksim ve satış suretiyle şüyuun 
giderilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu olamaz, haczedilemez. Bu hu
suslar, tapu kaydının beyanlar hanesinde belirtilir. 
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Ancak; yönetmelikte belirlenecek zorunlu hal ve şartlarda, kiraya verilebilir, 
ortaklık yoluyla işletilebilir veya bir bütün olarak başka hak sahiplerine Tarım ve 
Orman Bakanlığının izni ile devredilebilir. 

Geri alma 
M A D D E 8. — Bu Kanunun 7 nci maddesindeki yükümlülükleri yazılı uyarıya 

rağmen yerine getirmeyenler için; Tarım ve Orman Bakanlığınca, kendi taşınmaz 
malları karşılığından fazla verilen taşınmaz malların geri alınmasına karar verilir. 
Taşınmaz mallar için yapılmış ödemelerin tamamı faizsiz olarak ve varsa taşınmaz 
mal üzerinde kendisi tarafından yapılmış ilave yapı ve tesislerin rayiç bedeli defaten 
ödenir. 

Geri alma karan hakkında ihtiyati tedbir karan verilemez. Ancak, ilgililerin 
dava açma hakkı saklıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, hukukî durumları kesinleşinceye kadar bu taşın-
maz mallan geçici olarak başka hak sahiplerine devredebilir. 

Kayıt düzeltilmesi 
M A D D E 9. — Geri alınmasına karar verilen taşınmaz malların tapu sicilin

deki tescile ilişkin kayıt, Tarım ve Orman Bakanlığının yazılı talebi üzerine tapu 
sicil muhafızlıklarınca Hazine adına düzeltilir ve durum ilgililere tebliğ edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Değerlendirme İşlemleri 

Otlak, kışlak ve yaylakların değerlendirilmesi 
M A D D E 10. — Bu Kanunun 2 nci madde (b) bendi kapsamına giren otlak, 

kışlak ve yaylaklar; Tarım ve Orman Bakanlığınca, mülkî hudutları içinde bulun
duğu orman köy vaya kasabasına bir bütün olarak, gerektiğinde birden fazla orman 
köyü veya kasabasına hayvancılıkta kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilir. 

Tahsis edilen bu yerlerden yararlanma, 6831 sayılı Orman Kanununun öngör
düğü kayıt ve şartlarla yapılır. 

Tarım alanına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi 
M A D D E 11. — Bu Kanunun 2 nci madde (c) bendi kapsamına giren tarla, 

bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (Antep fıstığı) gibi tarım alan-
lan ve buralardaki yapı ve tesislerin yerleri; orman sınırlan dışına çıkarıldıkları 
tarihteki fiilî durumlarına göre ifraz edilerek, bu yerleri kullanan kişilere, rayiç be
delleri peşin veya on yıllık süre İçinde ve eşit taksitle alınmak üzere, Tarım ve Or
man Bakanlığınca satılır. 

Taksitle ödemelerdeki borçlanmalara, T. C. Ziraat Bankasının zirai kredilere 
uyguladığı yıllık faiz oranı uygulanır. 

Bu yerlerin mülkiyetinin satılan kişilere devri, tespit edilen rayiç bedeli pe
şin ödemeleri halinde veya ilk taksitlerini Ödemeleri ve borçlanma mukavelesi İle 
kanunî ipotek İşlemlerini tamamlamaları kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının 
talebi üzerine tapuya tescil edilmek suretiyle yapılır. 

Belediye ve mücavir alanlar dışındaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi 
M A D D E 12. — Bu Kanunun 2 nci madde (d) bendi kapsamına giren, belediye ve 

mücavir alan sınırları dışındaki köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sa-
haları, orman sınırları dışına çıkarıldığı tarihteki fiilî durumlarına göre İfraz edile
rek üzerinde yapısı bulunan hak sahibi kişilere, rayiç bedeli peşin veya beş yıllık süre 
içinde ve yıllık eşit taksitle alınmak üzere. Tarım ve Orman Bakanlığınca satılır. 

Bu kişilerin hak sahibi olabilmesi için; aynı yerdeki köy nüfusuna kayıtlı ol-
ması, 31/12/1981 tarihinden sonra sürekli olarak bu köyde oturmuş olması ve köy 
hudutları dahilinde kendisine ait ikinci bir evi veya ahiri veya samanlığı bulunmaması 
gerekir. 
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Hak sahipliliği tanımına girmeyen kişilerce işgal edilen yerler, aynı köydeki 
başka bir hak sahibine üzerindeki yapısı ile birlikte tespit edilecek rayiç bedel üze
rinden ve yapının bedeli peşin olarak satılır, yapı bedeli sahibine defaten iade olunur. 

11 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri bu madde için de uygulanır. 
Belediye ve mücavir alanlardaki yerleşim sahalarının değerlendirilmesi 
M A D D E 13. — Bu Kanunun 2 nci madde (d) bendi kapsamına giren, belediye 

ve mücavir alan sınırları dahilindeki yerler için; 16/3/1983 tarihli ve 2805 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. Ancak; bu yerlere ait arsa bedellerinin yüzde ellisi (% 
50'si) imar fonu yerine, Tarım ve Orman Bakanlığı adına T. C. Ziraat Bankasında 
açılan, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş bulunan 
fon hesabına yatırılır, veya aktarılır. 

2805 sayılı Kanunda belirlenen süreler, bu madde hükmünün uygulanmasına 
mahsus olmak üzere, ilgili belediyelerin bu yerleri ve bu yerlerle ilgili uygulamaları 
mutat usullerle ilan ettiği tarihe göre işler. 

Tarım ve Orman Bakanlığı; belediye ve mücavir alan hudutları içinde kalan 
orman sınırları dışına çıkarılması gereken bu yerlerin, Orman kadastro komisyon
larınca tespit, tefrik ve tescil işlemlerinin öncelikle yapılmasını ve bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanmasını sağlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Tapulama ve kadastro 
M A D D E 14. — Nakledilecek orman içi köyler halkının değiştirilecek veya ka-

mulaştırılanı it taşınmaz mallarının tapulama hizmetleri ile bu Kanunun 11 inci ve 
12 nci madde hükümlerine göre değerlendirilecek yerler için ihtiyaç duyulan tapulama 
hizmetleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğünce öncelikle yerine getirilir. 

Bu hizmetler için gerekli harcamalar, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü 
maddesine göre kurulmuş olan tondan karşılanır. 

Nakledilen orman içi köyler halkının, bu Kanun hükümlerine göre değiştirilen 
veya kamulaştırılan Devlet ormanları içindeki arazilerinin orman kadastrosu, Tarım 
ve Orman Bakanlığınca öncelikle yaptırılır. 

Rayiç değer tespiti ve satış İşlemleri 
MADDE 15. — Belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde kalan yerler hariç, 

bu Kanun hükümlerinin uygulandığı yerlerdeki her türlü rayiç değer tespiti ve satış 
işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığınca kurulacak komisyonlarca yürütülür. Rayiç 
bedelin tespiti ve komisyonların kuruluşuna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte dü
zenlenir. 

Orman köyleri halkının desteklenmesi 
MADDE 16. — Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet ormanları içinde ve bitişi-

ğinde oturan köyler halkının geçim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri alır. 
Bu maksatla sağlanacak işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdiler doğrudan 
veya kredi yolu ile karşılanır. 

Ağaçlandırma 
MADDE 17. — Orman iri köyler halkının nakledilmesi sonucu boşaltılmış olan; 

orman içindeki arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman Genel Müdürlüğünce öncelikle pro-
jelendirilip Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır. 

Gelirler 
M A D D E 18. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak; 2510 sayılı İskan 

Kanununa göre tahsil edilen bedeller ile diğer satış ve devir işlemlerinden tahsil edi-
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len bedeller ve faizleri, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre ku-
rulmuş olan Fona gelir kaydedilir. 

Tahsilata ve Fon hesabına aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte 
düzenlenir. 

Giderler 
M A D D E 19. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü giderler, 6831 sa

yılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre kurulmuş olan Fondan karşılanır. 
Giderlerin Fondan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzen

lenir. 

Muafiyetler 
M A D D E 20. — Bu Kanunun 13 üncü maddesi hariç diğer hükümlerinin uygu

lanmasına ilişkin olarak tapu sicil muhafızlıklarınca tapu dairelerinde yapılacak tes
cil, devir ve kayıt düzeltme işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Yönetmelik 
MADDE 21. — Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve 

esaslar ile ifraz işlemleri Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte 
düzenlenir. 

Yönetmelik; Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görüşleri de alınarak, Tarım ve Orman Ba
kanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde hazırlanır. 

Bu yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır. 

Yürürlük 
M A D D E 22. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 23. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19.10.1983 

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 

Kanun No. 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz 

olarak çalışanların bu Kanunda yazılı şartlarla sosyal güvenliğinin sağlanmasıdır. 
Kapsam 
M A D D E 2. — Sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu ka

nunlara göre malullük, emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri 
almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar istekte 
bulunmaları kaydıyla bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

Tanımlar 
MADDE 3 — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı : Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
bl İşveren : Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzelkişileri, 
c) işveren vekili : İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan 

kimseleri, 
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d) i şyer i : Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri, 
e) Süreksiz i ş : Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren İşleri, 
f) Gelir : Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile meslek hastalıkları si-

gortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi, 
g) Aylık : Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm si

gortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi, 
h) Hak sahibi : Sigortalının veya bu Kanuna göre aylık veya gelir almakta 

olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocukla
rını, 

1) Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu, 
j) Sosyal güvenlik kuruluşları : T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku

rumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen san
dıkları, 

k) Katsayı : Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

1) İş kazası : Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve İşi ile ilgili olarak 
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğra
tan olayı, 

m) Meslek hastalığı : Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarla
nan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 
hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini, 

İfade eder. 
Sigortalı sayılmayanlar 
M A D D E 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) 18 yaşım doldurmamış olanlar, 
b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar, 
c) Dul, yetim aylığı veya Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici veya sürekli 

kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik 
(yaşlılık) veya malullük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, 
aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar, 

d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, 
Sigortalı sayılmazlar. 
Sigortalılığın başlangıcı 
M A D D E 5. — Bu Kanun kapsamına girenler, yazılı istekte bulundukları tarihi 

izleyen yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar. 
Sigortalılığın sona ermesi ve kesintiye uğraması 
M A D D E 6. — Sigortalı olanlardan; 
a) Primlerini, ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödeme

yenler ile ödedikleri halde aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın bir 
Ocak gününden itibaren, 

b) Sigortalılıklarına devam etmek İstemediklerini Kuruma yazılı olarak bil
direnlerin, bu bildiriminin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi İzleyen yılbaşından 
itibaren, 

c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlamaları nedeniyle 
prim veya kesenek kesilmeye başladığı tarihten itibaren, 

Sigortalılıkları sona erer. 
(c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları 

ile ilgilerinin kesilmesi nedeniyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin si-
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gortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi İzleyen aybaşından 
itibaren kendiliğinden başlar. 

İKİNCİ KISIM 
Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
M A D D E 7. — İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar 

şunlardır : 
a) Sağlık yardımı yapılması, 
b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi, 
c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilen-

mesi, 
d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi, 
e) Sigortalının ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması. 
Bu yardımlardan yararlanalabilmesi için işkazasının olduğu tarihten en az üç 

ay önce sigortalının tescil edilmiş olması ve sigortalılığın sona ermemiş bulunması 
şarttır. 

Sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanma 
M A D D E 8.— İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü-

nün en az % 10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli İşgöremez-
lik gelirine hak kazanır. 

Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye çevrilerek 
ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi halinde meslekte kazanma 
gücünü ne oranda yitirdiği Kuruma ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık tesisleri 
sağlık kurullarından alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur. 

Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanması 
M A D D E 9. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak sürekli İş-

göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün tamamını veya bir kıs
mım yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli tam işgöremezlikte sigortalıya, gösterge tablosundaki en düşük göster
genin katsayı ile çarpımının 60'ına eşit aylık gelir bağlanır. 

Sürekli kısmî işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam işgöremezlik 
geliri gibi hesaplanarak, bunun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ve
rilir. 

İş kazasını bildirme ve hekim tavsiyelerine uymazlık 
M A D D E 10. — İş kazası engeç kazadan sonraki iki gün içinde işverene veya 

Kuruma bildirilir. 
İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla hekimin bildirdiği tedbir ve tavsi

yelere uymaması yüzünden malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına 
sebep olan sigortalının sürekli işgöremezlik gelirinin kendisine yüklenebilecek kusu-
run raporda belirtilen oranındaki kısmı, Kurum tarafından düşürülebilir. Şu kadar 
ki, bu düşürme %.50'yi geçemez. 

Kurumun yazılı bildirisine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigor
talıya, tedavi için Kuruma başvuracağı tarihe kadar sağlık yardımı yapılmayacağı 
gibi sürekli işgöremezlik geliri de verilmez. 

Eş ve çocuklara gelir bağlanması 
M A D D E 11. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının tah-

sis yapılmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hükümlerde belirtilen oran ve 
şartlarda gelir bağlanır. 
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Ölen sigortalının 9 uncu madde gereğince hesaplanacak gelirinin; 
a) Dul karısına % 50'si; gelir alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölüm tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 59 

yaşım doldurmuş olup da geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocası-
na % 50'si, gelir alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i, 

c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşım doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda 
malul bulunan erkek çocukları İle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir 
işte çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan, yaşları ne olursa olsun 
evli olmayan kız çocuklarının her birine % 25'i, 

d) (c) bendinde belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan 
veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bu
lunmayan veya sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla bera
ber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si, 

Oranında aylık gelir bağlanır. 

Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşım doldurmuş olup, gelire hak ka
zanmamış durumda olan erkek çocuklar, sonradan öğrenim yaparlarsa (c) bendin
deki haklardan yararlanırlar. 

Sürekli işgöremezlik geliri, sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölü
mü halinde hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın bu K a 
nun hükümlerine göre gelir bağlanır. 

Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya ba
balığı hükme bağlanmış çocuklar ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklar 
bağlanacak gelirden yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylık gelirlerin toplamı, sigortalının 
bu Kanuna göre tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ını geçemez. 
Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse hak sahiplerinin tahsis miktarından orantılı ola-
rak indirimler yapılır. 

İ ş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücüsün % 50 
veya daha fazlasını kaybederek sürekli işgöremezlik geliri almakta ,iken ölenlerin de, 
ölümün maluliyete esas olan iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına 
bakılmaksızın hak sahiplerine gelir bağlanır. 

Bağlanan gelirin kesilmesi 
M A D D E 12. — Sigortalının dul eşi evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine 

yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de gelir almaya 
hak kazanan dul eşe bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler herhangi bir sosyal güvenlik ku-
rulusuna tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden dönem 
başından itibaren kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin son bulması halinde, 
bu tarihi takıbeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 
bir işte çalışmamak veya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla yeniden ge
lir bağlanır. Ancak evliliğin son bulması ile kocasından da gelir almaya hak kazanan 
kimseye bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler; çocuğun 18 yaşım, ortaöğre
nim yapması halinde 20 yaşım, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurduğu 
tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamayacak 
durumda malul olan çocukların aylıkları, bu yaşları dolduktan sonra da kesilmez. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Hastalık Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
M A D D E 13. — Sigortalıya, İs kazaları ile meslek hastalıkları sigortası kap-

samı dışında kalan hastalıklarda, aşağıda belirtilen yardımlar sağlanır : 
a) Sağlık yardımı yapılması, 
b) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılma

sı, onarılması ve yenilenmesi. 
Sağlık yardımlarının kapsamı ve yalarlarıma şartları 
MADDE 14, — Hastalık halinde sigortalıya yapılacak sağlık yardımları sigor

talının; 
a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için 

gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 
b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, 
c) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 
Hallerini kapsar. 
Ancak ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 20'sini sigortalı 

öder. 
Bu madde gereğince yapılacak sağlık yardımları, sigortalının sağlığını koru-

ma, çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi ihtiyaçlarım görme kabiliyetini ar
tırma amacını güder. 

Sigortalının bu maddede belirtilen sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için 
hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde bu Kanuna göre 120 gün prim 
ödemiş olması şarttır. 

Sağlık yardımlarının süresi 
M A D D E 15. — Sağlık yardımları sigortalının iyileşmesine kadar devam eder. 
Ancak bu yardımlar sigortalının Kurumca tedavi altına alındığı tarihten bağlı-

yarak 18 ayı geçemez. 
Kurum, sigortalının iyileşmesine yarayacak veya işgöremezliğini az çok gider

mesi için gerekli görülecek protez araç ve gereçlerini, yukarıda yazılı sağlık yar
dımları süresi ile bağlı olmaksızın sağlamak, onarmak ve tespit edilen süre ve şart-
larla yenilemekle yükümlüdür. 

Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması 
M A D D E 16. — Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuktarı, 

hastalıkları halinde sağlık yardımlarından 14 üncü maddede belirtilen esas ve şart-
larla, 15 inci maddede yazılı süreyi aşmamak üzere yararlanırlar. 

Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması 
M A D D E 17. — Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında; 
a) Bu Kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı 

ahmakta olanlar, 13 üncü maddede belirtilen yardımlardan, 
b) (a) bendinde sözü edilen kimselerin eşi ve geçindirmekle yükümlü olduk-

ları çocukları ile gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, 14 üncü maddede be-
lirtilen yardımlardan, 

Yararlanırlar. 
Şu kadar k i ; sağlık yardımları her hastalık olayı için 15 inci maddede yazılı 

süre ile sınırlıdır. 
Yukarıda belirtilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedel-

lerinin % 10'u kendilerince ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük aylığının hesaplanması 
M A D D E 18. — Malullük aylığı aşağıdaki esaslara göre hesaplanır : 
a) Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre 

tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında malullük aylığı 
bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80'e 
çıkarılır. 

b) Malullük aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten ay-
rıldığı tarihten önceki prim ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan 
kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için orta-
lama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Malullük aylığının kesilmesi ve yeniden bağlanması 
M A D D E 19. — Malullük aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 

bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya baş
ladıkları tarihten itibaren kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre malullük aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak malul-
lük aylığı verilmesi için yazılı İstekte bulunan sigortalıya, kontrol muayenesine tabi 
tutulmak ve malullüğünün devam ettiği anlaşılmak şartıyla, eski malullük aylığı, yazılı 
istekte bulunduğu tarihten sonraki aybaşından itibaren ödenmeye başlanır. Şu kadar 
ki , bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden malullük aylığı hesap-
lanır ve bu aylık önce bağlanan malullük aylığından fazla ise, hesaplanan yeni aylık 
üzerinden ödeme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yaşlılık Sigortası 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 
M A D D E 20. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 
b) 15 yıldan beri sigortalı olması, 
c) En az 3600 gün prim ödemiş olması, 
d) Kurumdan yazılı istekte bulunması. 
Şarttır. 
Yaşlılık aylığının hesaplanması 
M A D D E 21. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Ka-

nuna göre tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60'ı oranında yaşlılık 
aylığı bağlanır. Yaşlılık aylığı sigortalının 5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük 
sigorta primi için % 60 oranı birer artırılarak hesaplanır. 

Bu suretle bağlanacak aylığın oranı % 85'i geçemez. 
Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının İstekte bulunduğu 

tarihten önceki prim ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç 
tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 

5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortala-
ma yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır. 

Aylığın başlangıcı 
M A D D E 22. — Yaşlılık aylığının ödenmesine, sigortalının aylık bağlanması 

için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır. 
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Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması 
M A D D E 23. — Yaşlılık aylığı almakta iken sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 

bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladık
ları tarihte kesilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak 
yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık aylığı, istek 
tarihinden sonraki aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazık istek tarihlerine göre yeniden yaşlılık 
aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çoksa, hesaplanan 
yeni aylık üzerinden ödeme yapılır. 

Toptan ödeme 
M A D D E 24. — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmuş olmakla beraber 

malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya ödediği prim-
lerin üçte ikisi yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
ölüm Sigortası 

Sağlanan yardımlar 
M A D D E 25. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) ölen sigortalının eş ve çocuklarına aylık bağlanması, 
b) ölen sigortalının eş ve çocuklarına toptan ödeme yapılması. 
Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 
M A D D E 26. — a) Ölüm tarihinde, toplam 1800 gün veya en az 5 yıldan beri 

sigortalı bulunup da sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün prim ödemiş 
olan, 

b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bulu-
nup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 

c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalı
lardan ölen, 

Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır. 
ölüm aylığının hesaplanması 
M A D D E 27. — Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylığın 

tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık ay-

lığı. 
c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı ke

silen sigortalı için kesilmiş bulunan malullük aylığı, 
d) Malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sosyal güvenlik kuruluş-

larına tabi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigor-
talının ölüm tarihine ve 19 ve 23 üncü maddelere göre tespit edilecek aylığı, 

e) Toplam 1800 gün veya en az beş yıldan beri sigortalı bulunup da sigortalı-
lık süresinin her yılı için ortalama 180 gün prim ödemiş olan sigortalının 21 inci mad-
de esaslarına göre tespit edilecek aylığı, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak aylık 

bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerinde esas 
tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan ar t ı ş oranı dikkate alınmaz. 

Eş ve çocuklara aylık bağlanması, kesilmesi ve yeniden bağlanması 
M A D D E 28. — Ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine; 

27 nci madde gereğince tespit edilecek aylığı, 11 inci maddede belirtilen oran ve esaslar 
dikkate alınmak suretiyle aylık bağlanır. 
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Bağlanan ölüm aylıklarının kesilmesinde veya yeniden bağlanmasında 12 nci 
maddede belirtilen esaslar uygulanır. 

Toptan ödeme 
M A D D E 29. — ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri bu Kanuna göre 

ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmadığı takdirde ölen sigortalının 
ödediği primlerin üçte ikisi; 11 nci maddede belirtilen oran ve esaslar dikkate alınmak 
suretiyle geri verilir. 

Pr im alınması 
M A D D E 30. — Bu Kanunun gerektirdiği her türlü yardım ve ödemeleri karşı-

lamak üzere Kurumca sigortalılardan % 20 oranında prim alınır. 
Prime esas alınacak kazanç 
M A D D E 31. — 30 uncu madde uyarınca alınacak primlerin hesabına esas tu

tulan günlük kazanç; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosun
daki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Bu suretle bulunacak 
miktarların lira kesirleri tama çıkarını. 

Prim ödemeye esas alınacak gün sayısı 
M A D D E 32. — 31 inci madde uyarınca alınacak prim hesabına esas gün sayısı, 

her ay için 15, bir tam yıl için 180 gündür. 
Prim ödenmesi 
M A D D E 33. — a) Sigortalı, prim borçlarını en geç ertesi ayın sonuna kadar 

ödemek zorundadır. 
b) Primin en geç ait olduğu yılı takibeden yılın Şubat ayı sonuna kadar öden

memesi ve bu ödemenin yapıldığının Kuruma tevsik edilmemesi halinde bu süreyi ge
çen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygula
nır. 

Dava ve icra kovuşturması olsa bile primin ödenmemiş kısmı için gecikme zam-
mı tahsil olunur. 

Gecikme zammının prim miktarının % 100'üne ulaştığı sürenin sonundan İti-
baren geçen süre için. Devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cart faiz 
oranlarının en yükseği uygulanır. 

c) Muaccel primlerin ödendiği tevsik edilmedikçe, sigortalılara ve hak sahip
lerine bu Kanunda belirtilen yardımlar yapılmaz. 

ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 
M A D D E 34. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için si

gortalıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve 
sigortalının prim borcu miktarını gösteren belgeler, resmî dairelerin usulüne göre ver-
dikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hü
kümlere göre işlem yapılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler 
M A D D E 35. — Bu Kanunun uygulanmasında, sigortalının geçindirmekle yü-

kümlü olduğu kimseler; 
a) Karısı, çalışamayacak durumda malul veya 55 yaşım doldurmuş kocası, 
b) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim yapıyorsa 

26 yaşını doldurmamış çocukları, 
c) 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamayacak durumda malul çocuklarıdır. 
Yönetmelikler 
M A D D E 36. — a) Sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve 

esaslar, 
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b) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, 
c) Sigortalılığın başlangıcı, devamı ve sona ermesi, primlerin hesaplanması, 

ödenmesi ve tahsili usulleri, 
d) Bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esasları, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girmesinden başlı-

yarak en geç bir yıl içinde çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 
Gösterge tespit tablosu 
MADDE 37. — Bu Kanana göre gelir ve aylıklar ile primlerin hesaplanmasın-

da 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki katsayı esasına dayalı gösterge sistemi ve 
gösterge tablosu uygulanır. 

Göstergelerin tespitinde 506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 
nci madde uyarınca düzenlenecek gösterge tespit tabloları kullanılır. 

Hizmetlerin birleştirilmesi 
MADDE 38. — Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri ile; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve aynı Kanunun Geçici 20 nci mad

desinde belirtilen emekli sandıklarına, 
b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 
c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa, 
d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına. 
Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24.5.1983 tarih ve 2829 sayıl» Kanun hüküm

lerine göre birleştirilir. 

Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak maddeler 
MADDE 39. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde: 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28. 

29. 30, 31, 39, 41, 52, değişik 53, değişik 51, 56, 57, 59. değişik 60/F, 70, 84, 92, 93, 94, 
95, 98, 99, değişik 100, değişik 101, 105, 109, 110, 111, 115, 116, 117, değişik 118, 120, 
121, değişik 123, 126, 129, 130, 132, 134, 135/A maddeleri, 

b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 1912 sayılı Kanunla eklenen 2422 
sayılı Kanunla değişik Ek Madde 2, 2422 sayılı Kanunla eklenen Ek 2. 3 ve 4 üncü 
maddeler, 2422 sayılı Kanunla eklenen 2795 sayılı Kanunla değişik Ek 1 inci madde, 
2564 sayılı Kanunla eklenen 2793 sayılı Kanunla değişik EK 2 nci madde hükümleri. 

Uygulanır. 

Kanunun uygulanması 
MADDE 40. — Bu Kanunu, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu ile değişik 9.7.1945 tarih ve 4792 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Si
gortalar Kurumu uygular. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun kapsamına girenlerden 1984 yılı içerisinde ya-
zılı istekte bulunanlar, istek tarihini takip eden aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar. 

Yürürlük-

MADDE 41. Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 42. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19.10.1983 
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Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanuna 

Kanun No. 2928 Kabul Tarihi : 17/10/1983 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlara ve hak sahiplerine, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanunda 
yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlamaktır. 

Kapsam 
MADDE 2. — Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan 

sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet 
akdi ile bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan kimselerden, 

a) 22 yaşını doldurmuş erkekler, 
b) 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar. 
Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) Sigortalı: Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, 
b) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar: Kendi mülkünde, ortaklık veya kirala-

mak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim. dikim, ba-
kım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade 
etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar 
ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürün
lerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bu
lunanları, 

c) Hak Sahibi: Sigortalıların veya Kurumdan bu Kanuna göre malullük ve
ya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde; bu Kanuna göre aylık bağlan-
masına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eşini, çocuğunu, anasını ve 
babasını, 

d) Kurum : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumunu, kısaca «BAĞ-KUR»u, 

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan 
emekli sandıklarım, 

f) Katsayı : Her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, 

g) İş Kazası: Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sigortalıları hemen veya son-
radan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı, 

h) Meslek Hastalığı: Sigortalının yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin niteliğine 
göre tekrarlanan bir sebepte veya tarımsal faaliyetin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini, 

i) Ay : 30 takvim gününü, 
j) Tam Yıl: 360 takvim gününü, 
İfade eder. 
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Sigortalı sayılmayanlar 
MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal gü

venlik kuruluşlarına prim veya emeklilik keseneği ödemekte olanlar, 
b) (a) bendinde belirtilen kuruluşlardan malullük veya yaşlılık aylığı ile da

imi tam işgöremezlik geliri almakta olanlar veya aylık veya gelir bağlanması için 
talepte bulunanlar, 

c) 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, 
Sigortalı sayılmazlar. 
Sigortalılığın başlangıcı ve zorunlu oluşu 
MADDE 5.— 2nci madde kapsamına girenler, 22 yaşını doldurdukları tarihi 

takip eden yılbaşından itibaren sigortalı sayılırlar. Ancak, 7nci maddede belirtilen 
süre içinde kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların hak ve yükümlülükleri 
kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. 

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçını-
lamaz. 

Sigortalılığın sona ermesi 
MADDE 6. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan-, 
a) Tarımsal faaliyette bulunanlar, tarımsal faaliyetlerine son verdikleri ta

rihi takip eden aybaşından, 
b) Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, ça

lışmaya başladıkları tarihten, 
c) Aile reisliği sıfatım kaybeden kadınların, bu sıfatı kaybettikleri tarihi ta

kip eden aybaşından, 
İtibaren sigortalılıkları sona erer. 
Köy ve mahalle muhtarları sigortalılıkları sona erenleri, sigortalılığın sona 

erdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
Sigortalıların kayıt ve tescil yaptırma zorunluluğu 
MADDE 7. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları ta 

rihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yap-
tırmak zorundadırlar. 

Sigortalıları bildirme yükümlülüğü 
MADDE 8. — Köy ve mahalle muhtarları sigortalıları, sigortalılıklarının baş

ladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 
Resen tescil 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlardan sigortalılıklarının baş

ladığı tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescillerini yaptırmayanların 
tescil işlemleri, Kurumca resen yapılır. 

Tescilde esas alınacak kayıtlar 
MADDE 10. — Sigortalıların kayıt ve tescil işlemlerinde valilik, kaymakam

lık, özel idare, belediye, muhtarlık ve nüfus idareleri kayıtları ile diğer kamu ku
rum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, 21.10.1935 tarih ve 
2834 sayılı Kanuna göre kurulan tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, 18.4.1972 
tarih ve 1581 sayılı Kanuna göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, 
24.4.1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Pancar Ekicileri 
İstihsal Kooperatifleri ile Birliği (Pankobirlik), Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi ve tarım kesimine yönelik faaliyette bulunan millî bankaların kayıtları esas 
alınır. 
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İKİNCİ KISIM 

Sigorta Yardımları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Malullük Sigortası 

Malullük sigortasından sağlanan yardım 
MADDE 11. — Malullük sigortasından sağlanan yardım, malullük aylığı bağ-

lanmasıdır. 
Malullük 
MADDE 12. — Bu Kanunun uygulanmasında çalışma gücünün en az üçte 

ikisini yitirdiği tespit edilen sigortalı malul sayılır. 
Şu kadar ki, sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hasta

lık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hasta
lık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımından yararlanamaz. 

Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sa
yılacakları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslara göre tespit olunur. 

Malullük aylığından yararlanma şartlan 
MADDE 13. — Malullük aylığından yararlanabilmek için; 
a) 12 nci maddeye göre malul sayılmak, 
b) En az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak, 
c) Yazılı istekte bulunmak, 
Şarttır. 
Ancak, bu Kanuna göre fiilî sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya 

meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettikleri 12 nci mad
denin son fıkrası hükmüne göre tespit edilenler için bir tam yıl sigorta primi ödemiş 
olmak yeterlidir. 

Malullük aylığının hesaplanması 
MADDE 14. — Malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 33 üncü 

maddede belirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamağa ait göstergenin 
katsayı ile çarpımının % 70'i oranında malullük aylığı bağlanır. 

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ise bu oran % 80'e 
çıkarılır. 

Malullük aylığının başlangıcı 
MADDE 15. — Malullük aylığının ödenmesine, maluliyetin tespit edildiği ra

por tarihini takip eden aybaşından başlanır. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Yaşlılık Sigortası 
Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar 
MADDE 16. — Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Yaşlılık aylığı bağlanması, 
b) Toptan ödeme yapılması. 
Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 
MADDE 17. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması. 
b) En az 25 tam yıl prim ödemiş olması, 
c) Kurumdan yazılı istekte bulunması, 
Şarttır. 
Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en az 15 tam yıl sigor

ta primi ödemiş olanlara da kısmi aylık bağlanır. 
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Yaşlılık aylığının hesaplanması 
MADDE 18. — Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bulun

duğu basamakta en az bir tam yıl prim ödemiş olması şartıyla, 33 üncü maddede be
lirtilen basamaklardan son defa prim ödediği basamak göstergesinin katsayı ile çar-
pımının % 70'i oranında yaşlılık aylığı bağlanır. 

Şu kadarki; 
a) Sigortalının bulunduğu basamakta en az bir tam yıl prim ödememiş ol

ması halinde yaşlılık aylığı bir önceki basamak üzerinden hesaplanır. 
b) Yaşlılık aylığı; sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra sigor

talılığa devamda fazla olan her tam yaş için ve 25 yıldan fazla prim ödediği her 
tam yıl için % 70 oranı birer artırılarak hesaplanır. 

Yaşlılık aylığı herhalde % 90 oranını geçemez. 
17 nci maddenin son fıkrasına göre bağlanacak kısmi yaşlılık aylığı 25 yıldan 

eksik prim ödenmiş her tam yıl için % 70 oranı ikişer eksiltilerek hesaplanır. 
Yaşlılık aylığının başlangıcı 
MADDE 19. — Yaşlılık aylığının ödenmesine sigortalının aylık bağlanması 

için Kurumdan yazılı istekte bulunduğu tarihi takip eden aybaşından başlanır. 
Yaşlılık aylığının kesilmesi 
MADDE 20. — Yaşlılık aylığı almakta iken, bu Kanun kapsamına tabi çalı

şanlar hariç, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların 
yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ke
silir. 

Yukarıdaki fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilen sigortalılardan işten ayrılarak 
yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunanlara eski yaşlılık aylığı, istek ta
rihinden sonraki aybaşından itibaren yeniden ödenmeye başlanır. 

Yaşlılık sigortasından toptan ödeme yapılması ve hizmet ihyası 
MADDE 21. — Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşım doldurmuş bulunmakla bera

ber, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara; 
ödedikleri primler, sigortalılıklarının sona ermesi halinde, yazılı istekleri üzerine 
toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak çalışmaya yeniden başladık
ları ve evvelce kendilerine yapılan toptan ödeme tutarlarını, ödemenin yapıldığı ta
rihten itibaren hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte peşin olarak iade ettikleri tak
dirde, bu Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri geçerli sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ölüm Sigortası 

Ölüm, sigortasından sağlanan yardımlar 
MADDE 22. — Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır : 
a) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması, 
b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına , ana ve babasına toptan ödeme ya-

pılması, 
c) Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. 
Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları 
M A D D E 23. — a) Ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş 

olan. 
b) Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya yazılı olarak istekte bu

lunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen, 
c) Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş iken ölen, 
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d) En az üç tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan 21 inci maddeye göre 
toptan ödeme isteğinde bulunmakla beraber toptan ödeme yapılmadan ölen, 

Sigortalının hak sahiplerine yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır. 
Ancak, sigortalı iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen

ler için bir tam yıl prim ödemek yeterlidir. 
Ölüm aylığının hesaplanması 
MADDE 24. — Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanacak aylı

ğın tespit edilmesinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu malullük veya yaşlılık aylığı, 
b) Sigortalının bağlanmasına hak kazanmış olduğu malullük veya yaşlılık 

aylığı veya kısmi yaşlılık aylığı, 
c) Malullük aylığı bağlandıktan sonra kontrol muayenesi sebebi ile aylığı 

kesilen sigortalı için kesilmiş bulunan malullük aylığı, 
d) Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 20 nci maddenin birinci fıkrasına gö-

re kesilen aylığı. 
e) Sigortalının üç tam yıl prim ödemekle beraber 15 tam yıl sigorta primi 

ödemeden ölümü halinde 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlar gibi 18 inci mad
de hükmüne göre hesaplanacak kısmi aylığı, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak ay-

lık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a), (b) ve (c) bentlerinde 
esas tutulan aylıklarda bu nedenle yapılan artış oranı dikkate alınmaz. 

ölüm aylığı, herhalde ölüm aylığının hesaplanmasına esas basamak göstergesi 
ile katsayının çarpımının % 90'ını aşamaz. 

Ölüm aylığının başlangıcı 
M A D D E 25. — Ölüm aylığının ödenmesine, sigortalının ölüm tarihini takip 

eden aybaşından başlanır. 
Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının hak sahiplerine 

bağlanacak aylığın ödenmesine, sigortalının hak kazandığı son 3 aylık dönemin sona 
erdiği tarihten başlanır. 

Toptan ödeme 
M A D D E 26. — ölen sigortalının hak sahiplerinden hiçbiri bu Kanuna göre 

ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmadıkları takdirde, sigortalının 
ödediği primler hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde geri verilir. 

Eş ve çocuklara, ana ve babaya tahsis yapılması 
M A D D E 27. — ölen sigortalının tahsis yapılmasına hak kazanan kimselerine 

aşağıdaki hükümlerde belirtilen oran ve şartlarda aylık bağlanır veya toptan ödeme 
yapılır. 

Ölen sigortalının 24 üncü madde gereğince tespit edilecek aylığının veya 26 
nci madde gereğince yapılacak toptan ödeme tutarının; 

a) Dul karısına % 50'si; aylık alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i, 
b) Sigortalı kadının ölüm tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 

yaşını doldurmuş olup da geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocası
na % 50'si, aylık alan çocuğu bulunmaması halinde ise % 75'i, 

c) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20, yükseköğrenim yapması 
halinde 25 yaşını doldurmamış veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda 
malul bulunan erkek çocukları ile herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir 
işte çalışmayan veya buralardan aylık veya gelir almayan yaşları ne olursa olsun 
evli olmayan kız çocukların her birine % 25'i, 
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d) Sigortalının ölüm tarihinde veya sonradan eşine veya çocuklarına yapıl

ması gereken tahsisin toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa artan kısım eşit 
paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babası
na, her birinin hissesi sigortalıya ait aylığın en çok % 25'i olacak şekilde, 

Aylık veya toptan ödeme şeklinde verilir. 
Hak sahiplerine bağlanacak aylıklara esas aylık tutarı, birinci basamak gös

tergesinin katsayı ile çarpımının % 50'sinden az olamaz. Bu miktarın, hak sahibi bir 
kişi ise % 80'inden, iki kişi ise % 90'ından. iki kişiden fazla ise % 100'ünden az aylık 
bağlanamaz. 

Sigortan tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya ba
balığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları 
bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara yapılacak tahsisin toplamı, sigortalıya ait aylık 
veya toptan ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse bak sa-
hiplerinin tahsis miktarından orantılı olarak indirimler yapılır. 

Ölüm sigortasından bağlanan aylığın kesilmesi 
MADDE 28. — Sigortalının dul eşi evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine 

yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki eşinden de aylık al
maya hak kazanan dul eşe bu aylıklardan fazla olanı ödenir. 

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıklar herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna tabi işlerde çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takibeden 
dönem başından itibaren kesilir. Aylığın kesilmesine yol açan sebebin son bulması 
halinde, bu tarihi takibeden aybaşından itibaren herhangi bir sosyal güvenlik kuru
luşuna tabi bir işte çalışmamak veya buralardan aylık veya gelir almamak kaydıyla 
yeniden aylık bağlanır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun 18 yaşını, ortaöğre
nim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldur
duğu tarihe kadar devam eder. Belirtilen yaşlan doldurduktan tarihlerde çalışama-
yacak durumda malul olan çocukların aylıktarı, bu yaşları doldurduktan sonra da 
kesilmez. 

Cenaze masrafı karşılığı 
MADDE 29. — Sigortalının veya malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan

ların ölümleri halinde, ölen sigortalının ailesine, Kurum Yönetim Kurulunun öne
risi ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile tespit edilecek tarife üzerinden ce
naze masrafı karşılığı ödenir. 

Cenaze gerçek veya tüzelkişiler tarafından kaldırılırsa masrafların belgelere 
dayanan ve tarifedeki miktarı geçmeyen kısmı bunlara ödenir. Şu kadar ki, yapı
lan masraflar bu miktardan az olursa artanı sigortalının ailesine verilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mali Hükümler 

Prim alınması ve yönetim giderleri 
MADDE 30. — Bu Kanun gereğince sigortalılara yapılacak her türlü yardım

larla yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurumca bu Kanun hükümlerine göre 
sigortalılardan prim alınır. 

Yönetim giderleri, Kurumun 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanun ile bu Ka-
nundan doğan genel yıllık gelirlerinin % 10'unu aşamaz. 

Prim oranı ve hesaplanması 
MADDE 31. — Bu Kanuna göre ödenecek aylık sigorta primi, sigortalının 

33 üncü maddede yer alan basamak göstergesinin katsayı ile çarpımının % 15'idir. 
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İhtiyatların işletilmesi 
MADDE 32. — Kurumun bu Kanun hükümlerinin yerine getirilmesi için elde 

ettiği prim ve prime ilişkin gelirleri, taşınır ve taşınmaz mallar ile iştirak ve diğer 
gelirlerinden her hesap yılı sonunda her türlü giderlerin indirilmesinden sonra kalan 
meblağ ihtiyat olarak ayrılır. 

a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek seviyede olmak şartıyla 
Devlet bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere yatırmak, 
c) Taşınmaz mallara yatırmak, 
d) 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde tespit edilen esas

lar çerçevesinde kuracağı tüzelkişiliği haiz müesseselere ve şirketlere sermaye olarak 
koymak veya kurulmuş bulunanların hisse senetlerini ve ortaklık paylarını satın 
almak, 

Suretiyle işletilir. 
(b) bendi gereğince yatırılacak miktar gelir fazlası olarak birikmiş bulunan 

meblağın % 40'ını geçemez. 
2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanun ile bu Kanuna göre elde edilen gelirler ayrı 

ayrı değerlendirilir. Bunlar arasında herhangi bir şekilde aktarma yapılmaz. Kuru
mun genel yönetim giderleri, bu Kanun ile 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanundan 
doğan yıllık gelirler oranında tevzi edilir. 

2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanuna 6.3.1981 tarih ve 2423 sayılı Kanunla ilave 
edilen ek 6 ncı madde hükümleri bu Kanun için de aynen geçerlidir. 

Sigorta primine ve aylıklara esas olan basamaklar 
MADDE 33. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri primler ve bağlana-

cak aylıkların hesabında, aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin katsayı ile 
çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar esas alınır. 

Yukarıdaki basamak göstergeleri; geçim endekslerinde, asgari ücretlerde, genel 
ücret düzeylerinde ve ülkenin ekonomik durumunda meydana gelen değişikliklerle 
Kurumun mali durumu göz önünde bulundurulmak, basamak sayısı sabit kalmak 
kaydıyla ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ekli gösterge tablosunun en yüksek 
gösterge rakamını aşmamak üzere Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlene
bilir. 

Basamak seçilmesi 
MADDE 34. — Sigortalı bu Kanuna sigortalılığın başladığı tarihte 33 üncü 

maddede belirtilen basamaklardan dilediğini seçer. 
Üç ay içinde basamak seçilmemesi halinde birinci basamak seçilmiş sayılır. 

İhtiyatlar; 

Birinci basamak 
İkinci basamak 
Üçüncü basamak 
Dördüncü basamak 
Beşinci basamak 
Altıncı basamak 
Yedinci basamak 
Sekizinci basamak 
Dokuzuncu basamak 
Onuncu basamak 
Onbirinci basamak 
Onikinci basamak 

190 
220 
250 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 
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Gerek bu Kanun gerekse diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamından çıkarak 
yeniden bu Kanun kapsamına girenlerin, evvelce bu Kanuna göre fiilen prim öde-
miş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıkları devam eder. 

Basamak yükseltilmesi 
MADDE 35. — Seçtiği, intibak ettirildiği veya yükselttiği basamakta iki tam 

yılını dolduran sigortalılar, prim borçlarını ödemek ve Kuruma yazılı istekte bulun
mak şartıyla istek tarihini takip eden yılbaşından itibaren bir üst basamağa yüksele
bilirler. 

Primlerin ödenmesi 
MADDE 36. — Sigortalı, 31 inci maddede belirtilen prim borcunu ait olduğu 

yıl içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilen dönemlerde ödemek zorundadır. Ku-
rumun prim alacakları; Bakanlar Kurulu kararı ile ürün bedellerinden tevkif su-
retiyle de tahsil edilebilir. 

Primler, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse: ödenmeyen kısmı, ödemenin 
yapıldığı tarihteki 33 üncü maddede belirtilen basamak göstergesinin yürürlükteki 
katsayı ile çarpımı sonunda elde edilen tutarın 31 inci maddede yer alan prim ora
nına göre hesaplanarak tahsil edilir. 

Yangın, su baskını, salgın hastalık ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu 
belgeleyen sigortalılar tarafından süresinde ödenmeyen primler hakkında bir yıl 
süreyle ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Ödenmeyen primler için kurumca düzenlenecek belgeler 
MADDE 37. — Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için 

Kurumca sigortalıya yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca 
düzenlenen ve sigortalının prim borcu miktarını gösteren belgeler resmî dairelerin 
usulüne göre verdikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince bunların 
tabi oldukları hükümlere göre işlem yapılır. 

Yersiz olarak alınan primlerin geri verilmesi 
MADDE 38. — Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı 

tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş ise sigortalıya geri verilir. 
Primleri geri verilenlerin, primleri iptal edilen çalışmaları dolayısıyla kurum

ca malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından verilmekte olan aylıklarının ödenme-
si, bu sebeple gerekli tahsis ve ödeme şartlarını yitirmiş olurlarsa durdurulur. 

Şu kadar ki, daha önce sağlanan yardımlara ilişkin giderler ilgililerden geri 
alınmaz. 

Vergi, resim, harç, fon ve katılma payı muafiyeti 
MADDE 39. — a) Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilen primler ile 

sair şekilde elde olunan gelirler ve 32 nci maddenin (d) bendi uyarınca kurulan 
müessese ve iştiraklerden sağlanan hak ve gelirler, 

b) Bu Kanuna göre sigortalılara ve hak sahiplerine verilen aylıklar ve ya
pılan yardımlar. 

c) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasından doğan Kuruma ait taşınır ve 
taşınmaz mallar, bunların alım ve satım işlemleri ile kurumun hizmet gereği ihtiyaç 
duyduğu ve Türkiye'de temini mümkün olmayan malların ithali, kiralanması, 

d) Bu Kanunun uygulanması sebebiyle Kurumun taraf olduğu dava ve icra 
takipleri ile ilanları, 

e) Bu Kanunla ilgili olarak kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler 
için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunla-
rın suretleri, 
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İthalde alınan vergi ve resimler dahil her türlü vergi, resim ve harçlar ile 
Kurumun doğrudan doğruya hizmetlerinden faydalanmadığı fon ve kuruluşlara 
katkı paylarından muaftır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Raporlar 
MADDE 40. — Sigortalıların ve hak sahiplerinin malullük hallerinin tespi

tinde Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesislerinin sağlık kurulları ile genel büt
çeye dahil dairelere ait hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek raporlarda belir
tilen hastalık ve arızalar esas tutulur. 

Raporları yeterli görülmeyenler Kurumca yeniden muayene ettirilebilirler. 
ilgililerin durumlarının tespitinde son muayene raporu esas tutulur. 
Yukarıda belirtilen raporlar üzerine Kurumca verilen karara ilgililer tarafın

dan itiraz edilirse, durum Sosyal Sigortalar Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunca 
karara bağlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca yerine getirilen bu hizmetin karşılığı, anılan 
Kurumun ücret tarifesi üzerinden ödenir. 

Kontrol muayenesi 
M A D D E 41. — Kurum, 14 üncü maddiye göre malullük aylığı bağlanan si-

gortalıları ve 27 nci maddeye göre aylık bağlanan çalışamayacak durumda malul 
koca veya çocukları, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduruncaya kadar kontrol 
muayenesine tabi tutabilir. 

Yapılan kontrol muayenesi sonucu malullük durumunun kalktığının anlaşıl
ması halinde ödenmekte olan aylıklar kesilir. 

Kabul edilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini Kurumun yazılı 
bildirisinde belirtilen tarihi takip eden aybaşına kadar yaptırmayanların aylıkla-
rının ödenmesi, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki aybaşından baş
lanarak durdurulur. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten başlaya
rak üç ay içinde yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin aylık
ları, ödemenin durdurulduğu tarihten başlanarak tekrar verilir. 

Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay 
geçtikten sonra yaptıran ve malullük halinin devam ettiği tespit edilenlerin dur-
durulan aylıkları rapor tarihini takip eden aybaşından başlanarak ödenir. 

Aylıkların birleşmesi 
MADDE 42. — Hem malullük hem de yaşlılık sigortasından aylık bağlanma 

sına hak kazanan sigortalıya bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

Malullük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaşlılık sigortasından toptan 
ödeme yapılmasına hak kazanan sigortalıya yalnız malullük aylığı verilir. 

Aylıkların ödenmesi 
MADDE 43. — Sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince bağlanan 

aylıklar, üç ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın başlama tarihi ile ilk üç aylık 
dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir. 

Peşin ödenen üç aylık, durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. 
Hizmetlerin birleştirilmesi 
MADDE 44. — Bu Kanuna tabi olarak geçen hizmet süreleri ile; 
a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve aynı Kanunun Geçici 20 nci mad-

desinde belirtilen emekli sandıklarına. 
b) 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa, 
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c) 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa, 
d) Diğer sosyal güvenlik kanunlarına, 
Tabi olarak geçen hizmet süreleri 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hüküm-

lerine göre birleştirilir. 
Avans verilmesi 
MADDE 45. — Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortalarından aylık bağlanma

sı veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve aylığa veya toptan ödeme 
yapılmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalıya veya hak sahiplerine, işlemlerin 
gecikmesi halinde, gecikilen her ay için birinci basamak göstergesinin katsayı ile 
çarpılması sonucu bulunacak tutarın % 50 sini geçmeyecek şekilde ve ilerideki ala-
caklarından mahsup edilmek üzere avans verilebilir. 

Yol parası ve zaruri giderler 
MADDE 46. — Sigortalılarla bunların ölümleri halinde hak sahiplerinin; 
a) Malullük durumlarının tespiti, 
b) Verilen raporların Kurumca yeterli görülmemesi sebebiyle yeniden mua

yenesi, 
c) Kontrol muayenesi. 
Dolayısıyla Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilmesi halinde, bunla-

rın veya lüzum görülmesi üzerine bunlara refakat edecek kimselerin gidiş - dönüş 
yol paraları ile zaruri giderleri Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak bir tarifeye 
göre Kurumca ödenir. 

İlgililerin isteği veya itirazı üzerine Kurumca muayeneye gönderilenlerin bu 
istek veya itirazlarının doğru olduğu anlaşıldığı takdirde bunlara ve refakatçileri
ne de gidiş - dönüş yol paraları ve zarurî giderleri ödenir. 

Üçüncü şahısların sorumluluğu 
MADDE 47. — Üçüncü şahısların suç sayılır hareketi ile bu Kanunda sayı-

lan yardımların yapılmasını gerektiren bir durumun dogması halinde Kurum, si-
gortalı veya hak sahiplerine bu Kanunda belirtilen gerekli yardımları yapar. 

Ancak, Kurum bu yardımların tutar ı için üçüncü kişilere rücu eder. 

Savcılıktan bilgi istenmesi 
MADDE 48. — Kurum, bu Kanunda belirtilen sigorta olayları dolayısıyla 

yapılan soruşturmaların sonucu hakkında, Cumhuriyet savcılıklarından bilgi isteye
bilir. 

Bildirme 
MADDE 49. — Kurum malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağ

lanması veya toptan ödeme yapılması için gerekli belgeler tamamlanınca, bağlana-
cak aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri hesap ve tespit ederek en geç üç ay 
içinde ilgililere yazı ile bildirir. 

Bilgi verme yükümlülüğü 
M A D D E 50. — 10 uncu maddede belirtilen merci, kurum, kuruluş, kooperatif

ler ve birlikleri ile şirket ve bankalar Kurumun isteği üzerine her türlü bilgi ve 
belgeyi vermekle yükümlüdürler. 

Yaş 
MADDE 51. — Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili 

hükümlerin uygulanmasında, sigortalının ve hak sahiplerinin sigortalının bu Ka-
nuna ilk defa tabi olduğu tarihte nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihi, 
sigortalının bu Kanuna ilk defa tabi olduğu tarihten sonra doğan çocuklarının da 
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nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas tutulur. 
Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuzda, do-

ğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 

Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği 
MADDE 52. — Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar ve sağlanan yardım

lar nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 
Ancak, sigortalılara veya hak sahiplerine Kurumca fuzulen ödendiği anlaşı-

lan her türlü yardımlar 38 inci maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, i lgil i-
lerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır. 

Kurum memurlarının teftiş yetkileri 
M A D D E 53. — Kurumun teftişe yetkili memurları bu Kanunun uygulanması 

bakımından; İş Kanununda belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler. 

Tebligat 
MADDE 54. — Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında 11.2.1959 

tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri ve zamanaşımı 
M A D D E 55. — Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş mahke

melerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür. 
Bu Kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları 10 yıllık, 

prim alacakları davaları ise 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 
Şu kadar ki , zamanaşımı nedeniyle prim ödenmeyen sureler, sigortalılık sü

resinden sayılmaz ve bu süreler için herhangi bir sigorta yardımı yapılmaz. 

Yönetmelikler 
M A D D E 56. — a) Sigortalıların tescili ile ilgili işlemler, başvurma ve uymak 

zorunda oldukları usul ve esasları, 
b) Primlerin hesaplanması, ödenmesi ve tahsili usulleri, 
c) Borçlanma ve primlerinin tahsili, usul ve esasları, 
d) İsteğe bağlı sigortaya tabi olanların prim ödeme usul ve esasları, 
e) Sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş 

ve hangi hallerde başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacakları 
ile malullük halinin tespitinde esas alınacak raporlarla ilgili işlemler, 

f) Aylıkların ödenme usul ve esasları, 
g) Bu Kanun hükümlerinin uygulama usul ve esasları. 
Hazırlanacak yönetmeliklerle tespit olunur. 
Bu maddede belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden başlaya

rak en geç bir yıl içinde çıkarılır ve Resmî Gazetede yayımlanır. 
İtiraz 
MADDE 57. — Sigortalılar ve hak sahipleri, bu Kanun hükümlerinin uygu-

lanması hakkında Kurumca yapılacak tespit ve kararlara karşı bildirim tarihinden 
sonraki bir yıl içinde görevli mahkemeye başvurabilirler. 

itirazlar, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. 
Lira kesirleri 

M A D D E 58. — Bu Kanuna göre sigortalılardan tahsil edilecek her türlü prim-
ler ile sigortalılara ve hak sahiplerine yapılacak bütün ödemelerin hesabında, lira 
kesirleri liraya çıkarılır. 
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Hakkın düşmesi 
MADDE 59. — Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, ölüm sigortası 

hakları, hakkı doğuran olay tarihinden başlayarak beş yıl içinde istenmezse düşer. 
Ancak, beş yıl geçtikten sonra istekte bulunanların bu Kanunun 27 inci mad

desine göre kazandıkları aylık hakları, istek tarihini takip eden ödeme dönemi ba
şından başlanarak verilir. 

İsteğe bağlı sigortalılık 
MADDE 60. — Tarımsal faaliyette bulunanlar ile bunların yanında aile men-

subu olarak ücretsiz çalışmakla beraber bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamı dışın
da kalanlardan 18 yaşını doldurmuş olanlar Kuruma yazılı olarak başvurmak su-
retiyle isteğe bağlı sigortalı olabilirler. 

Zorunlu sigortalılıkları sona erenler, 4 üncü madde kapsamı dışında kalmak 
şartıyla evvelce prim ödemiş oldukları son basamak üzerinden sigortalılıklarını is
teğe bağlı sigortalı olarak devam ettirebilirler. 

Müeyyideler 
MADDE 61. — 7 nci maddede belirtilen süreyi üç ay geçirmiş olan sigortalı

lar hakkında 3000 liradan 4500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
Kanunun uygulanması 
MADDE 62. — Bu Kanunu 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla kurulmuş 

bulunan Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu (Bağ-Kur) uygular. 

Kanunun uygulanmasında, 10 uncu maddede belirtilen merci, Kurum, kuruluş, 
kooperatifler ve birlikleri ile şirket ve bankalara Bakanlar Kurulunca görev verile-
bilir. 

Sigortalıların borçlanması 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanuna göre sigortalı olanlardan bu Kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihte kadın iseler 40. erkek iseler 45 yaşım geçenler, sigortalı ol
dukları tarihten geriye doğru en çok 10 yıllık süreyi mecburi sigortalılık kapsamı
na girdikleri tarihten itibaren iki yıl içinde talepte bulunmak kaydıyla borçlanabi
lirler. 

Şu kadar ki, diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmet süreleri ile bu 
Kanuna göre borçlanılacak hizmet süreleri toplamı 10 yılı geçemez. 

Borçlanılan sürelere ilişkin primler talep tarihinde geçerli prim tutarları 
esas alınmak suretiyle sigortalının bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. Borç-
lanılan tutarın, bu hakkın doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde ödenmesi şarttır. 
Bu süre içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz. 

Borçlanılan süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında borcun bittiği tarihten itiba
ren bir yıl geçtikten sonra hizmet süresi olarak değerlendirilir. 

Yukarıdaki hükümler uyarınca, borçlanılacak süreler diğer sosyal güvenlik 
kanunlarına tabi bir işe girerek o Kanuna tabi kurum veya kuruluşlardan aylığa 
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hak kazananların 24.5.1983 tarih ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirile-
cek hizmetlerine dahil edilemez. Bu suretle dikkate alınmayan sürelere ait borçlan
ma primleri talep halinde sigortalıya geri verilir. 

Başka kurumda geçen hizmetin ihyası 
GEÇİCİ MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanunun 

geçici 20 nci maddesine göre daha önce sigortalı olup da primlerini toptan ödeme 
şeklinde geri alanlardan bu Kanuna göre sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan 
süreleri belgeledikleri takdirde bu süreleri borçlanabilirler. 

İhya edilen sürelere ilişkin primler talep tarihinde geçerli prim tutarları 
esas alınmak suretiyle sigortalının bulunduğu basamak üzerinden hesaplanır. He-
saplanan tutarın talep tarihinden itibaren üç yıl içinde ödenmesi şarttır. Bu süre 
içerisinde primi ödenmeyen süreler hizmetten sayılmaz. 

Muhtarların bildirme yükümlülüğü 

GEÇİCİ MADDE 3. — Muhtarlar, bu Kanunun Bakanlar Kurulunca uygulan
maya konulduğu tarihlerde sigorta kapsamında bulunanları en geç altı ay içinde 
Kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Uygulama alanı 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanması, yayımını takip eden yılba
şından itibaren en geç on yıl içinde bütün bölgeleri, illeri ve ürün çeşitlerini kap
sayacak şekilde tamamlanır. 

Bu Kanun hükümlerinin öncelikle hangi bölgelerde veya hangi illerde veya 
hangi ürünleri üretenlere uygulanacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

Kuruluş masrafları 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanması için kuruluş ve yönetim gi-
derlerinin karşılanmasında yardımcı olmak üzere gerekli ödenek, beş yıl sureyle 
yıllık bütçelerde Maliye Bakanlığı yedek ödenek tertibine konur. 

Kuruluş safhası genel yönetim giderleri 

GEÇİCİ MADDE 6. — 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre tefrik edilen 
yönetim giderleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren on yıl süreyle % 15'i 
aşamaz. 

Yürürlük 

M A D D E 63. — Bu Kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 64. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19.10.1983 
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2/9/1071 Tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 

Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Kanun No. 2927 Kabul Tarihi : 17/10/1983 

M A D D E 1. — 1479 sayılı Kanunun 2423 sayılı Kanunla değişik 50 inci madde
sinde yer alan basamak göstergeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birinci basamak 240 
İkinci basamak 280 
Üçüncü basamak 320 
Dördüncü basamak 360 
Beşinci basamak 400 
Altıncı basamak 440 
Yedinci basamak 480 
Sekizinci basamak 520 
Dokuzuncu basamak 560 
Onuncu basamak 600 
Onbirinci basamak 640 
Onikinci basamak 680 

MADDE 2. — 1479 sayılı Kanuna 2423 sayılı Kanunla eklenen ek 7 nci mad-
denin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1479 sayılı Bağ Kur Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarından aylık alanlara her ay 2000 lira sosyal yardım zammı veri-
lir. Bu zam aylıklar ile birlikte ve peşin olarak ödenir. 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan emekli, adî malullük, vazife 
malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ödenen sosyal yardım zammında yapılacak 
değişiklikler, bu madde uyarınca ödenmekte olan sosyal yardım zammına aynı 
oranda yansıtılır. 

M A D D E 3. — 1479 sayılı Kanununa aşağıdaki Ek Geçici 15 inci madde ek
lenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanuna göre sigortalıların ödeyecekleri prim
ler ve bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası aylıklarının he-
sabında 1984 takvim yılında aşağıda tespit edilen basamak göstergelerinin Genel 
Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarlar 
esas alınır. 

Birinci basamak 210 
İkinci basamak 250 
Üçüncü basamak 290 
Dördüncü basamak 330 
Beşinci basamak 370 
Altıncı basamak 410 
Yedinci basamak 450 
Sekizinci basamak 490 
Dokuzuncu basamak 530 
Onuncu basamak 570 
Onbirinci basamak 610 
Onikinci basamak 650 

M A D D E 4. — Bu Kanunun i inci maddesi 1 Ocak 1985 tarihinden, diğer mad
deleri ise 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

M A D D E 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
19.10.1983 
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Danışma Meclisi Kararı 
Danışma Meclisinin Tatile Girmesine Dair Karar 

Karar No. 16 14 Ekim 1983 

Danışma Meclisinin, 17 Ekim 1983 Pazartesi günü başlamak üzere Kırkbeş gün 
müddetle tatile girmesine Genel Kurulun 14 Ekim 1983 tarihli 178 inci Birleşiminde 
karar verilmiştir. 
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YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 

Dünya Bankasınca, Hükümetimizin garantisi altında, T.C. Ziraat Bankasına 
sağlanan 150.400.000 ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin olarak 27/8/1983 tari-
hinde imzalanan ilişik 2318-TU sayılı İkraz Anlaşması ve Garanti Anlaşması ile 
ek mektupların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 6/0/1933 tarihli ve EİUE/VII -
107. 107. DB -1335 -1950 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanu
nun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 14/9/1983 tarihinde ka-
rarlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B. U L U S U 

Başbakan 

Milletlerarası Andlaşma 
Karar Sayısı : 83/7095 

Z . B A Y K A R A Prof , D r İ Ö Z T R A K M ÖZGENEŞ 

Dev le t B a k . - Başbakan Y r d D e v l e t Bakanı D e v l e t Bakanı 

S. R. PASİN 

D e v l e t Bakanı 

1. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakanı 

K CANTÛRK 

T i c a r e t Bakanı 

Pro f . D r . S ÖZBEK 

Tarım ve O r m a n B a k a n 

İ EVLİYAOĞLU 

Kültür ya T u r i z m Bakanı 

K. AKDOĞAN 

A d a l e t Bakanı 

A . B. KAFAOĞLU 

M a l i y e Bakanı 

Û. H . BAYÜLKEN 

M i l l i S a v u n m a Bakanı 

H . SAĞLAM 

M i l l i Eğitim Bakanı 

Prof , D r . M , N . ÖZDAŞ 

D e v l e t Bakanı 

S . ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

D r . T . ÖNALP 

Bayındırlık Bakanı 

Prof . D r . K . KILIÇTURGAY Pro f . D r . C . T. S A D I K L A R P ro f . D r . M . A Y S A N 

Sağ. v e S o s . Yardım Bakanı Gümrük ve T e k e l Bakanı Ulaştırma Bakanı 

Pro f . D r . T. E S E N E R M . T U R G U T F. İLKEL 

Çalışma Bakanı S a n a y i v e T e k n o l o j i Bakanı E n e r j i v e Tabiî K a y . Bakanı 

P ro f . D r . A . S A M S U N L U M . R. GÜNEY V ÖZGÜL 

İmar v e İskân Bakanı Köy İşleri ve K o o p . Bakanı Gençlik v e S p o r Bakanı 

S . ŞİDE 

S o s y a l Güvenlik Bakanı 

İKRAZ NO. 2318 TU 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

İle 
ULUSLARARASI İMAR VE K A L K I N M A BANKASI 

arasında 
akdedilen 

27 Haziran 1903 
tarihli 

G A R A N T İ A N L A Ş M A S I 
(İKİNCİ TARIMSAL KREDİ PROJESİ) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ (bundan böyle Carantör diye anılacaktır) 
ile ULUSLARARASI İMAR V E K A L K I N M A BANKASI 

(bundan böyle Banka diye anılacaktır) Arasında 
aktolunan 27 Haziran 1983 Tarihli ANLAŞMA 

Banka ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (bundan böyle Borçlu diye 
anılacaktır) arasında aktolunan aynı tarihli İkraz Anlaşması uyarınca Bankanın 
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Borçluya İkraz Anlasmasında öngörülen şartlarla, ama ancak Garantörün Borç-
lu'nun işbu İkrazla ilgili yükümlülüklerini garanti etmeyi kabullenmesi şartıyla, 
çeşitli paralarla yüzellimilyondörtyüzbin dolar (150.400.000 $) eşdeğeri bir meblağ 
borç vermeyi ve Garantörün, Bankanın Borçlu ile bir İkraz Anlaşması imzalamış 
bulunduğunu gözönüne alarak, Borçlu'nun bu Anlaşma ile tesbit edilmiş olan yü-
kümlülüklerini garanti etmeyi kabul etmiş olduğu dikkate alınarak, 

Taraflarca aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmıştır. 

MADDE 1 
GENEL ŞARTLAR, TANIMLAR 

Bolüm 1.01 İşbu Anlaşma'da taraflar. Banka'nın 27 Ekim 1980 tarihli ikraz 
ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanabilir Gendi Şartları'nın bütün hükümlerini iş 
bu Anlaşma'da tümüyla yer almış gibi aynı tesir ve geçerlilikte olduğunu kabul 
ederler (Banka'nın İkraz ve Garanti Anlaşmalarına Uygulanabilir Genel Şartları, 
bundan böyle Genel Şartlar olarak anılacaktır). 

Bölüm 1.02 Ana metin başka türlü gerektirmedikçe işbu Anlaşma'da kul
lanıldıkları her yerde. Genel Şartlar ile İkraz Anlaşmasının önsözünde ve Bölüm 
1.02'sinde tarif edilen çeşitli deyimler, oralarda açıklanan anlamları ifade ederler 

MADDE II 
GARANTİ: FONLARIN SAĞLANMASI 

Bölüm 2.01 Garanti Anlaşması çerçevesindeki yükümlülüklerine hiçbir şekil 
de kayıt ya da sınırlandırma gerektirmeksizin, Garantör, İkraz anaparaları öde-
melerinin, faiz ödemelerinin ve diğer ödemelerin zamanında yapılmasını; ikrazın 
zamanından önce geri ödenmesi halindeki primlerin ve Borçlu'nun İkraz Anlaşması 
ile yükümlendiği bütün diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini, sadece kefil 
olarak değil, birinci derecede borçlu olarak da kayıtsız ve şartsız garanti eder. 

Bölüm 2.02 Bu Anlaşma'da Bölüm 2.01'de belirtilen hükümlere hiçbir şekil 
de kayıt ya da sınırlandırma gerektirmeksizin, Garantör, Borçlu'nun, Proie'nin yü-
rütülmesi için öngörülen gerekli masrafları karşılayacak fonlarının yetersiz oldu-
ğuna ilişkin makul nedenler olduğu zaman, Banka'nın kabul edeceği düzenlemeleri 
yapmayı, Borçluya bu tür harcamalar için, derhal bu tür fonlar yaratmayı ya da 
verilmesini sağlamayı özellikle yükümlenebilir. 

MADDE ııı 
PROJENIN YÜRÜTÜLMESI, DIĞER HÜKÜMLER 

Bölüm 3.01 (a) Garantör : (I) Türkiye'deki tarım kredi kooperatifleri siste
mini geliştirmeye yönelik önlemleri içeren bir çalışma yürütecek; ve (ii) bu tür-
çalışmaya yardımcı olmak üzere (A) 30 Kasım 1983'den, ya da Banka'nın kabul ede-
ceği diğer bir tarihten geç olmamak üzere, Banka tarafından kabul edilebilir İşlev 
ve bileşimde bir komisyon kurup, bu tür bir çalışma sonuçlanıncaya kadar devam 
ettirecek; ve (B) 31 Mart 1984'ten ya da Bankanın kabul edeceği diğer bir tarih 
ten geç olmamak üzere, komisyonun, nitelikleri ve deneyimleri Banka'yı tatmin 
edecek yeterlikte danışmanlar istihdam etmesini sağlayacaktır. 

(b) Borçlu, bu Bölümün (a) paragrafında değinilen çalışma tamamlanır 
tamamlanmaz, bir nüshasını, görüşü için Banka'ya verecektir. 

(c) Garantör, Devir Anlaşmasındaki bütün yükümlülüklerini zamanında 
yerine getirecektir. Banka tersini kabul etmedikçe, Garantör, Devir Anlaşması'nı, 
ya da bundan dolayı herhangi bir hükmü; değiştirmek, iptal etmek görevlendirmek 
ya da vazgeçmek yönünde etkileyecek herhangi bir eylemde bulunamaz ya da iş
birliği yapamaz. 
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Bolüm 3.02 Borçlu'nun, Projenin Kısım A.2 ve A.3'ü yürütmesinde yardımcı 
olmak üzere: 

(a) Garantör, MAF'ın şunları yapmasını sağlayacaktır: (i) Yukarıda deği-
nilen planların uygulaması için yeterli personel atamak; (ii) bu tür planların tek-
nolojisini geliştirmek için şimdiki uygulamalı araşt ı rma programını sürdürmek; 
(iii) yıllık olarak: (A) bu tür planlarda yer alan çeşitli tahılların üretim maliyet
lerini ve (B) bu tür planlarda desteklenecek tahılların ekonomik gerekçeleri ile (Ku-
rutma ve işlemeye uygunluğu da içeren) tahıl pazarlama olanaklarını gözden geçir
mek; ve (iv) Banka'ya ve Borçlu'ya, bu tür görüşleri ayrıntılı olarak içeren bir 
yıllık rapor hazırlayıp vermek; ve 

(b) Garantör : 
(i) MAF'a , anılan planların uygulanmasına yeterli bütçe tahsilatlarının 

sağlanması; ve 
(ii) Anılan planlardaki lehdarların makul ihtiyaçları için yeterli ölçüde el

verişli tahıl çeşitlerinin geliştirilmiş tohumlukları ve gübre bulunmasını sağlayacak 
bütün gerekli işleri yapar. 

Bölüm 3.03 Garantör MAF'ın şunları yerine getirmesini sağlar: 
(a) İkraz Anlaşması Bölüm 3.01 (c)'de atıfta bulunulan protokolün Borçlu 

ile sonuçlandırılması; 
(b) Projenin Kısım A.2, A.3 ve A.5'inin uygulanmasındaki gelişimi, Bankayı 

tatmin edecek göstergelerle uyumlu olarak G D A A d a n geçirtmek, ve (c) İkraz An-
laşması, Bölüm 3.03, paragraf (c) ve (d)'de belirtilen raporların hazırlanması, yü
rütülmesi ve değerlendirme çalışmalarında Borçluya yardımcı olmak. 

Bölüm 3.04 (a) Garantör : 
(i) Banka ile kabul edilen esasa göre pozitif gerçek faiz oranlarına ulaşıp 

bunu sürdürmek için, yeni kısa. vadeli kredilerin tercihli tarımsal faiz oranlarını 
ayarlayacak; ve 

(ii) Yeni ve halen geçerli orta ve uzun vadeli kredilerin tercihli tarımsal faiz 
oranlarını en az, kısa vadeli kredilerdekinin ayarlanmış oranına eşit olarak düzen-
leyecektir. 

(b) Bu Bölümün amaçları için, «tercihli tarımsal faiz o r an l a r ı , bankaların, 
Garantörün Faiz Oranı Iskonto Fonu'ndan yapılacak iskontolar ya da Merkez Ban-
kası reeskontlarına elverişli tarımsal kredilere, bankaların uygulayabileceği en yük
sek faiz oranları anlamındadır. 

Bölüm 3 05 Garantör, Borçlu'nun satış kooperatiflerinin Borçlu'ya olan hiz
metlerini yerine getirmemelerinden ötürü doğacak zararlarını tazmin etmek üzere 
yıllık olarak, uygun önlemleri alacaktır. 

Bölüm 3.06 (a) Üyelerine kredi vermede, ya da üyelerinin garantisi ile kre
di vermede, normal şartlarda, Bankanın politikası, i lgil i üyelerden özel bir teminat 
almamak, ama diğer hiçbir kredinin kendi kredisine göre, söz konusu üyenin kont-
rolü altında bulunan ya da istifadesine terkedilen yabancı dövizlerin tahsisinde, 
gerçekleştirilmesinde ya da dağıtımında bir önceliğe sahip olmamasını sağlamaktır. 

Başka herhangi bir dış borcun lehine ve onun teminatı olarak aşağıda tanım
lanan herhangi bir kamu aktifi üzerine yabancı dövizin tahsisinde, gerçekleştirilme-
sinde ya da dağıtımında öncelik sağlayacak ya da sağlanması muhtemel bir ipotek 
tesisi halinde, Banka'nın aksine muvafakati hali hariç, kendiliğinden ve Banka'ya 
hiçbir mali yük getirmeksizin bu ipotek eşit ve orantılı olarak ikrazın anaparası, 
faizi ve diğer ödemelerini teminat altına alacak ve Garantör, böyle bir ipoteği ku-
rarken ya da tesisine izin verirken, bu amacı sağlayacak açık hüküm gerektirecek-
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tir; anayasal ya da diğer herhangi bir hukuki sebeple, politik ya da idari tali birim
lerinin aktiflerinde ipoteğin tesis edilmesi yönünden söz konusu hükmün konulama
ması halinde. Garantör Bankaya hiçbir mali yük getirmeksizin ikrazın anapara
sını, faizini ve diğer ödemelerini, Bankayı tatmin edecek başka kamu aktifleri üze-
rinde eşit değerlerde bir ipotek tesis etmekle teminat altına alacaktır. 

(b) Yukarıdaki taahhüt (i) satın alınması sırasında, münhasıran söz konusu 
varlığın alış bedelinin ya da söz konusu varlığın alımın? finanse etmek amacıyla 
alınan bir borcun ödenmesini temin etmek için, bir varlık üzerinde tesis edilen ipo
teğe; ve 

(ii) Alelade bankacılık işlemlerinden doğan, bir yıldan az vadeli borçların 
teminatı olarak tesis edilen ipotağe uygulanmayacaktır. 

(c) Bu bölümde geçen <Kamu Aktifleri deyimi, Garantör'ün, Merkez Ban
kası ya da döviz stabilize fonu görevlerini ya da benzer görevleri yürüten kuruluş
lar elinde bulunan altın ve döviz aktifler de dahil olmak üzere, Garantör 'ün aktif
lerini, Garantörün politik ya da idari tali birimlerinin aktiflerini, ya da Garantör 
ya da sözü geçen tali birimleri tarafından sahip olunan ya da kontrol hakkı bulu
nan teşekküllere ait ya da bunlar tarafından Garantör ya da tali birimleri hesabına 
ya da yararına faaliyet gösteren bir işletmenin varlıklarını ifade eder. 

Bölüm 3.07 (a) Garantör, kendisi, Borçlu'nun İkraz Anlaşması'nda yer alan 
yükümlülüklerini yerine getirmesini önleyecek ya da müdahale edecek herhangi 
bir eylemde bulunmayacağı gibi. siyasal alt bölümlerinden, kurumlarından ya da 
bir siyasal alt bölümün kurumlarından herhangi birinin de bu tür eylemlerde bu
lunmasına neden olmayacağını yo da izin vermeyeceğini yükümlenecek ve Borç
lunun, bununla sınırlı olmamakla birlikte, Projenin B. 1 Kısmında belirtilen Aksi
yon Planının öngörülen zamanlamaya uygun olarak uygulanmasını sağlamak üze-
re üzerine düsen eylemler dahil, yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli ya 
da uygun eylemlerin hepsini alacak ya da alınmasını sağlayacaktır. 

(b) Garantör, 31 Aralık 1983'e ya da Banka'nın kabul edeceği başka bir ta-
rihe kadar, Borçlu'nun, Yönetim Kurulu Kararını gerektiren en az kredi miktarını 
önemli ölçüde yükseltmesi için gerekli her türlü eylemde bulunacaktır. 

MADDE IV 

GARANTÖRÜN TEMSİLCİSİ, ADRESLER 

Bölüm 4.01 Genel Şartlar 'ın 11.03 bölümü bakımından Garantör 'ün Maliye 
Bakanı Garantör'ün temsilcisi tayin edilmiştir. 

Bölüm 4.02 Genel Şartlar ' ın 11.01 bölümü için aşağıdaki adresler belirtil
miştir : 

Garantör için: 
Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 
Sekreterliği Ankara/TÜRKİYE 
Telgraf adresi: 
Maliye 
Hazine 
Ankara 
Teleks: 821- 42285 (MLYE-TR) ya da. 

821 - 42609 (ANK - TR) 
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Banka İçin: 
International Bank for Reconstruction and Development 
1818 H. St.. NW 
Washington D. C. 20433 
United States of America 
Telgraf adresi: 
INTBAFRAD 
Washington, D. C. 
Teleks: 440098 (ITT), 

248423 (RCA) ya da 
64145 (WUT) 

Taraflar işbu Anlasma'daki hususlarda mutabık kalmış olduklarından, bu An
laşmayı yukarıda yazılı gün ve yıl itibariyle, kendi adlarına yetkili temsilcilerine, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde, District of Columbia'da imza ettirmişlerdir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI İMAR VE 
Yetkili Temsilci KALKİNMA BANKASI 

Baş Müşavir Avrupa, Ortadoğu ve 
Türkiye Büyükelçiliği Kuzey Afrika Bölgesi 

Bölgesel Başkan Vekili 

Guarantee Agreement 
(Second Agricultural Credit Protect) 

between 
Republic of Turkey 

and 
International Bank For Reconstruction and Development 

Dated June 27, 1983 

GUARANTEE AGREEMENT 
Agreement, dated June 27, 1983, between Republic of Turkey (hereinafter cal

led the Guarantor) and International Bank For Reconstruction and Development 
(hereinafter called the Bank), 

Whereas by the Loan Agreement of even date herewith between the Bank and 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (hereinafter called the Borrower) the Bank 
has agreed to make to the Borrower a loan in various currencies equivalent to one 
hundred fifty million four hundred thousand dollars ($150,400,000), on the terms 
and conditions set forth in the Loan Agreement, but only on condition that the Gua
rantor agree to guarantee the obligations of the'Borrower in respect of such loan 
as hereinafter provided; and 

Whereas the Guarantor, in consideration of the Bank's entering into the Loan 
Agreement with the Borrower, has agreed so to guarantee such obligations of the 
Borrower; 

Now Therefore the parties hereto hereby agree as follows: 

ARTICLE I 
General Conditions; Definitions 

Section 1.01. The parties to this Agreement accept all the provisions of the 
General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements of the Bank 
dated October 27, 1980, with the same force and effect as if they were fully set forth 
herein (said General Conditions Applicable to Loan and Guarantee Agreements 
being hereinafter called the General Conditions). 
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Section 1.02. Wherever used in this Agreement, unless the context otherwise 
requires, the several terms defined in the General Conditions and in the Preamble 
to and Section 1.02 of the Loan Agreement have the respective meanings therein 
set forth. 

ARTICLE II 
Guarantee; Provision of Funds 

Section 2.01. Without limitation or restriction upon any of its other obliga
tions under the Guarantee Agreement, the Guarantor hereby unconditionalyy 
guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual pay
ment of the principal of, and interest and other charges on, the Loan and the pre
mium, if any, on the prepayment of the Loan, and the punctual performance of all 
the other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement. 

Section 2.02. Without limitation or restriction upon the provisions of Sec
tion 2.01 of this Agreement, the Guarantor specifically undertakes, whenever there 
is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inade
quate to meet the estimated expenditures required for the carrying out of the Pro
ject, to make arrangements, satisfactory to the Bank, promptly to provide the Bor
rower to be provided with such funds as are needed to meet such expenditures. 

ARTICLE III 
Execution of the Project 

Other Covenants 
Section 3.01. (a) The Guarantor shall.- (i) carry out a study of measures 

for improving the agricultural credit cooperative system in Turkey; and (ii) in 
order to assist in the carrying out of such study (A) estaolish, not later than No
vember 30, 1983, or such other date as the Bank may agree, and thereafter maintain 
until the completion of such study, a committee with functions and composition 
acceptable to the Bank; and (B) cause such committee to employ, not later than 
March 31, 1984, or such other date as the Bank may agree, consultants whose quali
fications and experience shall be satisfactory to the Bank. 

(b) The Borrower shall furnish to the Bank, for its comments, copy of the 
study referred to in pragraph (a) of this Section promptly upon its completion. 

(c) The Guarantor shall duly perform all its obligations under the Subsidiary 
Agreement. Except as the Bank shall otherwise agree, the Guarantor shall not take 
or concur in any action which would have the effect of amending, abrogating, assig
ning or waiving the Subsidiary Agreement" or any provision thereof. 

Section 3.02. In order to assist the Borrower in carrying out Part A.2 and 
A.3 of the Project : 

(a) the Guarantor shall cause MAF to : (i) assing adequate staff for the 
implementatio n of the schemes referred to therein; (ii) continue its current applied 
research program to improve the technology for such schemes; (iii) review an
nually: (A) the cost of production of various crops included under such schemes, 
and (B) the crop marketing prospects (including the adequacy of drying and pro
cessing facilities) and the economic justifications for crops to be supported under 
such schemes; and (iv) prepare and furnish to the Bank and the Borrower an annual 
report detailing the results of such review; and 

(b) the Guarantor shall : 
(i) provide to MAF budgetary allocations adequate for the implementation 

of said schemes; and 
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(ii) take all necessary action to ensure availability of amounts of fertilizers 
and improved seeds for eligible crop varieties adequate to meet the reasonable 
requirements of Beneficiaries under said schemes. 

Section 3.03. The Guarantor shall cause M A F : (a) to conclude with the Bor
rower the protocol referred to in Section 3.01 (c) of the Loan Agreement; (b) to 
monitor through G D A A , in accordance with indicators satisfactory to the Bank, the 
progress in implementation of Part A.2, A.3 and A.5 of the Project; and (c) to assist 
the Borrower in the monitoring and evaluation activities and the preparation of the 
reports specified in paragraphs (c) and (d) of Section 3.08 of the Loan Agreement. 

Section 3.04. (a) The Guarantor shall-. 
(i) adjust its preferential agricultural interest rates on new short-term 

loan so as to attain positive real interest rates on a basis agreed with the Bank, and 
to maintain positive real interest rates thereafter-, and 

(ii) set its preferential agricultural interest rates on new and existing me
dium-and long-term loans at a rate at least equal to the adjusted rate on short-
term loans. 

(b) For the purposes of this Section, the term "preferential agricultural in
terest rates- means the maximum interest rates which banks may charge on agri
cultural loans eligible for Central Bank rediscounts or for rebates from the Gu
arantor's Interest Rate Rebate Fund. 

Section 3.05. The Guarantor shall adopt appropriate measures for compen 
sating the Borrower on an annual basis for losses resulting from failure of the sales 
cooperatives to service their debt to the Borrower. 

Section 3.06. (a) It is the policy of the Bank, in making loans to. or with 
the guarantee of, its members not to seek, in normal circumstances, specific security 
from the member concerned but to ensure that no other external debt shall have 
priority over its loans in the allocation, realization or distribution of foreign ex
change held under the control or for the benefit of such member. To that end, if 
any lien shall be created on any public assets (as hereinafter defined), as security 
for any external debt, which will or might result in a priority for the benefit of the 
creditor of such external debt in the allocation, realization or distribution of foreign 
exchange, such lien shall unless the Bank shall otherwise agree, ipso facto, and at 
no cost to the Bank, equally and ratably secure the principal of, and interest and 
other charges on, the Loan, and the Guarantor, In creating or permitting the cre
ation of such lien, shall make express provision to that effect; provided, however, 
that, if for any constitutional or other legal reason such provision cannot be made 
with respect to any lien created on assets of any of its political or administrative 
subdivisions, the Guarantor shall promptly and at no cost to the Bank secure the 
principal of, and interest and other charges on, the Loan by an equivalent lien on 
other public assets satisfactory to the Bank. 

(b) The foregoing undertaking shall not apply to: (i) any lien created on 
property, at the time of purchase thereof, solely as security for payment of the 
purchase price of such property or as security for tho payment of debt incurred for 
the purpose of financing the purchase of such property; and (ii) any lien arising 
In the ordinary course of baking transactions and securing a debt maturing not 
more than one year after its date. 

(c) As used in this Section, the term «public assets- means assets of the 
Guarantor, of any political or administrative subdivision thereof and of any entity 
owned or controlled by, or operating for the account or benefit of, the Guarantor or 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7 



Sayfa : 36 RESMİ GAZETE 20 Ekim 1983 — Sayı : 18197 

any such subdivision, including gold and foreign exchange assets held by any ins
titution performing the functions of a central bank or exchange stabilization fund, 
or similar functions, for the Guarantor. 

Section 3.07. (a) The Guarantoi covenants that it will not take, or cause 
or permit any of its political subdivisions oi any of its agencies or any agency of 
any such political subdivision to take, any action which would prevent or interfere 
with the performance by the Borrower of its obligations contained in the Loan 
Agreement and will take or cause to be taken all reasonable action necessary or 
appropriate to enable the Borrower to perform such obligations, including, but not 
limited to, those actions required on its part for the timely implementation of the 
Action Plan referred to in Part B.i of the Project. 

(b) The Guarantor shall take, by December 31, lt>33, or such other date as 
the Bank may agree, all action necessary to permit the Borrower to increase sub
stantially the minimum loan amount requiring approval by its Board of Directors. 

ARTICLE IV 
Representative of the Guarantor, Addresses 

Section 4.01. The Minister of Finance of che Guarantor is designated as. lep-
resentative of the Guarantor for the purposes of Section 11.03 of the General Con
ditions. 

Section 4.02. The following addresses are specified for the purposes of Sec
tion 11 01 of the General Conditions 

For the Guarantor 
Maliye Bakanlığı 
Ha/ine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası iktisadi 
İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği 
Ankara, Turkey 

Cable addresses: 
MALİYE 
Hazine, Ankara 
For the Bank : 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N. W. 
Washington, D. C. 20433 
United States of America 

Cable address : Telex: 

INTBAFRAD 440098 (ITT), 
Washington, D. C. 248423 (RCA) or 

64145 (WUI) 
In witness whereof, the parties hereto, acting through their representatives 

thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their res
pective names in the District of Columbia, United States of America, as of the day 
and year firts above written. 

REPUBLIC OF TURKEY 
By Authorized Representaive By Acting Regional Vice 

Chief Counselor President Europe, Middle 
Turkish Embassy East and North Africa 

Telex 
821 -42285 IMLYE-TR) or 
821-42689 I A N K - T R ! 
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Muharrem Kireçci uhdesinde ve Uşak İlinin Karahallı ilçesi sınırları içinde 
bulunan PRT: 2380 (1/19) ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki Mermer maddesinin, 
bu ruhsat sahasına münhasır olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınması: 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/9/1983 tarihli ve 176/PRT: 2380-1277/21075 
sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun 11/7/1963 tarihli ve 271 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 14/9/1983 tarihinde karar-
laştırılmıştır. 

Kanan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

İ. ULUSU 
Başbakan 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı t 83/7078 

Z. BAYKARA Prof. Dr. İ. ÖZTRAK M. ÖZGÜNEŞ 
Devlat Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

S. R. PASİN 
Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

İ. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

K. AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL 
Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 
İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Karar Sayısı: 83/7149 

4/4/1964 tarihli ve 6/2905 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «Montaj 
Sanayii Ta l imat ın ın 6/5/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldı
rılması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 13/9/1983 tarihli ve 85 sayılı Raporu üzerine, 
30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
30/9/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd 

K. CANTÜRK 
Devlet Bakanı V. 

O. H. BAYÜLKEN 
Dışişleri Bakanı V. 

Prof. Dr. I. ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

K. AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 
Maliye Bakanı V. 

EVREN 
Cumhurbaşkanı 

M. ÖZGÜNEŞ 
Devlet Bakanı 

O. H. BAYÜLKEN 
Millî Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 
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K. CANTÛRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

İ. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Of K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR 
Sağ ve Sos, Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

Prof Dr T. E S E N E R M. TURGUT F. İLKEL 
Çalışma Bakanı S a n a y i ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. H GÜNEY V. ÖZGÜL 
İmar ve İskân Bakanı KÖY İşleri ve K o o p , Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. SİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Karar Sayısı : 3 3 / 7 1 9 0 

İlişik <ihracatı Teşvik Kararına Ek Karar» ın yürürlüğe konulması: Bakanlar 
Kurulunun 10/10/1983 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır 

Kenen EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak Başbakan Yrd. 

S. R. PASİN 
Devlet Bakanı 

İ. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CAMTÜRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S . ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

İ. EVLİYAOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. İ ÖZIRAK 
Devlet Bakanı 

K. AKDOĞAN 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞIU 
Maliye Bakanı 

M . OZGÜNEŞ 

Devlet Bakanı 

Ü. H . BAYÜLKEN 

M i l l i S a v u n m a Bakanı 

H . SAĞLAM 

Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. K. KILlÇTURGAY Prof. Dr. C T SADIKLAR 
Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 

P r o f . Dr. T. E S E N E R 

Çalışma Bakanı 
M. TURGUT 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY 
İmar ve İskân Bakanı Köy İsleri ve Koop. Bakanı 

S. ŞİDE 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

Prof. Dr. M N ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. ÖZGÜL 
Gençlik ve Spor Bakanı 

İhracatı Teşvik Kararına Ek Karar 
MADDE 1 — 8 / 1 8 2 sayılı Kararın 1 0 uncu maddesine ve 8 / 8 8 7 sayılı Karar ın 

11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«En az 2 milyon dolarlık ihracat taahhüdünde bulunmuş olup da 2 4 . 1 . 1 9 8 0 

tarih ve 8 / 1 6 7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 1 3 . 9 . 1 9 8 2 tarih ve 4 5 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname esaslarına göre oluşan fonlardan özel durumları nedeniyle 
herhangi bir surette mali destek sağlanmış bulunan firmalara veya firmaların dahil 
bulunduğu firmalar grubuna verilen süre ihracat taahhütlerin gerçekleştirilememesi 
halinde DPT (TUB) ca 12 aya kadar uzatılabilir.» 

MADDE 2 — Bu Karar 3 1 . 1 0 . 1 9 8 3 tarihine kadar dolmuş ve dolacak olan ih
racat taahhütleri hakkında uygulanır. 

MADDE 3 — Bu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
M A D D E 4 — Bu Kararı Başbakanlık yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 10 
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YARGI BOLUMU 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 
Karar N o : 454 

K A R A R 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanlığınca Genel Sekreter Doğan Ka-

saroğlu imzası ile Kurulumuza gönderilen 10/10/1983 gün 224 sayılı yazıda siyasi 
partilerin veya bağımsız adayların sinemalarda yahut kahvehane, pastahane, düğün 
salonu gibi emsali yerlerde film göstermek suretiyle propaganda yapmalarının Yük
sek Seçim Kurulunun 3/10/1965 gün 594 sayılı ilke kararı ile yasaklanmış olduğu be-
lirtilerek 16 Ekim 1983 günü başlıyacak olan seçim propaganda dönemi içerisinde 
aynı yerlerde video ile propaganda yapılıp yapılamayacağında tereddüde düşüldüğüne 
işaretle Kurulumuzun anılan 3/10/1965 gün 594 sayılı ilke kararının yeniden gözden 
geçirilmesi istenilmekle konu incelendi gereği görüşüldü : 

Seçim propagandası 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük-
leri Hakkındaki Kanunun ikinci kesiminde 49-66 ncı maddeler hükümleriyle düzen-
lenmiştir. 

Anılan Kanunun propaganda serbestliği ve süresi başlığını taşıyan 49 ncu mad-
desinde seçimlerde propagandanın ancak 298 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ser-
best olması öngörülmüş bunu izleyen maddelerde de seçim dönemi içerisinde siyasi 
partiler yada bağımsız adayların hangi tür propaganda yapabilecekleri tek tek be
lirtilerek bunu yapmada izlenmesi gerekli yol ve uyulması icap eden koşullar hükme 
bağlanmıştır. 

Bu arada kapalı yerlerde propaganda da aynı başlık altında Kanunun 51 ncl 
maddesinde düzenlemeye tabi tutulmuştur. 

Hemen belirtmek gerekirki siyasi partiler veya bağımsız adayların 51 nci 
madde hükmüne göre merciinden izin alınmak suretiyle tertiplenecek kapalı yer top
lantılarında yine aynı madde çerçevesinde bez yada cam ekranda sinema makinası 
yahut video ile film göstermek suretiyle propaganda yapabilecekleri kuşkusuzdur. 

Ancak kendilerine umuma açık sinema, kıraathane, kahvehane, pastahane, 
düğün salonu gibi emsali kapalı salonlarda diledikleri zaman ve sürede video ile de 
olsa film göstermek suretiyle propaganda yapma hakkının tanınması özellikle umuma 
mahsus yerlerde olmak üzere seçim döneminde yapılacak propagandaları belli koşul
lara bağlayarak disipline etme amacı güden yasaya aykırı olacağı açıktır. 

Kaldı k i yasanın öngörmediği bir propaganda biçimine imkân tanınarak bunun 
genişletilmeside mümkün değildir. 

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda aldığı gerekçeli 3/10/1965 gün ve 594 sa
yılı ilke kararı geçerliliğini aynen sürdürmekte olduğunun kabulü gerekmektedir. 

Sonuç : 1 — Siyasi partiler yada bağımsız adayların ancak 298 sayılı yasanın 
51 nci maddesine uygun biçimde gerekli izni alarak düzenleyecekleri kapalı yer top
lantılarında sinema makinası veya video İle film göstermek suretiyle propaganda ya-
pabileceklerine, 

2 — Kurulumuzun 3/10/1965 gün 594 sayılı ilke kararının geçerliliğini sürdür-
düğüne, 

3 — Karar örneğinin Milliyetçi Demokrasi Partisi, Halkçı Parti ve Anavatan 
Partisi Genel Başkanlıklarına gönderilmesine, 

13/10/1983 gününde oybirliği ile karar verildi. 

D Ü Z E L T M E 
18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2919 sa-

yılı Kanun aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
Resmî Gazete 

Sayfa Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

44 42 ... Kanunun 8 inci maddesi Kanunun 7 nci maddesi... 

Yargı Bölümü Sayfa : 1 



Sayfa : 40 RESMİ GAZETE 20 Ekim 1983 — Sayı : 18197 

Türkiye Cumhuriyet Merkez B a n k a s ı İ d a r e Merkezinden : 

SAYI: 1983/197 
Döviz Kurları Bülteni 

20 Ekim 1983 Tarihinde Uygulanacaktır. 

I I Say ı l ı l i s t e (TL Olarak) 

D ö v i z i n C i n s i D ö v i z A l ı ş D ö v i z S a t ı ş Efekt i f Alış Efektif Sa t ı ş 

1 ABD d o l a r ı 246,30 251,23 246,30 253,69 
1 Avustra lya d o l a r ı 225,73 230,25 214,45 232,51 
1 Avusturya ş i l i n i 13,53 13,80 13,53 13.9V 
1 B a t ı Alınan m a r k ı 95,15 97,05 95,15 98,00 
1 B e l ç i k a f r a n g ı 4,66 *f,75 <t,V3 4,80 
1 Danimarka kronu 26, ¿3 26,75 26,23 27,02 
1 Fransız f r a n g ı 31,11 31,73 31,11 32,04 
1 Hollanda f l o r i n i 84,69 86,39 84,69 87,23 
1 İsveç kronu 31,69 32,33 31,69 32,65 
1 İ sv iç re f r a n g ı 117,30 119,65 117,30 120,82 

100 İ ta lyan l i r e t i 15,64 15,95 14,86 16,11 
100 Japon yeni 105,78 107.89 100,49 108,95 

1 Kanada d o l a r ı 200,08 204,08 190,08 206,08 
1 Kuveyt d i n a r ı 850,47 867,48 807,95 875,99 
1 N o r v e ç kronu 33,78 3<* 45 32,09 3^,79 
1 S t e r l i n 368,59 375,96 368,59 379,65 
1 Suudi Arabistan r i y a l i 70,77 72,18 67,23 72,89 

ÇAP SAZ KURLAR 

1 ABD do la r ı 18,2039 Avusturya ş i l i n i 
2,5885 B a t ı Alman m a r k ı 

52,8540 B e l ç i k a f r a n g ı 
9,3900 Danimarka kronu 
7,9170 F r a n s ı z f r a n g ı 
2,9082 Hollanda f l o r i n i 
7,7721 İsveç kronu 
2,0997 isviçre f r a n g ı 

1574,80 İ t a l y a n l i r e t i 
232,84 Japon yeni 

1,2310 Kanada d o l a r ı 
7,2912 N o r v e ç : kronu 
3,4802 Suudi Arabis tan r i y a l i 

1 Avus tra lya d o l a r ı 0,91648 ABD d o l a r ı 
1 Kuveyt d i n a r ı 3,4530 
1 S t e r l i n 1,4965 
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ILÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi 4 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

Bildirilmiştir. 

M E N K U L AÇIK ARTIRMA İLANI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Şemsettin Erköse Bravo Organizas

yon Borsay Ticaret'e ait aşağıda muhammen kıymeti yazılı menkul mallar şartna
mesi esaslarına göre toptan veya parekende olarak satışa çıkartılmıştır. 

I. Artırma 15/11/1983 günü saat 15.00 de özen Emanet Deposu Ismetpaşa 
Orta Sokak No. 26 Ulus/Ankara adresinde yapılacak ve o günkü kıymetin % 75 ine 
istekli bulunmadığı takdirde 16/11/1983 günü aynı yer ve saatte 2. Artırma ya
pılarak mallar en çok fiat verene satılacaktır. 

Muhammen bedeli 50.000,— TL. yi aşan mallar İçin satış gününü takip eden 
7 gün içinde satış bedelinin % 15 İnden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte 
bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasmda satıştan 
sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık ar t ı rma yapılacak ve satış en 
yüksek artıran üzerinde bırakılacaktır. 

Satış ile ilgili şartname ve ek bilgi G. M. K. Bulvarı 6/2 deki 4 No. lu Tas
fiye Kurulu Başkanlığından temin edilecektir. 

Muhammen Kıymeti: 181.500, Cinsi : Büro Malzemesi. 
İlân olunur. 

istanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 7 Numaralı Tasfiye Kurulu Başkan
lığından : 

HİSSELİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılan Banker Bako Menkûl Değerler Yatırım ve 

Finansman A . Ş. nin kurucularına alt İstanbul, Üsküdar, Beykoz yolu üzerindeki 
Kanlıca Koyundan kara tarafına alt olan Kavacık Çiftliği Caddesiyle gidilen Kava-
cık Çarşı Meydanındaki Havuz Başı Camii yanından kuzey yönüne ayrılan Okul So
kaktan sola ayrılan Sokakta (21 pafta, 529 ada, 387 parsel, 552.00 M2 yüzölçümlü 
müfrez arsa kapı no. 48) zemin + 1, normal katlı bahçeli kâglr evin yarı hissesi' 
nin 4/3 ü 2.121.000,— TL. muhammen bedel üzerinden peşin parayla satılacaktır. 

Gayrimenkulun vasfı : Zemin kat daireleri birbiriyle simetrik olup antre, WC. 
mutfak, banyo, İki odası mevcuttur. 

Birinci kat, hol, iki oda, salon, mutfak, koridor, banyo, WC. iki büyük bal
konu mevcuttur. Vasat işçilik ve malzemeyle yapılmıştır. 

Elektrik, suyu vardır. Taşınmazın tapudaki vasfı müfrez arsadır. Parsel üze
rine yapılmış olan İnşaatın ruhsatı ibraz edilmemiş durumdadır . 

file:///UH-T


Sayfa : 42 RESMİ GAZETE 20 Ekim 1083 — Sayı : 18197 

Satış günü, yeri ve şartları : Gayrimenkulun belirtilen hissesi Kurul Merkezi 
olan Beşiktaş, Barboros Bulvarı Hüsnü Savman Sokak Çelik Apartmanı No. 40/18'de 
yapılacaktır. Açık arttırmanın İlki 18/11/1983 Cuma günü saat 13.30 ile 14.30 ara
sında, ilk satışta muhammen bedelin % 75'ine talip çıkmadığı takdirde ikinci ihale 
28/11/1983 Pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında en yüksek teklifte bulunan 
alıcıya ihalesi yapılacaktır. 

Satışlar peşin parayla yapılacaktır. Satışa katılacakların muhammen bedelin 
% 10 u tutarındaki nakit veya teminat mektubu veya Devlet Tahvili satış saatin
den önce Kurula vermeyenler satışa katılamayacaklardır. Satışın yapıldığı günü ta
kip eden 7 gün İçinde satış bedelinin c/c 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek 
teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında sa
tıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık arttırma yapılarak sa
tış en çok arttıran üzerinde bırakılacaktır. Satıştan sonra teklifte bulunanlar dahi 
teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak yatırmadıkça talepleri kabul edilme
yecektir. 

Satışla ilgili ek bilgi almak İsteyenlerin Kurul Başkanlığına başvurmaları 
İlân olunur. 

istanbul Asliye 2. Ticaret Mahkemesi 4 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 

Açık Artırma Suretiyle Menkul Satış tlânı 
Dosya No : 1982/1 
24/2/1982 tarihinde tasfiyesine karar verilen Banker «Mehmet Ateş, Kadriye 

Ateş, Ateş Ticaret Kollektif Şirketi Mehmet Ateş ve Ortaklan» na ait olup, aşağıda 
cins, miktar ve muhammen bedeli gösterilen menkul malların açık arttırma suretiyle 
Batışına karar verilmiştir. 

Malın cinsi : 3X70 + 39 T. S. E. damgalı Y. V. V. yeraltı cereyan kablosu, Mik
tarı : Tahmini 1000 metre, Muhammen bedeli : 2.75C.000,— TL. 

1 — Satışa katılma şartları : 
a) Satış peşin parayla yapılacaktır. 
b) Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15 İn

den aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde İlk alıcı ile, 
sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 gün içinde bir defaya mah
sus olmak üzere açık artırma yapılarak, satış en çok arttıran üzerinde bırakılacak
tır. 

c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığının pe
şin olarak nakit veya banka teminat mektubu yahut Devlet tahvili şeklinde yatırma
dıkça artırma talepleri kabul edilmez. 

d) Satışa katılacak olan alıcıların satış tarihinden bir gün öncesine kadar 
muhammen bedelin % 10 tutarındaki parayı Başkanlığımız veya gösterilecek bir 
banka hesabına yatırıp buna ait belgeyi satışın başlamasından önce Kurulumuza ib
raz etmeleri gerekmektedir. 

e) Bakanlıklar, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve diğer kamu kuruluşları teminat 
aranmaksızın satışa katılabilirler. 

2 — Açık artt ırma günü ve yeri : 
Açık arttırma 11 Kasım 1983 Cuma günü saat 11.00 den 12.00'ye kadar devam 

edecektir. 
Açık arttırma menkul malın bulunduğu Tıbbiye Caddesi Umut Ticaret - Üskü

dar adresinde icra olunacaktır. 
Satışı yapılacak menkulün muhammen bedelinin en az % 751 oranında talip 

çıkmaması halinde 2. satış aynı yer ve saatte 17 Kasım 1983 Perşembe günü icra 
olunacaktır. 

3 — Alıcı kendisine ihale olunan malı 7 gün içinde bulunduğu yerden alma
dığı takdirde satış akdi feshedilerek peşin alınan meblağ tasfiye masasına İrat kay
dedilir. 

4 — Satışla ilgili ek bilgi almak istıyenlerin Sirkeci Yalı Köşkü Caddesi Yalı 
Koşku Han Kat 5de 4 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığına müracaat edebilecekleri 
Kurulumuz kararına atfen ilân olunur. 



Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesi 8 No. lu Tasfiye Kurulu Başkan
lığından Bildirilmiştir. 

îcra ve İ / las Kanununun 206-207 Uhdeleri gerekince düzenlenen ve aynı Kanunun 232-235.naûdeleri ile 
35 Sayı l ı l'anun Hulanonde Kararnamenin değişik 15.middeoinin 1 nur.ıaralı fi'-rası uyarınca i lanı gsrelcen 
s ıra c.tvelidir. 

Buıkerin Adı Soyadı veya unvanı: BAKI OÜHJL (<JÜN?Ş FİNANSMAN) 

İk^etfe-ah r-da işyeri adrecis Karanfil Sokak Kar akaya işhanı 17/14 K ız ıl ay/ANKARA 

Kayıt Jkia*?,(-lınm 
l î o : Adı ve Soyadı 

Talep 
Edilen 
Anapara . ._3*İ.Z . . ... Mas. 

'Cabul edilen 
Anapara Faiz Uas. 

Reddedilen 
Anapara Faiz Kas. 

İ .İ .K. 
206 
sırası 

Tas* iye 
Kurulu 
i a r a n 

198 Celal KISKIN 200.000.- - - - 200.000.- - - - R«d 
421 Nazni UZOT 179.000.- - - - 179.000.- - - - Bad 
147 I c l a l Ffser Plevn» - 10 .630.- - 10.630.- - - - 6 Kabul 
214 Orhan Igfln - 21.807,42 - 21.807,42 - a*> «m - 6 
286 Oünay Oemanlıoğlu - 14.300.- - 14.300.- - - - 6 » 
537 Akifa Nihal OüngSr 

(BankarJ 
180,000.- - - 180- . 0 0 0 . - - - - Son sıra Kabul 

KOT 1 1) Bu Bira oatvali, 6 Aralık 19Ö2 sayılı resmi Gazete da yayınlanan sıra oatvalina ak olarak diizanUnmiştir. 

2) 198 aırada 4OO.OOO.-TL olarak kabul «dilan alacak esaaan 200.000.-TLolacağından, 200.000.-TL B I raddadilmiştir. 

3) 421 sırada 277.4ÖÖ.-TL olarak kabul adilan alacak, esasen 98.468.-Tl olacağından, 179.000.-TL B ı raddadilmiştir. 
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Karadeniz Ereglisi Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1982/195 
Davacılar Yılmaz Yağız ve Hanifc Yağız tarafından davalılar Zadik özben 

ve Özgül Avadis aleyhine ikame edilen ipoteğin kaldırılması davası sebebiyle, 
Davalılardan Zadik Özbeğin yapılan araştırmalara karşın adresi tesbıt edile 

memiş tebligatlada duruşmaya gelmediğinden hakkında davalının Ereğli ilçesi Çen-
gelburau mevkii tapunun pafta 1 parsel 882 de kayıtlı 432 M' olan taşınma/ üze 
rine konulan 70.000 TL. ipoteğin dava bedeli ödenmiş olmasına rağmen kaldırıl
ması için davalı bulunamadığından ve duruşmaya gelmediğinden 7/9/1983 tarihli 
celsede gıyap kararı tebliğine karar verilmekle: İstanbul Sultanhamamdagı Dagolu 
Han 24 de Özben Konfeksiyonculuğu yapan davalı Zadik Özben'e gıyap karan ye
rine geçerli olmak üzere 24/10/1983 Uırihli duıuşmaya saat 9.45 de gelmesi, gel
mediği takdirde duruşmanın gıyabında yürütüleceği Resmi Gazete'de ilan yoluyla 
tebliğ olunur. 16292/ 1-1 

Ankara 14. Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

1981/392 
Davacı : Seriye Sürol ve arkadaşları. 
Vekili : Av. İbrahim Odabaş 
Davalı : Ünal Ersoy 
Dava : Tnzminat. 
Davalının yukarıdaki adresine - ıkaıtılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş. Em

niyetçe yaptırılan tahkikat neticc-si sarih ad:esi tesbit edilemediğinden, dava dilek
çesinin üânen tebliğine karar verilmiş olup, duruşması 21/11/1983 günü saat 9.30'a 
bırakılmıştır. Meşkur gün ve saatte duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille 
temsil ettirmeniz. Gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkartılacağı hususu 
dava dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzer? ilûnen tebliğ olunur. 16191 

Eiczkui't Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/41 
Duvacı Bozkurt Maliye Veznedarı Keeep Bayareuıı taratından davalı Cide Ne-

nepııuuı Köyünden Osman Bahri ve Ayşe'den 19(11 de doğma Fatma Bayaıcan aley
hine açlığı terk nedeniyle Ijoşauma davasında tıvaluııiı adresi bulunamayıp dava oı-
zulıall Resmî Gazete'de ilan edilmiş bu deki gıyap kurarının ilânen tebliğine karar 
verilmiştir. Davalının duruşmanın atılı bulunduğu 16/11/11)83 tarihinde saat 9.00 da 
mahkemede hazır bulunması, gelmediğinde gıyabında duruşmalara devam olunaca
ğının gıyap kararı tebliğine kaim olmak üzere ilân olunur. 16131 

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/635 
Davacı Havva Hasköy tarafından davalı Seyfi Hasköy aleyhine açılan şiddetli 

geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yargılamasında; 
Davalı Seyfi Hasköy'ün halen adresi meçhul bulunduğundan kendisine ilanon 

gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup, davalının duruşmanın bırakıldığı 18 Kasını 
1983 Cuma günü saat 10.00 da mahkememizde bulunması davetiye yerine kaini olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 16132 
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Ankara 9. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1982/483 
Davacı Sultan Güvendik vekili Avukat Mustafa Safi Beşe tarafından davalı

lar Ziyaettin Rafet Kızıl ve 9 arkadaşı hakkında açılan izalei şüyuu davasının ya
pılan açık duruşmasında, dahili davalı ve soyadı bilinmiyen Ufdade'nin bütün ara
malara rağmen bulunamadığından adı geçene Resmi Gazete'de ilânen tebligat 
yapılmasına karar verilmiş olmakla; 

Dahili davalı Ufdade duruşma günü bulunan 3/11/1983 günü saat 9.30'da du
ruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği ve İbraz etmek 
istediği delil ve belgeleri ibraz etmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam 
olunacağına ve karar verileceği ve bir daha kendisine tebligat yapılamıyacağından 
iş bu ilânın Resmi Gazete'de neşredilmesine ve HUMK. nun 509 ve 510. maddeleri 
gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur. 

16288 / 1-1 

Kadastro Mahkemesi Sıfatıyle Bakmakla Görevli Pehlivanköy Asliye Hu
kuk Hâkimliğinden : 

1981/77 
Davacı Murat Akman vekili Av. Orhan Gündoğdu tarafından davalı Emine 

Yazıcı aleyhine açılan, Pehlivanköy İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Şehit Kerim Soka
ğında kain, Kadastro tespiti sırasında pafta 4, ada 52, parsel l numaralarını alan 764 
M 2 yüzölçümünde arsa niteliğindeki taşınmazın tespitine itiraz davasının yapılan 
duruşması sırasında Zeki Aydoğan ve Zekai Aydoğan'ın davalı olarak davaya da
hil edildikleri, ancak gösterdikleri adreste bulunmadıkları, zabıta marifotiyle yap
tırılan tahkikatta adresleri saptanamadığından dahali dava dilekçeleri ve duruş
ma günü kendilerine tebliğ edilemediğinden dahali dava dilekçesi ile duruşma gü
nünün ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Adı geçen dahali davalıların duruşma günü olan 24/10/1983 Pazartesi günü 
saat 9.00'daki duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil 
ettirmeleri, aksi halde duruşmaların gıyaplarında yürütüleceği, dahali dava dilek
çesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 16291 / l-l 

•• • -
Artırma, Eksiltme ve ihale Hânları 

Aydın-Dalama Belediye Başkanlığından: 

1 — Belediyemiz tarafından, kamyonu şasi olarak kendimize ait BMC mar
ka kamyon üzerine bir adet itfaiye arazözü işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile istekliler arasında ihale edilecektir. 

2 — İhale 4 Kasım 1983 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurun
da yapılacaktır. 

3 — Arazözün muhammen bedeli 2.800.000,— lira olup. geçici teminatı 
84.000,— Uradır. 

4 — Taliplilerin mesai saatleri içersinde bu hususdaki idare ve teknik şart
nameleri Belediyemizde görebilirler. 

5 — İhaleden mütevellit her türlü masraflar yükleniciye aittir. 
6 — İhaleyi yapıp, yapmamakta encümenimiz yetkilidir. 
Keyfiyet ilin olunur. 15735/2-2 



Edremit Derlet Orman Isletmea! Müdürlüğünden : 

* ıa 
D e p o s u n u n 

Cins, NWl Boy ve Sınıfı 
Parti M İ K T A R I Muhammen Bedeli Teminatı 

A d ı Yol Durumu Cins, NWl Boy ve Sınıfı Adedi Adat M ' Dm' TL TL 

Kocaltır Asfalt 1. S. N. B. Çam Tomruk. 2 100 48.304 18.800 80.500 
Kocakır • l . S. K. B. Cam Tomruk 1 43 33.357 18.480 48.500 
Koc. - Ilıca 
Bur. - Havran 2. S. N. B. Çam Tomruk 23 2970 018.81» 16.400 1.132J00 
Hav. - Ibca • 2. S. K. B. Çam Tomruk 3 304 72.860 14.500 70.500 
Kocakır • 2. S. N. B. Göknar Tomruk 2 287 103.168 16.400 127.800 
Kocakır • 3. S. N. B. Göknar Tomruk 3 357 127.783 11.300 108.000 
Koc-Havran 
Burhaniye > 3. S. N. B. Çam Tomruk 13 2131 690.082 11300 88X800 
Koc. - Havran 
Bur.-Uıca 1 » 3. S. K. B. Çam Tomruk 34 3803 032.304 8.150 878.500 
Koc. - Ibca > 3. S. K B. Çmk. Tomruk 8 1483 311.613 8.700 118.000 
Tophane > Kİ Çp. Kz. S Od 1 238 8.082 5.350 4000 
Tophane » KL Çp. Çınar S. Od. 1 48 1.843 5 880 1.000 
Tophane • Ki. Çp. Mu S. Od. 1 285 10.550 5 850 8.000 
Koc. - Top. 
Gürgendag Stabilize İn. Çp. Çam S. Od. 3 44 Ster 3.000-3.500 11.000 
Kocakır Asfalt Göknar Yarma S. Od 1 _ 84 » 4.350 27.500 
Gürgendag Stabilize Çam Yarma S. Od. l 28 . 3.000 6.000 
Kocakır Asfalt Göknar Uf Yon. Od. 1 _ 53 • 3.000 12.000 
Kocakır > Kayın Lif Yonga Od. 1 106 • 3.500 28.000 
Koc.-Ton, 
Burhaniye > tor. Uf Yonga Od 17 - 1808 > 3.000 388.500 
Gürgendog Stabilize Çınar Odunu 4 — 442 • 1.700 57.000 

TOPLAM. 122 12188 3388.500 3216.483 
2451 St 

1 — İsletmemin Depolarında bulunan yukarıda cin* ve miktarları yaslı 122 parti çeşitleri ata* onnaa ürünleri % 80 «i İle % 18 
faizi peşin % 50 si 6 ay vadeli suresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca acık arttır
man satışa çıkarılmıştır. 

2 — Acık arttırma 24/10/1963 tarihine rastlayan Paaartest günü saat 16.00'd» ZeytmH lr-rfs"^ Tlslıılljn DOfttn Bakmanda 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır 

3 — Bu «atışa ait ilan, şartname «e »atıf öncesi bilgi cetveli Orman Oenel IfUdtlrKlgfl, Orman BOlge ŞefUklerimlsde, n»**—«» 
Orman BOlge BasmUdUrKlgUnde, Ovar İnletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte hazır bulunmaları ve İh ale saatinden *At saat evvel geçici teminatlarını isletmemiş Tesnesi-
oe yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların tem mel mektubunda İsletme admı ve katış U'-'H-fl bikUrmeleri ve katd-
cakların teminat makbuzları ile birlikte Komisyona basyurmMan şarttır İSMİ/M* 
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imar ve İskân Bakanlığı Afet üsleri Genel Müdürlüğünden: 

D Ü Z E L T M E 
6 Ekim 1983 gün ve 18183 — 8 Ekim 1983 gün ve 18185 sayılı Resmi Gazete'le-

rin 50 ve 34 ncü sayfalarında yayınlanan ilânda Karo Mozaik satın alınmasına dair 
muhammen bedel ve geçici teminatı aşağıdaki şeklide düzeltilmiştir. 

işin konusu : Karo Mozaik Satın Alınması, Miktarı : 11.000 Ad., Muhammen 
bedel : 858.384,— TL., Geçici teminat : 38.090,— TL., ihalenin tarih ve saati: 
24/10A983, saat: 15.30, ihalenin şekli : Açık eksiltme. 

15474 / 1-1 

Hakkâri Valiliğinden: 

1 — Hakkari Merkez-C Tipi Emniyet Müdürlüğü inşaatı 1935 yılına sari ol
mak üzere 2490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 127.783.034.— TL. dir. 
3 — Eksiltme Hakkari Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunca 3/11/1983 

Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar her gün mesai saatleri dahilinde 

mezkur Müdürlükte görülebilir. 
5 — Hakkari Bayındırlık Müdürlüğünde yeterlik belgesi alınması için istek

lilerin; 
a) 1983 yılı vizeli Ticaret odası belgesini, 
müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen 

ve yapı tesis onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan, 
b) Yapı Araçları Bildir isi : Motorlu vasıtalar için gerek mülkiyetlerinde olan 

gerekse taahhütname ile birldirilecek araçlar için halen faaliyete olduklarını belir-
Uyen son vizesi yapılmış Trafik ruhsatı aslı veya Noterde tastikli örneğini, diğer 
araç, Makina ve teçhizat için Fatura aslı veya noterde tastikli örneğini, açık fatu
ralar kabul edilmez envanter defteri ibraz edilmesi halinde 1983 yılı noter tastikli 
envanter defterinin sureti eklenecektir. 

c) Teknik Personel Bildirisi : Teknik elemanların bu iş adına Noterde taah
hütname vermesi, taahhütname içerisinde işin adı mutlaka yazılması, Noter tastikli 
Diploma veya kayıt belgesi örneklerinden birisini ve taahhüt edene verilecek aylık 
veya yıllık ücretin belirtilmesi, 

d) Sermaye ve Kredi Olanaklarını Açıklayan Mali Durum Bildir isi : İlan ta
rihinden sonra alınmış ve keşif bedelinin asgari % 4 tutarında serbest mevduat, 
% 4 tutarında kullanılmamış nakit kredisi ve % 4 tutarında kullanılmamış teminat 
kredisini belirtecekler. 

e) Taahhüt Bildir isi : Son ik i yılda bitirdiği ve dilekçenin veriliş tarihinde, 
adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile birlikte açıkla
yacaklardır. 

f) İkametgah İlmühaberi, 
g) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az ke

şif bedeli kadar i#in eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesinin 
aslı. 
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6 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; Yukarıda yazılı Yeterlik belgesi, 
3.833.491.— liralık geçici teminat İle birlikte teklif mektuplarını zarfa koymaları ve 
İhale Komisyonu Başkamıgına ibraz etmeleri lazımdır. 

7 — isteklilerin usulüne göre hazırlanmış teklif mektuplarını İhale saatin-
dan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyon Başkanlığına ver
meleri gerekmektedir. 

8 — Yeterlik belgesi alınması için son müracat tarihi 31/10/1983 Pazartesi 
günü mesai satı bitimine kadardır. 

Telgrafla müxracatlar ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilan olunur. 18224/2-2 

Ege üniversitesi Rektörlüğünden : 

ı — Aşağıda durumu yazılı bulunan işin ihalesi, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu mucibince çıkarılan İhale Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca kapalı zarf 
usulü İle Rektörlükte yapılacaktır. 

2 — İsteklilerin iş İçin düzenllyeceklerl, 
a) Kimliklerini belirtir belgeyi, 
b) 1983 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
c) Vekil ise İmza sirküleri ve vekaletnamesini, 
d) Geçici teminat nakit İse Muhasebe Müdürlüğümüze yatırıldığına dair mak

buzu veya limit içi süresiz banka teminat mektubunu, 
e) Yeterlik belgesini, 
Iç zarftaki teklif mektuplarıyla birlikte dış zarfa koyarak, ihale saatından en 

geç (l) saat evvel makbuz mukabilinde Rektörlüğümüz Satmalına Müdürlüğüne ver
meleri şarttır. 

3 — (2/e) maddesi İle İstenen yeterlilik belgesini alabilmek İçin İhale tari
hinden tatil günleri hariç en geç (1) gün önceden Yapı ve Fen İğleri Dairesi Baş
kanlığına başvurulması gerekmektedir. 

4 — İhale dosyaları mesai saatleri dahilinde Satınalma Müdürlüğümüzde gö
rülebilir. 

5 — Postadaki gecikmeler ile telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
8 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta 

ve dilediğine vermekte serbesttir. 
İşin Adı : Ege üniversitesi Fen Fakültesi Urla Deniz Biyolojisi Yem Deposu 

ve Tamir Atölyesi İngaatı, Keşif Bedeli : 7.000.000,— TL., Geçici Teminatı : 210.000,— 
TL., İhale Tarihi : 25/10/1983 günü saat 15.00 de. 10094 / 2-1 • • • 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

5 K A L E M 2.900 K G . ÇİNKO L E V H A SATİN A L I N A C A K T I R 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'den : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

Müdürlüğümüz. 
2 — İstanbul'da : Sirkeci, Yahköşkü Cad. Yalıkögkü Han Kat 4 * 5 deki Mü

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : Dışkapı, Çankırı Caddesi No. 57 deki Genel Müdürlüğümüz. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek

tuplarım, geçici temmatlarıyla birlikte en geç 26 Ekim 1983 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'te Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun
durmaları il&n olunur. 16093 / 2-2 



Marmaris Devlet Orman istetmesi Müdürlüğünden •. 

Parti Muh. Bed. Muv. Tem. 1 h 
Bölgesi D e p o s u adedi Cinsi, nev'l, evsafı Miktarı TL TL. Günü 

Datça Dörtyol 10 ÇZ. KBT. 3. S. 289.230 8.600 143.169 3/11/1983 
Perşembe 

9 » 11 ÇZ. NBT. 3. S. 303.221 9.000 204.675 
Cetibeli Taşhan 1 ÇZ. Tel Direk 850 0.911 12.700 868 

> 1 800 13.364 13.700 13.732 » 

> 1 1000 14.265 15.850 16.958 
> » 1 1100 2.264 18.650 3.167 • 
> » 1 1200 1.997 21.750 3258 

» Karadere 1 Sığlayağı 400 Kg. 1.000 30.000 
Hisarönü Değirmenyanı 1 » 300 » 1.000 22.500 » 

Bayır Osmaniye Orman İçi 3 ÇZ. Lif - Yonga Odunu 500 Ster 2.300 86.250 • 
Datca Ağcıpınar Orman İçi 1 208 » 2.300 35.880 » 

» Gebekum Orman Dışı 1 292 » 3.000 «5.700 » 

Y E K Û N : 33 626.157 

a 1 e 
Saati 

14.00 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 33 parti çeşitli cins orman emvallerinin Uf-yonga odun
ları hariç % 50'si ile % 16 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeU süresiz banka teminat mektubu (limit dahili) karşılığında olmak üzere 
Ek No: 1 Model Şartname uyarınca 3 Kasım 1983 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz binasında teşekkül edecek Komisyon 
huzurunda yapılacaktır. Lif - yonga odunları için 9 ay vadeU banka teminat mektubu (limit dahili) karşılığında satılacaktır. 

2 — Bu satışa ait ilan, şartname ve bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü. Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve bağlı İşlet
melerinde ve İşletmemizde görülebilir. 

3 — Alıcıların belirli gün ve saate kadar İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatine kadar geçici teminatlarını İş
letmemiz veznesine yatırmış olmaları, banka teminat mektubu verecek olanların mektuplarında İşletme adı, satış tarihi ve katıla
cakları emvallerin cins ve nev'ini belirtmeleri şarttır. 16357/1-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan isler 
Kesif bedeli 

U r a Kr. 
Geç. Tem. 

Lira 
Dosya Be. 

Lira 
Eksiltme 

Günü Saati 

1 — Bolu İlinde, (Nallıhan - Göynük) Ayr. - 1. B l . Hd. yolunun 
yaklaşık K m : 9+310 - 30 + 150 kesiminde yaptırılacak (Tes
viye, sanat yapıları, Üstyapı vs.» yapımı isi. 

2 — Hakkari İlinde, Çukurca Ayr . - Uludere yolunun yaklaşık 
K m : 0 +000 - 15 + 000 kesiminde yaptırılacak «Tesviye, sanat 
yapıları, üstyapı vs.» yapımı isi. 

730.295.441,29 21.908.864 10.000 

803.845.115,09 24.115.354 10.000 

9/11/1983 
Çarşamba 

11/11A983 
Cuma 

15.00 

15.00 

Başvuru 
son günü 

3/11/1983 
Perşembe 

7/11/1988 
Pazartesi 

2 — Yukarıda yazılı işlerin eksiltmeleri, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında kar
şılarında yazılı tarih, gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyaları; vezneye yatırılacak yukarıda yazdı bedellerle makbuz karşılığında Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şart
name Fen Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. Yeterlik Belgesi için başvurulmadan önce eksiltme dosyası alınması zorunludur. Sözleş
meye konacak «İşçilerin Çalışma Şartları» na alt bilgiler, ihale dosyasında mevcuttur. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir : 
4.1 — Yeterlik belgesi alabilmek için; isteklilerin en geç yukarıda yazdı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan başvuru son günü 

saat onyediotuza kadar birer dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları (Başvurmada, Genel Evrak kaydı tarihi geçerlidir.) ve 
dilekçelerine; «A» grubundan en az bu işlerin keşif bedelleri kadar müteahhit Karnesinin aslım veya Genel Müdürlüğümüz Yeterlik 
Belgesi Komisyonu Başkanlığınca onanmış örneğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun «a - Yapı araçları bildirisini (Sözleşme
nin 14.5 maddesindeki ana inşaat makinalarmm müteahhide ait olması, bu makinaların kendisine alt olduğunu belgeleyen faturalarla 
ihale yılında geçerli olan amortisman defterlerinin noterlikçe onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorunludur. Bu makinaların ha
len bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.); b - Mail durum bildirisini, c - Banka mektubunu, 
d - Teknik personel bildirisini (Karnesinin devrine muvafakat veren karne sahibi ile teknik personelin soh 3 yıl İçinde çalıştıkları yerler 
hakkında bilgiler bildiriye eklenecektir.), e - Taahhüt bildirisini (Müteahhidin son 5 yıl içinde yaptığı işleri gösterir bir liste bildi
riye eklenecektir.), t - İsteklilerin noterlikçe onanmış; gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sir
külerini, g - İşyerinin görülüp incelendiğini belirten işlerin ait olduğu 1. iş için Karayolları 4., 2. iş için 9. Bölge Müdürlüklerince.onan
mış bir belgeyi, h - Gerekiyorsa vekaletname'yi eksiksiz olarak ekleyip bu işler Içm yeterlik belgesi almaları, («a», «b», «d» ve «e» de 
yazüı belgelerin müteahhidin kendisi tarafmdan imzalanması gereklidir; vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. Yeterlik belgesi 
İçin telgrafla başvurma geçersizdir.) 

4.2 — Eksütme Şartnamesindeki esaslara uygun olarak «Noterlikçe onanmış imza sirkülerim ya da şirket sirkülerini; 1983 yılma 
ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesini: Genel Müdürlü-
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ğümüzden alınacak yeterlik belgesini; usulüne uygun olarak yukarıda her iş için kargısında gösterilen miktarda geçici teminatı (Te
minat, mektup olarak veriliyorsa, bu mektupların süresiz ya da son' başvurma gününden başlayarak en az 3 ay süreli ve limit dahili 
olması.) imzalı eksiltme .dosyasını ve teklif mektuplarını zarfa koymaları. 

5 — İsteklilerin, teklif mektuplarım, eksUtme günleri saat ondörde kadar makbuz kargılığında Komisyon Başkanlığına verme
leri gereklidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgilenenlere duyurulur. 1636Z /1-1 

Rize Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Deposunun Adı Yol durumu 
Cins ve nevi, 
boy ve sınıfı 

Parti 
adedi 

M i k l 
M 3 . Dm'. 

a r ı 
Adet 

Muhammen 
Satış Bed. 

TL. 
Teminatı 

TL. 

îkizdere Stabilize 2. S. N . B. L. T. 3 115.535 104 17.050 150.000 
» 3. S. N . B. L. T. 4 174.130 177 12.000 156.000 

Toron » 3. S. N . B. L. T. 11 500.096 465 12.000 449.000 
» » 3. S. K. B. L. T. 1 15.181 35 8.800 10.000 

Dereköy Çamlık > 3. S. N . B. L. T. 8 377.665 925 12.000 339.000 
m » » 3. S. K. B. L. T. 8 143.236 762 8.800 92.000 

» 2. S. N . B. Kn . T. 1 30.509 96 19.750 45.000 
» » Yuv. San. Odunu 1 7.110 63 7.050 4.000 

Dereköy Ç. Köprü 3. S. N . B. L. T. 8 325.767 904 12.000 286.000 

43 1689.238 3531 1.541.000 
îkizdere Çimil Ram. ibreli Yar. San. Od. 20 Ster 3.000 5.000 

1 — İşletmemiz depolarında buhman yukarıda cins ve miktarları yazılı 43 parti tomruklar ile 20 ster ibreli yarma sanayi 
odunu % 50'si ile % 18 faizi peşin, % 50'si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartname 
ler uyarınca açık ar t ı rma ile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 31/10/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 12.00'de îkizdere toplantı salonunda toplanacak Komis 
yon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Satışa ait şar tname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü, Erzu
rum, Ordu, Giresun, Maçka, Gümüşhane, Torul ve Pazar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemiz îkizdere Bölgesinde hazır bulunmalarını ve ihale saatinden iki saat önce 
sine kadar geçici teminatlarını Bölge Mutemetliğine yatırmaları, banka teminat mektubu verecekler teminat mektubunda İşletme 
adım ve satış tarihini ve alacakları parti nolannı bildirmeleri ve kablacaklarm teminat mektupları ile birlikte Komisyona baş
vurmaları şarttır. 18364 / 2-1 
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Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

D e p o s u n u n 
Adı Yol durumu 

C. Dere 
Maçka 
Terazi. 

» 

» 

Asfalt 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

> 

» 

Parti M i k t a r ı Muh. Bed. % 7.1 Tem. 
Cins ve nev'i boy ve smıfı adedi Adet M 3 . Dm1. Ura Kr . Lira Kr . 

2. S. N . B. L . tomruk 8 927 310.551 17.050,— 400.000,— 
2. S. K. B. L . tomruk 1 117 34.798 15.600,— 41.000,— 
3. S. N . B. L>. tomruk 50 11664 2893.335 12.000,— 2.628.000 — 
3. S. K . B. U tomruk 11 1731 418.843 8.800,— 280.000,— 
3. S. N . B. Kz. tomruk 1 19 9.517 14.050,— 10.000,— 
3. S. K. B. Kz. tomruk 127 22.333 9.750,— 17.000,— 
3. S. K . B. K , Çp. Kay. Tom. 4 220 59.553 9.750 — 45.000 — 
3. S. K. B. İn. Çp. Kay. tomruk 1 87 7.918 8.450,— 0.000,— 
3. S. N . B. gürgen tomruk 1 10 1.383 14.050,— 2.000,— 
3. S. K. B. gürgen tomruk 1 49 5.032 9.750,— 4.000,— 
Gürgen sanayi odunu 1 50 3.987 6.900 — 2.000,— 
Kayın sanayi odunu 1 166 7.566 6.900,— 4.000 — 
Ladin sanayi odunu 1 336 16.446 7.050,— 9.0O0,— 
2. S. La. maden direk 8 5281 446.164 7.450,— 251.000,— 

T O P L A M 91 20784 4237.426 3.698.000,— 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 91 parti çeşitli cins orman ürünlerinin, % 50 si ile % 16 
faizi peşin, % 50 si 6 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırmalı 
satıma çıkarılmıştır. 

2 — Açık artırma 31/10/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa, ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Trabzon Orman Bölge Başmüdürlüğü, 
Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Erzurum, Erzincan, Ankara İşletmeleriyle İşletmemiz ve Bölgelerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatla
rım İşletmemiz veznesine yatırmaları, Banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihinin 
bildirmelerim ve katılacakları teminat makbuzlarıyla birlikte komisyona baş vurmaları şarttır. 16367 / 2-1 
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Araç Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

D e p o s u Yol durumu 

Pelitören Stabilize 
Sarpun Asfalt 
Sarpun » 
Pelitören Stabilize 
Sarpun Asfalt 
Gemet 
Pelitören Stabilize 
Sarpun Asfalt 
Gemet » 
Sarpun » 
Sarpun » 
Gemet » 
Pelitören Stabilize 
Gölcük Merkez deposu 
D. Yayla » » 
Gölcük » » 
D. Yayla » 

Cins ve nev'i 

1. S. N . B. Çam tomruk 
1. S. N . B. Çam tomruk 
1. S. K. B. Çam tomruk 
2. S. N . B. Çam tomruk 
2. S. N . B. Çam tomruk 
2. Ş. N . B. Çam tomruk 
3. S. N . B. Çam tomruk 
3. S. N . B. Çam tomruk 
3. S. N . B. Çam tomruk 
3. S. K. B. Çam tomruk 
2. S. N . B. Gök. tomruk 
3. S. N . B. Gök. tomruk 
Çam sanayi odun 
ibreli Yak. odun 
İbreli Yak. odun 
İbreli lif - yonga 
İbreli l i f - yonga 

Parti M i k t a r ı Muh. Bed. % 7,5 Tem. 
adedi Adet M 3 . Dm 3. TL. TL. 

4 182 120.164 20.700 184.000 
5 193 140.188 21.000 220.000 
1 20 22.476 19.500 33.000 
5 316 166.689 17.200 215.000 

15 1303 664.656 17.500 871.000 
2 164 71.057 17.500 96.000 

15 2069 710.185 12.200 650.000 
22 3067 1103.260 12.500 1.036.000 
11 2139 582.375 12.500 446.000 
1 42 22.902 9.500 16.000 

10 1034 509.628 17.100 655.000 
13 2294 722.851 12.100 690.000 
1 409 21.288 6.550 10.000 
2 — 158.000 2.500 30.000 
7 — 710.000 2.500 133.000 
3 — 371.000 3.000 82.000 

13 — 1.942.000 3.000 431.000 

106 13232 4857.719 5.221.000 

9 — 868.000 163.000 
16 — 2131.000 513.000 

TOMRUKLAR GENEL TOPLAMI: 

Yakacak Odun Toplamı 
Lif - Yonga Toplamı 

işletmemiz Müdürlüğünün P. ören, Gemet ve Sarpun depolarında mevcut orman emvali 31/10/1983 Pazartesi günü vadeli 
açık artırmalı olarak satışa çıkarılacaktır. 

ihaleye iştirak edeceklerin 1983 yılı vizeli ticaret sicil kartlarını, vekil olarak iştirak edeceklerin vekâletname veya yetki bel
gelerini ibraz etmeleri, 

iştirakçilerin aynı gün saat 12.00'ye kadar hesap edilerek alınacak % 7,5 teminatlarını İşletme veznesine yatırmaları ilan 
Olunur. 16111 / 2-1 
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Yargıtay Birinci Başkanlığı Yayın işleri Müdürlüğünden : 

D U Y U R U 
1 — 1984 yılı Yargıtay Kararları Dergisi ile Yargıtay Dergisi'nin basım işi 

«teklif isteme yöntem»ile ihale edilecektir. 
2 — Her ik i dergiye ilişkin koşul belgeleri (şartnameler) Müdürlüğümüzde 

görülebilir. 
3 — İşi verip vermemekte, tamamım veya bir kısmım vermekte Müdürlüğü

müz bağımsızdır. 
4 — Bu işin tahmini bedeli 15.000.000,— liradır. 
5 — Teklif mektubu ile birlikte tahmini bedelin % 5 (yüzdebeşi) oranında 

geçici güvence (teminat) yatırılması esastır. 
6 — Tekliflerin en geç bu duyurunun yayımını izleyen 10 gün içinde Müdür

lüğümüze verilmesi gerekir. 
7 — Müdürlüğümüz Artırma, Eksiltme ve İhale Yasasına bağlı değildir. 
İlgililere duyurulur. 16355 / 1-1 

İller Bankasından: 

1 — Bankamızca iç piyasadan 500 adet voltmetre komütatörü satın alınacak
tır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Bankamız merkezinden ve Istanbul-Kartal/Malte-
pe'de depo ve ikmal müdürlüğümüzden 780,— TL. bedel karşılığında temin edilebi
lir. 

3 — Teklifler en geç 17/11/1983 günü saat 12.00 ye kadar bankamızda bu 
lundurulacak ve aynı gün saat 15.30'da satınalma komisyonunda açılacaktır. 

4 — Bankamız 2490 sayılı Yasaya bağlı olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 16358 / l - l 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve 
Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden : 

6 K A L E M D E 1.320.000 ADET ELEKTROD SATINALINACAKTIR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — istanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat • 4 - 5'deki Mü

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da Çankırı Cad. No: 57 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğü

müz, 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 83 - 851 Nolu dos

yayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte 
en geç 8/11/1983 Sah günü saat, 14.30'a kadar Türkiye'de Demir ve Çelik İşletme
leri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdür
lüğü İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

16361 / 1-1 

Karadeniz Baku* İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğünden 

1 — Şirketimize bağlı Kutlular Bakır Madem sahasında 600.000 ton bakır cev
heri ve 500.000 m 3 dekapaj (yılda 120.000 ton cevher üretimi, 100.000. m 3 dekapap 
işi teklif almak sureti ile ihale edilecektir. 

2 — Bu işe ait yeterlik belgesi formları Şirketimiz 7. kat Sekreterliğinden 
500,— TL. karşılığında temin edilebilir. 
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3 — isteklilerin yeterlik almasına ilişkin belgelerini 15/11/1983 günü saat 
17.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisine teslim edeceklerdir. İha
leye girmeye hak kazanan firmalar Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Genel Mü
dürlüğünce 28/11/1983 günü belirlenecek, ihale 12/12/1983 günü saat 14.00'de yapı
lacaktır. 

4 — Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 — Genel Müdürlüğümüz 249Q sayılı Kanuna tabii değildir. 
Adres: Karadeniz Bakır İşletmeleri A . Ş. Ziya Gökalp Caddesi No: 17/3-8 

Kızılay/Ankara 16359 / l-ı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler teklif isteme suretiyle satın 
alınacaktır. 

Sıra İhale Şart. Bd. Geç. Tem. İhale 
No. No. Cinsi ve Miktarı U r a Kr . U r a Kr. Tarihi, Saati 

1 83-72D-120 28 Kalem Emme ve Egzost 14/11/1983 
Supapları ve Supap Klavuzları 700 — 650.000,— Saat 11.00 

2 83-73D-094 (5 Tk. 2/8) Şef Sekreter 15/11/1983 
Sistemleri 700,— 50.000,— Saat 11.00 

16/11/1983 
3 83-72D-130 11 Kalem Dış ve İç Lastik 700 — 600.000 — Saat 11.00 
4 83-72D-131 8 Kalem İnşaat Makinaları 17/11/1983 

Kepçe Tırnağı ve Tutucusu 700,— 150.000,— Saat 11.00 
5 83-73D-110 20 Adet Elektrik Motorlu 18/11/1983 

Kaynak Makinası 700 — 200.000,— Saat 11.00 
6 83-56D-134 5.000 Litre Zirai Mücadele 21/11/1983 

İlacı 700,— 550.000,— Saat 11.00 
7 83-54D-137 12 Adet Kızaklı Tip Rotary 22/11/1983 

Temel Sondaj Makinası 700,— 850.000 — Saat 11.00 
8 83-57D-138 3 Kalem Laboratuvar Mal 23/11/1983 

zemeleri 700,— 60.000,— Saat 11.00 
9 83-54D-136 8 Adet Kızaklı Tip Sondaj 24/11/1983 

Makinası 700,— 700.000,— Saat 11.00 
29/11/1983 

10 83-72D-132 35 Kalem Amortisörler 700 — 500.000,— Saat 14.00 
30/11/1983 

11 83-54D-135 4 Kalem Çelik Tel Halatlar 700,— 300.000,— Saat 11.00 

2 — İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. R/7 
Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aym yer
den ve istanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Ubadiye Caddesi Çamlıca/İs
tanbul) temin edilecektir. 

3 — Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun 
limit dahili olduğu hususu Üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari şartnamenin 5. maddesinde istenen 
vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten enaz 1 saat evvel Komisyon Başkan
lığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracatlar kabul edilmez. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değUdir. 

16086 / 2-2 
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Maklna ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

60 TON FLUŞPAT SATEN A L I N A C A K T I R 
Kurumumuz Top ve Otomotiv Sanayi Müessesesi Müdürlüğü İhtiyacına binaen 

60 ton flüşpat satmalınacaktır. 
Buna ait teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da İse İnönü Caddesi No. 88 Taksim/istanbul adresindeki 
İstanbul Şube Müdürlüğünden temin edilebuir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek
tuplarım kapalı zarf içerisinde en geç 31 Ekim 1983 Pazartesi günü saat 17.00'e ka
dar Kurumumuz Iç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz işbu ihaleye yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermek
te tamamen serbesttir. 16110/1-1 • 

TCDD İşletmesi Merkez Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 

— 6 adet kara nakil vasıtası lastiği sökme tezgahı 
— 1 adet seyyar silindir gömleği honlama tezgahı 
— 1 adet seyyar silindir rektifiye tezgâhı satın alınacaktır. 
1 — Yukarıda konusu yazılı malzeme dahilden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 — Tekliflerin engeç 18 Kasım 1983 Cuma günü saat 15.00'e kadar Ankara'da 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında top
lanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 — Tekliflerle beraber % 2,5 nisbetinde geçici teminat verilecektir. 
4 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve istanbul'da Sirkeci veznelerinden 

2.000 T L . karşılığı temin edilebilir. 
5 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
6 — TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve dilediği ta

libe yapmakta tamamen serbesttir. 16366 / 2-1 

T E K Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara 
Merkez İşletme Sorumluluğundan : 

1 — Müessesemlzce, 
a) 30 adet 12 V. 75 Amper Akü 
b) 4 adet 12 V. 150 Amper Akü 
c) 2 adet 12 V. 200 Amper Akü 
d) 2 adet 12 V. 180 Amper Akü 

malzemeleri teklif alma yöntemiyle satın alınacaktır. 
NOT: Aküler için gerekli saf su ayrı bir kapta akülerle birlikte verilecektir. 
2 — İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklifi 388/83/ŞT referansı 

İle en geç 27/10/1983 günü saat 10.00'a kadar Toros Sokak No :12 Sıhhıye/Ankara 
adresindeki genel evrak şefliğinde bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

3 — Bu iş için teklif bedelinin % 5'1 oranında geçici güvence yatırılacaktır 
4 — Firma sahiplerinin söz konusu İhaleye iştirak edebilmellri için, 
a) Hüviyet 
b) Vekil Olanlar Hüviyet ve Vekaletname 
c) Ticaret Odası Kayıt Belgesi (1983 Yılı) 
d) Sanayici ise sanayi odasına kayıtlı olma belgesi (1983 Yılı) tekliflerini ek

lemeleri gerekmektedir. 
5 — Kuruluşumuz 2490 Sayıh Yasaya tabi değildir. 

16167/1-1 
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Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığından : 

1 — Fakültemiz merkezi sistem kalorifer kazan dairesinin onarım 1$ İhalesi 
üniversiteler İthale ve satınalma yönetmeliğine göre kapalı zarf usulü ile 1/11/1983 
Sah günü saat 15.00'de fakülte binasında yapılacaktır. 

2 — 13in keşif 'bedeli 1.703.370 TL. sidir. 
3 — Geçici teminat 51.101 T U sidir. 
4 •— İstenecek lüzumlu belgeler; Ticaret Odası ve İhaleye İştirak Belgesi, 
5 — İştirakçiler teklif zarflarım İhale günü, İhale saatinden 1 saat önce Komis

yon Başkanlığına verecekler veya göndereceklerdir. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
6 — Keşif özeti, şartname, sözleşme tasarısı mesai saatleri içinde Fakülte Mu

hasebe Şefliğinde görülebilir. 
7 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

15789 / 2-1 

Seka Genel Müdürlüğünden : İZMİT 

6 ADET TRAKTÖR, 8 ADET DAMPERLİ RÖMORK, 8 ADET RÖMORK 
SATIN ALINACAKTIR 

Teşekkülümüz ihtiyacı olarak, 6 adet traktör, 8 adet damperli römork ve 
8 adet römork satınahnacaktır. 

Konuyla i lgi l i idari ve evsaf şartnamemiz izmit'te Teşekkül Merkezinden, 
Ankara, istanbul ve izmir Alım-Sat ım Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

istekliler teklif mektuplarını 9/11/1983 günü saat 17.30'a kadar izmit'te Genel 
Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. 

Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi bölmekte, istediğine 

vermekte ve ihaleden sarfınazar etmekte serbesttir. 16353 /1-1 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Garnizon birlikleri ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedeli 
ve geçici teminat miktarı belirtilen malzemeler hizasında gösterilen tarihde kapak 
zarf usulü ile alınacaktır. 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyonumuza veril
mesi şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Ankara, istanbul, izmir Levazım Amir
liklerinde ve Komisyonumuzda görülebilir. 

Cinsi : 1 - M-601 Hidrovak tam. Tk., Miktarı : 4000 takım. Muhammen bede
l i : 30.000.000— TL.. Geçici teminatı-. 900.000.— TL., İhale gün ve saati: 7/11/1983 
11.00 16351 /1-1 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünden: 

448 Çift Lastik Çizme ve 139 Çift Kasık Çizmesi Satın Alınacaktır. 
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak 448 çift lastik çizme ve 139 çift kasık çiz

mesi kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname Başmüdürlüğümüz 1. katındaki Malzeme Müdürlüğümüz

den temin edilebilir. 
istekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 10/11/1983 Per

şembe günü aaat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. 
16356/1-1 
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TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

10 KALEM ÇELİK DİRSEK SATIN ALINACAKTIR. 
1. Müessesemiz İhtiyacı olan 10 kalem çelik dirsek. Sözleşme örneği ve ek

siltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alına
caktır. 

2. Eksiltmesi 3/11/1983 tarih Perşembe günü saat 14.30 da Müessesemiz 
Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları İle (birlikte kapalı teklif mektuplarını ek

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5. Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edilebi
leceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E . L. M . S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbest
tir. 15787 /1-1 

7 K A L E M SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ SATIN A L I N A C A K T I R 
1. Müessesemiz İhtiyacı olan 7 kalem sıhhi tesisat malzemeleri. Sözleşme ör

neği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak 
satın alınacaktır. 

2. Eksiltme 3/11/1983 tarih Perşembe günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'udur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları İle birlikte kapalı teklif mektuplarını ek

siltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya biz
zat getirmeleri gerekmektedir. 

5. Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat 
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edile
bileceği gibî İstenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E . L. M. S. Eksütme veya artt ırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe İhale etmekte tamamen serbest
tir. 15788 /1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü izmir Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü: Muğla ilindeki (Datça - Knidos) ayrı
mı - Datça yarı sabit radar yolunun yaklaşım Km. : 0 + 000 — 9 + 000 kesiminde 
yaptırılacak «tesviye san'at yapıları, üst yapı vs.» yapımı işi 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesi gereğince eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 200.000.000 TL. dlr. 
3 — Eksiltme; Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde İhale Komisyonunca 

7/11/1983 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11.30'da yapılacaktır. 
4 — Bu işe ait eksütme şartnamesi hergün mesai saatleri dahilinde Karayolları 

2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Servisinde görülebilir. 
5 — YETERİ ¡tL.HK BELGESİ ALABİLMEK ÎÇÎN İSTEKLİLERİN : 
Son müracaat tarihi olan 31/10/1983 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar 

(17.00) bir dilekçe İle Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne müracaatla aşağıda yazılı 
belgelerin noksansız eklenmesi lazımdır. 

http://%c2%a1tL.HK
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A — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan 
enaz işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin asimi veya yeterlilik belgesi 
komisyonu başkanınca tastik ettirilmiş örneğini, 

B — Yapı araçları bildirisini (İnşaat makinalannın müteahhide ait olması, bu 
makinaların kendisine ait olduğunu belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan 
amortisman defterlerinin Noter'likçe onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorun
ludur. Bu makinaların halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak 
bildiride gösterilecektir.) 

C — Sermaye ve kredi imkânlarını büdlren mali durum bildirisini. 
D — Teknik personel beyannamesini (karnesinin devrine muvafakat veren 

karne sahibi ile teknik personelin son 3 yıl içinde çalıştıkları yerler hakkındaki bilgi
ler bildiriye eklenecektir. 

E — Taahhüt beyannamesini, son beş yıl içinde geçici kabulünü yaptırdığı ve 
halen devam etmekte olan işlerin listesini bildiriye ekleyecektir. 

F — İşyerini görüp incelediğine dair, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Muğla 
26. Şube Şefliğinden alacağı tastikli işyeri görme belgesini. 

G — Gerçek tek kişi olması halinde İmza sirkülerini, olması halinde şirket 
sirkülerini (Noter'den tasdikli) 

H — Sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka mektubunu 
(yukarıda B - C D - E'de belirtilen belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalan
ması şarttır. Bunlar vekâleten imza edilmiş olursa kabul edilmez. 

6 — Eksiltmeye Girebilmek İçin İsteklilerin 
A — 6.000.000 TL. geçici teminatım (teminat mektup olarak veriliyorsa, bu 

mektupların süresiz ya da son başvurma gününden başlayarak enaz Uç ay süreli ve 
Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297/15 - 1723 sayılı genelgesine uygun olması) 

B — Gerçek tek kişi olması halinde 1983 yılı Ticaret veya Sanayi Odası belge
sini, 

C — Şirket olması halinde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya Sair resmi bir 
makamdan, bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış şirketin sicile kayıtlı ve 
halen faaliyette bulunduğuna dair belgeyi. 

D — Yeterlilik belgesini. 
E — Gerçek tek kişi veya şirket adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adı

na teklifte bulunacak kimselerin, isteklinin vekili olduğunu belirtir noter'den tastikli 
vekaletnameyi teklif mektubu l!e 'birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

7 — İstekliler eksiltme şartnamesindeki esaslara uygun olarak hazırlayacak
ları teklif mektuplarını 7/11/1983 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar makbuz karşı
lığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gereklidir. 

Telgrafla müracaat ve postada gecikmeler kabul edilmez, llgüenenlere duyu
rulur. 16108 /1-1 » 

Dursunbey Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — îşletmemiz'e yakacak olarak Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Kava-
cık İşletmesi Odaköy Şubesinden tahsisi yapılan 1983 -1984 yılına ait 474 ton kömür 
Dursunbey Orman İşletme Merkezine naklettlrllecektir. 

2 .— Kömürlerin tamamı Dursunbey Orman İşletme Merkezine kapalı zarfla 
teklif toplamak suretiyle pazarlıkla nakletürilecektir. 

3 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
4 — Bu işe ait şartname İşletmemiz Merkezinde görülebilir. 
5 — Taliplerin nakliye ücretlerine ait teklif mektuplarını 1 Kasım 1983 Salı 

günü saat 14.00'e kadar İşletmemiz Müdürlüğüne verilmesi İlân olunur. 
16109 /1-1 
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Tekel Genel Müdürlüğünden : 

1 — 54.9U0.0O0,— TL. tahmini bedelli 2 adet greyder, mevcut şartnamesine 
göre 16/11/1933 Çarşamba günü saat 15.00'de İstanbul - Cibali'deki Merkez Satın-
alma Komisyonundu kapalı *arf yöntemi ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı 1.647.000,— TL. dır. (Banka teminat mektupları Tekel Genel 
Müdürlüğüne hitaplı müddetsiz vo limit dahili olacaktır.) 

2 — Şartnamesi anılan Komisyuiidan C00,— TL. bina, ulın&ciiir Ankara ve 
İzmir Tekel Başmüdürlüklerinde görülebilir. 

3 — İstekliler şartnamelerinde sıraya göre düzenlenmiş fiyatsız teknik özel
likleri içeren tekliflerini 4/11/19J3 günü günün çalışma saati bitimine kadar Genel 
Müdürlüğümüz Tuz Grubu Müdürlüğü Teklif Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı 
Unkapanı - İstanbul adresine vererek ihale gününden iki iş günü önce ihaleye katıl
ma belgesi almaları şarttır. Belge alamayanlar ihaleye katılamazlar. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı Yasanın 32 ve eksiltme şartnamesinin 29. maddesine 
göre hazırlıyacakları lcapalı teklif zarflan ile; 

a) Geçici teminat 'makbuzlarını, 
b) İhaleye katılma belgesini, 
c) Kanuni ikametgâhına ilişkin belgelerini, 
d) İstekli bir ortaklık ise; 
aa) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan ortaklığın sicile ka
yıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden 
sonra alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın imza sirküleri veya ortaklık adına teklifto bulunacak kim
selerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekaletnameyi, ihale 
saatinden bir saat öncesine kadar 1. maddede belirtilon Komisyona makbuz karşı
lığında vermeleri şarttır. 

5 — Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve 
kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 16360/ 1-1 

Burdur Valiliğinden: 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün : 
1 — Burdur - Merkez (30) daireli polis lojmanları inşaatı 2490 sayılı Kanunun 

31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ve 527 sayılı Kanuna gSre de llerlki yıllara 
sari olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 110.000.000 TL. sidir. 
3 — Eksiltme Burdur Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunca 4 Kasım 

1983 Cuma günü saat 10.30 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatları içinde Burdur Bayın

dırlık Müdürlüğünde görülebilir. 
5 — EKSİLTMEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN : 
a) Burdur Valiliği namına (3.300.000) TL. hk geçici teminatını, 
b) Geçerli Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) MUracat dllekçelerlyle birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belir

tilen usulüne ve yayı, tesis onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre ha
zırlanmış olan, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik 
personel blMlrial, taahhüt bildirisi, yapı araçları bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından 
almış oldukları (B) grubundan enaz keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecek
lerini gösterir müteahhitlik karnesi aslını ibraz suretiyle Burdur Bayındırlık Mü
dürlüğü «Belge Komisyonundan» alacakları «Eksiltmeye Girme Belgesini.» tekL'f 
mektupları İle birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
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6 — İstekliler teklif mektuplarım 4 Kasım 1983 Cuma günü saat : 9.30'a ka
dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için e on müracaat tarihi 31 Ekim 1983 
Pazartesi günü mesai saati sonudur. 

—• Telgrafla müracaatlar ve posta da vaki gecikmeler kabul edilmez. 
— Bayındırlık İşleri Genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgi

ler İhale dosyasında mevcuttur. 
— Keyfiyet İlân olunur. 16363 / 1-1 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : 

Genel Müdürlüğümüzün 1983 yılı yatırım programında yer alan Gümüşhane 
Teleskl Tesisatı işi kapalı zarfla teklif alma suretiyle yaptırılacaktır. 

1 — Bu işe teklif verecekler; teklif alma, idari ve teknik şartnameleri havi 
dosya'yı Genel Müdürlüğümüzün Muhasebe veznesine yatıracakları 1.500 TL's ı kar-
şıhğındaki makbuzu, Süleyman Sırrı Sokak No. 3. Kat.- 9'da bulunan Tesisler Dairesi 
Başkanlığı Teleksi - Telesioj Fen Heyeti Şefliğine ibraz etmek suretiyle alabilirler. 

2 — Teklif vereceklerin teklif alma şartnamesinde belirtilen hususlar dahi
linde, hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17 Kasım 1983 günü saat: 14.00'e 
kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Sekreterliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmiş veya o saatte idare'de bulunacak şekilde postaya vermiş 
olacaktır. 

3 — Bu işe teklif verecekler teklif alma şartnamesinin 4 /E maddesinde istenen 
evrakları bir dilekçeye bağlıyarak en geç 16 Kasım 1983 günü saat 17.00'ye kadar Te
sisler Dairesine müracaatla yeterlik belgeleri almaları lâzımdır. 

İstenen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 
4 — İhale 17 Kasım 1983 günü saat 15.00'de Beden Tert>iyesi Genel Müdürlüğü 

Ulus İş Hanı A - Blok Kat 9'daki İhale Komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Postada vukubulacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 — İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapmamakta di

lediğine kısmen veya tamamen yaptırmakta serbesttir. 
16368 / 2-1 

Yem Sanayii Türk A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

( Y E M FABRİKALARINDA KULLANILMAK ÜZERE «KARAFlL» 
KIRMIZI V E Y A «SAF KAROFİL» A L I N A C A K T I R ) 

1 — 1983 -1984 üretim sezonunda yem fabrikalarımızda kullanılmak üzere 
aşağıda miktarı belirtilen karofil teklif alma ve kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarıl
mıştır. 

180.000 kğ. % l 'ük karofil «kırmızı» veya 1800 kğ. saf karofil «Kırmızı» 
2 — Muhammen bedelin % 3'ü geçici teminat olarak yatırılacak, 
8 — İhale ile i lgi l i şartname Yem Sanayii Türk A. §. Genel Müdürlüğü Eski

şehir Yolu 8. km Beytepe girişi Kat : l'de Ticaret Müdürlüğünden temin edilir. 
4 — Teklifler engeç 7/11/1983 günü saat 15.00'e kadar Ticaret Müdürlüğüne 

verilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmıyaçaktır. 
5 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhaleyi yapıp yap

mamakta veya işi dilediğine verip vermemekte serbesttir. 

16365 / 2-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından : 

1 — Aşağıda adları, muhammen bedelleri ve geçici teminatları yazılı malze
meler 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre kapalı zarf usulü ile satm alına
caktır. 

2 — Eksiltme 8/11/1983 Sah günü saat 13.30'da Bakanlık binası 1. kat 105 
nolu odasında yapılacaktır. 

3 — Örnekler mesai saatinde Bakanlığımızda görülebilir, konuya ilişkin şart
nameler Bakanlığımızdan bedelsiz temin edilebilir. 

4 — İştirakçiler aşağıda sayılan kalemlerden sadece birine, bir kaçına veya 
tümüne katılabilirler. 

5 — İsteklilerin Kanuna uygun şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım 
ihale saatinden enaz bir saat evveline kadar Bakanlığımıza vermeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapüan başvurular kabul edilmez. 
Hân olunur. 

Birim fiatı Muh. Bed. Geç. Tem. 
Satm alınacak malzemenin adı Miktarı U r a U r a Lira 

Paten 400 Çift 7.300 2.920.000 87.600 
Futbol topu 400 Adet 3.200 1.280.000 38.400 
Voleybol topu 400 » 2.600 1.040.000 31.200 
Hentbol topu 400 » 2.400 960.000 28.800 
Basketbol topu 400 » 2.750 1.100.000 33.000 
Masa tenisi masası 140 32.000 4.480.000 134.400 
Sırt çantası 500 1.250 625.000 18.750 
Bisiklet 100 22.350 2.235.000 67.050 
Ses yayın cihazı 4 » 250.000 1.000.000 30.000 
Sünger yatak 250 » 6.500 1.625.000 48.750 
Yemek çatalı 1500 175 262.500 7.875 
Yemek kaşığı 1500 175 262.500 7.875 
Self servis tepsisi 800 1.350 810.000 24.300 
Basketbol potası 50 Çift 70.000 3.500.000 105.000 
Voleybol dikmesi 50 > 10.000 500.000 15.000 
Hedef sehpası 50 Adet 15.000 750.000 22.500 
Hedef minderi 50 15.000 750.000 22.500 
Atış çizgisi kutusu 2 4.000 8.000 240 
Bekleme çizgisi kutusu 2 4.000 8.000 240 
90 metre çizgisi kutusu 2 » 4.000 8.000 240 
70 metre çizgisi kutusu 2 > 4.000 8.000 240 
60 metre çizgisi kutusu 2 » 4.000 8.000 240 
30 metre çizgisi kutusu 2 » 4.000 8 000 240 
Sayı kutusu 25 3.000 75.000 2.250 
Sırt numarası 300 » 200 60.000 1.800 
Kayak (150 cm.) 19 Çift 80.000 1.520.000 45.600 

16352 /1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden • 

Soma Santrallarında bir yıl süre ile 1.973.000 M 3 kü l -cüruf ve kömür ile ar
tıklarının vasıtalara yükleme, taşıma ve serme hizmetleri yaptırılacaktır. 

1 — Soma Santrallarında bir yıl süre ile 403.000 M 5 kömür, kül cürufun va
sıtaya yüklenmesi. 
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2 — 610.000 M 3 kül - cürufun taşınması, 
3 — 960.000 M 3 kül - cürufun bir yıl süre ile serme hizmetleri yaptırılacaktır. 
4 — İstekliler ihaleye iştirak edebilmeleri için istenilen bilgi ve belgeler en 

geç 31/10/1983 günü saat 14.00'e kadar TEK Satınalma Dairesi Başkanlığı (Bayın 
dır Sokak Vakıf îşhanı N o : 3 Sıhhiye - Ankara) Muhaberat Servisine vermiş ola
caklardır. 

5 — İhaleye iştirak etmeleri uygun görülen istekliler 14/11/1983 tarihinden 
itibaren ihaleye katılma belgelerini TEK Satınalma Dairesi Başkanlığından alabi
lirler. 

Teklif mektupları en geç 29/11/1983 günü saat 14.00'e kadar 4. maddede ya
zılı adresteki Muhaberat Servisine verilmiş veya gelmiş olacaktır. 

6 — Teklif mektupları aynı gün saat 14.30'da TEK Satınalma ve İhale Ko
misyonu Başkanlığında (Necatibey Caddesi No : 28 Kızılay - Ankara) alenen açıla
caktır. 

İhale konusu şartnameler; adresi 4. maddede yazık Satınalma Dairesi Baş
kanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir. 

7 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 16354 / l - l 

M . S. B. Ankara Lv. A . İlgi 3 No. lu Sat. A l . Kom. Başkanlığından : 

Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601 -1904 sayılı Kanuna göre satın alı
nacaktır. İstekliler teklif mektuplarını ihale saatine kadar Komisyona verebilir. Şart
nameler her gün komisyonda görülür. Teklif edilen bedelin % 6 nisbetindeki kati te
minat teklifle birlikte komisyona verilecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Telefon ve yazı ile yapılan isteklere cevap verilmez. 

İ h a l e 
S. No : Malzemenin cinsi Miktarı Günü Saati 

1. Keten şerit 2 cm. 18.000 Mt. 7/11/1983 10.00 
2. Keten kayış 5 cm. (ince) 5.000 » Pazartesi 
3. Keten kayış 2,5 cm. (kalın) 30.000 > » 
4. Keten kayış 2,5 cm. (ince) 30.000 » > 

5. F. münübüs gurup dişlisi 10 Ad. » 10.15 
6. Wagoner grup ve prizdirek dişlisi 100 er Ad . > » 
7. Reo Konj. kiti (28 V. 25 A. kablo boyu 10 cm) 3.500 Ad. 10.30 
8. Kariyer konjektör kit i (28 V. 100 A. kablo 

boyu 10 cm) 2.000 » > > 
9. 5330 - 151 - 4238 keçe 250 » > 

10. Jeep dir. sinyal Tk. 12 V. 750 »' 8/11/1983 10.00 
11. Reo park lambası 6800 » Sah » 
12. Reo hararet göstergesi 3000 » •» 10.15 
13. Kaizer jeep debriyaj bilyası 3000 » » 10.30 
14. Reo su pompası kömür sacı 5000 » » 10.45 
15. Jeep kapı kilidi (Sağ) 1500 » 11.00 
16. Reo kapı kilidi (sol) 3250 » » 
17. Reo kapı kUidi (sağ) 8000 » » > 

18. Elektronik malzeme 391 Kİ. 10/11/1983 10.30 
Perşembe 
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Başbakanlık Basımevi İşletme Müdürlüğünden: 

Resmî Gazete'de 1/11/1681 ile 30/9/1982 tarihleri arasında yayınlanan 
mevzuatın Resmi Gazete tarih ve sayısı ile Düstur Tertip ve Cilt'ini belirten 
fihrist satışa çıkarılmıştır. İsteyenler 500 TL. karşılığı «Resmî Gazete 1982 
Fihristini» Resmi Gazete satış yerlerinden temin edebilirler. 

Başbakanlık 1982 yılma ait dış genelgeleri Matbaamızın Resmî Gazete 
dağıtım yerlerinde satışa sunulmuştur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

2924 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Kanunu 1 
2925 Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 5 
2926 Tarımda Kendi Acuna ve Hesabına Çalışanların Sosyal Sigortalar 

Kanunu 14 
2927 Bağ - Kur Kanununda Değişiklik Kanunu 27 

Danışma Meclisi Kararı 

Danışma Meclisinin 16 Sayılı Kararı 28 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Milletlerarası Andlaşma 

83/7095 Ziraat Bankasma Sağlanan Kredi Anlaşması Kararı 29 

Bakanlar Kurulu Kararları 

83/7078 Uşak, Karahallı İlçesindeki Mermer Madeninin, Maden Ka
nunu Kapsamına Alınma Kararı 37 

83/7149 Montaj Sanayii Talimatının Yürürlükten kaldırılmasına Dair 
Karar 37 

83/7190 thracaatı Teşvik Kararma Ek Kararın Yürürlüğe Konulması 
Karan 38 

Yargı Bölümü: 

Yüksek Seçim Kuruluna Al t 1 Karar 39 
— Türk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 40 

• 
— «anlar « 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 


