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C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I Y Ü C E K A T I N A 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi 48. Dönem Toplantısı 'na katılmak üze
re, 13 Eylül 1998 tarihinde Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı H . İbrahim ÖZSOY'un 
dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan KARA'nın vekâlet etmesini yük
sek tasviplerine saygıyla arz ederim. 

Mesut Y I L M A Z 
Başbakan 

T Ü R K İ Y E 
C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I 11 Eylül 1998 

39-06-225-98-603 

B A Ş B A K A N L I Ğ A 

İLGİ : 11 Eylül 1998 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16605 sayılı yazınız. 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Komitesi 48. Dönem Toplantısı 'na katılmak üze
re, 13 Eylül 1998 tarihinde Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı H . İbrahim ÖZSOY'un 
dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan KARA'nın vekâlet etmesi uy
gundur. 

Bilgi ler ini rica ederim. 

Süleyman D E M İ R E L 
CUMHURBAŞKANI 
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Bakanlar Kurulu Kararları 

Karar Sayısı: 98/11637 
Pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin ekli Karar ' ın yürürlüğe konulması; 233 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 

10/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 

Mesut Y I L M A Z 

Başbakan 

B. ECEVİT M . BATALLI 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. V. 

G. TANER 

Devlet Bakanı 

H. Ö Z K A N 

Devlet Bakanı 

Y. SEÇKİNER 

Devlet Bakanı 

I. SAYGIN 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. H. S. T U R K 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. YILDIRIM 

Devlet Bakam 

R. S E R D A R O Ğ L U 

Devlet Bakanı 

M . GÜRDERE 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. Ş, GÜREL 

Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. A N D 1 C A N 

Devlet Bakanı 

Dr. I. ÇELEBİ 

Devlet Bakam 

M. Y I L M A Z 

Devlet Bakanı 

R. ŞAHİN 

Devlet Bakanı 

B. K A R A 

Devlet Bakanı 

Dr. I. ÇELEBİ 

Devlet Bakanı V. 

E. AŞIK 

Devlet Bakanı 

R. K. YÜCELEN 

Devlet Bakanı 

H. GEMİCİ 

Devlet Bakanı 

M . BATALLI 

Devlet Bakanı 

Z. TEMİZEL 

Maliye Bakanı 

H. DENİZKURDU 

Adalet Bakanı 

H. U L U Ğ B A Y 

Millî Eğitim Bakanı 

K. AKTAŞ 

İçişleri Bakanı 

Y. TOPÇU 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

İ. C E M 

Dışişleri Bakanı 

H. İ. ÖZSOY 

Sağlık Bakanı 

A. A . DENİZOLGUN 

Ulaştırma Bakanı 

R. K. YÜCELEN 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 

Prof. Dr. N. Ç A Ğ A N 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. E R E Z 

Sanayi ve Ticaret Bakam 

M . C. ERSÜMER 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

H. ÖZKAN 

Kültür Bakanı V. 

İ. G Ü R D A L 

Turizm Bakanı 

E. TARANOĞLU 

Orman Bakanı 

Dr. I. A Y K U T 

Çevre Bakanı 
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10/9/1998 Tarihli ve 98/11637 Sayılı 
Kararnamenin Eki 

KARAR 

Madde 1- Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin çalışma konularına dahil 1998 
yılı ürünü kütlü pamuğun, gerek bu kuruluşlara, gerekse diğer alıcılara satışında uygulanacak 
hedef fiyatlar ile müdahale fiyatlarının tespitine Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığı'nın görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Bu Karar'ın uygulanmasında, "hedef fiyat", üreticinin korunması ve tarımsal üretimin 
yönlendirilmesi amacıyla üretim maliyetleri de gözetilerek saptanan fiyatı, "müdahale fiyatı", 
dünya fiyatları ile ürün özelliklerine bağlı olarak ithal veya ihraç maliyetlerine göre saptanan 
fiyatı ifade eder. 

Madde 2- Saptanan hedef fiyat ile müdahale fiyatı arasındaki fark, gerekli belgelere 
istinaden T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla, destekleme primi olarak doğrudan üreticilere 
ödenir. 

Ancak, müdahale fiyatının altındaki satışlara ilişkin destekleme primi ödemelerinde 
müdahale fiyatı esas alınır. 

Madde 3- Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, 1999 Mali Yılı 
Bütçesine "Pamuk ve Diğer Ürünlerin Desteklenmesi İçin Yapılacak Ödemeler" harcama 
kalemine tahsis edilecek ödenekten karşılanır. 

B u Karar'ın uygulanmasıyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası'na destekleme primi 
tutarının % 1'i oranında hizmet komisyonu ödenir. 

Madde 4- Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri dışındaki alıcılara satış yapan 
üreticilere destekleme primi ödenebilmesi için, üreticinin mülkiyetinde ya da kullanımındaki 
araziyi gösterir belge (tapu, köy senedi, kira sözleşmesi vb.), üretici belgesi ve vergi 
mevzuatına göre düzenlenmesi gereken alım satım belgesi ile 8/3/1950 tarihli ve 5590 sayılı 
Kanunun 52 nci maddesine göre düzenlenen borsa alım satım beyannamesinin T.C. Ziraat 
Bankası'na ibrazı şarttır. 

Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin ortak içi ürün alımlarına ilişkin destekleme 
primi ödemelerinde, bu kuruluşlarca düzenlenecek ürün alım bordroları esas alınır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 
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Bu Kuruluşların ortak dışı ürün alımlarıyla ilgili prim ödemelerinde birinci fıkra 
hükmü uygulanır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı prim 
ödemelerine esas olacak belgeleri gerektiğinde yeniden tespite ve bunlarda değişiklik yapmaya 
bu Karar'ın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya ve uygulama esaslarını T.C. 
Ziraat Bankası'nın da görüşünü alarak belirlemeye müştereken yetkilidir. 

Madde 5- Destekleme primi ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya 
Hazine Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası yetkilidir. 

Ticaret Borsaları, destekleme primi ödemesine esas olacak alım satım beyannamelerini 
tescil etmeden önce bu beyannamelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu araştırmakla 
yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere destekleme primi 
ödenmesine neden olan Borsa ilgilileri ile haksız yere destekleme priminden yararlanmak 
üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli 
cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır. 

Ayrıca, bu durumu saptananlar ile borsada gerçek dışı fiyatla pamuk alım satım tescili 
yaptırdığı anlaşılanlar, bu Karar ile öngörülen uygulamadan yararlandırılmazlar. 

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız 
yere ödenen destekleme primi 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Tarım Satış 
Kooperatifleri, Birlikler, Çırçır İşletmeleri ve diğer ilgililerden geri alınır. 

Madde 6- 1 inci madde uyarınca tespit edilen müdahale fiyatlarında gerekli 
değişikliklerin yapılması, destekleme primi ödenecek son satış tarihinin belirlenmesi 
hususlarında Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nın görüşü üzerine Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Madde 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 8- Bu Karan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Devlet bakanlıkları yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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Karar Sayısı: 98/11638 
13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Kararnameye ektir. 

E k l i "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı 'nın 10/9/1998 tarihli ve 48865 sayılı 
yazısı üzerine, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulu 'nca 10/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Mesut YILMAZ 
Başbakan 

B. ECEVİT M. BATALLI G. TANER H. ÖZKAN 
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakara 

Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam 

Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Dr. I. ÇELEBİ E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ 
Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı 

A. A. DENİZOLGUN 
Ulaştırma Bakanı 

Y. EREZ 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İ. GÜRDAL 
Turizm Bakanı 

R. K. YÜCELEN 
Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 

M. C. ERSÜMER 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

E. TARANOĞLU 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. ÇAĞAN 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

H. ÖZKAN 
Kültür Bakanı V. 

Dr. İ. AYKUT 
Çevre Bakam 

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARAR'DA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 

Madde 1 - 13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Kararnamenin eki 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'ın 11 inci maddesinin (A) 
fıkrasının değişik 14 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"14 - 5201.00 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya 
ağartılmış pamuklar hariç) 35 (otuzbeş) Cent/Kg. karşılığı TL. 

5203.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) 35 (otuzbeş) 
Cent/Kg. karşılığı TL." 

Madde 2 - Bu Karar 1/3/1999 tarihine kadar uygulanmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet 
Bakanlığı yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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Karar Sayısı : 98/11639 
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. 

E k l i "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı 'nın 

10/9/1998 tarihli ve 48869 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun de

ğişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarih

l i ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci madde

leri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 

10/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 

CUMHURBAŞKANI 

Mesut YILMAZ 

Başbakan 

B. ECEVİT M. BATALLI G. TANER H. ÖZKAN 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Y. SEÇKİNER 1. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam 

R. SERDAROĞLU M. GÜRDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam 

Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Dr. I. ÇELEBİ E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ 

Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM 

Devlet Bakanı Adalet Bakam İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

Z. TEMİZEL H. ULUĞBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı 

A. A. DENİZOLGUN 

Ulaştırma Bakanı 

Y. EREZ 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İ. GÜRDAL 

Turizm Bakanı 

R. K. YÜCELEN 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 

M. C. ERSÜMER 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

E. TARANOĞLU 

Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. ÇAĞAN 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

H. ÖZKAN 

Kültür Bakanı V. 

Dr. İ. AYKUT 

Çevre Bakanı 
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İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 

Madde 1 - 20/12/1995 tarihli, ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı'na Ek 
29/12/1997 tarihli ve 97/10479 sayılı Kararname ile değişik listelerde yer alan 
aşağıdaki maddelerin ithalatında, karşılarında belirtilen miktarlarda Toplu Konut 
Fonu tahsil olunur. 

G.T.İ.P. Madde İsmi 

AT ve E F T A 
Ülkeleri içi J 

Toplu Konut fonu 
(A.B.D. Dolan 
Karşılığı TL) 

Diğer 
Ülkeler için 

Toplu Konut Fonu 
(A.B.D. Dolan 
Karşılığı TL) 

5201.00 Pamuk (karde edilmemiş 
veya penyelenmemiş) 

35 Cent/Kg 35 Cent/Kg 

5203.00.00.00.00 Pamuk (karde edilmiş 
veya penyelenmiş) 

35 Cent/Kg 35 Cent/Kg 

Madde 2 - Bu Karar 1/3/1999 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 - Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7 
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Yönetmelik 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI 
KONFEDERASYONU'NUN ÇALIŞMA TARZ VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç; Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu'nun çalışma tarz ve esaslarını tespit etmektir. 

Kapsam 

Madde 2 - Bu Yönetmelik Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 507 
sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununda öngörülen görev ve yetkilerine ilişkin hükümler 
ile iç örgütlenme durumunu, esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisine katkıda bulun
masına yardımcı olacak şekilde çalışma usul ve esaslarını ve Konfederasyonun ilgili 
Bakanlıklar ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 - Bu Yönetmelik 17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar 
Kanunu'nun 89 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

Kanun: 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununu, 

Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 
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Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu, 
Federasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonlarını, 
Birlik: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerini, 
Oda: Esnaf ve Sanatkarlar Odalarını, 
Bakanlık Temsilcisi: Genel Kurul toplantılarında görevli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

temsilcisini, 
Seçim Kurulu: İlçe Seçim Kurulunu, 
KOBİ: Küçük ve Orta Boy İşletmeleri, 
AB: Avrupa Birliğini, 
ifade eder. 

İKİNCİ KISIM 
Konfederasyon Organlarının Oluşumu, Görev ve Yetkileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Konfederasyon Organları 

Konfederasyon Organları 

Madde S - Konfederasyon organları şunlardır: 
a) Genel Kurul, 
b) Başkanlar Kurulu, 
c) Yönetim Kurulu, 
d) Denetim Kurulu. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Kurul 

Oluşumu 

Madde 6 - Konfederasyon Genel Kurulu, Birlik ve Federasyonların yönetim kurulu 
üyelerinden ve Konfederasyon organlarına dahil üyelerden oluşur. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 
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Toplantı Yeri ve Zamanı 
Madde 7 - Konfederasyon Genel Kurulu dört yılda bir Mayıs ayında Konfederasyon 

merkezinde veya ilan edilecek yerde toplanır. 

Toplantıya Çağrı 

Madde 8 - Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az on beş gün ön
ce Türkiye genelinde yayınlanan iki gazete ile ilan olunur. Ayrıca birlik ve federasyon
lara da yazı ile bildirilir. Yapılan ilan ve yazılan yazıda, çoğunluk hasıl olmaması halin
de ikinci toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve gündemi de bildirilir. Aksi halde ikin
ci toplantının da on beş gün önceden aynı şekilde ilan ve yazılı duyurusunun yapılması 
gerekir. 

Toplantı Yeter Sayısı 

Madde 9 - Olağan ve olağanüstü toplantılara üyelerin çoğunluğunun katılması 
şarttır.İlk toplantıda çoğunluk temin edilemediği takdirde toplantı en çok üç gün içinde 
çoğunluk aranmaksızın yapılır. İlk toplantıda çoğunluğun elde edilemediği 507 sayılı 
Kanun'un 16 ncı maddesi uyarınca toplantıda görevli bulunan Bakanlık temsilcisi 
tarafından bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunan iki üyeyle birlikte imzalanır. 

İkinci toplantı; yeri, zamanı ve gündemi, daha önce yapılmış bulunan ilanda ve 
yazılı duyuruda belirtilmiş ise en çok üç gün içerisinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. 
Ancak bu ikinci toplantıda Konfederasyon organlarının asıl ve yedek üye sayısı ile genel 
kurul başkanlık divanı için gerekli sayıyı kapsayan bir çoğunluğun sağlanması gerekir. 

Toplantıda kararlar mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. 

Olağanüstü Toplantı 
Madde 10 - Genel Kurul ayrıca, Yönetim Kurulunca doğrudan doğruya, Bakanlıkça 

re'sen, Denetim Kurulu tarafından lüzum görüldüğünde her zaman için olağanüstü 
toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantılar da olağan toplantılar gibi aynı şekilde ilan 
ve yazı ile tebliğ edilir. 

Toplantıya Katılanlar Listesi 

Madde 11 - Genel kurul toplantılarına katılanların ad ve soyadları, temsil ettikleri 
birlik ve federasyonların isimleri ile Konfederasyon organlarındaki görevleri icabı genel 
kurula katılma hakkına sahip olanların, Konfederasyon organlarında gördükleri görevleri 
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gösterecek şekilde listeler hazırlanır. 
Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyeler, kimlik göstermek suretiyle listede

ki yerlerini imzalayarak toplantılara iştirak ederler. 
Üyelerin toplantılara şahsen katılmaları zorunlu olup, vekalet kabul edilmez. 

Toplantıya katılanlar listesi, Genel Kurul başkanlık divanı ile 507 sayılı Kanun'un 
16 ncı maddesine göre hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Bakanlık 
temsilcisinin temsile ve görevine ilişkin yazılı belge diğer belgelerle birlikte Genel 
Kurul dosyasında saklanır. 

Bakanlık Temsilcisi 
Madde 12 - Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığını temsilen, gerekli görülen sayıda temsilcinin, bu toplantıda, toplantı 
süresince bulunması gereklidir. 

Bakanlık temsilcisinin atanması, görevleri ve işlemleri ile ilgili olarak 507 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesi hükmü ile bu madde hükmüne istinaden 23/3/1992 tarihli ve 
21180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan, Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları ve Üst Kuruluşlarının yapacakları Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 
İle Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri esas alınır. 

Başkanlık Divanı 
Madde 13 - Bakanlık temsilcisi tarafından; toplantı başlamadan önce gerekli Genel 

Kurul belgelerinin incelenmesini ve toplantının yapılmasında kanuni bir sakınca 
olmadığının tespit edilerek bildirilmesini müteakip, Konfederasyon Genel Başkanı 
tarafından toplantı açılır. Bu suretle açılan toplantıda temsilciler arasından bir Genel 
Kurul divan başkanı, bir başkan vekili ve yeteri kadar katip açık oyla seçilir. Üyelerin 
onda birinin yazılı teklifi halinde seçim gizli oyla yapılır. 

Toplantı Gündemi 
Madde 14 - Genel Kurulun olağan toplantı gündeminde aşağıdaki hususlar bulunur: 

1) Başkanlık divanı seçimi, 
2) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi, 
3) Kesin hesapların görüşülmesi, kabulü veya reddi, 
4) Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası, 
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5) Bütçe, çalışma programı ve bunlara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca yapılacak 
tekliflerin aynen veya değiştirilerek kabulü , 

6) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 
7) Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, 
8) Dilek ve önerilerin tespiti. 
Gündemde yer almayan hususlar, başkanlık divanının oluşumundan sonra toplantıya 

katılanların onda birinin yazılı isteği üzerine, Bakanlık tarafından görüşülmesi istenilen 
hususlar ise doğrudan doğruya gündeme alınır. Statü değişikliği ilan edilen gündemde 
bulunmadığı takdirde görüşülemez. Kararlar 507 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde 
belirtilen çoğunlukla alınır. 

Konfederasyon Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 15 - Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulunun raporunu incelemek, 
b) Gelecek yıl çalışma programı ile bütçesini aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek, 
d) Kesinhesap cetvellerini kabul veya reddetmek, 
e) Sorumluluğu görülen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında dava açılmasına karar 

vermek, açılacak dava sonuçlanıncaya kadar bu gibi kimselere işten el çektirip kalan 
süreleri için yerlerine yedek üyeleri görevlendirmek. (Ancak yedek üyelerin görev süre
si hiçbir zaman işten el çektirilen üyelerin kalan seçim süresini geçemez.), 

0 Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri onamak, 
g) Herhangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla Konfederasyon Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulu arasında çıkacak görüş ayrılıklarını kesin olarak halletmek, 
h) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve fay

dalı görülecek tedbir ve teşebbüslerden Yönetim Kurulu tarafından getirilecek konuları 
incelemek ve karara bağlamak. Gerekirse Yönetim Kuruluna görüş ve temennilerini 
bildirmek, 

ı) Denetim Kurulunun ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara 
katılmaları dolayısıyla alacakları huzur hakkı ile merkeze gidiş gelişleri sebebiyle 
yapacakları zaruri giderleri tespit etmek. (Genel Kurul ücret ve huzur hakları Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nca onanır.), 

i) Yargı gözetiminde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
j) Yargı gözetiminde Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, 
k) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat ve mütalaa isteklerinden Yönetim Kuruluna 

intikal ettirilecekler hakkında karar vermek. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başkanlar Kurulu 

Oluşumu 

Madde 16 - Başkanlar Kurulu birlik ve federasyon başkanlarından kurulur. 

Toplantı Yeri ve Zamanı 
Madde 17 - Konfederasyon Genel Kurulunun toplanmadığı yıllarda Mayıs ayında ve 

ayrıca Yönetim Kurulunun gerekli göreceği zamanlarda, Konfederasyon merkezinin 
bulunduğu veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği yerde toplanır. 

Toplantıya Çağrı 
Madde 18 - Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az on beş gün 

önce Türkiye genelinde yayınlanan iki gazete ile ilan olunur. Ayrıca birlik ve federas
yonlara yazılacak yazı ile duyuru yapılır. 

Yapılacak ilân ve yazılacak yazıda, çoğunluk hasıl olmaması durumunda ikinci 
toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve gündemi de belirtilir. Aksi halde ikinci 
toplantının yapılması için on beş gün önceden aynı şekilde ilan ve yazılı duyurunun 
yapılması zorunludur. 

İkinci toplantı, ilan ve yazıda belirtilmişse, belirtilen günde ve herhalde, çoğunluk 
sağlanamayan ilk toplantıdan itibaren en geç üç gün içinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılır. 

Toplantı Yeter Sayısı 
Madde 19 - Başkanlar Kurulu toplantısına birlik ve federasyon temsilcilerinin 

çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilemediği takdirde, 
ikinci toplantıda Konfederasyon Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye sayısı ile Başkanlar 
Kurulu toplantısı başkanlık divanı için gerekli sayıyı sağlayan bir çoğunluğun bulunması 
yeterlidir. 

Toplantıda kararlar mevcut temsilcilerin oy çokluğu ile alınır. 

Toplantıya Katılanlar Listesi 
Madde 20 - Başkanlar Kurulu toplantısına katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettik

leri birlik ve federasyonların isimleri gösterilecek şekilde hazırlanan listedeki yerlerini 
kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle katılmalarını belirlerler. 
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Temsilcilerin bizzat toplantıya katılmaları gerekli olup, vekalet kabul edilemez. 
Toplantıya katılanlar listesi divan başkan ve başkan vekili ile divan katipleri ve 507 

sayılı Kanun'un 1 6 ncı maddesine göre hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından 
imza olunur ve Bakanlık temsilcileri tarafından verilen temsile yetkili olduklarını 
gösteren belgelerle birlikte dosyasında saklanır. 

Bakanlık Temsilcisi 

Madde 21 - Başkanlar Kurulu toplantılarının geçerli olabilmesi için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlıkça gerekli görülen sayıda Bakanlık temsilcisinin 
toplantı süresince hazır bulunması zorunludur. 

Başkanlık Divanı 
Madde 22 - Bakanlık temsilcisi tarafından toplantının yapılmasında kanuni bir engel 

bulunmadığının tespit edilerek bildirilmesi üzerine Konfederasyon Genel Başkanı 
tarafından toplantı açılır ve hazır bulunan temsilciler arasından bir divan başkanı, bir 
başkan vekili ve yeteri kadar katip açık oyla seçilerek divan oluşturulur. 

Temsilcilerden onda birinin teklifi üzerine seçim gizli oyla yapılır. 

Toplantı Gündemi 
Madde 23 - Başkanlar Kurulu toplantı gündeminde aşağıdaki hususlar bulunur, 
1) Başkanlık divanı seçimi, 
2) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi, 
3) Kesin hesapların görüşülmesi, kabulü veya reddi, 
4) Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası, 
5) Bütçe, çalışma programı ve bunlara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca yapılacak 

tekliflerin aynen veya değiştirilerek kabulü, 
6 ) Dilek ve önerilerin tespiti. 
Gündemde yer almayan hususlar başkanlık divanının oluşumundan hemen sonra 

toplantıda hazır bulunan temsilcilerin onda birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulun 
kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görüşülmesi istenen hususlar ise 
doğrudan doğruya gündeme alınır. 

Başkanlar Kurulu'nun Görev ve Yetkileri 
Madde 24 - Başkanlar Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu incelemek, 
b) Kesin hesap cetvellerini kabul veya reddetmek, 
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c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek, 
d) Gelecek yıl çalışma programını, bütçesini ve bunlara ilişkin olarak Yönetim 

Kurulunca yapılacak teklifleri aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
e) Sorumluluğu görülen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında dava açılmasına karar 

vermek, açılacak dava sonuçlanıncaya kadar bu gibi kimselere işten el çektirip kalan 
süreleri tamamlanmak üzere yerlerine yedek üyeleri görevlendirmek, (Ancak yedek 
üyelerin görev süresi hiçbir şekilde işten el çektirilen üyelerin kalan seçim süresini geçe-
mez), 

0 Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri onamak. 
g) Herhangi bir sebeple birlik ve federasyonlarla Konfederasyon Yönetim ve 

Denetim Kurulu arasında çıkacak görüş ayrılıklarını kesin olarak halletmek, 
h) Esnaf ve sanat sahiplerinin meslek ve sanatlarının yürütülmesi için gerekli ve fay

dalı görülecek tedbir ve teşebbüslerden Yönetim Kurulu tarafından getirilecek konulan 
incelemek ve karara bağlamak ve gerekirse Yönetim Kuruluna görüş ve temennilerini 
bildirmek, 

ı) Denetim Kurulunun ücretleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara 
katılmaları dolayısıyla alacakları huzur hakkı ile merkeze gidiş gelişleri sebebiyle 
yapacakları zaruri giderleri tespit etmek. (Genel Kurul ücret ve huzur hakları Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı'nca onanır.), 

i) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat ve mütalaa isteklerinden Yönetim Kuruluna 
intikal ettirilecekler hakkında karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yönetim Kurulu 

Oluşumu 

Madde 25 - Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından dört yıl 
için gizli oyla seçilen 21 kişiden oluşur. 

Seçimde en fazla oy alanlardan gerekli sayıda asıl üye ayrıldıktan sonra aynı sayıda 
yedek üye tespit olunur. Seçimde eşit oy alanlar arasında kuraya başvurulur. 

Yönetim Kurulu asıl üyelerinde boşalma olması halinde yerine yedek üyelerden en 
çok oy alanlar getirilir. 

Yönetim Kurulunun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının 
yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerin de kalmaması halinde, seçimler yapılıncaya kadar 
Konfederasyon Yönetim Kurulu görev ve yetkileri Genel Kurul üyeleri arasından Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek 3 kişilik bir kurul tarafından yerine 
getirilir. 
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Üyelik Nitelikleri 
Madde 26 - Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için; 
a) Çalışma konusunu teşkil eden meslek kolunda en az beş yıl çalışmış olmak ve 

halen çalışır bulunmak, faaliyet gösterdiği sanat kolunda ise ustalık sınavını vermiş 
olmak, 

b) Okur yazar olmak, 
c) Asıl cezaları paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsalar dahi taksirli suçlar hariç 

olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut zimmet ihtilas, irtikap, 
rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, emniyeti veya görevi kötüye kullanma, yalan 
yere yemin, yalan yere şehadet ve kaçakçılık suçlarından biri ile mahkum olmamak, 

d) Konfederasyon denetçisi olmamak, denetçilerle veya diğer Yönetim Kurulu 
üyeleri ile karı, koca , usul, füruğ ve ikinci dereceye kadar kan hısmı bulunmamak, 
seçim sırasında meslek veya sanattan men edilmemiş olmak, 

Yönetim Kuruluna seçilebilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan 
anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içerisinde kaybedenlerin üyelik
leri kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulu Toplantıları 
Madde 27 - Yönetim Kurulu en az üç ayda bir ve her halde genel başkan ve 

Bakanlığın lüzum görmesi üzerine her zaman toplanabilir. 

Toplantıya Çağrı 
Madde 28 - Toplantıya çağrı davetiye ile yapılır. Toplantının yeri, günü, saati ve gün

demini kapsayan davetiyeler ivedi haller hariç toplantıdan en az yedi gün önce üyelere 
yazılı olarak bildirilir. Toplantı davetiyeleri üyelere imza mukabili elden de verilebilece
ği gibi, teyidi yapılmak suretiyle faksla da gönderilebilir. Yönetim Kurulu, bütün üyele
re tebligat için gereken işlemler yapılmadıkça toplanmaz. 

Toplantı Yeter Sayısı 
Madde 29 - Yönetim Kurulu toplantılarına üyelerin yarısından fazlasının katılması 

şarttır. Toplantılara üyelerin şahsen katılmaları gerekli olup vekalet kabul edilmez. 

Mazeret 

•Madde 30 - Herhangi bir mazereti dolayısıyla Yönetim Kurulu toplantısına 
katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyeleri, durumlarını toplantı başlamadan önce 
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genel başkana, genel başkan vekillerinden birine veya genel sekretere yazılı olarak 
bildirmek zorundadırlar. Bildirilmediği takdirde toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış 
sayılırlar. 

Toplantılara Devamsızlık 

Madde 31 - Bir yıl zarfında yapılan toplantılardan yandan bir fazlasına veya her
hangi bir mazerete dayanmaksızın arka arkaya Uç toplantıya katılmayan Yönetim 
Kurutundan çekilmiş sayılır ve yerlerine sırası ile yedek üyelerden en fazla oy almış 
olanlar getirilir. 

Toplantının İdaresi 

Madde 32 - Yönetim Kurulu toplantılarına genel başkan ve genel başkanın bulun
maması halinde de genel başkan vekillerinden birisi başkanlık eder. 

Toplantı Gündemi 

Madde 33 - Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yürütme Kurulu tarafından 
hazırlanır. 

Toplantı gündeminde bulunmayan hususlar görüşülmez. Ancak, gündeme alınmasını 
istedikleri hususları toplantıdan en az bir gün önce genel sekretere yazılı olarak bildiren 
üyelerin tekliflerinin oylama sonucu gündeme alınmasına karar verildiği takdirde, tek
lifler ve konular gündeme ilave edilerek görüşülür. 

Kararlar 

Madde 34 - Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin 
çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde genel başkanın veya genel başkanın 
toplantıya katılamaması halinde, toplantıya başkanlık eden başkan vekilinin katıldığı 
tarafın karan kabul edilmiş sayılır. 

Yönetim Kurulu üyeleri, kendileri ve birinci derecedeki kan ve sihri hısımlarını 
ilgilendiren konuların müzakere ve oylamasına katılamazlar. 

Yönetim Kurulu toplantılarına, Konfederasyon genel sekreteri de katılır, oy kullana-
maz. 

Karar Defteri 

Madde 35 - Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, 507 sayılı Kanun'un 
109 uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen noterden tasdikli karar defterine tarih, sayı 
ve toplantıda hazır bulunanların isimleri de belirtilerek yazılır. İstenirse kararlar ayrı bir 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 



Sayfa : 18 RESMÎ G A Z E T E 13 Eylül 1998-Say ı : 23462 

kağıda daktilo veya bilgisayar vasıtası ile yazıldıktan sonra karar defterine yapıştırılır ve 
kenarları mühürlenir. Her iki halde de alınacak kararların altı, toplantıya katılan üyeler 
tarafından toplantı sonunda imzalanır. 

Kararlara muhalif kalanların muhalefetle ilgili açıklamaları ve gerekçesi de karar 
defterinde belirtilerek, muhalif üye tarafından bu şerhin altı da imzalanır. 

Görev Bölümü 
Madde 36 - Konfederasyon Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir genel 

başkan, üç genel başkan vekili seçer. Genel başkan vekilleri arasında I inci, II nci ve III 
üncü genel başkan vekili şeklinde derecelendirme yapılabilir. 

Görev süreleri dolan genel başkan ve genel başkan vekillerinin yeniden seçilmeleri 
mümkündür. 

Genel Başkan, Konfederasyonun hukuki temsilcisidir. Konfederasyonu idari makam
lara, yargı mercilerine, üçüncü kişilere karşı temsil eder. 

İlzam 

Madde 37 - Konfederasyon adına yapılan işlem ve tasarruflarda, Konfederasyonu 
genel başkan veya genel başkan vekillerinden herhangi biri ile genel sekreterin imzası 
ilzam eder. Harcama ve yazışmalar da aynı esaslar dahilinde yapılır. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 38 - Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Konfederasyon işlerini mevzuat içinde yürütmek, 

b) Genel Kurul ve Başkanlar Kurulu tarafından alınan kararları yürütmek, 

c) Bütçe, çalışma programı ve kesin hesap cetvellerini hazırlamak, toplantı yılına 
göre Başkanlar Kuruluna veya Genel Kurula sunmak, 

d) Genel Kurulu ve Başkanlar Kurulunu olağan ve gerekirse olağanüstü toplantıya 
çağırmak, 

e) Taşınmaz alım ve satımına, borçlanmaya karar vermek, birliklerin ve federasyon
ların borçlanma isteklerine dair taleplerini incelemek ve sonuçlandırmak, 

0 Birliklerin ve gerektiğinde odaların ve federasyonların çalışmalarının mevzuat ve 
statüleri esasları içinde yürümesini sağlamak için lüzumlu görülecek zamanlarda işlem
lerini incelemek ve alınması gereken tedbirler hakkında tebligat ve uyarılarda bulunmak. 

g) Birlikler ve birliklerle federasyonlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları incele
mek ve kesin olarak halletmek. 
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h) Genel sekreter ile genel sekreter yardımcıları, uzman, müdür, müşavir, müstah-
dem gibi Konfederasyonda çalışan tüm personelin atanma, terfi, cezalandırma ve işten 
uzaklaştırma işlemlerini yapmak, 

ı) Bakanlıkça verilen görevleri ve talimatları yerine getirmek. 

i) Konfederasyon topluluğu içindeki kuruluşların mensuplarının ekonomik ve sosyal 
bakımdan ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerini temin için gerekli her türlü tedbirleri 
almak ve teşebbüslerde bulunmak. Kendi imkanları içerisinde yapılması mümkün 
olmayan hususların gerekli incelemeler sonunda yapılmasını teminen görüşleriyle bir
likte ilgili bakanlık ve kuruluşlara sunmak. 

j) Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve üyeleri hakkında muntazaman gerekli bilgileri 
sağlamak ve bu bilgileri düzenli hale getirmek. Kamu yararına olarak kullanılacak 
bilgilerle lüzum görülecek diğer konularda istenecek bilgileri ve görüşleri sunmak, 

k) Mensuplarını, genel olarak esnaf ve sanatkarların menfaatlerini ilgilendiren 
konularda adli ve idari yargı mercileri önünde Yönetim Kurulu başkanı marifetiyle 
temsil etmek, 

1) Hükümetçe hazırlanacak mevzuat hakkında Konfederasyon görüşünü, 
gerektiğinde Genel Kurulun tasvibini de almak suretiyle tespit ve ilgili makama vermek, 

m) Kurs ve okul açılmasına, öğrenci okutulmasına, öğrenci yurtları tesis edilmesine, 
kamu yararına hizmet eden kuruluşlara bir evvelki yıl safi gelirinin % 5'ini geçmeyecek 
miktarda sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek, 

n) Bakanlığın izni de alınarak ülke dışında sergi ve panayırlara katılmak, ülke 
dışındaki mesleki kuruluşlara katılmak veya bu kuruluşlarla temas kurmak ve temsil
ciliğini kabul etmek. 

o) Konfederasyon topluluğuna dahil kuruluşların kendi aralarında kurdukları veya 
kuracakları ölüm, maluliyet, hastalık, ihtiyarlık gibi hallerini teminat altına alan yardım 
sandıkları kurmak, 

ö) Esnaf ve sanatkarlar meslek topluluğu içerisindeki kuruluş mensupları ve 
çalışanların her türlü sigorta işlerini düzenlemek amacıyla sigorta şirketi kurmak veya 
mevcut sigorta şirketi ve müesseseleri ile gerekli anlaşmaları yapmak, 

p) Esnaf ve sanat sahipleri ile Konfederasyona bağlı kuruluşlar ve tesislerin ihtiyacı 
bulunan yardım ve kredileri sağlamak için gerekli teşebbüsleri yapmak, 

r) Konfederasyona bağlı kuruluşların işlem, muhasebe ve personel ile lüzum görüle
cek diğer konularda yönetmeliklerini hazırlamak, 

s) Birliklerce tespit olunan gelenek ve teamüllerden yurt ölçüsünde uyulması zorun-
lu mesleki kararlar haline getirilmesi gerekenleri tespit ve bunların yürütülmesini 
sağlamak için Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara tekliflerde bulunmak, 

ş) Esnaf ve sanat sahiplerinin tescilini ilan ve lüzumlu mesleki yayında bulunmak 
üzere gazete, dergi çıkarmaya ve benzer işleri yapmaya karar vermek, 
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t) Federasyon, birlik ve gerektiğinde odalarda yapacağı incelemeler sonucunda, para 
ve kıymetli evrak üzerinde suistimali görülen federasyon, birlik, oda idarecileri hakkında 
dava açılması, mevzuat ve statü esasları içinde verilecek emir ve talimatı yerine 
getirmeyen idareciler için ilgili genel kurula teklifte bulunmak, 

Dava olunan ve genel kurulu toplantıya çağrılan kuruluş idarecilerinin, dava sonucu
na veya genel kurulca alınacak karara kadar işten el çektirilmesi Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca, Danıştay'dan talep olunur. Bu takdirde bu gibi kimselere, açılacak dava 
sonucuna kadar işten el çektirilir ve yerlerine bu süre içinde yedek üyeler görevlendirilir. 
Ancak yedek üyelerin süresi hiçbir şekilde işten el çektirilen üyelerin kalan seçim süresi
ni geçemez. 

u) 507 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesinin (c) bendine göre, Konfederasyonca her 
konu ve yere göre genel olarak tespit edilecek yıllık zorunlu giderleri karşılayacak mik
tarda gelir sağlayamayan odaların bu hususta uyarılmasına rağmen durumunu düzeltme 
imkanı olmadığının anlaşıldığında fesihleri için Bakanlığa teklifte bulunmak, 

U) Kendisine bırakılan işleri yürütmek için ilgili meslek kolundaki federasyonun 
görüşünü almak, 

v) Esnaf ve sanatkarların yetiştirilmesi, ileri tekniğe sahip bulunan memleket 
mamulleri seviyesinde imalatta bulunabilmeleri ve bu memleketlerde yürütülen estetik, 
kalite ve istihsal usul ve esaslarının devamlı bir şekilde takip ve tespiti ile memleke
timizde de uygulanma imkanlarının araştırılması, imalatın teknik ve maliyet bakımından 
matluba en uygun bir şekle getirilmesini sağlamak için Bakanlığın izni alınmak suretiyle 
valiliğin gözetimi altında ve o yer teknik teşkilatının da yardımı ile birlikler nezdinde 
kurslar açmak, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak gerektiğinde sanatları 
geliştirme enstitüleri kurmak, 

y) Toplumun kalkınması ile ilgili olarak kendilerine kamu kurum ve kuruluşların
dan verilecek görevleri kanuni sınırlar içinde yerine getirmek, 

z) Amaçları ile ilgili olarak sermaye şirketleri, vakıflar, fonlar kurmak, kurulu bulu
nanlara katılmak. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürütme Kurulu 

Oluşumu 
Madde 39 - 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 3741 sayılı Kanunla değişik 

100 üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince Konfederasyon bünyesinde 
Konfederasyon genel başkanı, genel başkan vekilleri ve genel sekreterinden oluşan bir 
Yürütme Kurulu oluşur. 
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Yürütme Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Alınması 
Madde 40 - Yürütme Kurulu, genel başkanın veya üyelerden en az üçünün talebi 

üzerine her zaman toplanır. 
Alınacak kararların uygulanabilmesi için en az üç üye tarafından olumlu görüşle be-

nimsenerek imzalanması zorunludur. 
Yürütme Kurulunun alacağı bütün kararlar "Yürütme Kurulu Karar Defterine" top-

lantıda bulunanların ad ve soyadları, karar tarihi, sayısı belirtilmek suretiyle yazılır. 
İstenirse kararlar ayrı bir kağıda daktilo veya bilgisayar vasıtası ile yazıldıktan sonra 
karar defterine yapıştırılır ve kenarları mühürlenir. Her iki halde de alınacak kararların 
altı, toplantıya katılan üyeler tarafından toplantı sonunda imzalanır. 

Kararlara muhalif kalanların muhalefetle ilgili açıklamaları ve gerekçesi de karar 
defterinde belirtilerek, muhalif üye tarafından bu şerhin altı da imzalanır. 

Yürütme Kurulunun Yönetim Kurulunca Görevlendirilmesi 
Madde 41 - Yürütme Kurulu, Konfederasyon çalışmalarının daha düzenli ve verim

li bir şekilde yürütülmesini temin etmek ve Konfederasyona ve bağlı kuruluşlara sağlıklı 
ve süratli hizmetler sunabilmek için Genel Kurul toplantısından veya Genel Kurulun 
toplanmadığı yıllarda Başkanlar Kurulu toplantılardan sonra Konfederasyon Yönetim 
Kurulunca, 507 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince 
görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayrıca her toplantıda da gerek duyduğu alanlarda ve 
konularda çalışmalar yapmak üzere Yürütme Kurulunu görevlendirebilir. 

Yürütme Kurulunun Yönetim Kurulunca görevlendirilmesi halinde; Yönetim Kurulu 
toplantılarında, Yürütme Kurulunca bir önceki Yönetim Kurulu toplantısından itibaren, 
yürütülen çalışmalar, işlemler, diğer tasarruflar ve harcamalar değerlendirilir, onayla
narak kabul veya reddedilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Denetim Kurulu 
Oluşumu 
Madde 42 - Konfederasyon Denetim Kurulu Genel Kurul temsilcileri arasından 

veya biri hariçten dört yıl süre için gizli oy ile seçilecek beş kişiden kurulur. Seçimde en 
fazla oy alan denetim kurulu asıl üyeleri ayrıldıktan sonra sıra ile aynı sayıda yedek üye 
seçilir. Seçimde eşit oy alanlar arasında kuraya başvurulur. 

Nitelikleri 
Madde 43 - Konfederasyon Denetim Kurulu üyesi olabilmek için: 
a) Muhasebe ve mali konularda bilgili olmak (en az iki üye lise veya muadili okul 

mezunu kimselerden seçilir,), 
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b) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 20 inci maddesinin (c) bendinde 
sayılan suçlardan mahkum bulunmamak, 

c) Çalışma konusunu teşkil eden meslek kolunda, en az beş yıl çalışmış olmak ve 
halen çalışır bulunmak, (Hariçten seçileceklerde bu şart aranmaz.), 

d) Oda veya ilgili meslek kuruluşunda disiplin kurulunca mükerrer para cezası, 
meslek kuruluşundan çıkarılma cezası ile cezalandırılmamış olmak, (Hariçten seçile
ceklerde bu şart aranmaz.) 

koşulları aranır. 

Görev ve Yetkileri 
Madde 44 - Konfederasyon Denetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri; 
a) Genel Kurul veya Başkanlar Kurulunca alınan kararların Yönetim Kurulunca ye-

rine getirilip getirilmediğini incelemek, 
b) Konfederasyon işlemlerinin mevzuat ve statü esasları dairesinde yürütülüp 

yürütülmediğini denetlemek, 
c) Bakanlıkça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek, 
d) Konfederasyon işlemlerini, hesap ve defterlerini her zaman ve her halükarda en 

az üç ayda bir defa kontrol etmek, 
e) Konfederasyona bağlı birliklerin ve federasyonların hesaplarını doğrudan 

doğruya görecekleri lüzum ve Yönetim Kurulunun isteği üzerine incelemek, 
0 Konfederasyonun bir yıllık işlem ve hesapları hakkında, Başkanlar Kuruluna ve 

Genel Kurula rapor vermek, 
g) Genel Kuru lu gerekt iğinde olağanüstü toplantıya çağırmak. 

Görev ve Yetkilerin Kullanılması 
Madde 45 - Denetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkanvekili 

seçer. Denetim Kurulu ilgili mevzuat ve bu Yönetmelikle belirtilen görevlerini yerine 
getirip, yetkilerini kullanırken, birlikte veya tek olarak hareket edebilir. Ancak 
Konfederasyon Genel Kurulunu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak hususun
daki yetkisini oy birliği ile kullanması şarttır. 

Denetim Kurulunun Dağılması 

Madde 46 - Asıl ve yedek denetçilerin tamamının görevlerinden ayrılmaları halinde, 
Bakanlıkça, ilk genel kurul toplantısına kadar bu görevi yapmak üzere, bir denetçi atanır. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Birimler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Sekreterlik 

Genel Sekreter 

Madde 47- Konfederasyonun işlerini, mevzuat, yönetmelik, Yönetim Kurulu ve 
Yürütme Kurulu kararları dairesinde yürütmekle görevli, bir genel sekreter bulunur. 

Genel sekreterin atanması, terfii, cezalandırılması ve işten uzaklaştırılması Yönetim 
Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

Genel Sekreterin Nitelikleri 

Madde 48 - Konfederasyon genel sekreteri olabilmek için: 

a) İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi idari 
bölümü veya İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu veya yurt içinde veya yurt 
dışında muadili yüksek tahsil yapmış olmak, 

b) İktisadi sahada, Konfederasyonun çalışma alanına giren konularda en az beş yıl 
çalışmış olmak, 

koşulları aranır. 

İngilizce, Fransızca veya Almanca lisanlarından birinden devlet lisan imtihanını 
verenler tercih olunur. 

Genel Sekreterin Sorumluluğu 
Madde 49 - Genel sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmamak kaydıyla 

katılır. 
Giderler, genel başkan veya genel başkan vekillerinden biri ile genel sekreterin ortak 

imzası ile yapılır. 
Konfederasyon adına düzenlenen yazılar da aynı şekilde imzalanır. Ancak, Yönetim 

Kurulu bazı konularda genel sekretere tek başına imza ve harcama yetkisi verebilir. 

Genel Sekreterin Görev ye Yetkileri 
Madde 50 - Genel sekreterin başlıca görev ve yetkileri: 
1) Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulunca alınan kararları uygulamak, 
2) 507 sayılı Kanun, Konfederasyon Ana Statüsü, ilgili yönetmelikler ve talimatlar 

doğrultusunda Konfederasyonun çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, 
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3) Konfederasyon adına yazılacak yazıları genel başkan veya vekilleri ile birlikte 
veya yetki verilmiş ise tek başına imzalamak, 

4) Konfederasyon adına yapılan harcamalara ilişkin belgeleri genel başkan veya 
genel başkan vekillerinden biri ile birlikte imzalamak, 

5) Personelin, atanması ve terfisi ile ilgili tekliflerde bulunmak, gerektiğinde per
sonel arasında görev değişikliği yapmak, 

6) Görevlerinde başarısız olduğunu tespit ettiği personeli uyarmak, disiplin cezası 
uygulamak ve gerektiğinde görevlerine son verilmesi için Yönetim Kuruluna teklifte 
bulunmak, 

T) Konfederasyon ve bağlı kuruluşlardaki personelin bilgi görgü ve seviyelerinin 
artırılmasına yönelik hertürlü tedbir ve kararların alınması için Yönetim Kuruluna tek
lifte bulunmak, 

8) Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulunca yetkisine bırakılan işleri yürütmek, 
9) Genel başkan veya vekillerince verilecek, diğer görevleri yapmak. 

Genel Sekreter Yardımcıları 
Madde 51- Konfederasyon bünyesinde, genel sekretere bağlı olarak görev yapmak 

üzere iki adet genel sekreter yardımcısı bulunur. 
Genel sekreter yardımcılarının, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinde sayılan şartları 

taşımaları gereklidir. 
Genel sekreter yardımcılarının görev alanları genel sekreterce belirlenir. 
Genel sekreter yardımcıları kendilerine bağlanacak hizmet birimlerinin ve müdür-

lüklerin her türlü faaliyetinden dolayı genel sekretere karşı sorumludurlar. 
Genel sekreterin, hastalık, izin veya geçici görev nedeniyle görevi başında bulun

madığı sürelerde; genel sekreterce, genel sekreter vekili olarak görevlendireceği 
yardımcılarından birisi, genel sekretere ait yetkileri kullanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yardımcı Hizmetler 

Özel Kalem Müdürleri 
Madde 52 - Genel başkan, genel başkan vekilleri ve genel sekreterin emrinde 

görevlendirilmek üzere yeterli sayıda müdür ve ayrıca hizmetin özelliğine göre yeterince 
sekreterle birlikte, hizmet elemanları bulunur. Her yıl duyulan ihtiyaca göre personel 
ilavesi yapılabilir. 

Özel kalem müdürlerinin başlıca görevleri şunlardır: 
a) Genel başkan, genel başkan vekillerinin ve genel sekreterin resmi ve özel 

yazışmalarını yürütmek, 
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b) Genel başkan, genel başkan vekilleri ve genel sekreterin ve genel sekreter 
yardımcılarının her türlü, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Genel başkan, genel başkan vekilleri ve genel sekreterin ziyaret, davet, karşılama, 
uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlara ilişkin kutlama programlarına ilişkin 
faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 

d) Genel başkan, genel başkan vekilleri ve genel sekreterce verilecek diğer görevleri 
yürütmek. 

Teftiş Kurulu 

Madde 53 - Teftiş Kurulu, görev alanında bilgi ve deneyim sahibi yeterli sayıda 
müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. 

Genel başkanın emri veya genel sekreterin teklifi ve genel başkanlık makamının 
onayı üzerine, genel başkan adına Konfederasyon ve bağlı teşkilatının, hukuki, idari ve 
diğer konularda teftiş ve denetimi ile ilgili görevleri yürütür. 

Teftiş kurulunda görevlendirilecek müfettişler, sınavla işe alınırlar. Sınav komisyonu 
genel sekreterin başkanlığında, Teftiş Kurulu başkanı ile Konfederasyon birinci hukuk 
müşavirinden ve genel başkanca görevlendirilecek iki kişiden oluşur. Bakanlıkça gerek 
görüldüğü takdirde sınav kurulunda Bakanlıktan bir personel gözlemci olarak bulun
durulur. 

Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından müfettiş istihdam edilmesi 
halinde sınav şartı uygulanmaz. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Konfederasyon teşkilatı ile Konfederasyona bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü 
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

b) Konfederasyonun, kuruluş amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi ve mevzuata, 
plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gerekli teklifleri hazırla
mak ve genel sekretere sunmak, 

c) Kendilerine kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak, 

d) Bakanlıkça verilecek ön inceleme görevlerini yapmak, 

e) Genel sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri 

ayrıca Konfederasyonca hazırlanacak ve Bakanlıkça onaylanacak talimatlarla düzenlenir 
ve teşkilata duyurulur. 

Danışmanlar 
Madde 54 -Konfederasyon faaliyetlerinin kanun, mevzuat ve ülke ekonomisi 

açısından en uygun şekilde yürütülmesinde ve geliştirilmesinde genel başkan, genel 
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başkan vekilleri ve/veya genel sekretere yardımcı olmak üzere, yeterli sayıda danışman 
bulunur. 

Hukuk Danışmanları 
Madde 55 - Hukuk danışmanları baroya kayıtlı yeterli sayıda avukattan oluşur. 

Hukuk danışmanlarının başlıca görevleri şunlardır; 
a) Konfederasyon adına dava açmak ve takip etmek, 
b) Konfederasyon aleyhine ikame edilecek davaları takip etmek, 
c) Konfederasyon alacakları ve menfaatlerini ilgilendiren işlerden doğan gerekli adli 

ve idari takipleri yapmak, 
d) Bakanlıklar ve diğer kuruluşların, Konfederasyondan istedikleri hukuki konular 

hakkında görüş bildirmek, 

e) Genel Sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Teknik Danışmanlar 
Madde 56 - Teknik danışmanlar, görev alanında özel bilgi ve deneyim sahibi terci

hen üniversite mezunu kişilerden oluşur. 
Teknik danışmanlar; Konfederasyon faaliyetlerinin uygulama alanındaki seyir ve 

sonuçlarını takip ederek, aksaklıkları saptamak ve bunların düzeltilmesi, işlerin daha 
verimli ve düzenli yürütülmesine imkan sağlayabilecek kapasitede raporlar hazırlayarak 
Yönetim Kuruluna sunulmak üzere genel sekretere vermekle görevlidirler. 

Basın Danışmanları 

Madde 57 - Basın danışmanları, görev alanında bilgi ve deneyim sahibi yayımcılık 
mesleği ile ilgili kişilerden oluşur. 

Basın danışmanları; Yönetim ve Yürütme Kurullarının alacağı kararlar çerçevesinde 
kalmak kaydıyla, Konfederasyon ile kamuoyu arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenlemek 
ve Konfederasyon faaliyetlerinden, kamuoyuna duyurulması gereken hususları, ilgili 
basın kuruluşlarına iletmek, genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmakla görev
lidirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet Birimleri 

Müdürlükler 

Madde 58- Konfederasyon bünyesinde genel sekretere bağlı olarak görev yapmak 
üzere aşağıdaki müdürlükler bulunur; 

a) Personel Müdürlüğü, 
b) İdari İşler Müdürlüğü, 
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c) Muamelat Müdürlüğü, 
d) Muhasebe Müdürlüğü, 
e) Satın Alma Müdürlüğü, 
f) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, 
g) Eğitim ve Planlama Müdürlüğü, 
h) Basın ve Yayın Müdürlüğü, 
ı) Bilgi - İşlem Müdürlüğü, 
i) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Müdürlüğü, 
j) AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, 
k) Küçük ve Ortaboy İşletmeler Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 
1) Fon Müdürlüğü, 
m) Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü, 
n) Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
o) Tüketici Şikayetlerini İnceleme ve Değerlendirme Müdürlüğü, 
ö) Sosyal İşler Müdürlüğü. 
Bu müdürlükler bünyesinde bir müdür ve sayıları Konfederasyon bütçesi ile orantılı 

olarak tespit edilen yeterli sayıda personel bulunur. Müdürlüklerin bir kısmı veya 
tamamı genel sekreter tarafından genel sekreter yardımcılarına bağlanabilir ve müdür-
lüklerin görevlerinde genel sekreter tarafından her zaman değişiklik yapılabilir. 

Personel Müdürlüğü 
Madde 59 - Personel Müdürlüğü; bir müdürle birlikte, bir şef ve yeterince personel

den oluşur. Her yıl duyulan ihtiyaca göre kadro ilavesi yapılabilir. 
Personel Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır: 
a) Konfederasyonda görevli personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak, 
b) Personelin işe giriş, terfi, emeklilik işlemlerini yapmak, 
c) Personelin günlük ve senelik izin çizelgelerini hazırlamak ve genel sekretere sunmak, 
d) Personelin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
e) Personel kadrolarını hazırlamak, 

f) Konfederasyonda hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için birimler arası personel 
mübadelesini hazırlayıp, genel sekreterliğe tekliflerde bulunmak, 

g) Ay içerisinde personelin fazla mesaisini takip ederek, her ayın sonunda fazla 
mesai cetvelini çıkarmak, 
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h) 3 Mayıs 1998 tarihinde yapılan, Konfederasyonun 15 inci Genel Kurulunda 
kabul edilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliğinde-
ki kurallara göre, personelin giyinip giyinmediğini tespit etmek, 

ı) Personelin disiplininin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, amirlere tek
liflerde bulunmak, 

i) Kendisine bağlı personelin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek, 

j) Personelle ilgili diğer işlemleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
Personel Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak yürütmek, 

k) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

İdari İşler Müdürlüğü 

Madde 60 - İdari İşler Müdürlüğü; bir müdürle birlikte üç şef ve yeterince personel
den oluşur. Her yıl duyulan ihtiyaca göre kadro ilavesi yapılabilir. 

İdari İşler Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır: 
a) Konfederasyon hizmet binasının, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, 

güvenlik ve benzeri hizmetlerini yürütmek, 

b) Konfederasyon yöneticilerinin ulaşım hizmetlerini düzenlemek, 
c) Yönetim kurulu üyelerinin ve teşkilat yöneticilerinin çeşitli nedenlerle Ankara'ya 

gelişlerinde ulaşım ve diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, 
d) Hizmet ve makam araçlarının benzin, yağ ve yedek parça ihtiyaçlarını tespit et

mek, bakımlarını sağlamak, 
e) Başşoför ve şoförlerin hizmetlerini,çalışmalarını, nöbetlerini düzenlemek ve kont-

rol etmek, 
f) Konfederasyonun fotokopi, teksir ve benzeri teknik hizmetlerim yürütmek, 
g) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
Muamelat Müdürlüğü 
Madde 61 - Muamelat Müdürlüğü; bir müdürle birlikte üç şef ve yeterli sayıda per

sonelden oluşur. Her yıl duyulan ihtiyaca göre kadro ilavesi yapılabilir. 
Muamelat Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır: 
a) Gelen evrakın kaydını yapmak, genel sekretere sunmak, 
b) Genel sekreterce havalesi yapılan evrakı, ilgili birimlere teslim etmek, 
c) Servislerden gelen yazıları daktilo etmek, 
d) Giden evrakın kaydını yapmak, gideceği adrese posta veya haberci ile göndermek, 
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e) Evrakı düzenli bir şekilde dosyalamak ve arşivlemek, 
f) Süreli, ivedi evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
g) Genelgeleri çoğaltarak teşkilata göndermek, 
h) Basılı evrakı kargo veya posta ile göndermek, 
ı) Eksilen basılı evrakı zamanında bastırmak, 
i) Giden faksları çekmek, gelen fakslan ilgilisine ulaştırmak, 
j) Kendisine bağlı personelin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek, 
k) Ambardaki ve depolardaki malzemelerin düzenli bir şekilde kayıtlarını tutmak, 
1) Ambar stok durumunu düzenli olarak izlemek ve azalan malzemeyi derhal bağlı 

olduğu müdürlüğe bildirmek, 
m) Teşkilatın basılı evrak taleplerini karşılamak, 
n) Genel sekreterce verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Muhasebe Müdürlüğü 

Madde 62 - Muhasebe Müdürlüğü; Konfederasyon muhasebe işlerini yürütmek 
üzere bir müdür ile müdür yardımcısı, kasadan sorumlu bir veznedar ve bankalardan 
para çekmek ve yatırmakla görevli bir mutemet ile yeterli sayıda personelden oluşur. Her 
yıl gerek duyulan sayıda kadro ilavesi yapılabilir. 

Bu servise yardımcı olmak üzere ve aynı zamanda genel sekreterliğin vereceği diğer 
mali ve muhasebe işlerinin yürütülmesinde fayda ve etkinlik sağlayacak bir Mali Müşa
vir de görevlendirilebilir. Konfederasyonun hesap dönemi 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri 
arasındadır. 

Muhasebe Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır: 
a) Konfederasyonun muhasebe işlerini yürütmek, 
b) 507 sayılı Kanunla ilgili mevzuat ve 3 Mayıs 1998 tarihinde yapılan, 

Konfederasyonun 15 inci Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutmak, aylık mizanları 
çıkarmak, 

c) 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki Konfederasyon bilançosunu ve gelir-gider 
cetvellerini hazırlamak, 

d) 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri itibariyle, gelecek yıl bütçesini ve açıklamalarım 
hazırlamak ve genel sekretere sunmak, 

e) Her hafta fasıl ve maddelerin tahsisat bakiyelerini cetvel halinde genel sekreterliğe 
sunmak, gerekli görülen fasıl ve maddeler için aktarma teklifleri yapmak, 
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f) Gelirlerin tahakkuk ve tahsili ile satın alınan mal ve hizmetlerin tediyesini yap
mak ve defterlere işlemek, tahsilat ve tediye makbuzlarını genel sekreter ile genel başkan 
veya genel başkan vekillerinden birine imzalattıktan sonra muhasebe işlemlerini yap
mak, 

g) Demirbaş defterlerini tutmak, demirbaş faslında olmayan sair iş ve malzemenin 
kayıtlarını ayrıca özel bir defterden takip etmek, bunların muhafazası, bakımı ve kontro-
lünü sağlamak, 

h) Her sene birliklerin ve federasyonların katılma paylarını tahakkuk ettirerek, tahsi
latlarını yapmak, 

ı) Postaneye gelen havalelerin, mutemet tarafından günü gününe tahsilini ve imza 
mukabilinde vezneye teslimini temin etmek, 

i) Konfederasyonun kasasındaki para ve kıymetli evrakın korunmasını, tahsilatları 
ve tediyelerini veznedar vasıtasıyla sağlamak ve yürütmek, 

j) Her gün saat 17.00'de kasa sayımı yaptırarak, kasa raporunu düzenlemek ve genel 
sekretere sunmak, 

k) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yürütmek. 
Muhasebe müdürlüğü genel başkan veya vekilleri ile genel sekreterin bilgisi dışında 

hiçbir harcama yapamaz. Aksi halde bu harcamalardan sorumlu olur. 

Satın Alma Müdürlüğü 

Madde 63 - Satın Alma Müdürlüğü; bir müdür ile bir şef ve yeteri kadar personelden 
oluşur. 

Satın Alma Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır; 

a) Konfederasyonun mal ve hizmet satın alma işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde 
gerçekleştirmek, 

b) Toptan alınan malzemeleri ambar ve depo görevlilerine tutanakla teslim etmek, 

c) Kendisine bağlı destek personelinin çalışmalarını koordine etmek ve denetlemek, 

d) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü 

Madde 64 - Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü; bir müdür, bir müdür yardımcısı ve 
yeterli sayıda uzman ve personelden oluşur. Her yıl duyulan ihtiyaca göre kadro ilavesi 
yapılabilir. 

Bu Müdürlükçe, Konfederasyonca yürütülen hizmetlerin daha verimli hale getirilme-
si ve gelişmelerin incelenmesini hedefleyen çalışmalar yürütülür. 
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Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır; 
a) Ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeleri izleyerek, Konfederasyonca yürütülen 

hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, 
b) Birliklerce onay için Konfederasyona gönderilen kapasite raporlarını incelemek 

ve uygun bulunanları genel sekretere sunmak, 
c) Çizgili kod numarası (BARKOD) almak üzere esnaf ve sanatkarlarca yapılan 

başvuruları incelemek ve ilgili mevzuat ve protokoller çerçevesinde gerekli işlemleri 
yapmak, 

d) Esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, incelemek ve 
ilgili mercilere iletmek, 

e) Konfederasyon çalışmaları ile ilgili yayınları izlemek ve değerlendirmek, 
f) Esnaf, sanatkar ve küçük işletmeler kesiminde bölge ve il bazında pazar potan

siyeli araştırmaları yapmak, değerlendirmek, projeler üretmek ve sonuçlandırmak, 
g) Konfederasyonun sorumluluğunda yürütülen projelerin geliştirilmesini, izlen

mesini ve yenilerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
h) Esnaf, sanatkar ve küçük işletmeler kesimiyle ilgili teknolojik gelişmeleri takip 

etmek ve teşvik edici çalışmalar yapmak, 

ı) İhracat potansiyeli, kalite geliştirme, pazarlama, yan sanayi gibi konularda esnaf ve 
sanatkarların iş kollarına göre gelişmelerini sağlayacak, sorunlarını belirtecek ve çözüm 
yolları üretecek araştırmalar yapmak, 

i) Kadın esnaf, sanatkarlar ve kadın girişimcilerle ilgili çalışmalar yapmak, 

j) Konfederasyon mensuplarına ve ailelerine yönelik sosyal, sağlık ve kültür alan
larında çalışmalar yapmak, 

k) Esnaf ve sanatkarlarca oluşturulan küçük sanayi siteleri, küçük sanat kooperatifle-
ri, sektörel dış ticaret şirketleri ve benzeri konularda çalışmalar yapmak, 

1) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Eğitim ve Planlama Müdürlüğü 
Madde 65 - Eğitim ve Planlama Müdürlüğü; bir müdür, bir müdür yardımcısı ile 

yeteri kadar uzman ve personelden oluşur. 

Eğitim ve Planlama Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır; 
a) 507 sayılı Kanun ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çerçevesinde, 

Konfederasyonun eğitim faaliyetlerini yürütmek, 
b) Çıraklık ve mesleki eğitime yönelik ihtiyaçların karşılanması hususunda yürütülen 

çalışmaların daha verimli hale gelmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, 
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c) Görevi ile ilgili çalışmaları yürütürken, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, 

d) Mesleki eğitim konusunda ihtiyaç duyulan alanlarda ulusal ve uluslararası nitelik
te projelerin geliştirilmesi ve başlatılmış olanların gerektiği gibi yürütülmesi için lüzum-
lu çalışmaları yapmak, 

e) Meslek standartları konusunda gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuru
tuşlarla işbirliği yapmak, 

0 Uluslararası Çalışma Örgütünün Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası 
Programı çerçevesinde projeler yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

g) Diğer ülkelerdeki mesleki eğitim faaliyetlerini ve gelişmeleri incelemek, 
değerlendirmek ve konu hakkında raporlar düzenlemek, 

h) Hizmetiçi eğitim programlarını hazırlamak, bu programların uygulanmasını 
sağlamak, alt teşkilatın düzenleyeceği hizmetiçi eğitim programlarında danışmanlık 
hizmeti vermek, 

ı) 507 sayılı Kanun ve 3308 sayılı Kanun kapsamında alt teşkilatın yapacağı eğitim 
çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, 

i) "Ahilik Kültürü Haftası" ve "Esnaflık Bayramı" kutlamaları çerçevesinde gerekli 
çalışmaları yürütmek, 

j) İcra planlarının hazırlanmasında, Konfederasyonun sorumlu ve ilgili olduğu ted
birlerle ilgili çalışmalara katılmak ve uygulamaları takip etmek, 

k) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Basın ve Yayın Müdürlüğü 
Madde 66 - Basın ve Yayın Müdürlüğü; bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir şef ile 

yeteri kadar uzman ve personelden oluşur. 
Bu Müdürlük Konfederasyon ile basın, yayın kuruluşları ve kamuoyu arasındaki 

karşılıklı ilişkileri düzenler, Konfederasyonun faaliyetlerini her türlü iletişim vasıtaları 
ile halka ve ilgililere duyurur. 

Basın ve Yayın Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 
a) Konfederasyonun yazılı ve sözlü basınla ilgili ilişkilerini düzenlemek, 
b) Konfederasyonca çıkarılacak her türlü yayının (dergi, kitap, broşür vb.) basım ve 

dağıtımını sağlamak, 

c) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Bilgi - İşlem Müdürlüğü 
Madde 67 - Bilgi-İşlem Müdürlüğü; bir müdür, bir şef ve yeteri kadar uzman ve per

sonelden oluşur. 
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Bu Müdürlük Konfederasyon ve bağlı kuruluşlarının, mevcut mevzuat çerçevesinde 
hizmetlerinin bilgisayar kullanılarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar, bilgiler 
toplar, tasnif eder ve istenildiğinde ilgililere takdim eder. Her yıl duyulan ihtiyaca göre 
kadro ilavesi yapılabilir. 

Bilgi - İşlem Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır: 

a) Konfederasyon hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak yürütülmesi için gerekli 
çalışmaları yapmak, 

b) Alt teşkilatta oluşturulacak, bilgisayar destekli hizmetlerle ilgili çalışmaları koor-
dine etmek, bilgisayar destekli hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve alt teşkilatta 
yaygınlaştırılması konusunda gerekli her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını yap
mak, 

c) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Müdürlüğü 

Madde 68 -Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Müdürlüğü; bir müdür, bir 
servis şefi ve yeterli sayıda personelden oluşur. Her yıl duyulan ihtiyaca göre kadro 
ilavesi yapılabilir. 

Bu Müdürlüğün başlıca görevleri şunlardır; 

a) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin; 507 sayılı Kanun, 24/11/ 1983 ta-
rihli ve 18231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil 
Gazetesi Yönetmeliği ile Sicil Gazetesi Komitesi kararlarına uygun şekilde yayınlan
masını ve dağıtımını sağlamak, 

b) Sicil Gazetesi Komitesinin sekreterya görevini yürütmek, 

c) Esnaf ve sanatkar sicili ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürüt-
mek, 

d) Esnaf ve sanatkar sicili konusundaki gelişmeler hakkında teşkilatı bilgilendirmek, 

e) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü 
Madde 69 - AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü; bir müdürle, görev alanında bilgi ve 

deneyim sahibi, yüksek okul mezunu, iyi derecede yabancı dil bilen yeterli sayıda uzman 
kişiden oluşur. 

Bu Müdürlüğün başlıca görevleri şunlardır; 

a) Yabancı ülkelerdeki, esnaf ve sanatkarlarla ilgili mevzuatı tetkik ve takip ederek, 
bunlardan Türkiye'de uygulanabilecek olanlar hakkında raporlar düzenlemek, 
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b) Öncelikle AB üyesi ülkelerin esnaf ve sanatkarlarla ilgili meslek kuruluşları olmak 
üzere gerektiğinde diğer ülkelerin de ilgili meslek kuruluşları ile irtibat sağlayarak, 
mesleki bilgiler edinmek, 

c) Ülke dışında ilişki içinde bulunduğumuz mesleki kuruluşların faaliyetlerini 
yerinde izlemek üzere esnaf ve sanatkar heyetlerinin yurt dışına iş seyahatlerinin orga
nizasyonunu yapmak, 

d) Konfederasyon adına, yurt dışındaki her türlü kurum ve kuruluşlarla temaslarda 
bulunarak, verilen talimatlar doğrultusunda ön protokol ve anlaşmaları hazırlamak, 

e) Yurt dışında icra edilecek her nevi faaliyetin planlanması, hazırlıkları ve koordi
nasyonunu yapmak, 

0 Yurt içinde ve yurt dışındaki konu itibarıyla dış ilişkileri ilgilendiren her nevi 
konuda projeler hazırlamak, projelerin planlanmasını, koordinasyonunu, toplantılarını 
yapmak, alınan kararları takip etmek, 

g) Yurtdışı irtibat bürolarının sekreterya hizmetlerini yürütmek, 

h) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

KOBİ Hizmet Merkezi Müdürlüğü 

Madde 70 - KOBİ Hizmet Merkezi Müdürlüğü; bir müdür ile görev alanında bilgi 
ve deneyim sahibi, yüksek okul mezunu, iyi derecede yabancı dil bilen yeterli sayıda 
uzman kişiden oluşur. 

KOBİ Hizmet Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lerin AB ülkeleri koşullarına uyumuna yönelik 
gerekli bilgi akışını sağlamak, sözkonusu ülkelerin deneyimlerinden yararlanmak, 

b) Yeni teknolojiler, pazarlama, organizasyon, iletişim yöntemleri, insan kay
naklarının kullanımı, mali analiz, kalite geliştirilmesi ve modernizasyon konularında 
esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti sun
mak, 

c) Esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lerin ihtiyaçları olan her türlü bilgiye ve bilgi kay
naklarına ulaşmalarını, mevcut bilgilerden yararlanmalarını ve en uygun bir şekilde kul
lanabilmelerini sağlamak, 

d) Esnaf ve sanatkarların yeniden yapılanmalarına yardım etmek ve karşılaşabile
cekleri sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak, 

e) Esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lerin kendi aralarında teknik, mali ve ekonomik 
işbirliğini araştırmak, gerekli organizasyonların yapılması için uygun ortamı oluştur
mak, benzer ihtiyaçları olan girişimciler arasında gerekli ortamı yaratarak, işbirliği 
olanaklarını geliştirmek, 
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f) İşletmeleri ortak çalışmaya teşvik etmek ve asgari hizmet ve ürün kalitesinin 
artırılmasının devamlılığını sağlamak, 

g) Esnaf ve sanatkarlarla KOBİ yöneticilerinin ve çalışanlarının aktivitelerini en 
verimli şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları konularda eğitilmelerini 
sağlamak üzere eğitim seminerleri organize etmek ve uygulamak, 

h) Bakanlığın koordinasyonu altındaki KOBİ çalışmalarına katılmak, 
ı) Esnaf ve sanatkarlarla KOBİ'lerin eğitim programlarından azami yarar 

sağlayarak, yeni stratejilere ve sistemlere uyumları için metodlar geliştirmek, 
i) Sunulacak olan danışmanlık hizmeti ve eğitim programlarında bilgi ve beceri

lerinden yararlanılmak üzere veri tabanı hazırlamak, kriterlerini belirlemek, 
j) Konfederasyona bağlı federasyon, birlik ve odalar ile işbirliği yaparak sektöre 

yönelik toplantı, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenlemek, 
k) Yurtdışında aynı amaca hizmet eden kurum, kuruluş ve tüzel kişiler ile işbirliği 

yaparak, edinilen bilgi ve deneyimlerin Türkiye'ye transfer edilmesini temin etmek ve 
bu alanlarda işletmelerin kendilerini geliştirmelerini sağlayıcı danışmanlık hizmeti sun
mak, 

1) Yurt içinde aynı alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarla bilgi teminini sağlayıcı 
işbirliği yapmak, 

m) İşbirliği içinde bulunulan yurtdışındaki uluslararası kuruluşlarla müştereken 
yürütülen projelerle ilgili olarak, Konfederasyon adına ikili çalışmaları yürütmek, 

n) Gerekli görülen durumlarda işletmeler arası ve yabancı kuruluşlarla yapılabilecek 
işbirliği protokollerinin koordinasyonunu sağlamak, 

o) KOBİ Hizmet Merkezinin her zaman ve ihtiyaç duyulan her alanda esnaf ve 
sanatkarın yanında olduğunun tanıtımını yapmak, 

ö) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Fon Müdürlüğü 
Madde 71 - Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fo

nu Müdürlüğü; bir müdür; teknik ve idari birim olmak üzere iki alt birimde görevli ye
terli sayıda şef, teknik eleman ve uzmandan oluşur. Teknik grupta, bir inşaatın kontrolü 
için gerekli teknik elemanlar, idari birimde ise Fon'un muhasebesi ve yazışmaları için 
gerekli elemanlar istihdam edilir. 

Fon Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır; 
a) 27/1271991 tarihli ve 21094 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konu

lan Esnaf ve Sanatkarların Meslek Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu 
Yönetmeliğinde öngörülen hizmetleri yürütmek, 
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b) Konfederasyon ve Fon yetkili organlarınca yapılması öngörülen, düşünülen veya 
karara bağlanan işletmeler üstü eğitim merkezlerinin; genel planlama, teknik uygulama, 
proje ve taslakları, teknik ve idari şartnameleri, sözleşme ve protokolleri içeren ihale 
dosyalarını hazırlamak, ihalesine karar verilen işler için ihale işlemlerini yürütmek, 

c) İnşaat safhasında, inşaatın her türlü kontrol hizmetlerini yürütmek, denetimini 
yapmak, yapılacak ara ve kesin hakedişleri kontrol etmek ve Yürütme Kuruluna sunarak 
alacağı talimata göre hareket etmek, ara ve kesin hakedişlerin bu kontrolden sonra 
ödemesinin yapılabilmesi için Fon Yürütme Kuruluna tevdi etmek, 

d) Konfederasyon ve alt teşkilatının eğitim bütçelerinin oluşturulup Konfederasyona 
intikalini sağlamak, 

e) Alt teşkilatın, eğitim bütçesinden harcama yapmak üzere Fon'a yapacakları 
başvuruların Yönetim ve Yürütme Kurullarında değerlendirilmesini müteakip alınan 
kararların yazışmalarını yapmak, 

f) Fon'un sekreterya hizmetlerini yürütmek, muhasebe işlemlerini yapmak ve Fon'un 
hesaplarını Denetim Kurulu'nun yapacağı denetime hazır bulundurmak, 

g) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 
Fon Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi gereken inşaat kontrollüğüne ilişkin 

hizmetlerden bir kısmı veya tamamı Fon Yönetim veya Yürütme Kurulunca bu konuda 
teknik bilgi sahibi ve uzman kişi veya kurumlara sözleşme ile devredilebilir. 

Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü 
Madde 72 - Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğü; bir müdür, bir şef ve yeterli sa

yıda uzman ve personelden oluşur. Her yıl duyulan ihtiyaca göre kadro ilavesi yapılabi
lir. Bu Müdürlükçe, oda, birlik ve federasyonlar aracılığı ile yürütülen çalışmalara des
tek olunmak suretiyle Konfederasyonca yürütülen hizmetlerin daha verimli hale getiril
mesini hedefleyen çalışmalar yürütülür. 

Teşkilat ve İlgili Kuruluşlar Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 
a) Konfederasyona bağlı birlik ve federasyonların düzenli bir şekilde teşkilatlan

malarını sağlamak, 

b) İlgili bakanlıklar ve diğer kuruluşların oda, birlik ve federasyonlar hakkında talep 
edecekleri bilgileri hazırlamak ve genel sekreterliğin onayıyla ilgili kuruluşlara iletmek, 

c) Konfederasyona bağlı oda, birlik ve federasyonların çalışmaları hakkında ortaya 
çıkan konularda değerlendirmeler yapmak, raporlar hazırlamak, 

d) Konfederasyona ait iştirak, şirket ve benzeri bağlı, ilgili kuruluşlarla ilişkileri 
yürütmek, 

e) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
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Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Madde 73 - Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; bir müdür ile yeteri kadar 

uzman ve personelden oluşur. 
Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün başlıca görevleri şunlardır; 
a) Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek, 
b) Konfederasyonun halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, 
c) Konfederasyon tarafından yapılacak yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve ziyaretlere 

ilişkin olarak göreviyle ilgili konularda hazırlıkları yapmak ve uygulamak, 

d) Konfederasyonun düzenleyeceği ulusal ve uluslararası toplantılarda diğer birim
lerle işbirliği yaparak görev alanına giren konularda gerekli hazırlıkları yapmak ve uygu
lamak, 

e) Teşkilat yönetici ve mensuplarının Ankara'daki işlerinin takibinde ve problem
lerinin çözümünde kendilerine yardımcı olmak, 

0 Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Tüketici Şikayetlerini İnceleme ve Değerlendirme Müdürlüğü 
Madde 74 - Tüketici Şikayetlerini İnceleme ve Değerlendirme Müdürlüğü; bir 

müdürle, yeteri kadar uzman ve personelden oluşur. 
Tüketici Şikayetlerini İnceleme ve Değerlendirme Müdürlüğü'nün başlıca görevleri 

şunlardır: 

a) Çeşitli kurum, kuruluş veya kişiler tarafından yapılan şikayete konu mal veya 
hizmeti sunan kişinin teşkilat üyesi olup olmadığını tespit etmek ve konuyu, çözüm
lenebilmesini temin etmek üzere, esnaf ve sanatkarın bağlı olduğu esnaf ve sanatkarlar 
odaları birliklerine bildirmek, 

b) Esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ve federasyonları bünyelerinde oluşturula
cak benzer birimlerle koordinasyonu sağlayarak tüketici şikayetlerinin en kısa sürede 
çözümlenebilmesini sağlamak, 

c) 507 sayılı Kanun kapsamında tüketicileri koruyucu çalışmaları yürütmek, 

d) Disiplin kurullarının çalışmaları içerisinde yer alan tüketici şikayetleriyle ilgili 
konularda bu kurullara yardımcı olmak, 

e) Esnaf ve sanatkarlar oda ve birliklerinin 4077 sayılı"Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun'un" uygulamalarıyla ilgili karşılaşabilecekleri hususlarda, 
Konfederasyon'un konu ile ilgili birimleriyle koordinasyon sağlayarak bilgi vermek, 

f) Teşkilat üyelerinin "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında 
karşılaşabilecekleri anlaşmazlıklarda çözüm yolları ile ilgili bilgi vermek. 

g) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 
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Sosyal İşler Müdürlüğü 
Madde 75 - Sosyal İşler Müdürlüğü; bir müdürle, bir müdür yardımcısı, bir şef ve 

yeteri kadar uzman ve memurdan oluşur. 
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün başlıca görevleri şunlardır: 

a) Konfederasyon sosyal tesislerinin kurulması, yönetimi, bakımı, onarımı ile ilgili 
hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

b) Konfederasyon yemekhanesinde çıkarılan tabldot hizmetlerini yerine getirmek, 
c) Konfederasyon tarafından düzenlenecek sosyal faaliyetleri organize etmek, 
d) Genel sekreterce verilecek diğer görevleri yapmak. 

Yeni Müdürlükler İhdas Edilmesi 

Madde 76 - Genel Sekreterin teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlıktan alınacak 
izin üzerine ve Genel Kurul veya Başkanlar Kurulu onayıyla yeni müdürlükler ihdas 
edilebilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 77 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar ile açıklık bulunmayan 
hallerde Bakanlıkça yürürlüğe konulacak tebliğ hükümleri ve talimatlara göre işlem 
yapılır. 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

Madde 78 - Bu Yönetmelikle, 3/11/1973 tarihli ve 14701 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârları Konfederasyonu'nun Çalışma Tarz ve 
Esaslarını Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 79 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 80 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 
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Tebliğ 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Mecburi Standard Tebliği 

(Tebliğ No: ÖSG - 98/88-89) 

Madde 1 — 22/1/1996 tarihli ve 22531 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 95/121-

122 sayılı Tebliğ ile revize edilerek mecburi uygulamaya konulan TS 267 "Güç Transforma

törleri" standardı yerine Türk Standardları Enstitüsünce aşağıdaki şekilde yeniden hazırlanan 

TS 267 E N 60076-1 "Güç Transformatörleri-Bölüm 1: Genel" standardı Resmî Gazete'de ya

yımı tarihinden itibaren 6 ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak 

ve bu tarihten itibaren eski metin uygulamadan kaldırılacaktır. 

Madde 2 — Adı geçen standardn kapsamında mal imal eden ve satanların standard hü

kümlerine uymaları gerekmektedir. 

Madde 3 — Bu standarda ait hükümler 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 ta

r ihl i ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Kanunlara göre Bakanlığımızca uygula

nacaktır. 

ICS 29.180 TÜRK STANDARDI TS 267 EN 60076-1/Mart 1996 

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ - B Ö L Ü M 1: G E N E L 

1 - K A P S A M VE İ Ş L E T M E ŞARTLARI 

1.1 - K A P S A M 
Bu standard, aşağıda yazılı bulunan küçük ve özel transformatörler dışında kalan üç fazlı ve bir fazlı güç 
transformatörlerine (ototransformatörler dahil) uygulanır: 
- Beyan gücü 1 kVA'dan küçük bir fazlı transformatörler ve 5 kVA'dan küçük üç fazlı transformatörler, 
- Ölçü transformatörleri, 
- Statik dönüştürücü (konverter) transformatörleri, 
- Tekerlekli taşıllara monte edilmiş transformatörler. 
- Yol verme transformatörleri, 
- Deney transformatörleri, 
- Kaynak transformatörleri. 

Transformatörlerin bu kategorileri için IEC Standardları bulunmaması durumunda, IEC 60076-1'' tamamen 
veya kısmen uygulanabilir. 

Kendi standardları bulunan güç transformatörlerinin ve reaktörlerin bu kategorileri için bu standard ancak 
diğer standardlarda özellikle karşılıklı olarak atıf yapıldığı ölçüde uygulanabilir". 

1) Bu standardda sözü edilen Uluslararası Standardların karşılığı olan Türk Standardları Ek MA'da 
verilmiştir. 

* Bu standardlar, kuru tip transformatörler için IEC 726, reaktörler (endüklans bobinleri) için IEC 289, cer 
transformatörleri için IEC 310 ve statik konverter transformatörleri için IEC 61376-1 mevcuttur. 
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Bu standardın muhtelif yerlerinde, belirtilen veya tavsiye edilen bir "anlaşma" ilgili veya ilâve tekniK 
çözümler ile sonuçlandırılmalıdır. Bu gibi anlaşmalar, imalâtçı ile alıcı arasında yapılmalıdır. Bu maddeler, 
tercihen başlangıçta ortaya konmalı ve bu anlaşmalar sözleşme teknik şartnanesinde bulunmalıdır. 

1.2 - İ Ş L E T M E Ş A R T L A R I 

1.2.1 - Normal İşletme Şartları 
Bu standardda, transformatörün aşağıdaki şartlarda kullanılması için ayrıntılı kurallar verilmiştir: 
a) Yükselti (Rakım) 
işletme yüksekliği, deniz seviyesinden 1000 m'yi (3300 ft) aşmayan yüksekliktir. 

b) Ortam Hava Sıcaklığı ve Soğutma Ortamı 
Ortam hava sıcaklığı -25°C'nin allında ve +40<,C'nin üstünde olmamalıdır. Su soğutmalı transformatörlerde 
soğutma suyu sıcaklığı girişle +25cC'yi aşmamalıdır. 

Soğulma ile ilgili ilâve sınırlamalar: 
- Yağlı transformatörlerde IEC 76-2. 
- Kuru tip transformatörlerde IEC 726. 

c) Besleme Geriliminin Dalga Biçimi 
Besleme geriliminin dalga biçimi, yaklaşık sinüs biçimli olmalıdır. 

NOT - Bu kural, normal olarak şehir besleme sistemlerinde kritik değildir, fakat kayda değer derecede 
konverter yükü büyük olan tesisatlarda dikkate alınması gerekebilir. Bu gibi durumlarda alışılmış bir 
kural olarak deformasyon, toplam harmonik içeriği % 5'i ve çift sayılı harmonik içeriği de % 1'i 
geçmemelidir. Ayrıca, yük kayıpları ve sıcaklık artışı için akım harmoniklerinin önemine dikkat 
edilmelidir. 

d) Üç Fazlı Besleme Geriliminin Simetrisi 
Üç fazlı transformatörlerde, üç fazlı besleme gerilim sistemi yaklaşık olarak simetriktir. 

e) Tesisatın Bulunduğu Çevre 
Tesisatın bulunduğu çevrenin kirlilik derecesi (IEC 137 ve IEC 815'e bakınız) transformatör geçiş izolatörleri 
(busingleri) ve transformatörün kendisinin dış yalıtım ile ilgili olarak özel bir dikkati gerektirmez. 

Deprem etkisine maruz kalmayan bir çevre olmalı aksi takdirde tasarımda özel dikkat gerekir (Zemindeki 
ivme seviyesi a 0 > 2 m/s 2 ,nin altında olduğunda bu durum var sayılır)". 

1.2.2 - Al ış ı lmamış İşletme Şartları İçin Önlem 
Transformatörün tasarımında özel dikkati gerektiren alışılmamış şartlar, istekle ve siparişte belirtilmelidir. 
Bunlar örnek olarak yüksek yükselti, aşırı yüksek veya düşük sıcaklık, tropik nem. deprem etkinliği, şiddetli 
kirlenme, alışılmamış gerilim veya yük akımı dalga biçimleri ve kesintili yükleme gibi etkenler olabilir. 
Ayrıca, yükleme, taşıma, depolama ve tesis şartları, ağırlık veya yer sınırlamaları gibi şartlarla da ilgili 
olabilir (Ek A'ya bakınız). 
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Beyan değerleri ve deneme için ek kurallar aşağıdaki standardlarda verilmiştir: 
- Yüksek ortam sıcaklığında veya yüksek yükseltide sıcaklık artışı ve soğulma: Yağlı transformatörler için 

IEC 76-2 ve kuru tip transformatörler için IEC 726, 
- Yüksek yükseltide dış yalıtım: Yağlı transformatörler için IEC 76-3 ve IEC 76-3-1 ve kuru tip 

transformatörler için IEC 726. 

2 - ATIF YAPILAN S T A N D A R D L A R 
Bu standardda atıf yapılan standardların atıf yapılan madde hükümleri, bu standardın hükümleri sayılır. Atıf 
yapılan standardın yayımı tarihinde yürürlükteki baskısı geçerlidir. Ancak bütün standardların zamanla tadil 
veya revizyona tabi tutulması söz konusu olduğundan, ilgililer aşağıda verilen standardların en yeni 
baskılarını kullanma olanaklarını araştırmaya özen göstermelidir Bütün standardların en yeni baskıları 
TSE'den temin edilebilir. 

IEC 60050 (421): 1990 International Etectrotechnıcal Vocabulary - Chapter 421: Power Transformers and 
- Reaclors 

Elektroteknikle Kullanılan Terimler ve Tarifleri - AH Bölüm 421 - Güç 
Transformatörü ve Reaktörler 

IEC 60068-3-3: 1991 Environmental Testing - Part 3: Guidance, Seismic Test Methods for Equipments 
Çevresel Deneme - Bölüm 3. Cihazlar İçin Sismik Deney Metotları Kılavuzu 

IEC 60076-2: 1993 Power Transformers - Part 2: Temperature Rise 
Güç Transformatörleri - Bölüm 2: Sıcaklık Artışı 

IEC 60076-3: 1980 Power Transformers - Part 3: Insulation Levels and Dielectric Tests 
Güç Transformatörleri - Yalıtım Seviyeleri ve Dielektrik Deneyler 

IEC 60076-3-1: 1987 Power Transformers - Part 3.1: Insulalion Levels and Dielectric Tests. External 
Clearances in Air 
Güç Transformatörleri - Bölüm 3.1: Yalıtım Seviyeleri ve Dielektrik Deneyler -
Havadaki Dış Yalıtma Aralıkları 

IEC 60076-5 Power Transformers - Part 5: Ability ID Withstand Short Circuit 
Güç Transformatörleri - Bölüm 5: Kısa Devreye Dayanım Yeteneği 

IEC 60137: 1995 Bushings for Alternating Vollages Above 1000 V 
1000 Volttan Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçil İzolatörleri (Buşingler) 

IEC 60354:1991 Loading Guide for Oil - Immersed Power Transformers 
Yağlı Güç Transformatörlerini Yükleme Kuralları 

IEC 60529: 1989 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) 
Mahfazaların Sağladığı Koruma Dereceleri (IP Kodu) 

• IEC 60068-3-3-'e bakınız. 
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IEC 60551: 1987 Determination of Transformer and Reactor Sound levels 
Transformatör ve Reaktör Ses Seviyelerinin Tayini 

IEC 60606 Application Guide for Power Transformers 
Güç Transformatörleri İçin Uygulama Kılavuzu 

IEC 60726: 1982 Dry - Type Power Transformers 
Güç Transformatörleri - Kuru Tip 

IEC 60815: 1986 Guide for the Selection of Insulators in Respect of Polluted Condilions 
Kirlenme Şartlarına Göre İzolatör Seçimi İçin Kılavuz 

IEC 60905: 1987 Loading Guide for Dry • Type Power Transformers 
Transformatörler - Kuru Tip Transformatörler için Yükleme Kılavuzu 

ISO 3: 1973 Prelered Numbers - Series of Prefered Numbers 
Standard Sayılar - Standard Sayı Serileri 

ISO 9001: 1987 Quality Syslems - Model for Quality Assurance in Design / Devolopmenl. 
Production, Inslallation and Servicing 
Nitelik Sistemleri - Tasarım / Geliştirme, İmalat. Tesisat ve Servis Verme İçin 
Model 

3 - TARİFLER 
Bu standardın amacına uygun olarak aşağıdaki tarifler uygulanır. Diğer terimler için, elektroteknikte 
kullanılan terimler ve tarifleri standardında bunlara atfedilen anlamlar kullanılır. 

3.1.1 - Güç Transformatörü 
Elektrik enerjisinin taşınması için bir alternatif gerilim ve akım sistemini, genellikle farklı değerde ve aynı 
frekansta başka bir gerilim ve akım sistemine elektromanyetik endüksiyon yoluyla dönüştüren iki veya daha 
çok sargısı bulunan statik bir cihazdır (IEV 421-01-01, değiştirilmiş). 

3.1.2 - Ototransformatör 
Ortak bir bölümü bulunan en az iki sargılı bir transformatördür [IEV 421-01-11). 

3.1.3 - Gerilim Ekleme-Çıkarma (Booster) Transformatörü 
Sistemin gerilimini değiştirmek ve/veya fazını kaydırmak için bir devreye seri olarak bağlanması amaçlanan 
bir sargısı ve enerjilenen diğer bir sargısı bulunan bir transformatördür [IEV 421-01-12. değiştirilmiş). 

3.1.4 - Yağlı Transformatör 
Manyetik devresi ve sargıları yağ içine daldırılmış bulunan bir larnsformatördür [IEV 421-01-14). 

NOT - Bu standardın amacına uygun yalıtıcı her hangi bir sıvı, mineral yağ veya diğer bir ürün, yağ olarak 
- kabul edilebilir. 

3.1.5 - Kuru Tip Transformatör 
Manyetik devresi ve sargıları yalıtıcı bir sıvıya daldırılmamış olan bir transformatördür [IEV 421-01-16). 

3.1.6 - Yağ Koruma Sistemi 
Yağlı transformatörde yağın termik genleşmesine karşılık olan hacmi sağlayan bir sistemdir. Yağın dış hava 
ile teması bazen azaltılabilir veya engellenebilir. 

3.2 - BAĞLANTI UÇLARI V E N Ö T R NOKTASI 

3.2.1 - Bağlantı Ucu 
Bir sargıyı dış iletkenlere bağlamak için amaçlanan iletken elemandır. 

Bir transformatörün ototransformatör biçiminde bağlı olmadığını ifade etmek gerektiğinde, ayrı sargılı 
transformatör veya çift sargılı transformatör gibi terimler kullanılır. 

3.1 - G E N E L 
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3.2.2 - Hat Bağlant ı Ucu 
Bir şebekenin hat iletkenine bağlanması için kullanılan bağlantı ucudur [IEV 421-02-01). 

3.2.3 - Nötr Bağlant ı Ucu 

a) Üç Fazlı Transformatör lerde ve Bir Fazlı Transformatörlerden Meydana Getirilen Üç Fazlı 
Transformatör lerde Nötr Bağlantı Ucu 
Yıldız bağlı veya zikzak bağlı sargının nötr noktasına bağlanan bağlantı ucu veya uçlarıdır. 

b) Bir Fazlı Transformatör lerde Nötr Bağlantı Ucu 
Bir fazlı transformatörlerin nötr bağlantı ucu, bir şebekenin nötr noktasına bağlanması amaçlanan 
bağlantı ucudur [IEV 421-02-02. değiştirilmiş). 

3.2.4 - Nötr Noktası 
Simetrik bir gerilim sisteminin normal olarak sıfır potansiyelde olan noktasıdır. 

3.2.5 - Karşıl ık Olan Bağlantı Uçları 
Bir transformatörün farklı sargılarının aynı harfle veya karşılığı sembolle işaretlenmiş bağlantı uçlarıdır 
(IEV 421-02-03). 

3.3 - SARGILAR 

3.3.1 - Sargı 
Transformatöre tahsis edilen gerilimlerden birine ait elektrik devresini teşkil eden sarımlar topluluğudur. 

NOT - Üç fazlı bir transformatörde "sargı", faz sargılarının konbinasyonudur (Madde 3.3.3'e bakınız) 
[IEV 421-03-01, değiştirilmiş). 

3.3.2 - Basamak Uçlu Sargı 
Basamak uçlu sargı, etkin sarım sayısının basamaklı olarak değiştirildiği sargıdır. 

3.3.3 - Faz Sargısı 
Üç fazlı bir sargının bir fazını teşkil eden sarımlar topluluğudur. 

NOT - "Faz sargısı" terimi, belli bir bacaktaki bütün bobinler topluluğunu belirtmek için kullanılmamalıdır 
[JEV 421-03-02, değiştirilmiş]. 

3.3.4 - Yüksek Gerilim Sargısı 
Beyan gerilimi en yüksek olan sargıdır [IEV 421-03-03] 

3.3.5 - Alçak Gerilim S a r g ı s ı 1 

Beyan gerilimi en düşük olan sargıdır. 

NOT - Bir gerilim ekleme - çıkarma (booster) transformatöründe daha düşük beyan gerilimli sargı, daha 
yüksek yalıtım seviyesinde olabilir. 

3.3.6 - Ara Gerilim S a r g ı s ı ' 
Çok sargılı bir transformatörde en yüksek ve en düşük sargı beyan gerilimleri arasında bir ara beyan gerilimi 
olan sargıdır [IEV 421-03-05], 

3.3.7 - Yardımcı Sargı 
Transformatörün beyan gücüne göre yalnızca küçük bir yük için amaçlanan bir sargıdır [IEV 421-03-08). 

* İşletme sırasında, besleme kaynağından aktif güç çeken sargı, "primer sargı ve yüke aktif güç veren 
sargı da "sekonder sargı" olarak adlandırılır. Bu terimlerin, daha yüksek beyan gerilimi bulunan sargılarla 
ilgili olarak önemi yoktur ve aktif enerjinin akış yönünü açıklayan şart dışında kullanılmamalıdır. 
Sekonder sargıdan çoğu kez beyan gücünden daha küçük değerde olan transformatördeki ilâve bir sargı 
ekseriya tersiyer sargı olarak adlandırılır (Madde 2.3 8). 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43 



Sayfa : 44 RESMÎ G A Z E T E 13 Eylül 1998 - Sayı : 23462 

3.3.8 - Dengeleme Sargısı 
Yıldız- yıldız bağlı veya yıldız-zikzak bağlı bir transformatörde, bu transformatörün sıfır bileşen empedansını 
azaltmak için kullanılan üçgen bağlı ilâve bir sargıdır (Madde 3.7.3) [IEV 421-03-09, değiştirilmiş]. 

NOT - Bir sargı, yalnızca bir dış devreye üç fazlı bağlanması amaçlanmamışsa, bir dengeleme sargısı 
olarak kabul edilir. 

3.3.9 - Ortak Sargı 
Ototransformatör sargılarının ortak bölümüdür [IEV 421-03-10. değiştirilmiş], 

3.3.10 - Seri Sargı 
Bir devreye seri bağlanması amaçlanan bir ototransformatörün veya bir gerilim ekleme - çıkarma 
larnsformatörünün sargı bölümüdür (IEV 421-03-11). 

3.3.11 - Enerjileyen Sargı 
Bir ekleme-çıkarma transformatörünün seri sargıya güç temin etmek üzere amaçlanan sargısıdır 
(IEV 421-03-12]. 

3.4 - B E Y A N D E Ğ E R L E R İ 

3.4.1 - Beyan Değeri 
Bir transformatörün beyan değeri, bu standardda belirtilen şartlarda çalışmasını belirleyen ve imalâtçının 
belirttiği garantilere ve deneylere dayalı olarak imalâtçı tarafından beyan edilen sayısal değerlerdir. 

3.4.2 - Beyan Değeri Büyüklükleri 
Beyan değeri büyüklükleri, gerilim, akım vb. elektriksel büyüklüklerin beyan edilen sayısal değerleridir. 

NOT 1 - Basamak uçlu transformatörlerde başkaca belirtilmedikçe, beyan değeri büyüklükleri ana basamak 
ucu ile ilgilidir (Madde 3.5.2'ye bakınız). Diğer özel basamak uçları ile ilgili benzer anlamdaki 
karşılık büyüklükler, basamak ucu büyüklükleri olarak anılır. 

NOT 2 - Başkaca belirtilmedikçe, gerilimler ve akımlar daima etkin değerler olarak ifade edilir. 

3.4.3 - Bir Sargının Beyan Gerilimi (U,) 
Basamak ucu bulunmayan sargının veya basamak ucu ana basamak ucuna bağlı bulunan basamak uçlu bir 
sargının bağlantı uçları arasına uygulanacak veya boşla elde edilmesi islenen gerilimdir (Madde 3.5.2). Üç 
fazlı bir sargıda hal bağlantı uçları arası gerilimidir. (IEV 421-04-01. değiştirilmiş). 

NOT 1 - Sargıların birine beyan değerindeki gerilim uygulandığında, bütün sargıların boştaki beyan 
gerilimleri aynı anda görülür. 

NOT 2 - Üç fazlı yıldız biçiminde bağlı bir grup meydana getirmek üzere amaçlanan bir fazlı 
transformatörlerde, bir sargının beyan gerilimi, faz arası geriliminin ile bölünen, örnek olarak 
U, = 4 0 0 / ^ 3 kV ifadesidir. 

NOT 3 - Açık bir sargı olarak tasarımlanan üç fazlı bir gerilim ekleme çıkarma transformatörünün seri 
sargısında (Madde 3 10.5) beyan gerilimi, sargı yıldız bağlı imiş gibi meselâ U, = 23/-/3 kV 
şeklinde gösterilir. 

3.4.4 - Beyan Gerilimi Çevirme Oranı 
Bir sargının beyan geriliminin, daha düşük veya eşil beyan gerilimli olan ilgili diğer sargının beyan gerilimine 
oranıdır [IEV 421-04-02, değiştirilmiş]. 

3.4.5 - Beyan Frekansı (ff) 
Beyan frekansı, transformatörün çalışmak üzere tasarımlandığı frekanstır [IEV 421-04-03, değiştirilmiş). 

3.4.6 - Beyan Gücü (S,) 
Sargının beyan gerilimi ile beraber beyan akımını belirleyen, sargıya tahsis olunan görünen gücün 
konvansiyonel değeridir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44 



13 Eylül 1 9 9 8 - S a y ı : 23462 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 45 

NOT 1 - Her iki sargısı aynı beyan gücünde olan iki sargılı bir transformatörün gücü, tarif gereğince 
transformatörün tamamının beyan gücüdür. 

NOT 2 - Çok sargılı bir transformatörde bütün sargıların (ayrı sargılar oto transformatör şeklinde bağlı 
olmamak üzere) beyan değerlerinin aritmetik toplamının yarısı, iki sargılı bir transformatör ile 
karşılaştırılarak onun fizikî boyutu hakkında kabaca bir tahmin verir. 

3.4.7 - Beyan Akımı (I,) 
Sargının beyan gücü S, ve beyan gerilimi U,'den elde edilen sargı hat bağlantı ucundan geçen akımdır. 

NOT 1 - Üç fazlı bir sargı için beyan akımı: 

olarak verilir. 

NOT 2 - Üç fazlı bir grup oluşturmak üzere üçgen bağlanması amaçlanan bir fazlı larnsformatör sargılarında 
beyan akımı, hat akımını V3'e bölerek belirlenir, örnek olarak; 

500 
I, = —f=- A'dır. 

3.5 - B A S A M A K UÇLARI 

3.5.1 - Basamak Ucu 
Basamak uçlu sargısı bulunan bir transformatörde bu sargının belirli bir bağlantısı, basamak uçlu sargıda 
belli bir etkin sarım sayısını ve bunu takiben bu sargı ile sabit sarım sayılı sargı arasında belli bir sarım 
oranını temsil eden uçtur. 

NOT - Basamak uçlarından birisi ana basamak ucudur ve diğer basamak uçları, bunlara karşılık olan 
basamak ucu faktörleri ile ana basamak ucuna bağlı kalarak belirlenir. 

3.5.2 - Ana Basamak Ucu 
Ana basamak ucu, beyan değerlerine karşılık olan basamak ucudur |IEV 421-05-02). 

3.5.3 - Basamak Ucu Faktörü (Belli Bir Basamak Ucuna Karşılık Olan) 
Bir oran olup U a AJ, (basamak ucu faktörü) veya 100 U a /U, (yüzde olarak ifade edilen basamak faktörü) 
şeklinde verilir. 

Burada: 
U, = Sargının beyan gerilimi (Madde 3.4.3'e bakınız). 
U« = Basamak uçsuz sargıya uygulanan beyan gerilimi ve söz konusu basamak ucu ile ilgili olarak sargının 

bağlantı uçlarında boşla meydana gelen gerilim 
dir. 

NOT - Bu tarif, gerilim ekleme-çıkarma transformatörünün (Madde 3.3.1) seri sargısına uygun düşmez. Bu 
durumda yüzde olarak gösterilişi, enerjileyen sargının veya ilgili şebeke transfmatör sargısının 
gerilimine göre vermek gerekir (IEV 421-05-03, değiştirilmiş]. 

3.5.4 - Artı Basamak Ucu 
Artı basamak ucu, basamak ucu faktörü 1'den büyük olan basamaktır (IEV 421-05-04). 

3.5.5 - Eksi Basamak Ucu 
Basamak ucu faktörü 1'den küçük olan basamaktır |IEV 421-05-05). 

3.5.6 - Basamak Ucu Adımı 
İki komşu basamak ucu faktörlerinin arasındaki fark olup yüzde olarak ifade edilir [IEV 421-05-06). 
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3.5.7 - Basamak Ucu Aral ığı 
"100" değerine göre yüzde olarak ifade edilen basamak ucu faktörünün değişim aralığıdır. 

NOT - Bu faktör, 100 + a'dan 100 - b'ye kadar değişirse, basamak ucu aralığının + % a, - % b veya a = b 
ise ± % a olarak ifade edilir [IEV 421-05-07). 

3.5.8 - Basamak Ucu Gerilim Çevirme Oranı (Bir Çift Sargı İçin) 
Beyan gerilimi oranının: 
- Yüksek gerilim sargısı olması durumunda basamak uçlu sargının basamak ucu faktörü ile çarpımına, 
- Alçak gerilim sargısı olması durumunda; basamak uçlu sargının basamak ucu faktörü ile bölümüne eşil 

olan oranıdır [IEV 421-05-08). 

N O T - Beyan gerilim oranı, tarif gereğince en az 1'e eşil olduğunda; basamak ucu gerilim oranı, beyan 
gerilim oranı 1'e yakın iken belirli basamak ucu için 1'den küçük olabilir. 

3.5.9 • Basamak Ucu Rejimi 
Basamak ucu rejimi, ana basamaktan başka basamak uçlarına, beyan büyüklüklerine benzer tahsis edilmiş 
sayısal değerlerdir (Madde 5'e ve IEC 606'ya bakınız) (IEV 421-04-01, değiştirilmiş). 

3.5.10 - Basamak Ucu Büyüklükler i 
Basamak ucu büyüklükleri, belirli bir basamak ucu (ana basamak ucundan başka) için verilen sayısal 
değerlerdir. 

NOT 1 - Basamak ucu büyüklükleri transformatörde yalnız basamak uçlu sargı için değil herhangi bir sargı 
için de vardır (Madde 5.2 ve Madde 5.3'e bakınız). 

Basamak ucu büyüklükleri: 
- Basamak ucu gerilimi (beyan gerilimine benzer, Madde 3.4.3), 
- Basamak ucu gücü (beyan gücüne benzer. Madde 3.4.6), 
- Basamak ucu akımı (beyan akımına benzer, Madde 3.4.7) [IEV 421-0-10, değiştirilmiş], 
dir. 

3.5.11 - Tam Güç Basamak Ucu 
Tam güç basamak ucu, beyan gücüne eşil olan basamak ucudur [IEV 421-05-14] 

3.5.12 - Azalt ı lmış Güç Basamak Ucu 
Azaltılmış güç basamak ucu, beyan gücünden küçük olan basamak ucudur (IEV 421-05-15). 

3.5.13 - Yükte Basamak Değiştirici 
Yükle basamak değiştirici, transformatör enerjili iken veya yüklü iken sargı bağlantısının basamak ucunu 
işletmeye uygun olarak değiştiren bir cihazdır [IEV 421-11-01). 

3.6 - KAYIPLAR V E BOŞTAKİ AKIM 

NOT - Başka bir basamak ucu özellikle belirtilmedikçe, değerler ana basamak ucu ile ilgilidir. 

3.6.1 - Boştaki Kayıp 
Boştaki kayıp, diğer sargının veya sargıların açık devre olması durumunda, bir sargının bağlantı uçlarına 
beyan frekansındaki beyan gerilimi uygulandığında şebekeden çekilen aktif güçtür (IEV 421-06-01, 
değiştirilmiş). 

3.6.2 - Boştaki Akım 
Boştaki akım, diğer sargının veya sargıların açık devre olması durumunda, beyan frekansında beyan 
gerilimi (basamak ucu gerilimi) uygulandığında şebekeye bağlı olan sargının hal bağlantı ucundan geçen 
akımdır. 

NOT 1 - Üç fazlı bir transformatörde değer, üç fazdaki akım değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. 

NOT 2 - Bir sargının boştaki akımı, çoğu kez bu sargının beyan akımının bir yüzdesi olarak belirtilir. Çok 
sargılı transformatörlerde bu akım, beyan gücü en büyük olan sargının beyan akımının yüzdesi 
olarak belirtilir; [IEV 421-06-02, değiştirilmiş). 
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3 . 6 . 3 - Y ü k Kaybı 
Sargılardan birinin bağlantı uçları kısa devre ve geri kalan sargılar varsa, açık devre iken beyan frekansında 
ve sargı çifti ile ilgili referans sıcaklıkla (Madde 10.1'a- bakınız), ilgili diğer sargının bağlantı uçlarından 
beyan akımının (basamak ucu akımı) geçmesi durumunda devreden çekilen etkin güçtür. 

NOT 1 - İki sargılı bir transformatörde yalnızca bir sargı kombinasyonu ve bir yük kaybı değeri vardır. Çok 
sargılı bir transformatörde, farklı iki sargı kombinasyonuna karşılık olan muhtelif yük kaybı 
değerleri vardır (IEC 606'nın Madde 6'sına bakınız). Komple bir transformatörde birleşik bir yük 
kaybı değeri, belirtilen sargı yük kombinasyonu ile ilgilidir. Genellikle, çoğu kez bu değer deneyde 
doğrudan ölçme ile elde edilmeyebilir. 

NOT 2 - Sargı çiftinin sargılarının beyan gücü farklı olduğunda, yük kaybı daha küçük olan beyan güçlü 
sargıdaki beyan akımına göre verilir ve bu durumda referans güç belirtilmelidir. 

3.6.4 - Toplam Kayıplar 
Boştaki kayıp ile yük kaybının toplamıdır. 

N O T - Yardımcı tesisin tüketim güçü toplam kayıplara dahil değildir ve bu, ayrıca belirtilmelidir 
[IEV 421-0-05, değiştirilmiş). 

3.6.5 - Toplam Harmonik Distorsiyon Faktörü 

3.7 - KISA D E V R E EMPEDANSI V E GERİLİM DÜŞÜMÜ 

3.7.1 - Bir Çift Sargının Kısa Devre Empedansı . 
Bir çift sargının bir tanesinin bağlantı uçları arasındaki eş değer seri empedans, diğer sargının bağlantı 
uçları kısa devre iken ve ilâve sargılar varsa; bunlar açık devre olarak beyan frekansında ve referans 
sıcaklıkta Z = R + JX ohm'dur. Üç fazlı bir transformatörde empedans. faz empedansı (eş değer yıldız bağlı) 
olarak ifade edilir. 

Basamak uçlu sargısı bulunan bir transformatörde kısa devre empedansı belli basamak ucu ile ilgilidir. 
Başkaca belirtilmedikçe bu basamak ana basamak ucu olarak kabul edilir. 

NOT - Bu büyüklük bağıl olarak boyutsuz şekilde aynı çift sargının referans empedans Z „ in z gibi bir kesin 
olarak ifade edilir. Kısa devre empedansının yüzde olarak gösterilişi: 

Burada; 

U, 
H 

: n'yinci harmoniğin gerilim şiddeti, 
: Ana dalganın gerilim şiddeti, 
: Bu standardın amacına uygun olarak uygulamada bu sayı 7 olarak alınabilir. 

i = 100 z 
Z,«r 

S, 

(Bu formül üç fazlı ve bir fazlı transformatörlerin her ikisi için geçerlidir). 

U 
S, 

: Sargının Z ve Zm'ine ait (beyan perilimi veya basamak ucu gerilimi) gerilimdir. 
: Beyan gücünün referans değeridir: 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 47 



Sayfa : 48 RESMÎ G A Z E T E 13 Eylül 1 9 9 8 - S a y ı : 23462 

Bağıl değer, aynı zamanda kısa devre ölçmesi sırasında ilgili beyan akımının (veya basamak ucu 
akımı) geçmesine sebep olan uygulanan gerilim ile beyan gerilimi (veya basamak ucu gerilimi) 
arasındaki orana eşittir. Bu uygulanan gerilim, sargı çiftinin kısa devre gerilimi olarak adlandırılır. 
Normal olarak yüzde şeklinde ifade edilir. 

3.7.2 - Belirt i lmiş Bir Yük Şartında Gerilim Düşmesi veya Yükselmesi 
Sargının boştaki gerilimi ile belli bir yükte ve güç faktöründe aynı sargının bağlantı uçlarında meydana gelen 
gerilimin aritmetik farkıdır. Diğer sargıya (sargılara) (bir tanesine) uygulanan gerilim: 
- Transformatör, ana basamağa bağlı ise onun beyan değerine (bu durumda bir önceki sargının boştaki 

gerilimi beyan gerilimine) eşittir. 
- Transformatör, diğer basamağa bağlı ise basamak ucu gerilimine 
eşil olarak uygulanır. 

Bu fark, genellikle önceki sargının boştaki geriliminin bir yüzdesi olarak ifade edilir. 

N O T - Çok sargılı transformatörlerde gerilim düşmesi veya yükselmesi, yalnızca sargının kendi yüküne ve 
güç faktörüne bağlı olmayıp diğer sargıların yüküne ve güç faktörüne de bağlıdır (IEC 606) [IEV 
421-07-03). 

3.7.3 - Sıfır Bileşen Empedansı (Üç Fazlı Bir Sargının) 
Sıfır bileşen empedansı, yıldız veya zikzak bağlı üç fazlı bir sargının birbirine bağlanmış hal bağlantı uçları 
ile bu sargının nötr bağlantı ucu arasında beyan frekansında faz başına ohm olarak ifade edilen 
empedansıdır [IEV 421-07-04, değiştirilmiş]. 

NOT 1 - Sıfır bileşen empedansı, diğer sargının veya sargıların bağlantı uçlarının nasıl bağlı olduğuna ve 
yüklendiğine bağlı kalması sebebiyle muhtelif değerlerde olabilir. 

NOT 2 - Sıfır bileşen empedansı, üçgen bağlı hiçbir sargısı bulunmayan transformatörlerde özellikle 
içindeki akımın ve sıcaklığın değerine bağlı olabilir. 

NOT 3 - Sıfır bileşen empedansı, kısa devre empedansında (doğru bileşen) olduğu gibi aynı şekilde bağıl 
bir değerle de ifade edilebilir (Madde 3.7.1 'e bakınız). 

3..8 - SICAKLIK ARTIŞI 
Sıcaklık artışı, transformatörün incelenen bölümünün sıcaklığı ile dış soğutma ortam sıcaklığı arasındaki 
farktır (IEV 421-08-01, değiştrilmiş). 

3.9 - YALITIM 
Yalıtımla ilgili terimlerin tarifleri IEC 76-3'de verilmiştir. 

3.10 - BAĞLANTILAR 

3.10.1 - Yıldız Bağlantı (Y-Bağ!antı) 
Yıldız bağlantı, üç fazlı bir transformatörün faz sargılarının birer ucunun veya üç fazlı bir grup meydana 
getiren bir fazlı transformatörlerin aynı beyan gerilimli sargılarının birer ucunun ortak bir noktaya (nötr 
noktasına) ve diğer uçlarının uygun hat bağlantı uçlarına bağlanmasıdır [IEV 421-10-01, değiştirilmiş). 

3.10.2 - Üçgen Bağlantı (D-Bağlantı) 
Üçgen bağlantı, üç fazlı bir transformatörün faz sargılarının veya üç fazlı bir grup meydana getiren bir fazlı 
transformatörlerin aynı beyan gerilimli sargılarının kapalı bir devre oluşturacak biçimde seri bağlanmasıdır 
[IEV 421-10-02, değiştirilmiş). 

3.10.3 - Açık Üçgen Bağlantı 
Açık üçgen bağlantı, üç fazlı bir transformatörün faz sargıları veya üç fazlı bir grup oluşturan bir fazlı 
transformatörlerin aynı beyan gerilimli sargılarının, üçgenin köşelerinden birisi açık kalmak üzere 
bağlantıların seri olarak yapılmasıdır [IEV 421-10-03], 
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3.10.4 - Zikzak Bağlant ı (Z-Bağlant ı ) 
Zikzak bağlantı, üç fazlı bir transformatörün her bir faz sargısının bir ucunun ortak bir noktaya (nötr 
noktasına) bağlandığı ve her bir faz sargısının faz kaymalı gerilimlerin endüklendiği iki bölümden meydana 
geldiği bir bağlantı biçimidir. 

NOT - Bu iki bölümlü sargının sarım sayısı normal olarak aynıdır [IEV 421-10-04, değiştirilmiş). 

3.10.5 - Uçları Dışarı Çıkarı lmış Sargılar 
Uçları dışarı çıkarılmış sargılar, üç fazlı bir transformatörün, transformatör içinde birbirine bağlanmamış 
olan faz sargılarıdır [IEV 421-10-05, değiştirilmiş]. 

3.10.6 - Üç Fazl ı Sargın ın Faz Kayması 
Üç fazlı sargının faz kayması, yüksek gerilim hat bağlantı uçlarına, bu bağlantı uçları harflerle gösterilmiş 
ise alfabetik sıraya veya sayılarla işaretli ise sayı şırasına göre doğru bileşenli bir gerilim sisteminin 
uygulanması durumunda, nötr noktası (gerçek veya sanal) ile iki sargının karşılık gelen bağlantı uçları 
arasındaki gerilimleri gösteren faz vektörleri arasındaki açısal farktır. Bu fazların, saat ibresi yönüne ters 
yönde hareket etmekle olduğu kabul edilir [IEV 421-10-08, değiştirilmiş). 

NOT - Yüksek gerilim sargı faz vektörü referans olarak alınır ve diğer herhangi bir sargı için kayma alışılmış 
olarak saat notasyonu ile ifade edilir, yani yüksek gerilim faz vektörü saat 12'de iken (yükselen 
numaralar artan faz gecikmesini belirtir) saat, sargı faz vektörü ile gösterilir. 

3.10.7 - Bağlant ı S e m b o l ü 
Bağlantı sembolü, yüksek gerilim, varsa orta gerilim ve alçak gerilim sargılarının bağlantılarının ve bunların 
bağıl faz kaymasının (kaymalarının) harflerin ve saat kadranındaki saat rakamının (rakamlar) bir 
kombinasyonu ile ifade edilen alışılmış sembolle gösterilmesidir (IEV 421-10-09, değiştirilmiş]. 

3.11 - D E N E Y T Ü R L E R İ 

3.11.1 - Rutin Deney 
Rutin deney, tek tek her transformatöre uygulanan deneydir. 

3.11.2 - Tip Deney 
Tip deney, transformatörlerin, rutin deneylerle kapsanmayan belirtilmiş özelliklere uygunluğunu göstermek 
için diğer transformatörleri temsil eden bir transformatör üzerinde yapılan deneylerdir. 

NOT - Yapısı ve beyan değerleri lam olarak eş değerse bu transformatörün diğerlerini temsil ettiği 
düşünülür, fakat beyan değerlerinde veya diğer karakteristiklerinde küçük farklılıkları bulunan bir 
transformatörde yapılmış ise, bu tip deney de geçerli olabilir. Ancak bu fark önceden belirtilmelidir. 

3.11.3 - Özel Deney 
Özel deney, tip deneyden veya rutin deneyden başka bir deney olup önceden belirtilmelidir. 

3.12 - S O Ğ U T M A İLE İLGİLİ METEOROLOJİK BİLGİ 

3.12.1 - Aylık Ortalama Sıcaklık 
Aylık ortalama sıcaklık, bir çok senenin belli bir ayı süresince günlük maksimumların ortalaması ile günlük 
minimumların ortalamasının toplamının yarısıdır. 

3.12.2 - Yıllık Ortalama Sıcaklık 
Yıllık ortalama sıcaklık, aylık ortalama sıcaklıkların toplamının on ikide biridir. 

4 - B E Y A N D E Ğ E R L E R İ 

4.1 - B E Y A N G Ü C Ü 
Transformatörün her bir sargısı için tayin edilmiş bir beyan gücü bulunmalı ve bu güç, transformatörün 
işaretleme plâkasında işaretlenmiş olmalıdır. Beyan gücü, sürekli yükü ifade eder. Bu güç yük kayıpları 
sıcaklık artışları ile ilgili-garantiler ve deneyler için referans bir değerdir. 
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Görünen gücün farklı değerleri, farklı şartlar için belirtilmiş ise örnek olarak soğulmanın farklı metotları gibi, 
bu değerlerin en yüksek olanı beyan gücü olarak alınır. İmalâtçı ile alıcı arasında başkaca anlaşmanın olup 
olmadığı siparişten önce belli edilir. 

İki sargılı bir transformatörün her iki sargısı için aynı olan beyan gücünün yalnızca bir değeri vardır. 

Transformatörün beyan gerilimi primer sargısına uygulandığında ve sekonder sargının bağlantı uçlarında 
beyan akım geçtiğinde, transformatör, sargıların bu çiftine karşılık olan beyan gücünü çeker. 

Transformatör, Madde1.2'deki şartlarda ve IEC 76-2'de belirtilen sıcaklık artış sınırlarını aşmaksızın beyan 
gücünü (çok sayılı transformatör için sargı kombinasyonu ya da kombinasyonlarındaki beyan güçlerini) 
sürekli işletmede taşıyabilmelidir. 

NOT - Beyan gücünün bu maddeye göre açıklaması transformatörün kendisinin çektiği aktif ve reaktif gücü 
dahil görünen giriş gücünün bir değeri olduğu anlamını verir. Transformatör, sekonder sargının 
bağlantı uçlarına bağlı bulunan devreye beyan gücünden farklı beyan yükünde görünen bir güç 
verir. Sekonder bağlantı uçları arasındaki gerilim, transformatör içindeki gerilim düşümü (veya 
yükselmesi) sebebiyle beyan geriliminden farklı olur. Yükün güç faktörüne göre gerilim düşümü için 
gereken izin beyan gerilimi ve basamak ucu aralığı ile birlikle önceden belirtilir (IEC 606). 

Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) standardlarında durum farklı olup beyan gücü kVA, sekonder beyan 
gerilimi V'de verebildiği çıkış gücü kVA'dır. Bu metoda göre gerilim düşümü için müsaade edilen değer, 
transformatörün primerine uygulanabilen gerekli değeri bulmak üzere tasarımda kullanılmalıdır. Ayrıca, 
A.B.D. standardı normal işletme şartlarında yükün güç faktörünün % 80 veya daha yüksek alınmasına izin 
verir. 

4.2 - YÜK ÇEVRİMİ 
Transformatörün sürekli yükleme beyan gücüne ilâveten geçici bir yükleme çevrimi önceden belirtilmiş ise, 
transformatör bu ilâve güce, IEC 76-2'de belirtilen şartlarda uygun olmalıdır. 

NOT - Bu tercih, büyük güç transformatörlerinin geçici olağan dışı yüklemeyi ilgilendiren tasarım ve 
garantiler için esas teşkil etmek üzere özellikle kullanılmalıdır. 

Bu gibi bir şart yok ise bu standarda uyan transformatörlerin yüklenmesi için gereken bilgi IEC 354 ve IEC 

8 05'de bulunabilir, bununla beraber IEC 354, IEC 905'e veya diğer yükleme şartlarına uygun olmasına 
ihtiyaç varsa, bu durum, alıcı tarafından teklif aşamasında belirtilmelidir. 

Geçiş izolatörleri, basamak uç değiştiricileri ve diğer yardımcı cihazlar transformatörün yükleme yeteneğini 
kısıtlamayacak şekilde seçilmelidir. 

NOT - Bu kurallar, beyan gücünün üzerinde yükleme yeteneğini gerektirmeyen bazı özel amaçlı 
transformatörlere uygulanmaz. Diğerleri için özel kurallar önceden belirtilmelidir. 

4.3 - B E Y A N G Ü C Ü N Ü N STANDARD DEĞERLERİ 
10 MVA'ya kadar transformatörler için beyan gücü değerleri tercihen ISO 3 (1973)'de verilen R10 serisinden 
alınmalıdır. Bunlar. kVA olarak 

( 100, 125. 160, 200, 250, 315. 400, 500, 630, 600, 1000 vb.) 

dir. 

4.4 - B E Y A N G E R İ L İ M İ N D E N DAHA Y Ü K S E K GERİLİMDE V E / V E Y A DÜZENSİZ F R E K A N S T A İŞLETME 
Yükleme durumlarının bir grubu ile uygun beyan gerilimi değerleri basamak ucu aralığı özelliklerini 
uyarlamak için metotlar (yükleme gücü ve güç faktörü, karşılığı olan faz arası işletme gerilimleri) IEC 606'da 
belirtilmiştir. 

İstisnai çalışma şartlarına uygunluk siparişin verilmesinden önce, imalâtçı ile alıcı arasındaki anlaşmada 
başkaca belirtilmedikçe, belirtilen U m ' değerleri içinde transformatör aşırı akı (doyma) şartlarında 
hasarlanmaksızın sürekli işletmeye uygun olmalı ve burada gerilimin frekansa oranı karşılığı olan beyan 
gerilimindeki ve beyan frekansındaki oranı %5'den fazla aşmamalıdır. 

* Um transformatör sargısına ve bağlı cihazlara uygulanabilen en yüksek sistem gerilimidir (IEC 76-3). 
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5 - BASAMAK U Ç L U BİR SARGISI BULUNAN TRANSFORMATÖRLER 

5.1 - G E N E L - B A S A M A K U C U ARALIĞI GÖSTERİLİŞİ (NOTASYONU) 
Aşağıdaki maddeler yalnızca sargılarından bir tanesi basamak uçlu olan transformatörlere uygulanır. 

Çok sargılı bir transformatörde bu hükümler, basamak uçlu sargı ile basamak uçsuz sargılardan birisinin 
kombinasyonuna uygulanır. 

Ototransformatörlerde, basamak uçları bazen nötr tarafında tertip edilir. Bu, etkin sarım sayısının her iki 
sargıda aynı anda değiştirilmesi anlamına gelir. Bu gibi transformatörler için böyle özel basamak ucu tertibi 
önceden belirtilmelidir. Bu maddedeki özelikler uygulanabildiği ölçüde kullanılmalıdır. 

Başkaca belirtilmedikçe ana basamak ucu, basamak uçları aralığı ortasına yerleştirilir. Diğer basamak uçları 
basamak uç faktörleri ile tanıtılır. Transformatörün basamak ucu sayısı ve değişim oranı 100'den 
başalanarak yüzde basamak ucu faktörü değişimleri şeklinde kısa bir gösterilişle (notasyonla) ifade edilebilir 
(Terimlerin tarifi için Madde 3.5'e bakınız). 

Örnek: Tamamı birlikte simetrik olarak yerleştirilmiş 21 basamak ucu 160 kV sargılı bir transformatör: 

(160 i 10 x % 1,5) /66kV 

olarak belirtilir. 

Belli bir sebeple basamak ucu aralığı beyan gerilimi civarında asimetrik olarak belirtilmişse, bu: 

(160 + 12 x % 1,5)/66 kV 
• 8 x % 1,5 

olarak gösterilebilir. 

NOT - Bu şekilde kısa gösteriliş yalnızca basamak uçlu sargının tertibinin bir ifadesidir ve işletmede 
bulunan bu sargıya uygulanan gerilimin gerçek değişimleri olduğu anlamına gelmez. Bu, Madde 5.2 
ve Madde 5.3 de verilmiştir. 

Tek tek basamak uçlarına ait bilginin işaret plâkasında tam olarak gösterilişi Madde 7'de verilmiştir. 

Bazı basamak uçları basamak ucu geriliminde ya da basamak ucu akımındaki kısıtlamalar sebebiyle 
azaltılmış güç basamak uçları olabilir. Böyle sınırlamalar olması durumundaki sınır basamak uçlarına 
maksimum gerilim basamak ucu ve maksimum akım basamak ucu adı verilir (Şekil Ve bakınız). 

5.2 - B A S A M A K UCU GERİLİMİ - BASAMAK U C U AKIMI, BASAMAK UCU GERİLİM DEĞİŞİMİNİN 
STANDARD K A T E G O R İ L E R İ , MAKSİMUM GERİL İM BASAMAK UCU 
Basamak ucu aralığının ve basamak ucu adımlarının kısa gösterilişi transformatör oranı aralığının 
değişimini gösterir. Fakat basamak ucu miktarlarının belirtilen değerleri yalnızca bununla lam olarak ifade 
edilmez. İlave bilgi gereklidir. Bu, her bir basamak ucu için basamak ucu gücü, basamak ucu gerilimi ve 
basamak ucu akımını ihtiva eden liste halinde veya gerilim değişimi kategorisi ve lam güç basamak uçları 
olan basamak uçları içindeki aralığın muhtemel sınırlamalarını gösteren metin olarak verilebilir. 
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Basamak ucu gerilim değişiminin uç değerleri kategorileri: 
- Sabit akılı gerilim değişimi ( C F W ) , 
- Değişken akılı gerilim değişimi ( V F W ) 
dir. 

Bunlar aşağıdaki gibi ifade edilir. 

C F W 
Herhangi bir basamak uçsuz sargıda basamak ucu gerilimi basamak ucundan basamak ucuna sabittir. 
Basamak uçlu sargıda basamak ucu gerilimleri basamak ucu faktörleri ile orantılıdır. 

V F W 
Basamak uçlu sargıda basamak ucu gerilimi basamak ucundan basamak ucuna sabittir. Herhangi bir 
basamak uçsuz sargıdaki basamak ucu gerilimleri basamak ucu faktörü ile ters orantılıdır. 

C b W (Kombine gerilim değişimi) 
Bir çok uygulamada ve özellikle geniş bir basamak ucu aralığı bulunan transformatörlerde aralığın farklı 
bölümlerine uygulanan her iki prensibin kullanılması için bir kombinasyon belirtilir ve kombine gerilim 
değişimi (CbW) olarak adlandırılır. Geçiş (change-over) noktası "maksimum gerilim basamak ucu" olarak 
adlandırılır. Bu sistemde : 

- Maksimum gerilim basamak ucu faktörünün altındaki basamak ucu faktörlü basamak uçları için C F W 
- Maksimum gerilim basamak ucu faktörünün üzerindeki basamak ucu faktörlü basamak uçları V F W 
olarak uygulanır. 

Basamak ucu gerilim değişim kategorilerinin grafikle gösterilişi. 

C F W Şekil 1a), V F W Şekil 1b ve C b W Şekil 1c'de verilmiştir. 

Semboller: 
U*, Ia : Basamak uçtu sargıda basamak ucu gerilimi ve basamak ucu akımıdır. 
U B , l B : Basamak uçsuz sargıda basamak ucu gerilimi ve basamak ucu akımıdır. 
S A B : Basamak ucu gücü. 
Apsis : Yüzde basamak ucu faktörü (Basamak uçlu sargıda bağıl etkin sarım sayısını gösterir). 
1 : Basamak ucu aralığı boyunca lam güç basamak uçlarını gösterir. 
2 : Maksimum gerilim basamak ucu, maksimum akım basamak ucu ve azaltılmış güç basamak 

uçları aralığını gösterir. 
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Basamak ucu faklörü 

ŞEKİL 1b - Değişken akı gerilim 
değişimi ( V F W ) 
Seçmeli maksimum akım 
basamak ucunu göslerir. 

3asamak ucu faklörü 
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ŞEKİL 1c - Kombine gerilim değişimi Cb VV Geçiş noktası artı basamak ucu 
aralığında gösterilmiştir Bu, maksimum gerilim basamak ucu (UA) ve maksiimum akım 
basamak ucunun (IB sabit, geçiş noktası üzerine çıkmayanher ikisini oluşturur. İlave bir 
seçmeli maksimum 2kım basamak ucu da C F W aralığında gösterilmiştir. 

Basamak ucu (aktörü 
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5.3 - BASAMAK UCU GÜCÜ, TAM GÜÇ BASAMAK UÇLARI - AZALTILMIŞ GÜÇ BASAMAK UÇLARI 
Aşağıda belirtilenler dışında bütün basamak uçları tam güç basamak uçları olmalıdır. 

Basamak uçlu sargıda basamak ucu akımı, +%5'i aşmayan basamak uçlu aralıklı 2500 kVA'ya kadar 2500 
kVA dahil ayrı sargılı transformatörlerde bütün eksi basamak uçlarında beyan akımına eşil olmalıdır. Başka 
bir deyişle ana basamak ucu, maksimum akım basamak ucu anlamına gelir (aşağıya bakınız). 

+%5'den daha geniş basamak ucu aralığı olan transformatörlerde, basamak ucu gerilimi veya basamak ucu 
akımı değerlerinde kısıtlamalar belirtilebilir. Aksi takdirde beyan değerleri üzerinde önemli miktarda değer 
yükselmesi olur. Bu gibi kısıtlamalar belirtildiğinde, ilgili basamak uçları azaltılmış güç basamak uçları olur. 
Bu maddede, bu gibi düzenlemeler açıklanmıştır. 

Basamak ucu faktörü değerinden saptığında, tam güç basamak uçları için basamak ucu akımı sargılardan 
birisindeki beyan akımının üzerine yükselebilir. Eksi basamak uçları için basamak uçlu sargıda CFVV 
altında (Şekil-1 a), artı basamak uçları için basamak uçsuz sargıda V F W altında (Şekil 1b) uygulanır. Bahis 
konusu sargının ilgili takviyesini sınırlamak için maksimum akım basamak ucunu belirtmek mümkündür. 
Sargı için bu basamak ucundan sonraki basamak ucu akım değerleri sabit olarak belirtilir. Bu, büyük değerli 
basamak ucundan sonra geri kalan basamak uçlarının azaltılmış güçlü basamak uçları anlamına gelir (Şekil 
1a, Şekil-1b ve Şekil-1c). 

Başkaca belirtilmedikçe, CbVV'de maksimum gerilim basamak ucu, CFVV ile VFVV arasındaki geçiş 
noktası aynı zamanda maksimum akım basamağı olmalıdır. Bu, basamak uçsuz sargı akımı artı basamak 
uçlarına kadar sabit kalır (Şekil-1c) anlamına gelir. 

5.4 - TALEP VE SİPARİŞTE BASAMAK UÇLARI İÇİN ÖNCEDEN BELİRTİLECEK ŞARTLAR 
Transformatör tasarımı için aşağıdaki bilgiler gereklidir. 
a) Hangi sargının basamak uçlu olacağı. 
b) Basamak sayısı ve basamak ucu adımı (veya basamak aralığı ve basamak sayısı). Başkaca 

belirtilmedikçe aralık ana basamak ucunun iki tarafında simetrik ve basamak uçlu sargıda basamak 
uçları adımlarının eşit olduğu kabul edilmelidir. Bazı sebeplerden ötürü tasarımı eşit olmayan 
basamaklar yapılması mecburiyeti var ise, bu önceden belirtilmelidir. 

• c) Gerilim değişim kategorisi ve kombine değişim uygulanacaksa değişim noktası (maksimum gerilim 
basamak ucu Madde 5.2). 

d) Maksimum akım sınırlamasının uygulanıp uygulanmayacağı (azaltılmış güç basamak uçları), 
uygulanacaksa hangi basamak uçları için uygulanacağı. 

c) ve d) paragrafları yerine beyan değerleri işaret plâkası üzerinde aynı tip çizelge, fayda sağlayabilir 
düşüncesiyle kullanılabilir (Ek B'deki örnek). 

Bu verilerin şartları iki farklı yolda yerine getirilir: 

- Talep edilirken önceden bütün bilgi belirtilebilir. 
- Ya da seçenek olarak kullanıcı gene önceden aktif ve reaktif değerleri ile yükleme oluşumlarını bir grup 

olarak (güç akım doğrultusunu açıkça gösterir şekilde) ve bunlara karşılık gelen yük gerilimlerini verir. 

Bu durumlar, tam ve azaltılmış güçte gerilim oranının uç değerlerini göstermelidir (IEC 606'nın altı 
parametreli metodu). İmalatçı bundan sonra bu bilgilere dayalı olarak basamak uçlu sargıyı seçer ve beyan 
değerleri miktarlarını ve basamak ucu değerlerini belirtir. 

5.5 - KISA DEVRE EMPEDANSI 
Başkaca belirtilmedikçe, bir çift sargının kısa devre empedansı ana basamak ucuna göre verilir (Madde 
3.7.1). Basamak ucu aralığı + % 5'i geçen basamak uçlu sargısı bulunan transformatörlerde empedans 
değerleri iki uç (ekstrem) basamak ucu için de verilmelidir. Bu gibi transformatörlerde empedansın bu üç 
değeri kısa devre deneyi sırasında da ölçülmelidir (Madde 10.4'e bakınız). 

Empedans değerleri muhtelif basamak uçları için verildiğinde ve özellikle sargı çifti aynı olmayan beyan 
gücü değerlerinde iken empedans değerlerinin yüzde değerlerden daha çok faz başına ohm olarak sargılara 
ilgi kurulurak verilmesi tavsiye edilir. Yüzde değerler, uygulamada ilgili referans değerlerin değişmesi 
sebebiyle karışıklığa yol açabilir. Yüzde değerler verilmesi durumunda buna karşılık referans gücün ve 
referans gerilim değerlerin açıkça belirtilmesi tavsiye edilebilir. 
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NOT - Bir empedans değerinin kullanıcı tarafından seçimi arıza durumlarında aşırı akım sınırlamasına karşı 
gerilim düşümü sınırlaması gibi birbirine zıt taleplerin ortaya çıkmasına sebep olur. Kayıpları 
unutmayarak tasarımın ekonomik optimizasyonu, belli bir empedans değerleri aralığına doğru 
yöneltir. Mevcut bir transformatörle paralel çalışması empedans uyumluluğunu gerektirir (IEC 606). 

Bir teklif almada, yalnızca ana basamak ucundaki empedansın şartları bulunmayıp onun basamak 
uçları aralığındaki değişimi de var ise, bu, tasarımda önemli kısıtlamaların olacağı anlamına gelir 
(kendi aralarında ilgili olarak sargıların yerleşimi). Bu gibi ayrıntılı şartlar iyi bir gerekçesi yoksa 
belirtilmemelidir. 

Tasarımda bir ölçüde serbestliği ortadan kaldıran kısa devre empedans değerlerini önceden belirtmenin 
amacı, bütün basamak uçları aralığı boyunca üst ve alt sınırlar arasında kabul edilebilir bir aralığı 
göstermektir. Bu iş, bir grafik veya bir tablo yardımı ile yapılabilir. 

Sınırlar, bu sınırların arasındaki ara bir değere uygulanacak Madde 9'daki iki taraflı (artı ve eksi) 
toleranslara müsaade edecek kadar bir aralıkta olmalıdır. Bir örnek Ek-C'de verilmiştir. İmalatçı, ana 
basamak ve sınırlar arasındaki uç (ekstrem) basamak uçları için empedans değerlerini seçmeli ve garanti 
etmelidir. Ölçülen değerler, Madde 9'daki toleranslar içinde garanti edilen değerlerden sapabilirler, ancak 
toleransı olmayan sınır değerlerin dışına taşmamalıdır. 

5.6 - YÜK KAYBI V E SICAKLIK ARTIŞ I (Madde 2.3.6) 
a) Basamak uçları aralığı ± % 5 sınırları içinde ise ve beyan gücü 2500 kVA'nın üzerinde değilse, yük kaybı 

garantileri ve sıcaklık artışı yalnızca ana basamak ucu için verilir ve sıcaklık artışı deneyi bu basamakta 
yapılır. 

* b) Basamak uçları aralığı ± % 5'i aşarsa veya beyan gücü 2500 kVA'nın üzerinde ise ana basamağa 
ilâveten hangi basamak uçlarının olacağı önceden belirtilmeli ve yük kayıpları imalâtçı larfından garanti 
edilmelidir. Bu yük kayıpları, ilgili basamak ucu akım değerlerine göre verilmelidir. Sıcaklık artışı 
sınırları, uygun basamak ucu gücünde, basamak ucu geriliminde ve basamak ucu akımında bütün 
basamak uçları için geçerlidir. 

Sıcaklık artışı tip deneyi, belirtilmişse yalnızca bir basamak ucunda yapılmalıdır. Başkaca 
belirtilmemişse bu maksimum akım basamağı ucu (genellikle en yüksek yük kayıplı basamak ucu) 
olmalıdır. Seçilen basamak ucu için toplam kayıp, sıcaklık artışı deneyi sırasında yağ sıcaklığı artışının 
tayini için deney gücü olarak seçilir ve bu basamak ucu için basamak ucu akımı yağın üzerinde sargı 

* sıcaklık artışının belirlenmesi için referans akımdır Yağlı transformatörlerin sıcaklık artışı ile ilgili kurallar 
ve deneyler IEC 76-2'de verilmiştir 

Prensip olarak, sıcaklık artışı tip deneyi herhangi bir basamak ucunda maksimum toplam kaybındaki ısı 
kayıpları için soğutma cihazlarının yeterli olduğunu göstermelidir. Herhangi bir basamak ucunda her 
hangi bir sargının ortam sıcaklığı üzerindeki sıcaklık artışı, belirtilen maksimum değeri aşmamalıdır. 

İkinci husus, normal olarak deney için seçilecek maksimum akım basamak ucunun gerekli olmasıdır. 
Fakat maksimum yağ sıcaklık artışını tayin etmek için sokulacak toplam yükün miktarı, herhangi bir 
basamak ucu için en yüksek değere karşılık olmalıdır. Bu basamak uçları, deney için kullanılan basamak 
ucundan farklı olabilir (IEC 76-2). 

6 - ÜÇ FAZLI T R A N S F O R M A T Ö R L E R D E BAĞLANTI VE FAZ KAYMASI SEMBOLLERİ 
Üç fazlı bir transformatörün faz sargılarının bir grubunun veya üç fazlı bir grup teşkil eden bir fazlı 
transformatörlerin aynı gerilimli sargılarının yıldız, üçgen veya zikzak bağlantısı, yüksek gerilim (HV) sargısı 
için Y, D veya Z büyük harfleriyle ve orta ve alçak gerilim (LV) sargıları için y, d veya z küçük harfleriyle 
gösterilmelidir. Nötr noktası dışarı çıkarılmış ise yıldız bağlı bir sargı için YN (yn) ile, zikzak bağlı bir sargı 
için de ZN (zn) ile gösterilmelidir. 

Üç fazlı bir transformatörde açık sargıları (bunlar transformatörün içinde birbirine bağlanmamıştır fakat her 
bir faz sargısının dışarı çıkarılmış iki bağlantı ucu vardır) III (HV) veya (orta veya alçak gerilim sargılarında) 
iii olarak gösterilir. 

Ototransformatör olarak bağlı bir çift sargı için. alçak gerilim sargısının sembolünde örnek olarak veya 
YNauto veya YNa veya YNaO, ZNa11'de görüldüğü gibi "auto" kelimesi veya "a" ile yer değiştirmiştir. 
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Bir transformatörün farklı sargıları için harf sembolleri, beyan geriliminin iniş (azalış) sırasına göre 
kaydedilir. Herhangi bir orta gerilim ve alçak gerilim sargısı için sargı bağlantı harfi, onun faz kayması "saat 
rakamı" tarafından takip edilen harftir.(Madde 3.10.6). Aşağıda verilen üç örnek Şekil 2'de gösterilmiştir. 

Bir dengeleme sargısının var oluşu (üç fazlı yükleme için bağlantı ucu dışarıya çıkarılmamış üçgen bağlı bir 
sargı) yüklenebilir sargı sembollerinden sonra "+d" sembolü ile gösterilir. 

Bir transformatör, değiştirilebilir bağlantı sargısı (seri-paralel ve YD) ile belirtilmişse, her iki bağlantı 
kaydedilmeli ve aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi karşılık olan beyan gerilimleri ile eşlendirilmelidir. 

220 (110)/10,5 kV YN(YN)d 11 
110/11(6,35) kV YNyO(d11) 

Beyan değerleri işaret plâkasında, tam bilgi verilmelidir (Madde 7.2'ye bakınız). 

Genel kullanımdaki bağlantı örnekleri bağlantı şemaları ile beraber Ek-D'de gösterilmiştir. 

Bağlantı uçları işaretleri ile ve transformatörle birleşik imal edilen akım transformatörlerini gösteren şemaları 
kullanıldığında, bunlar Madde 7.2'de belirtilen metin bilgisi ile beraber, beyan değerleri işaret plâkasında 
verilebilir. 

Gösteriliş (nolasyon) uygulama usulleri aşağıda verilmiştir. 

Bağlantı şemaları, yüksek gerilim sargısını yukarda, alçak gerilim sargısını aşağıda gösterir. ((Endüklenen 
gerilimlerin yönleri belirtilmiştir). 

Yüksek gerilim sargısı faz vektör diyagramında, faz I saat 12'ye yönlendirilir. Alçak gerilim sargısının faz 1'i 
gösterilen bağlantıların sonuçlan ile ilgili endüklenen gerilime göre yönlendirilir. 

Faz vektörleri diyagramlarının dönüş yönü, l-ll-lll sırasını veren saat ibresi yönünün aksi yöndür. 

NOT - Bu numaralama keyfidir. Transformatör üzerindeki bağlantı uçları işarellemesi, transformatörün 
kullanılacağı ülke standardına uygun yapılabilir. 

II III 

ŞEKİL 2 - Saat Rakamı Gösterilişi İçin Üç Örnek 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57 



Sayfa: 58 RESMÎ G A Z E T E 13 Eylül 1 9 9 8 - S a y ı : 23462 

ÖRNEK 1 
Yüksek gerilim sargısı 20 kV olan bir dağıtım transformatörü üçgen bağlıdır. Nötrü dışarı çıkartılmış yıldız 
bağlı alçak gerilim sargısı 400 V'dir. Alçak gerilim sargısı, yüksek gerilim sargısını 330* ile geriden takip 
etmekte olan bu transformatör, 

Dyn11 
sembolü ile gösterilir. 

ÖRNEK 2 
Nötr ucu dışarı çıkarılmış yıldız bağlı üç fazlı bir transformatör 123 kV'tur. Nötrü dışarı çıkarılmış yüksek 
gerilim sargısı ile aynı fazda 36 kV olup oto bağlı değildir. 7,2 kV üçgen bağlı olan sargı 150 ile geriden 
takip etmekle olan bu transformatör, 

YNynOd5 
sembolü ile gösterilir. 

ÖRNEK 3 
Üç adet bir fazlı ototransformatörden oluşan 

400 130 
22 kV tersiyer sargılı -j=-/--̂ =- kVluk 

bir grup. 
Tersiyer sargılar üçgen bağlı iken oto bağlı sargılar yıldız bağlıdır Üçgen bağlı sargı faz vektörleri yüksek 
gerilim faz vektörlerini 330" geriden takip etmektedir. Bu transformatör, 

YNautod11 veya YNad11 
sembolü ile gösterilir. 

Sembol, içlen aynı bağlantılı üç fazlı bir oto transformatör için aynı olacaktır. 

Üçgen sargıda üç hal bağlantı ucu dışarı çıkmıyorsa, ama yalnızca dengeleme sargısı olarak bulunuyorsa 
sembol bunu + işaretiyle göstermelidir. Bundan sonra dengeleme sargısı için faz kayması gösterilişi 
uygulanmaz. Bu, 

YNauto+d 
sembolü ile gösterilir. 

7 - BEYAN DEĞERLERİ İŞARET PLÂKALARI 
Transformatörde, görülebilir konumda transformatöre tespit edilmiş, üzerinde aşağıda belirtilen uygun 
değerler işaretlenmiş olan suya dayanıklı malzemeden yapılmış bir işaret plakası bulunmalıdır. İşaret 
plâkası üzerindeki kayıtlar okunabilir ve silinmez bir biçimde işaretlenmiş olmalıdır. 

7.1 - İŞARET PLÂKASINDA VERİLMESİ GEREKLİ BİLGİ 
a) Transformatörün cinsi, (örnek olarak transformatör, ototransformatör, gerilim ekleme - çıkarma 

transformatörü vb), 
b) Bu standardın numarası, 
c) İmalâtçının adı, 
d) İmalâtçının seri numarası. 
e) İmalât yılı, 
f) Faz adedi, 
g) Beyan gücü (kVA veya MVA olarak). Çok sargılı transformatörlerde her bir sargının beyan gücü 

verilmelidir. Sargıların birinin beyan gücü diğer sargıların beyan güçlerinin toplamı olmadıkça yükleme 
kombinasyonları da gösterilmelidir, 

h) Beyan frekansı (Hz olarak), 
i) Beyan gerilimleri (V veya kV olarak) ve basamak ucu aralığı, 
j) Beyan akımları (A veya kA olarak), 
k) Bağlantı sembolü, 
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1) Kısa devre empedansının yüzde olarak ölçülen değeri. Çok sargılı transformatörlerde farklı iki sargı 
kombinasyonu için muhtelif empedanslar ilgili referans güç değerleri verilmelidir. Basamak uçlu bir 
sargısı bulunan transformatörler için Madde 5.5 ve Madde. 7.2.b) uygulanmalıdır. 

m) Soğutma tipi. Transformatör için öngörülen muhtelif soğutma metotları varsa, karşılığı olan güç değerleri 
beyan gücünün yüzdeleri olarak mesela ONAN / ONAF % 70 / % 100 şeklinde ifade edilebilir), 

n) Toplam kütle, 
o) Yalıtım yağının kütlesi. 

Transformatörün, tasarımında özellikle izin verilmiş bulunan sargıların farklı bağlantılarına dayalı bir grupları 
çok beyan değerleri varsa, ilâve beyan değerlerinin tamamı, beyan değeri işaret plâkasında verilmeli veya 
her grup için ayrı beyan değeri işaretlenmiş işaret plâkaları takılmış olmalıdır. 

7.2 - U Y G U L A N A B İ L M E DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİ 
a) Cihaz gerilimi U m > 3,6 kV için en yüksek gerilimli bir veya daha çok sargısı bulunan transformatörde: 

- IEC 76-3'de açıklandığı üzere yalıtım seviyelerinin (dayanım gerilimleri) kısa gösterilişleri, 
b) Basamak uçlu bir sargısı bulunan transformatörlerde, basamak uçları hakkında aşağıdaki özellikler. 

- Basamak ucu aralığı + % 5"ı aşmayan transformatörlerde: Bütün basamak uçları için basamak uçtu 
sargıdaki basamak ucu gerilimleri. Bu durum özellikle dağıtım transformatörlerine uygulanır. 

- Basamak ucu aralığı + % 5'i aşan transformatörlerde: Bütün basamak uçları için basamak ucu 
gerilimini, basamak ucu akımını ve basamak ucu gücünü gösteren bir çizelge. Ayrıca, ana basamak 
ucu ve en az uç (ekstrem) basamak uçları için kısa devre empedans değerleri tercihen özel bir 
sargıya göre faz başına ohm olarak verilmelidir. 

c) En üstteki yağın ve sargıların sıcaklık artışları (normal değerlerde değilse). Transformatörün büyük 
yükseltide tesisi öngörüldüğünde, normal ortam şartlarında geçerli azaltılmış sıcaklık artış değerleri veya 
büyük yükseltilerde normal sıcaklık artışlarındaki azaltılmış yükleme (normal soğulma kapasiteli standard 
transformatör). 

d) Yalıtım sıvısı, madeni yağ değilse. 
e) Bağlantı şeması (bağlantı sembolü iç bağlantıların karşılık olan tüm bilgiyi vermemesi durumunda). 

Bağlantılar transformatörün içinde değiştirilebiliyorsa, bu ayrı bir işaret plâkası üzerinde veya benzeri 
beyan değerleri işaret plâkalarında gösterilmelidir. Fabrikada yapılan bağlantılar da gösterilmelidir. 

f) Taşıma kütlesi (toplam kütlesi 5 tonu geçen transformatörler için). 
g) Tanksız olarak kütlesi (toplam kütlesi 5 (onu geçen transformatörler için). 
h) Tank ve yağ genleşme düzeninin vakuma dayanma yeteneği. 

transformatör, yukarıda sıralanan bilgiyi havi bulunan beyan değerleri ana işaret plâkasına ilâveten geçiş 
[izolatörleri (busingleri), basamak değiştiricileri, akım transformatörleri ve özel soğulma cihazları) gibi 
bileşenler için standardlara uygun yardımcı cihazların tanıtım ve karakteristiklerini gösteren işaret plâkalarını 
da laşımalıdır. 

8 - MUHTELİF K U R A L L A R 

8.1 - NÖTR B A Ğ L A N T I S I N I N BOYUTLANDIRILMASI 
Faz ile nötr arasındaki yükü taşımak için amaçlanan transformatörlerin (Örnek olarak dağıtım 
transformatörleri) nötr iletkeni ve bağlantı ucu uygun yük akımı ve toprak arıza akımı için 
boyutlandırılmalıdır (IEC 606). 

Faz ve nötr arasındaki yükü taşıması amaçlanmayan transformatörlerin nötr iletkeni ve bağlantı ucu toprak 
arıza akımı için boyutlandırılmalıdır. 

8.2 - YAĞ K O R U M A S İSTEMİ 
Yağlı transformatörlerde yağ koruma sisteminin tipi önceden belirtilmelidir. Aşağıda belirtilen farklı tipleri 
vardır: 
- Ortam havası ile tank içinde veya ayrı bir genleşme kabı (koruyucu) içinde bulunan yağ yüzeyi üzerinde 

hava doldurulmuş genleşme boşluğu arasında serbest bağlantılı serbest iletişimli serbest nefeslikli 
sistem veya koruyucu sistem. Nem alıcı nefeslik, genellikle atmosfer bağlantısına takılır. 

- Yağ üzerinde atmosfer basıncını sağlayan bir hava genleşme hacmi bulunan, fakat esnek bir diyafram 
ya da balon tarafından yağ ile doğrudan teması engellenmiş olan diyafram tipi yağ koruma sistemi. 

- Basınç kontrollü bir kaynağa veya elastik bir balona bağlanmış bulunan biraz yüksek basınçla kuru asal 
gaz ile doldurulmuş yağ üzerinde bir genleşme boşluğu bulunan asal gaz basınç sislemi. 

- Değişebilir basınçtaki yağ genleşmesine uyumlu sağlam yapılı bir tank içindeki yağ yüzeyi üzerinde bir 
gaz hacmi bulunan gaz yastıktı kapalı tank sistemi. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 59 



Sayfa : 60 RESMÎ G A Z E T E 13 Eylül 1998 - Sayı : 23462 

- Sürekli sızdırmaz olarak kapatılmış içindeki yağın genleşmesi, genellikle oluklu tankın elastik harekeli ile 
karşılanan, tamamiyle dolu kapalı sistem. 

8.3 - G E N E R A T Ö R T R A N S F O R M A T Ö R L E R İ N D E YÜKÜN ATILMASI 
Yük alma şartlarına maruz kalacak şekilde generatörlere doğrudan bağlanması amaçlanan transformatörler, 
transformatörün generatöre bağlı bulunan bağlantı uçlarındaki beyan geriliminin 1,4 katı gerilime 5 saniye 
süre ile dayanabilmelidir. 

9 - T O L E R A N S L A R 
Nispeten alçak beyan gerilimli çok sargılı büyük transformatörlerde belirtilen beyan gerilimi oranlarına 
karşılık olan sarım oranlarına yüksek bir doğrulukla uzlaştırmak özellikle ayrıntılı olarak her zaman mümkün 
değildir. Önceden doğru olarak tespit edilemeyen veya imalâta ve kesin olmayan ölçmeye bağlı olan başka 
büyüklükler de vardır. 

Bu sebeple toleransların garanti edilen belirli değerler olması gerekir. 

Çizelge 1'de, belli beyan değerlerine ve bu standardda atıf yapılan imalâtçının garantilerinin bulunduğu 
diğer büyüklüklere uygulanabilecek toleranslar verilmiştir. 

Özel durumlar için Çizelge 1 'deki ayrıntılardan başka toleranslara gerek olduğunda, bunlar sipariş 
| verilmeden önce imalâtçı ile alıcı arasındaki sözleşmede konu edilmelidir. 

Bir yöndeki tolerans belirtilmediğinde, değerlerde bu yönde hiç bir sınırlamaya gerek yoktur. 

Toleransların uygulandığı miktarlar. Çizelge 1'de verilen toleransların dışında olmadığında transformatörün 
bu standarda uygun olduğu kabul edilir. 

ÇİZELGE 1 - Toleranslar 

Maddeler Tolerans 
1.a) Toplam kayıplar 

b) Bileşen kayıpları NOT 1 
Toplam kaybın + % 10'u 
Toplam kayıplar için olan toleransı aşmamak şartıyla 
her bileşenin kaybının + %15'i 

2.Belirtilen ilk sargı çifti için ana basamak ucuna 
• boştaki gerilim oranı 

Aynı sargı çiftinin diğer basamak uçlarında gerilim 
oranı 
Diğer sargı çiftleri için gerilim oranı 

Aşağıki değerlerin daha küçüğü 
a) Açıklanan değerin ± % 0,5 
b) Ana basamaktaki gerçek yüzde empedansın ± 1/10 
Önceden belirtilen, fakat yukarda a) ve b)'dekı 
değerlerin daha küçüğünden küçük olmamalı 
Önceden belirtilen, takat yukarda a) ve b)'deki 
değerlerin daha küçüğünden küçük olmamalı 

3.Kısa devre empedansı: 
- İki sargılı ayrı sargılı transformatör için 
- Çok sargılı bir transormatöıde ayrı sargıların 

belirtilen ilk çifti için 
a) Ana basamak ucunda 

b) Çiftin herhangi bir diğer basamak ucunda 

Empedans değeri a %10 olduğunda açıklanan değerin 
+ %7,5'u 
Empedans değeri < %10 olduğunda açıklanan değerin 
± %10'u 
Empedans değeri 2 %10 olduğunda açıklanan değerin 
± %10'u 
Empedans değeri < %10 olduğunda açıklanan değerin 
± %15'i 

4.Kısa devre empedansı: 
- Oto bağlı bir sargı çifti için 
- Çok sargılı bir transformatörde ayrı sargıların 

belirtilen ikinci çifti için 
a) Ana basamak ucu 
b) Sargı çiftinin herhangi bir diğer basamak 

ucunda 
- Sargıların ilâve çiftleri 

Açıklanan değerin + % 10'u ' 
Bu basamak ucu için açıklanan değerin ± % 15'i 

Önceden belirtilen, fakal i % 15 
S.Boşlaki akım Açıklanan değerin + % 30 
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ÇİZELGE 1'in Devamı 

NOTLAR 
1 - Toleransların verilen bir yükleme şartına uygulanacağı garantide önceden beyan edilmedikçe çok sargılı 

transformatörlerin kayıp toleransları sargıların her çiftine uygulanır. 
2 - Bilinen ototransformatörlerde ve. gerilim ekleme-çıkarma transformatörlerinde empedanslarının 

küçüklüğü toleransın çok bağımsız olmasına yol açar. Geniş basamak ucu aralıkları bulunan 
transformatörlerde özellikle aralık simetrik değilse özel bir dikkat gerekebilir. Diğer taraftan, meselâ bir 
transformatörün önceden var olan üniteler ile birlikte çalıştırılması gerektiğinde, daha dar empedans 
toleransları öngörülmeli ve bunlar üzerinde mutabık kalınabilir özel toleranslar konusu önceden 
belirtilmelidir. 

3 - Önceden belirtilen değer, imalâtçının açıkladığı değer olarak anlaşılmalıdır. 
4 - Özel durumlar için yukardaki ayrıntılardan başka gerekli olan toleranslar, siparişi vermeden önce 

imalâtçı ile alıcı arasında yapılan ön anlaşmada uygulanmalıdır. 

10 - D E N E Y L E R 

10.1 - RUTİN D E N E Y , TİP DENEY V E ÖZEL DENEY İÇİN G E N E L ŞARTLAR 
Deneyler, transformatörlere, aşağıda belirtildiği gibi uygulanmalıdır. 

Deneyler, 10'C ile 40°C arasındaki herhangi bir ortam sıcaklığında ve (gerekli ise) 25°C'yi aşmayan 
herhangi bir sıcaklıktaki soğulma suyu ile yapılmalıdır. 

Alıcı ile imalâtçı arasında başkaca anlaşma olmadıkça, deneyler imalât yerinde yapılmalıdır. 

Eş transformatörlerin bir grubundaki tek tek üniteler üzerindeki deneyler, deneyin seçimi ile ilgili olarak 
imalâtçı ile alıcı arasındaki anlaşmaya tâbi tutulabilir. Alıcı tarafından sipariş zamanında belirtilmiş ise bir 
partideki birden fazla ünite üzerinde tip deneyler ve özel deneyler yapılabilir. Deneylerin yapılma sırası ve 
yapılacağı ünitelerin seçimi de sipariş zamanındaki anlaşmaya tâbi tutulmalıdır. 

Deney sırasında transformatörün performansını etkilemesi muhtemel olan bütün dış bileşenleri ve bağlantı 
elemanları yerinde kalmalıdır. 

İlgili deney maddesinde başkaca talep edilmedikçe veya imalâtçı ile alıcı arasında başkaca anlaşma 
olmadıkça, basamaklı sargılar, ana basamak üzerinde bağlı olmalıdır. 

Deney maddesinde başkaca belirtilmedikçe, yalıtımdan başka bütün karakteristikler için deney esaslarında 
beyan değerleri şarttır. 

Deneylerde kullanılan bütün ölçme sistemleri ISO 9001 kurallarına göre belgeli, uygun doğrulukta bulunmalı 
ve periyodik kalibrasyonları yapılmış olmalıdır. 

NOT - Ölçme sistemlerinin hassasiyeti ve doğrulanmasına ait özel kurallar inceleme aşamasındadır (IEC 
606'ya bakınız). 

Deney sonuçlarının referans sıcaklıklara göre düzeltilmesi gerektiğinde, bu: 
- Yağlı transformatörlerde 75*C'ye, 
- Kuru tip transformatörlerde IEC 726'ya göre yapılmalıdır. 

10.1.1 - Rutin Deneyler 
a) Sargı direncinin ölçülmesi (Madde 10.2), 
b) Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve gerilim vektörü faz kaymasının kontrolü (Madde 10.3), 
c) Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi (Madde 10.4), 
d) Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi (Madde 10.5), 
e) Dielektrik rutin deneyler (IEC 76-3), 
0 Uygulana biliyorsa yük allında basamak ucu değiştirme deneyleri (Madde 10.8). 

10.1.2 - Tip Deneyler 
a) Sıcaklık artışı tip deneyi (IEC 76-2), 
b) Dielektrik tip deneyler (IEC 76-3). 
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10.1.3 - Özel Deneyler 
a) Dielektrik özel deneyleri (IEC 76-3), 
b) Sargılar ile toprak ve sargılar arasındaki sığaların belirlenmesi, 
c) Geçici rejim gerilimi geçiş karakteristiklerinin belirlenmesi, 
d) Üç fazlı transformatörlerde sıfır bileşen empedansının ölçülmesi (Madde 10.7), 
e) Kısa devre dayanım deneyi (IEC 76-5),. 
f) Ses seviyelerinin ölçülmesi (IEC 551). 
g) Boştaki akımın harmoniklerinin ölçülmesi (Madde 10.6), 
h) Vantilatör ve yağ pompası motorlarının çektiği gücün ölçülmesi, 
1) Sargıların toprağa karşı yalıtım direncinin ölçülmesi ve/veya yalıtım sistemi sığalarının kayıp faktörünün 

(kayıp açısı tanjantı) (tgS) ölçülmesi. Bunlar, daha sonra montaj mahallindeki ölçme ile bulunan değerler 
ile mukayese etmek için referans değerlerdir. Burada verilen değerler için sınırlama yoktur. 

Bu standardda deney metotları belirtilmişse veya yukarda belirtilenden başka deneylerin yapılması talep 
ediliyorsa deney metotlar sözleşmede konu edilir. 

10.2 - SARGI DİRENCİNİN Ö L Ç Ü L M E S İ 

10.2.1 - Genel 
Her bir sargının direnci, bağlantı uçları arasında ölçülmeli ve sargıların sıcaklığı kaydedilmelidir. Ölçme için 
doğru akım kullanılmalıdır. 

Bütün direnç ölçmelerinde, selfendüksiyon tesirlerinin en aza indirilmesine dikkat edilmelidir. 

10.2.2-Kuru Tip Transformatörler 
Transformatör ölçmeden önce sabit bir ortam sıcaklığında en az 3 saat bırakılmalıdır. 

Sargı direnci ve sargı sıcaklığı aynı anda ölçülmelidir. Sargı sıcaklığı, sıcaklığı temsil edecek konumlarda 
tercihen sargı takımı içinde meselâ yüksek gerilim ile alçak gerilim sargılarının arasındaki bir kanal içine 
yerleştirilmiş algılayıcılar (sensörler) ile ölçülmelidir. 

10.2.3 - Yağlı Transformatörler 
Transformatör sargıları, gerilimle beslenmeksizin yağ içinde en az 3 saat bırakılmalı, sonra yağın ortalama 
sıcaklığı ölçülmelidir. Bu durumda sargı sıcaklığının ortalama yağ sıcaklığına eşil olduğu varsayılır. 
Ortalama yağ sıcaklığı olarak yağın üst ve alt düzey sıcaklıklarının ortalaması alınır. 

Sıcaklık artışının belirlenmesi amacıyla yapılan soğuk direnç ölçmesinde sargı ortalama sıcaklığının doğru 
olarak belirlenebilmesi için özel çaba gösterilmelidir. Bu sebeple yağın üst ve alt seviyeleri arasındaki 
sıcaklık farkı az olmalıdır. Bu sonuca daha çabuk varabilmek için, bir pompa aracılığı ile yağın dolaşımı 
sağlanmalıdır. 

10.3 - G E R İ L İ M ÇEVİRME ORANININ ÖLÇÜLMESİ VE GERİLİM V E K T Ö R Ü FAZ KAYMASININ 
K O N T R O L U 
Gerilim çevirme oranı, her bir basamak için ölçülmelidir. Bir fazlı transformatörlerin polaritesi ve üç fazlı 
transformatörlerin bağlantı sembolü kontrol edilmelidir. 

10.4 - KISA-DEVRE EMPEDANSININ V E YÜKTEKİ KAYBIN ÖLÇÜLMESİ 
Bir çift sargının kısa devre empedansı ve yükteki kaybı, diğer sargının bağlantı uçları kısa devre edilmiş ve 
olabildiğince diğer sargılar açık devre iken bir sargının bağlantı uçlarına pratik olarak sinüs biçimli gerilim 
beyan frekansında uygulanarak ölçülmelidir (deneyde basamak ucu seçimi için Madde 5.5 ve Madde 5.6'ya 
bakınız). Besleme akımı ilgili beyan akımına (basamak ucu akımı) eşit olmalı, ancak bunun % 50'sinden 
küçük olmamalıdır. Ölçmeler, sıcaklık artışlarının önemli halalara yol açmaması için olabildiğince çabuk 
yapılmalıdır. Tepe yağı ile dip yağı arasındaki sıcaklık farkı, ortalama sıcaklığı doğru olarak tayin 
edebilmeye yetecek kadar küçük olmalıdır. Soğulma sistemi OF veya OD ise yağı karıştırmak için pompa 
kullanılabilir. 

Yük kaybının ölçülen değeri, beyan akımının (basamak ucu akımı) deney akımına oranının karesi ile 
çarpılmalıdır. Elde edilen değer bundan sonra referans sıcaklığa göre düzeltilmelidir (Madde 10.1). I2R kaybı 
(R d.a. direnci olarak) sargı direnci ile doğrudan ve diğer bütün kayıplar sargı direnci ile ters orantılı olarak 
değişir. Sargı direncinin ölçülmesi Madde 10.2'ye göre yapılmalıdır. Sıcaklık düzeltme işlemi Ek E'de 
ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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Kısa devre empedansı, reaklansın ve alternalif akım direncinin seri bağlı olarak gösterilmesidir. Empedans, 
reaklansın sabit olduğu ve yukarıda açıklandığı gibi değişen yük kaybından türetilen a.a. direnci kabul 
edilerek referans sıcaklığa göre düzeltilir. Ek basamak ucu konumlarındaki ölçmeler, imalâtçı ile alıcı 
arasındaki anlaşmaya göre de yapılabilir. 

Basamak ucu aralığı +%5'i aşan basamak uçlu bir sargısı bulunan transformatörlerde kısa devre 
empedansı, ana basamak ucunda ve iki uç (ekstrem) basamak uçlarında-ölçülmelidir. 

İlave basamak ucu konumlarındaki ölçmeler, imalâtçı ile alıcı arasındaki anlaşma ile de yapılabilir. 

Üç sargılı bir transformatörde ölçmeler farklı üç iki sargı kombinasyonu üzerinde yapılmalıdır. Sonuçlar 
tekrar hesaplanır, empedanslar ve kayıplar tek tek sargılara paylaştırılır (IEC 606). Bütün bu sargılar için 
belirtilen yükleme durumlarına ilişkin toplam kayıplar uygun olarak tayin edilmelidir. 

NOTLAR 
1 - Aynı beyan gücünde ve beyan geriliminde primere göre eşil empedansı bulunan iki sekonder sargılı 

transformatörlerde (ikili sekonder transformatör olarak da anılır), her iki sekonder sargı aynı anda kısa 
devre edilerek bir fazla deney ile simetrik yükleme durumunu araştırmak için mutabık kalınabilir. 

2 - Düşük güç faktörü ve çoğu kez büyük deney akımlarından dolayı büyük bir transformatörde yük 
kayıplarının ölçülmesi önemli bir dikkati ve iyi ölçme cihazlarını gerektirir. Ölçme transformatörü 
halaları için ve deney bağlantılarının direnci için düzeltme, bunlar belirgin biçimde ihmal edilebilir 
değerde olmadıkça yapılmalıdır (IEC 606). 

10.5 - BOŞTAKİ KAYIP V E AKIMIN ÖLÇÜLMESİ 
Boştaki kayıp ve boştaki akım, sargılardan birisi üzerinde beyan frekansındaki gerilimle ölçülmeli, deney 
ana basamak ucu üzerinde yapılıyorsa bu gerilim beyan gerilimine, başka bir basamak ucu üzerinde 
yapılıyorsa o basamakla ilgili gerilime eşit olmalıdır. Diğer sargı ya da sargılar açık devre olarak bırakılmalı 
ve açık üçgen bağlanabilen sargılar kapalı üçgen durumuna getirilmelidir. 

Transformatör, yaklaşık olarak fabrika ortam sıcaklığında olmalıdır. 

Üç fazlı bir transformatörde, sargının seçimi ve deney güç kaynağına bağlantısı, üç sargı bacağı arasında 
olabildiğince simetrik ve sinüs biçimli gerilimler sağlanmak üzere yapılmalıdır. 

Deney gerilimi, gerilimin ortalama değerine duyarlı bir voltmetreye ayarlanmalı, fakat aynı ortalama değeri 
bulunan sinüs biçimli bir dalganın etkin gerilimini okumaya göre ölçeklendirilmiş olmalıdır. Bu voltmetrede 
okunan değer U'dur. 

Aynı zamanda, gerilimin etkin değerine duyarlı bir voltmetre de ortalama değer voltmetresi ile paralel olarak 
bağlanmalı ve bunun gösterdiği U gerilim değeri kaydedilmelidir. 

Bir üç fazlı transformatör deneyden geçirildiğinde, gerilimler, üçgen bağlı sargı enerjilenirse hat bağlantı 
uçları arasında ve YN veya ZN bağlı sargı enerjilenirse faz-nötr bağlantı uçları arasında ölçülmelidir. 

Okunan U' ve U değerleri % 3 içerisinde bir birine eşitse, deney geriliminin dalga biçimi yeterlidir. 

Deney gerilimi biçimi aşağıdaki durumda tatminkârdır. 
- Toplam harmonik distarsiyon faktörü s % 5 ise, 
- U' ve U okumaları % 3 içinde eşit ise 

NOT - Deney gerilimi kaynağının doğruluğu için en ağır yükleme şartlarının genel olarak büyük bir fazlı 
transformatörlerle sağlandığı kabul edilir. 

Toplam harmonik faktörü > % 5 ise ve/veya voltmetre okumaları arasındaki fark % 3'den büyükse deneyin 
geçerliliği anlaşma konusudur. 
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Ölçülen boştaki kayıp Pm'dir. Düzeltilmiş boştaki kayıp: 

P o = P m (1 + d) 

U'-U 
d = (genel olarak negatif) 

olarak bulunur. 

Voltmetrede okunan değerler arasındaki fark % 3'den büyükse, deneyin geçerliliği önceden belirtilen şarta 
bağlıdır. 

Total harmonik dislorsiyon faktörü % 5 ve/veya voltmetre okumaları % 3'den büyük ise deneyin geçerliliği 
anlaşmaya tâbidir. 

Boştaki akımın etkin değeri, kaybın ölçüldüğü anda ölçülmelidir. Üç fazlı bir transformatörde üç fazdaki 
okunan değerlerin ortalaması alınır. 

NOT - Komple deney sıralamasında boştaki deney yerinin kararlaştırılması ve fazla uzun süre işletmedeki 
ortalama kayıp seviyesini temsil etmesi için boştaki kayıp ölçmelerinin genellikle darbe 
deneylerinden ve/veya sıcaklık artışı deneylerinden önce yapılması göz önünde bulundurulmalıdır. 
Diğer deneylerden sonra ölçmeler bazen darbe deneyleri vb. sırasında sac kenarları arasındaki 
küçük arklardan dolayı daha yüksek değerler gösterir. Bu gibi ölçmeler işletmedeki kayıpları lam 
olarak temsil etmeyebilir. 

10.6 - BOŞTAKİ AKIMIN HARMONİKLERİN İN ÖLÇÜLMESİ 
Üç fazdaki boştaki akımın harmonikleri ölçülür ve harmoniklerin genliği (şiddeti) ana bileşenin bir yüzdesi 
olarak ifade edilir. 

10.7 - Ü Ç FAZLI T R A N S F O R M A T Ö R L E R D E SIFIR BİLEŞEN EMPEDANSININ (EMPEDANSLARININ) 
Ö L Ç Ü L M E S İ 
Sıfır bileşen empedansı, yıldız veya zikzak bağlı bir sargının birbirine bağlanmış bulunan hal bağlantı uçları 
ile nötrü arasında beyan frekansında ölçülmelidir. Bu, faz başına ohm olarak 3 U/I ile verilen bir formülle 
ifade edilir. Burada; U deney gerilimi ve I deney akımıdır. 

Faz başına deney akımı - i olarak ifade edilmelidir. 

Nötr bağlantısından geçecek akımın, bu bağlantının taşıma yeteneğine uygun olması sağlanmalıdır. 

Üçgen bağlı ilâve bir sargısı bulunan transformatörlerde deney akımının değeri, uygulama süresini göz 
önüne alarak, üçgen bağlı sargıdaki akımın fazla olmamasını sağlayacak şekilde olmalıdır. 

Sıfır bileşen sisteminde, meselâ üçgen sargısız yıldız-yıldız bağlı bir transformatörde sargının amper sarım, 
dengesi bulunmuyorsa uygulanan gerilim normal işletmede faz nötr gerilimini aşmamalıdır. Nötrdeki akım 
ve uygulama süresi, metalik yapı bölümlerinde meydana gelecek aşırı sıcaklıklardan sakınmak için 
Sınırlandırılmalıdır. 

Nötr bağlantı uçlu yıldız bağlanmış birden fazla sargısı bulunan transformatörlerde, sıfır bileşen empedansı 
bağlantılara bağımlıdır (Madde 3.7.3'e bakınız) ve yapılacak deneyler önceden belirtilmelidir. 

Toprağa sürekli olarak bağlanması amaçlanan bir nötr bağlantı uçlu ototransformatörler yıldız bağlı iki 
sargılı normal transformatör gibi işlem görmelidir Böylece, seri sargı ve ortak sargı birlikle bir ölçme devresi 
teşkil eder ve ortak sargı yalnız diğerini oluşturur. Ölçmeler, alçak gerilim tarafındaki ile yüksek gerilim 
tarafındaki beyan akımlar arasındaki f a r k ı aşmayan bir akımla yapılır. 

NOT 1 - Sargı amper sarımları dengesinin bulunmadığı durumlarda, gerilim ile akım arasındaki bağıntı 
genel olarak lineer değildir. Bu durumda, farklı akım değerlerindeki muhtelif ölçmeler yararlı 
olabilir. 
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NOT 2 - Sıfır bileşen empedansı, sargının fizikî tertibine ve manyetik bölümlerine bağlıdır. Bu sebeple farklı 
sargılardaki ölçmeler aynı olmayabilir. 

10.8 - Y Ü K T E B A S A M A K UCU DEĞİŞT İRME DENEYLERİ 

10.8.1 - Çalışma Deneyi 
Transformatör üzerinde lam olarak monte edilmiş basamak ucu değiştirici ile çalıştırmalar aşağıdaki işlem 
sırası ile kusursuz yapılmalıdır: 

a) Enerjilenmemiş transformatör ile sekiz komple çalışma çevrimi (bir çalışma çevrimi basamak ucu 
aralığının bir ucundan diğerine gitmesi ve geri gelmesi), 

b) Enerjilenmemiş transformatörle ve beyan değerinin % 85'ine indirilmiş yardımcı gerilimle bir lam çalışma 
çevrimi, 

c) Beyan geriliminde ve frekansında enerjilenmiş transformatör ile yüksüz durumda bir tam çalışma 
çevrimi, 

d) Bir sargısı kısa devreli ve basamak uçlu sargısı uygulanabildiğince beyan akımında bir doğrultuda ya da 
aksi yönden kaba ayar bağlantı ucu seçme anahtarı ile ya da orta basamak ucunun her iki tarafından iki 
basamak ucu aralığı arasında 10 basamak ucu değişimi çalışması. 

10.8.2 - Yardımıcı Devrelerin Yal ı t ım Deneyi 
Basamak ucu değiştirici, transformatöre monte edildikten sonra, şebeke frekanslı bir deney IEC 76-3'de 
belirtildiği gibi yardımcı devrelere uygulanır. 

11 - E L E K T R O M A N Y E T İ K UYUMLULUK (EMC) 
Güç transformatörleri, elektromanyetik bozulmaların emisyonu ve bağışıklığı hususunda tepki göstermeyen 
elemanlar olarak kabul edilmelidir. 

NOT 1 - Bazı aksesuarlar, elektromanyetik girişimlere duyarlı olabilir. 

NOT 2 - R014-001 Rapor, transformatörlerin elektromanyetik tavrını açıklar ve bu konudaki elektrik ve 
manyetik alanların değerlendirilmesine ait bazı metotları verir. 

NOT 3 - Pasif elemanlar, elektromanyetik bozulmalara sebep olmaya eğilimli değildir ve bunların 
performansı bu gibi bozulmalarla etkilenmesi muhtemel değildir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 65 



Sayfa: 66 RESMÎ G A Z E T E 13 Eylül 1998 - Sayı : 23462 

EK A 

TEKLİF A L M A D A V E SİPARİŞTE VERİLMESİ GEREKLİ BİLGİLER 

A.1 - B E Y A N D E Ğ E R L E R İ V E G E N E L BİLGİ 

A.1.1 - Normal Bilgi 
Aşağıdaki bilgilerin imalâtçıya kesinlikle verilmesi gerekir. 
a) Uyulması gereken özel şartnameler, 
b) Transformatörün cinsi, örnek olarak ayrı sargılı transformatör, ototransformatör veya ekleme çıkarma 

(booster) transformatörü gibi, 
c) Bir fazlı ya da Uç fazlı ünite olduğu, 
d) Şebekenin faz sayısı, 
e) Frekans, 
f) Kuru tip ya da yağlı tip. Yağlı tip ise mineral (madeni) yağlı ya da sentetik yalıtkan sıvılı olup olmadığı. 

Kuru tip ise koruma derecesi (IEC 529'a bakınız), 
g) Bina içi ya da bina dışı tipi, 
h) Soğutma tipi, 
i) Her bir sargı için beyan gücü ve + % 5'i aşan basamak ucu aralığı için belirtilen maksimum akım 

basamak ucu (uygulanabilirse), 

Transformatör birkaç soğutma metodu için öngörülmüş ise bunların karşılığı düşük güç değerleri, beyan 
gücü (en etkili soğutmayı yapan) ile beraber verilmelidir. 

j) Her bir sargı için beyan gerilimi, 
k) Basamak uçlu transformatör için: 

- Basamak uçlu sargının basamak uç sayısı, basamak ucu aralığı veya basamak ucu adımı, 
- Yüksüz ya da yükle basamak değiştirrici istenip istenmediği, 
- Basamak ucu aralığı + % 5'den fazla ise, gerilim değişimi tipi ve maksimum akım basamak ucunun 

yeri (uygulanabilirse)(Madde 1.2.2.4), 
I) Her bir sargı için şebekenin en yüksek gerilimi (Um)(yalıtıma göre IEC 76-3), 
m) Şebeke topraklama metodu (her bir sargı için), 
n) Her bir sargı için yalıtım seviyesi (IEC 76-3), 
o) Hangi sargı için gerekli ise bağlantı sembolü ve nötr bağlantı uçları, 
p) Tesis, montaj, taşıma ve indirip bindirme ile ilgili her hangi bir özellik. Boyutlarda ve kütledeki 

sınırlamalar. 
q) Yardımcı besleme gerilimi ayrıntıları (vantilatörler, pompalar, basamak ucu değiştircileri, alarmlar vb), 
r) Gerekli bağlama parçaları ve ölçü aletlerinin, işaret plâkalarının, yağ seviye göstergesi vb.'nin işaretinin 

hangi taraftan okunabilir olacağı, 
s) Yağ koruma sisteminin tipi, 
I) Çok sargılı transformatörler için talep edilen güç yükleme kombinasyonları, gerektiğinde, özellikle çok 

sargılı ototransformatörlerde aktif ve reaktif çıkış güçleri ayrı ayrı belirtilerek. 

A.1.2 - Özel Bilgi 
Aşağıdaki ilâve bilginin verilmesine ihtiyaç olabilir. 
a) Yıldırım darbe deneyinin yapılması islendiğinde bu deneyin kesik dalga deneyini de kapsayıp 

kapsamadığı (IEC 76-3), 

b) Dengeleme sargısının gerekli olup olmadığı, gerekli ise topraklama metodu, 

c) Kısa devre empedansı veya empedans aralığı (Ek-C). Çok sargılı transformatörlerde, sargıların belli 
çiftleri için belirtilen empedanslar (Yüzde değerleri verilmiş ise ilgili referans beyan değerleri ile birlikle 
olmalı), 

d) Çizelge 1'dekine uygun ya da bu çizelgede verilen değerlerden farklı olan gerilim oranları ve kısa devre 
empedansları toleransları, 

e) Generatör transformatörünün generatöre doğrudan ya da anahtar donanımı aracılığı ile bağlanıp 
bağlanmayacağı ve bunun yük atma durumlarına maruz kalıp kalmayacağı. 
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f) Transformatörün doğrudan ya da kısa uzunlukla hava halli ile gaz yalıtımlı anahlarlama donanımına 
(G1S), bağlanıp bağlanmayacağı. 

g) Yükselti 1000 m'yi aşıyorsa, deniz seviyesi üzerindeki yükseklik, 

h) Özel ortam sıcaklık şartları (Madde 1.2.1.b)'ye bakınız) ile ilgili veya soğutma havası dolaşımı ile ilgili 
kısıtlamalar, 

i) Tesis yerinde beklenen özel dikkat gerektiren sismik etki, 

j) Transformatör üzerinde yalıtma aralıklarına ve bağlantı uçları yerlerine etki yapabilen özel tesis yerleri 
kısıtlamaları, 

k) Fazla bir miktarda şekil bozukluğu oluşturacak yük akımı dalga biçimi olup olmadığı. Denksiz üç faz 
yükleme beklenip beklenmediği. Her iki durum için verilecek ayrıntılı bilgiler, 

I) Transformatörlere sık sık uygulanacak aşırı akımların etkisinde kalıp kalmayacağı, meselâ izabe fırın 
transformatörleri ve cer sistemleri besleme transformatörleri gibi, 

m) Amaç, Madde 1.2.1.2'dekinden başka düzenli aşırı yükleme çevrimlerinin ayrıntıları (transformatör beyan 
değerini sağlamak için tesis edilecek yardımcı cihazlar), 

n) Diğer istisnaî işletme şartları, 

o) Transformatörün alternatif sargı bağlantıları varsa, bunların nasıl değiştirilebileceği ve fabrikadan hangi 
bağlantının istendiği, 

p) Bağlanacak olan şebekenin kısa devre karakteristikleri (kısa devre gücü ve akımı veya şebeke 
empedans bilgisi olarak ifade edilen ve transformatör tasarımını etkileyen olası sınırlamalar (IEC 76-5), 

q) Ses seviyesi ölçmesinin yapılıp yapılmayacağı (IEC 551). 

r) Transformatör tankının ve muhtemelen koruyucunun vakum dayanımı, özel bir değer gerekiyorsa, 

S) Yukarda belirtilmeyen ancak gerekli olabilecek diğer özel deneyler. 

A.2 - P A R A L E L ÇAL IŞMA 
Mevcut transformatörlerle paralel çalışması gerekiyorsa, bu belirtilmeli ve mevcut transformatörler hakkında 
aşağıdaki bilgiler verilmelidir: 

a) Beyan gücü 

b) Beyan gerilim çevirme oranı, 

c) Ana basamaktan başka basamak uçlarına ait gerilim çevirme oranları, 

d) Ana basamak ucundaki beyan akımında uygun referans sıcaklığa düzeltilmiş yükteki kayıp, 

e) Basamaklı sargının basamak ucu aralığı ± % 5'i aşıyorsa ana basamak ucundaki ve en azından uç 
(ekstrem) basamak uçlarındaki kısa devre empedansı, 

0 Bağlantı şemaları veya bağlantı sembolü ya da her ikisi. 

NOT - Çok sargılı transformatörlerde genellikle ayrıca ilâve bilgiler gerekebilir. 
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EK B 

(Bilgi İçin) 
B A S A M A K UÇLU TRANSFORMATÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİN ÖRNEKLER 

Ö R N E K 1 - Sabit Akı Gerilim Değişimi 

66 kV/20 kV üç fazlı 40 MVA beyan gücü değerinde ve + % 10 basamak ucu aralığı 66 kV sargı üzerinde, 
11 basamak ucu konumu bulunan transformatör. Kısa gösteriliş (Nolasyon): (66 + 5 x % 2) / 20 kV 

Gerilim Değişim Kategorisi 

Beyan Gücü 

Beyan Gerilimleri 

Basamak Uçlu Sargı 

: C F V V 

: 40 MVA 

: 66 kV/2Q kV 

: 66 kV (Basamak ucu aralığı + % 10) 

Basamak Ucu Konum Sayısı : 11 

Bu transformatörün azaltılmış güç basamak ucu varsa, meselâ - % 6'dan sonra : 

Maksimum akım basamak ucu : Basamak ucu - % 6 
olarak ilâve ediniz. 

Yüksek gerilim sargısının basamak ucu akımı bundan sonra basamak ucu - % 6'dan uç basamak ucu - % 
10'a kadar 372 A'e ve basamak ucu gücü de 38,3 MVA'ya azaltılır. 

ÖRNEK 2 - Değişken Akı Gerilim Değişimi VFVV 

66 kV/6 kV, üç faz 20 MVA beyan gücü değerinde en yüksek gerilim sargısındaki basamak ucu aralığı + % 
15 ile - % 5 arası, fakat yüksek gerilim sargısı için sabit basamak ucu gerilim ve alçak gerilim sargısı için 
değişken basamak ucu gerilimi: 

6 

0,95 

6 

1,15 

6,32 kV ile 

5,22 kV arasyıda 

bulunan transformatör; 

Gerilim Değişim Kategorisi 

Beyan Gücü 

Beyan Gerilimleri 

Basamak Uçlu Sargı 

Basamak Ucu Konum Sayısı 

: V F V V 

: 20 MVA 

. 66 kV/6 kV 

: 66 kV (Basamak ucu aralığı + % 15, - % 5) 

: 13 

6 kV'luk sargının basamak ucu gerilimleri : 6,32 kV, 6 kV, 5,22 kV 

Bu transformatörün azaltılması güç basamak ucu varsa, meselâ aşağıdaki ilâve yapılır. 

Maksimum akım basamak ucu : Basamak ucu + % 5 

Basamak ucu bulunmayan alçak gerilim sargısının basamak ucu akımı, bundan sonra basamak ucu 
+ % 5'den uç basamak ucu + % 15'e kadar 2020 A'e ve buradaki basamak ucu gücü de 18.3 MVA'ya 
azaltılır 
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ÖRNEK 3 - Kombine Gerilim Değişimi 
160 Kv / 20 kV üç faz 40 MVA beyan gücü değerinde 160 kV'luk sargıda basamak ucu aralığı ± % 15 olan 
transformatör., Aşırı değiştirme noktası (maksimum gerilim basamak ucu) + % 6'da ve CFVV aralığında 
maksimum akım basamak ucu - % 9'dadır. 

Basamak uçlu sargı : 160 kV, aralık ± % 10 x 1,5 

Basamak Gerilim Basamak Ucu Gerilimi Basamak Ucu Akımı Basamak Ucu 
Uçları Çevirme U « No UG Gücü 

Oranı kV kV A A SMVA 

1 (+% 15) 9,20 196,6 18,43 125,6 1155 36,86 
7 (+% 6) 8,48 169,6 20 136,2 1155 40 • 

11 (%0) 8 160 20 144,4 1155 40 

. 17 (-% 9) 7,28 145,6 20 158,7 1155 40 

21 (-% 15) 6,80 136 20 158,7 1080 37,4 

NOT 1 - Ara basamak uçları için verilerin tamamlanmasında beyan değeri işaretleri plâkasında yukardaki 
çizelge kullanılabilir. 

NOT 2 - Bu teknik şartlar ve C F V V teknik şartları, 

(160 + % 15) / 20 kV - 40 M V A için mukayese edilir. 

Yüksek gerilim basamak uçlu sargıdaki bu fark bu örneğe göre yüksek gerilim şebekesinin 170 kV olan en 
yüksek gerilimini aşmaz. Sargının yalıtımını karakterize eden cihaz için en yüksek gerilimin miktarı da 170 
kV'lur (IEC 76-3'e bakınız). 
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EK C 
(Bilgi İçin) 

SINIRLARI B O Y U N C A KISA DEVRE EMPEDANSININ TEKNİK ŞARTLARI 

///////// S / /JJ ^ 

- }0 - ' 5 - 'O -5 0 • S 

Basamak ucu aralığı % 

ŞEKİL C.1 - Sınırları Boyunca Kısa Devre Empedansının Teknik Şartlarına Örnek 

En üst sınır, kısa devre empedansının belirtilen bir yükle ve belirtilen bir güç faktöründe müsaade edilebilen 
gerilim düşmesiyle tayin edilen yüzde olarak sabit bir değeridir. 

En alt sınır, bir arızanın oluşu sırasında sekonder tarafında müsaade edilebilen aşırı akımla tayin edilir. 

Kesik kesik çizgili hal, bu teknik şartları karşılayan transformatörün kısa devre empedans eğrisinin bir 
örneğidir. 
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E K O 
(Bilgi İçin) 

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖR BAĞLANTILARI 
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Genellikle kullanılan resimler Madde 6 Şekil 2'dekinin aynıdır. 

NOT -Buradaki resimler IEC 76-4* Şekil 5'deki kulanılanlardan farklıdır. 

ŞEKİL D.1 - Genel Bağlantılar 

•* TSE Notu - IEC 76-4 standardı. IEC 76-1 standardı içinde yer almıştır. 
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ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖR BAĞLANTILARI 

İlave Bağlantılar 
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Normal [esimler, Madde 1.2.3 Şekil-2'dekinin aynıdır. 

N C - Buradaki normal resimler IEC 76-4 Şekil 5'de kullanılandan farklıdır. 

ŞEKİL D.2 - ilave Bağlantılar 
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ŞEKİL D.3 - Üç Fazlı Olotransformalörlerin Bağlamalarının Bağlantı Sembolleri İle Tanıtımı (YaO) 

-l r-\ 

ŞEKİL D.4 - Üç Tane Tek Fazlı Transformatörün Üç Fazlı Grup Biçiminde Bağlanmasına Örnek 
(Bağlanlı Sembolü (Yd5) 
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EK E 

YÜK KAYBI SICAKLIK DÜZELTMESİ 

Sembol Listesi 
İndis 1 - Soğuk Sargı Direncinin Ölçülmesine Aittir (Madde 10 2) 

İndis 2 - Yük kaybının ölçülmesi sırasındaki şartları gösterir (Madde 10.4) 

r : Referans sıcaklıktaki şartları gösterir (Madde 10.1) 

R : Direnç 

8 : Celcius derece olarak sargı sıcaklığı 

P = Yük kaybı 

I = Kayıp tayini için (beyan akımı, basamak ucu akımı, diğer özel yükleme durumuna bağlı belirtilen 
değer) belirtilen yük akımı 

Pa = İlave kayıp 

Sargı direnci ölçmesi 9 ı , sıcaklığında yapılır ve ölçülen değer RVdir. 

Yük kaybı, ortalama sıcaklığı 9? olan sargıda ölçülür. Belirtilen ı akımına ail ölçülen kayıp P?'dir. Bu kayıp, 
omik kayıpları ihtiva eder: I R ve ilâve kayıp P t ! : 

R, = R, 2 3 S * 8 2 (Bakır) 
235 • 0 , 
225 + 6 

R 7 = R, - (Alüminyum) 
225 + 8 • 

P.2 = P J - l 3R; 

dir. 

Referans sıcaklık er'de sargı direnci. R,. ilâve kayıp P„ . yük kaybının lamamı P, aşağıdaki ifadelerle verilir. 

R = R 2 2 5 + e 2 ( B a k ı r ) 

' 235 + 0 , 

R, = R, — (Alüminyum) 
' 225 + 6 , ' ' 

235+0 , 
p " = P » l ^ f B 3 k , r > 

225 + 0 , 
P " = P , ; 225 + 0 (Alüminyum) 

75°C referans sıcaklıklı yağlı transformatörlerde lorpıül aşağıdaki gibidir. 

310 

R ' - R 1 ^ 5 T İ 7 ( B a k ' r ) 

300 

R, = Rı 2 2 5 4 f l , (Alüminyum) 

235 + (9, 

P., = P.2 —5T0 ( B a k ı r ) 

225 + 0 , 
P.. = P . ı 3 0 0 " (Alüminyum) 

Sonuç olarak : 

P, = l 3R, + P „ 
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EK F 
(Bilgi İçin) 

BİBLİYOGRAFYA 

ANSI / IEE C 57.12.00 General Requirements for liquid - Immersed Dislribution, Power and Regulating 
Transformenrs 

IEC 76-4 (1976) Power Transformens - Part 4: Tappings and Connections (Superseded) by this pan of IEC 
76) 

EKZA 

Bu slandardda, tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer slandardlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar melin 
içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda lisle halinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra 
yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil" veya revizyon yapılması şartı ile uygulanır. 
Atıf yapılan standardın tarihinin belirtilmemesi halinde ilgili standardın en son baskısı kullanılır. 

NOT - Bir uluslararası standard müşterek değişikliklerle değiştirildiğinde, bu (mod) ile belirtilir, ilgili EN/HD 
uygulanır. 

Standard No. Sene Baslık EN/HD Sene 

IEC 60050 1990 International Eleclrolechnical Vocabulary Chapter 421: 
(421) Power Transformens and Reaclars 

IEC60068-3-3 1991 Environmental Testing - Part 3: Guidance Seismic lesl - EN 60068-3-3 1993 
Methods for Equipments 

IEC 60076-2 1 993 Power Transformers - Part 2: Temperature Rises EN 60076-2 1997 
(mod) 

IEC 60076-3 1980 Power Transformers - Part 3: Insulation levels and HD 398.3.S1 1986 
(mod) Dielectric Tests 

+ A1 (mod) 1981 

IEC 76-3-1 1987 Part 3.1: Insulation Levels and Electric Tests External 
Clearances in Air 

IEC 60076-5 Power Transformers - Part 5: Ability to withstand Short HD 398.5.S1 1983 
(mod) Circuit 
+ A1 1979 A1 1988 

IEC 60137 1995 Bushings for Alternating Voltages Above 1 kV EN 60137 1996 

IEC 60354 1991 Loding Guide Oil - immersed Power Transformers 

IEC 60529 1989 Degrees of Protection Provided by Enclosures (I? Code) EN 60529 1991 
+ Corr May 1993 

IEC 60551 1987 Determination of Transformer - and Reactor Sound EN 60551 1992 
(mod) Levels 

IEC 60606 Application Guide for Power Transformers 
IEC 60726 1982 Dry Type Power Transformers HD 464S1 1 1988 

(mode) + iğci 
+ A3 1992 
+ A4 1995 

IEC 60815 1986 Guide for Selection of Insulators in Respect of Polluted 
Conditions 

IEC 60905 1986 Loading Guide for Dry - Type Power Transformers 
ISO 3 1 973 Prefered Numbers - Seris of Prefered numbers 

ISO 9001 1987 Quality Sislems - Model lor Quality Assurance in design / EN290012' 1987 
Develop - menl. Production, Installation and Servicing 

1) HD 464 SI, IEC 726: 1982ye yapılan A1: 19B6'yı içeriyor. 
2) EN 29001'in yerini ISO 9001: 1994'e dayalı olan EN ISO 9001: 1S9* almıştır. 
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EK MA 
(Bilgi İçin) 

ATIF YAPILAN ULUSLARARASI STANDARDLAR KARŞILIĞI OLAN TÜRK STANDARDLARI 

IEC, ISO, E N 
STANDARDI 

TS STANDARDI ADI 

IEC 60050 (421)/ 
1990 

TS IEC 50 - (421): 
1998 

Elektroteknikle Kullanılan Terimler ve Tarifleri Alt Bölüm 421: Güç 
Transformatörleri ve Reaktörler 

IEC 60068-3-3 / 
1991 

TS E N 6006B-3-3: 
1998 

Çevresel Deneme - Bölüm 3: Cihazlar İçin Sismik Deney Metotları 
Kılavuzu 

IEC 60076-2: 1993 TS 10901: 1993 Güç Transformatörleri - Bölüm 2: Sıcaklık Artışı -

IEC 60076-3: 1980 TS 10902: 1993 Güç Transformatörleri - Bölüm 3. Yalıtım Seviyeleri ve Dieleklrik 
Deneyler 

IEC 60076-3-1: 1987 TS IEC 60076-3-1: 
199B 

Güç Transformatörleri - Bölüm 3: Yalıtım Seviyeleri ve Dieleklrik 
Deneyler, Havadaki Dış Yalıtma Aralıkları 

IEC 60076-5: 1976 TS 10904: 1993 Güç Transformatörleri - Bölüm 5: Kısa Devreye Dayanım Yeteneği 

IEC 60137: 1995 TS 595: 1988 1000 V'den Yukarı Alternatif Gerilimlerde Kullanılan Geçiş 
izolatörleri (Buşingler) 

IEC 60354: 1991 TS 3215: 1978 Yağlı Güç Transformatörlerini Yükleme Kuralları 

IEC 60529: 1989 TS 3033 EN 60529 
: 1997 

Mahfazaların Sağladığı Koruma Derecelerinin Sınıflandırılması 

IEC 60551: 1987 TS-8711: 1991 Transformatör ve Reaktör Ses Seviyelerinin Tayini 

IEC 60606 TS 3791: 1982 Güç Transformatörleri İçin Uygulama Kılavuzu 

IEC 60726 1 982 TS 7451: 1989 Güç Transformatörleri - Kuru Tip 

IEC 60815: 19B6 TS IEC 815 Kirlenme Şartlarına Göre İzolatör Seçimi İçin Kılavuz 

IEC 60905: 1987 TS IEC 60905 Kuru Tip Transformatörler İçin Yükleme Kılavuzu 

ISO 3: 1973 TS 299: 1965 Slandard Sayılar - Slandard Sayı Serileri 

ISO 9001. 1987 TS ISO 9001: 
1994 

Kalite Sistemleri - Tasarım / Geliştirme, İmalat, Tesisat ve Servis 
Verme 

• TSE Notu - IEC 76-4 standardı, IEC 76-1 standardı içinde yer almıştır. 
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T . C . 
Resmî Gazete 

İlânlarla i lg i l i müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 E k i m 1920 
13 Eylül 1998 

P A Z A R 
S a y ı : 23462 

ILAN BOLUMU 
Yargı İlânları 

Konya 2. Ağır'Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
Esas No 
Karar No 
Davacı 
Sanık 

Suç 
Suç Tarihi 

1997/350 
1998/90 
K . H . 
Orhan Yürek- Sadrettin ve Hatun oğlu 1/1/1974 doğumlu, Siirt İli, Kur
talan İlçesi, Sümer Köyü nüfusuna kayıtlı, Hocacihan Mah. Kaktüs Sk. 
No: 123 Konya'da oturur. 
Halkı suç işlemeye tahrik-Halkı kanuna itaatsizliğe tahrik 
26/11/1997 

Sanığın iddianamede sevk edilen T C K 311. md. yönündeki suçtan beraatüıe ve sanık Or
han Yürek'in kanunun açıkça suç saydığı fi i l ve eylemleri açıkça övdüğü ve başkalarına açıkça be
yanda bulunduğundan T C K 312/l.md. uyarınca 6 ay Hapis ve 860.000 - T L . Ağır Para cezası Ue 
mahkumiyetine, T C K 59. md.uyarınca 1/6 nisbetinde indirilerek sanığın sonuç olarak 5 ay Hapis 
ve 716.666,- T L . Ağn Para cezası ile mahkumiyetine, sanığın tutuklu kaldığı günlerin verilen ce
zasından T C K 40. md. uyarınca mahsubuna, 647 S.K.nun 6. maddesi uyarınca cezaların ertelen
mesine, T C K 94. md. uyarınca ihtarat yapılmasına, suç eşyalarının T C K 36.md. uyarınca zoralı
mına dair Mahkememizden verilen 1/6/1998 tarihli gıyabi hüküm sanığın bütün aramalara rağmen 
bulunup tebliğ edilmesi mümkün olmadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğin
ce Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu hüküm Resmi Gazete'nin ilk çıkacak nüshasında üan edilerek, ilan tarihinden itiba
ren 15 gün içerisinde yasa yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeeği, ilanın bir su
retinin mahkeme ilan tahtasına asılmasına karar verildi. 25051 

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : 
Esas No : 1996/324 
Karar N o : 1997/304 
Resmi evrakta sahtekarlık suçundan sanık, Çanakkale İli, Çan İlçesi, Cumhuriyet Mahal

lesi nüfusuna kayıtlı, Bandırma, 17 Eylül Mahallesi, Şehit Mezarlık Sokak, No: 31'de oturur. Na-
suf ve Nazife oğlu, Balıklıçeşme 1/7/1955 D.lu Ahmet Durmaz hakkında Mahkememizde yapılan 
yargılaması sonunda TCK.342/1, 59/2 M d . gereğince 1 yıl 8 ay Ağır Hapis cezası ile cezalandırıl
masına dair verilen 23/12/1997 günlü gıyabi hüküm, Posta İşletmesi ve Zabıta marifetiyle bulu
namadığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 
28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 
gün sonra hükmün tebliğ edümiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. - 25066 
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Beyoğlu 3. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No: 998/117 
K . No: 998/ 182 
3167 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Abdurrahman Karadağ hakkında mahke

memizce ittihaz olunan 11/3/1998 tarih, 117/182 sayılı ilamı ile 3.870.000.-TL. Ağır para cezası 
ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Yapılan aramalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. 
ve 29. mad. gereğince yokluğunda verilen kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasına ve Tebligat 
Kanunun 35. maddesi gereğince ilanın yayınlanması tarihinden itibaren 1 ay sonra tebligat yapıl
mış sayümasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 16061/1-1 

Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
NİZİP 

1993/23 
Davacı K . H . tarafından davalılar Namık Kemal Beydilli ile Hikmet Beydilli aleyhine mah

kememizde ikame edilen evliliğin iptali davasının yapılan açık yargılaması sırasında; 
Davalıların adlarına çıkartılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği, zabıta kanalı ile de ya

pılan araştırmada adresleri meçhul olduğundan adlarına duruşma gününün ve davanamenin ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Adı geçen şahısların duruşmanın atılı bulunduğu 15/10/1998 günü saat 10.00'da mahke
memizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde yargılamanın 
yokluklarında yapılacağı ve karar verileceği ilanen tebliğ olunur. -22498/1-1 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 
1 - Kurumurruz ihtiyacı olarak muhtelif malzeme satın alınacaktır. 
2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son 

gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. 
Şart.Bed. 

Malzemenin Cinsi Miktarı Dosya No Tarih Saat TL . 
Hasarlı şarj 8 adet 9820092 28/9/1998 15.00 2.000.000 
redresörü onarımı 
Kaynak malzemesi 11 kalem 9820088 29/9/1998 15.00 2.000.000 
Ferdi kurtarıcı 3000 adet 9820091 8/10/1998 15.00 2.500.000 
maske kılıfı 

3 - Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Kurumumuz Muhaberat 
Mevzuat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. maddesinde yer alan belgele
ri teklif zarflarına koymaları gereklidir. 

5 - Teklif zarflan ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00'de Zonguldak'ta Kurumumuz Sa
tın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

6 - Postada vaki gecikmeler telgTaf, telex ve fax ile yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
7 - Şartnameler Zonguldak'ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Anka

ra'da TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 BAHÇELİEVLER/AN-
KARA adresinden ücreti mukabili temin edilebilir. 

8 - Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 25011/2-2 

1 A D E T POST P A N A M A X G A N T R Y C R A N E İHALESİ TEKLİF 
A L M A TARİHİNİN FİRMALARA D U Y U R U L M A S I 

TCDD Genel Müdürlüğünden : 
İhalesinin geçici olarak durdurulduğuna dair ilanları 4/9/1998 tarih 23453 ve 6/9/1998 ta

rih 23455 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanan 1 Adet Post Panamax Gantry Crane teklifleri 12 
Ekim 1998 tarihinde saat 14.00'de alınacaktır. 

İlgililere ilanen duyurulur.. 25134/2-2 
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MUHTELİF H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
Makina ve Kimya Endüstrisi HURDASAN Hurda İşletmeleri Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğünden : 
M K E Kurumu Hurda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ( A N K A R A ) Seymen Hur

da İşletmesi (İZMİT) ve Kırıkkale Hurda İşletmesi Müdürlükleri sahasında mevcut teknik özellik
leri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 69 kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme ka
palı zarfla teklif almak suretiyle 24 EYLÜL 1998 tarihinde satışa arz edilmiştir. 

Şartnameler, Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Al i 
ağa, Kırıkkale ve Seymen Hurda İşletmesi Müdürlüklerinden temin edilebilinir. 

Teklifler en geç 24 EYLÜL 1998 PERŞEMBE günü saat 14.00'a kadar Pazarlama Müdür
lüğüne (Hipodrom Cad. No: 113/ A N K A R A ) verilmiş olacaktır. 

İsteyen firmalar teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulunabilirler. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
P A Z A R L A M A M U D U R L U G U 
ALİAĞA HUR.İŞL.MD. 
K I R I K K A L E HUR.İŞL.MD. 
S E Y M E N HUR.İŞL.MD. 

03123840238 - 03123841065 - 03123840307 
02326251120 
03182242898 
02623412195 24411/1-1 

ET SATIN A L I N A C A K T I R 
Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 
1 - Fabrikamızın 1/10/1998 - 31/1/1999 tarihleri arasındaki 4 aylık ihtiyacı olan şartna

mede detayı yazılı +/-%25 toleranslı 10.000 kg. muhtelif koyun ve dana eti satın alınmak üzere 
24/9/1998 Perşembe günü saat 14.00'de fabrikamız ofis binasında ihale yapılacaktır. 

2 - İhalede yeterli fiyatlar oluşmadığı takdirde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilece
ğinden teklif sahiplerinin veya temsilcilerinin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir. 

3 - Et alımına ilişkin şartname ve sözleşme örneği Fabrikamız Ticaret Servisinden temin 
edilebilir. 

4 - Teklif mektupları engeç 24/9/1998 Perşembe günü sat 14.00'e kadar Fabrikamız Mu
haberat Servisine verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilen teklif mektuptan değerlendirilmeye
cektir. 

5 - İhaleye iştirak edecek olan istekliler teklif fiyatının %5 ' i nisbetindeki geçicrteminat 
mektubu veya nakit vezne makbuzunu teklif mektubuna ekleyeceklerdir. 

6 - Bu konuda geniş bilgi fabrikamız yetkililerinden mesai saatleri dahilinde alınabilir. 
7 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta etleri 

kısmen veya tamamen dilediğinden satın almakta serbesttir. 25027/1-1 

50 A D E T ARMÜR D O K U M A T E Z G A H ÇERÇEVESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Sümer Holding Anonim Şirketi Pazarlama işletmesinden : 
Aksantaş A.Ş.'nin ihtiyacı 50 adet Armür Dokuma Tezgah Çerçevesi (Sulzer-GAE Har-

nesse Frame 153"330 E D , Sulzer G A E Webschaf 153"330 E D Katalog No: 911 165 706) İç Alım 
Şartnamemiz esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile satın alınacaktu. 

1 - Teklif verme son günü 24/9/1998 saat 15.00'dir. Teklifler kapalı zarf içerisinde belir
tilen gün ve saatte Haberleşme Şefliğimizde olacak şekilde posta ile gönderilecek yada elden tes
lim edilecektir. İşletmemize zamanında teslim edilmeyen teklifler ve postadaki vaki teklif gecik
meleri dikkate alınmayacaktır. 

2 - Teklif zarflarının üzerine 28239/AKSANTAŞ dosya numaramız ile teklif verme son 
günü mudaka yazılacaktır. 

3 - Bu işe ait iştirak teminatı: 150.000.000- TL . olup teklifle birlikte yatırılacaktır. Kat'i 
teminat sipariş tutarının % 10'udur. 

4 - Çerçevelere ait teklif isteme mektubu ve İç Alım Şartnamesi, resim SÜMER HOL
DİNG A.Ş. P A Z A R L A M A İŞLETMESİ BAHÇEKAPI/İSTANBUL adresinden ücretsiz temin 
edilebilir. 

5 - İşletmemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak
ta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 25028/1-1 
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İŞ MAKİNALARI SATIN A L I N A C A K T I R 
Bartın İl Özel İdaresi İl Daimi Encümeninden : 
1 - Bartın Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Teknik Şartna

melerinde özellikleri belirtilen aşağıda cinsi, muhammen bedeli yazılı iş makinalannın satın alın
ması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile iha
leye çıkartılmıştır. 

2 - İşin tahmin edilen bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. 
3 - İşin İhalesi bir bütün olarak yapılabileceği gibi ayrı ayrıda ihale edilebilir. 
4 - İhale 13/10/1998 SALI günü saat 14.00'den itibaren Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü 

hizmet binasındaki İl Daimi Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 
5 - İhaleye ait İdari ve Teknik Şartnameler ile diğer belgeler mesai saati içerisinde İl Özel 

İdare Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde görülebilir. 
6 - İSTEKLİLERİN, ihaleye katılabilmek için; 
A - Aşağıdaki belgeleri, 13/10/1998 SALI günü saat 10.00'a kadar İdari ve Teknik Şart

namelerine uygun olup olmadığının tesbiti için Teknik Komisyon tarafından incelenmek üzere 
İhale Komisyonu Başkanlığı'na Kapalı Zarf içinde teslim edeceklerdir. 

a) Katalog - Prospektüs (Türkçe) 
b) Onaylı ve imzalı Teknik Şartname ve Teknik Şartname cevaplan, 
c) İlgili mercilerden alınmış olan satış sonrası hizmetler belgesi ile servis ve yedek parça 

satış merkezleri (Noter Onaylı) 
d) T S E İmalat Yeterlilik Belgesi (Noter Onaylı, yerli imalatlar için) 
e) T S E Uygunlu belgesi (Noter Onaylı) 
f) İmalat Belgesi, (Noter Onaylı, Yerli imalatlar için) 
B - İhaleye girecekler, İdari Şartnamesinin 16'ncı maddesine göre hazırlayacakları tek

liflerini, aşağıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyo
nu Başkanlığı'na vermeleri, 

Gerekmektedir. 
a) Tebligata esas olmak üzere Kanuni ikametgah belgesi, 
b) Noter Tasdikli imza sirküleri, 
c) 1998 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise teklifte bulunacak kimselerin Vekaletna

meleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri, 
e) İsteklilerce ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi, 
f) Bartın Valiliği adına alınmış aşağıda hizalarında gösterilen miktarda geçici teminata ait 

alındı veya Banka Teminat Mektubu, 
g) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 
h) 1992-1996 yıllarına ait Gı.lir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair belge, 
ı) Belge Referans Mektubu, (Kullanılmış nakit kredisi ve Teminat Kredisinden herhangi 

birinin muhammen bedelinin %10'undan az olmaması gerekmektedir.) 
j) Teklif mektubunun içine konduğu iç zarf, 
7 - İsteklilere daha önce'den ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye girmeye hak 

kazananlar hazır bulunan isteklilerin önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma
ya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir. 

8 - İl Daimi Encümen Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
9 - Telgraf veya faksla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
İlan olunur. 
Sıra Muh. Bed. Geç. Tem. Mek. 
No İş Makinasının Cinsi (TL.) (TL.) 

1 Hidrolik K i n c i 6.624.720.000 198.750.000 
2 Paleüi Exkawatör 29.535.210.000 887.000.000 
3 Forklift 5.851.836.000 176.000.000 
4 Asfalt Distribütörü 18.848.000.000 565.450.000 
5 Su Tankeri (Arazöz) 12.891.500.000 386.750.000 

T O P L A M 73.751.266.000 
24813/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
T E A S Yatağan Termik Santralı İsletme Müdür lüğünden : 
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 6 kalem makina teçhizat malzemeleri kapalı zarf usulü iha

le ile ve yetki limitlerimiz dahüinde satın alınacaktır. 
İhaleye katılacak istekliler şartname almak zorundadır. Şartnameler Müdürlüğümüz Tica

ret servisinden 5.000.000 - TL . karşılığında alınabileceği gibi, Ziraat Bankası Yatağan/MUĞLA 
Şb. 30426/5235-8 no'lu hesaba havale edilerek havale makbuzunun bir suretinin şartname talebi
ni belirten bir yazı ile Müdürlüğümüze faxlanmasi halinde şartname adreslere postalanacaktır. 

Teklif mektupları en geç 30/9/1998 günü saat 12.00'ye kadar TEAŞ TERMİK SANTRA
LI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/Muğla adresindeki Muhaberat servisine verilmiş olması 
yada belirtilen saatte bu adreste bulundurulması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
T E L : 0 252 572 5159* F A X : 0252572 5384 

572 5191 
İstenen Malzemeler Miktar 
1 - Boru ve kaynak ağzı açma makinası 1 Adet 
2 - Kuru kumlama makinası 1 Adet 
3 - Spiral tahrikli dalgıç pompa 2 Adet 
4 - Recorder yazıcı 6 Adet 
5 - N i - C d Akü 550 Adet 
6 - Radyoaktif paratoner 5 Adet 

. 24738/1-1 

ENERJİ NAKİL HATTI KÖY İRTİBAT HATLARI ELEKTRİK TESİS 
İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

T E D A S İğdır Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizce aşağıda belirtilen işler 1998 DİE birim fiyatlarına göre kapalı zarf 

usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 
Grup Numarası : 98.76.TES/01, İhale A d ı : (İĞDIR) Gaziler - Sinekler BRŞ.N.ENH İrti

bat Hat., Keşif Bedeli : 12.000.000.000,- TL. , Geçici Teminat:" 600.000.000,- TL. , Dosya Bede
l i : 6.000.000,- T L . 

2 - İhaleye katılmaya istekli olanlar, ihaleye katılma belgesi alabilmek için gerekli belge
lerle birlikte 21/9/1998 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese bir dilekçe ile başvuracaklardır. 

3 - İhaleye katılma belgeleri 28/9/1998 tarihinden itibaren bildirilecektir. Bu bildirim i l 
gililere elden verilebileceği gibi, dilekçedeki adresine posta veya faks ile gönderilecektir. 

4 - İhaleye katılabilmek için ihale dosyası almak mecburidir. İştirakçilerin müteahhitlik 
karnesi A - G - H grubu olacaktır. Karne, iş bitirme, iş yönetme belgelerinin noter onaylı suretleri ile 
birlikte asılları verilecektir. 

5 - Şartnameler, Evren Paşa Cad. No: 2 T e l : 476 227 5157 Faks : 227 51 59 İĞDIR ad
resinde bulunan TEDAŞ İğdır Müessesesi Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden bedeli 
mukabilinde satın alınacaktır. 

6 - Teklifler en geç 6/10/1998 günü saat 12.00'ye kadar yukarıda belirtilen adresteki Mu
haberat servisine verilecektir. Posta, kargo vs. gibi gecikmeler dikkate alınmaz. Teklifler aynı gün 
14.00'te huzurda açılacaktır. 

7 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 25026/1-1 
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TAŞINMAZ M A L SATILACAKTIR 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden : 

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'müze ait aşağıda yeri, sının, yüzölçümü, ada ve par

sel numaralan ile durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı taşınmaz mal

ların Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Maddesi gereğince Kapalı Zarf Usulü 

ile satışı yapılacaktır. 

1 - İhale 25/9/1998 tarihinde saat 14.00 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Lokalinde ya-

pılacaktır. 

2 - îhale suretiyle satışı yapılacak gaynmenkulün satış şartnamesi ve gaynmenkule ait 

bilgiler her gün çalışma saatleri içerisinde Muğla OrmanHölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz. 

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakamve yazı ile yazıla

caktır. 

5 - İhale saat 14.00'de başlayacaktır. 

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 13.00 e kadar İhale Komisyonuna veril

mesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplan veya her hangi bir nedenle oluşacak ge

cikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Satış Şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada parselin dosyasındaki bilgileri 

ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. 

8 - İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, ilan giderleri, tapu harçlan, alım 

satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ve K D V ihale edilene aittir. 

9 - İhale konusu parsele iştirakin olmaması veya verilen teklif mektuplarının yeterli gö

rülmemesi veya şartname hükümlerine aykırı teklif verilmesi halinde İkinci ihale tarihi Döner Ser

mayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre İhale Komisyonunca yeniden belirlene

cektir. 

10 - Satış bedelinin %50 si + K D V + diğer giderler peşin, bakiye kalan %50 si 3 ay içe

risinde faizsiz olarak 3 (Üç) eşit taksitle ödenecektir. 

11 - İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi fesh et

mekte serbesttir. Komisyonca, uygun görülerek karara bağlanan ihale karan ise; İta Amiri 'nin 

ONAY'ının takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri'nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi 

idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uy
gulanacaktır. 

Sıra Ada Parsel Alanı Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

No İli İlçesi No No (M2) (TL.+KDV) (TL.) 

B O D R U M 

1 Muğla (Çarşı Mah.) 193 11 453,35 6.000.000.000.000 180.000.000.000 

B O D R U M 

2 Muğla (Çarşı Mah.) 193 15 140,00 

24811/1-1 
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O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R 

Bölge Müdürlüğü : Amasya Satış Tarihi : 21/8/1998 
İşletmesi : Bafra Satış Yeri : Satış Salonu 

% 3 Geçici 
Emvalin Parti Miktarı Muh.Bedeli Teminatı 

Deposu Cins ve Nev ' i Adedi (M3.) (TL.) (TL.) 
Muhtelif 3.SNB.Kl.K.Kn.Tomruk 20 409.850 21.000.000 258.200.000 

3.SNB.İn.K.Kn.Tomruk 9 180.000 18.000.000 97.200.000 
3.SKB.Kl.K.Kn.Tomruk 31 654.862 18.000.000 353.600.000 
3.SKB.İn.K.Kn.Tomruk 15 305.000 17.000.000 155.600.000 
3.SNB.Karaçam Tomruk 1 14.757 20.500.000 9.100.000 
3.SKB.Karaçam Tomruk 1 19.028 18.000.000 10.300.000 
3.SKB.Göknar Tomruk 2 48.793 18.000.000 26.400.000 
3.SKB.Meşe Tomruk 2 26.628 14.000.000 11.200.000 
3.SKB.Gürgen Tomruk 2 12.978 13.000.000 5.100.000 
2 .SKB .Kn.Md.Direk (14-18) 6 80.000 15.000.000 36.000.000 
2.SKB.Kn.Md.Direk (19-20) 4 55.000 16.500.000 27.300.000 
2.SNB.Kn.Md.Direk (14-18) 2 20.000 16.000.000 9.600.000 
Kayın Kal.San.Odunu(Kanşık) 33 679.441 15.500.000 316.000.000 

" Gürgen Kal.San.Odunu 5 72.715 11.500.000 25.100.000 
Meşe Kal.San.Odunu 2 40.000 13.000.000 15.600.000 
Çz.KaLSan.Odunu (İn.K.) 1 12.000 12.000.000 4.300.000 
Kayın İnce San.Odunu 42 933 Ster 8.000.000 224.000.000 
Kayın Yarma San.Odunu 5 58 8.000.000 14.000.000 

" Gürgen İnce San.Odunu 4 90 8.000.000 21.600.000 
187 2631.052 1.620.200.000 

1081 Ster 

1 - İşletme Müdürlüğümüze bağlı muhtelif depolarda mevcut bulunan 187 parti orman 
emvali açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 - Açık artırmalı satış 21/9/1998 tarihine raslayan Pazartesi günü İşletmemiz satış salo

Barrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

nunda yapılacaktır. 
3 - Vadeli satışlarda İbrelilerde mal bedelinin % 50'si ile vergi ve fonlar peşin bakiyesi 3 

ay vadeli aylık % 2 vade faizi ile, Yapraklılarda ise mal bedelinin % 40 ile vergi ve fonlar peşin 
bakiyesi aylık % 2 faiz alınmak suretiyle 6 ay vadeli olarak satılacaktır. 

4 - İhaleye Şirket ve kuruluşlar adına katılacaklar noterden tasdikli vekaletnameyi ko
misyona vermeleri şarttır. İhale sonrası gönderilen tebligatlar postaya verilmesini müteakip 7. gün 
daha evvel alınmış ise alındığı tarih tebliğ tarihi sayılacak ve tarihi takiben 15. gün satış yapılma
sı gerekmektedir. 

5 - Bu ilan O . G . M . ve Amasya Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı İşletmelerde görülebilir. 

6 - Taliplilerin belirtilen gün saat 14.00'e kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesi
ne yatırmaları şarttır. 

7 - Miktarlar Global olup kesin miktarlar ihale günü kesinleşecektir. 
İlan olunur. 

Telefonlarımız : 0 362 543 12 10 Müdür 
543 08 48 Santral 

Faks No : 0 362 542 58 22 24809/1 -1 
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O R M A N EMVALLERİ SATILACAKTIR 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Satışa Çıkarılan % 3 
Emvalin Miktarı Muh.Bedeli Teminatı 
Cins ve Nev' i M3.Dm3. (TL.) O L . ) 
3.S.N.B.Kestane Tomruk 46.879 22.000.000 31.000.000 Te.İr. 
3.S.N.B.Kestane Tomruk 80.949 15.000.000 37.000.000 İnd. 
3.S.K.B .Kestane Tomruk 23.833 19.000.000 14.000.000 Te.İr. 
3.S.K.B.Kestane Tomruk 225.905 13.500.000 95.000.000 İnd. 
İN Çap Kestane Sanayi Odun 70 5.300.000 12.000.000 İnd. 
İN Çap Ihlamur Sanayi Odun 4 3.920.000 2.000.000 İnd. 
3.S.N.B.Meşe Tomruk K L 10.656 15.000.000 7.000.000 İnd. 
3.S.N.B.Meşe Tomruk 34.664 19.200.000 20.000.000 
3.S.K.B.Meşe Tomruk K L 48.036 13.500.000 20.000.000 İnd. 
3.S.K.B.Meşe Tomruk 57.158 17.100.000 30.000.000 
3.S.N.B.Meşe Tomruk İN 27.239 17.500.000 15.000.000 
3.S.K.B.Meşe Tomruk İN 47.497 15.800.000 24.000.000 
K L Çap Meşe Sanayi Odun 53.923 9.950.000 16.000.000 İnd. 
K L Çap Meşe Sanayi Odun 51.307 13.500.000 21.000.000 
K L Çap Meşe Sanayi Odun Saçlı 20.000 10.500.000 8.000.000 
İN Çap Meşe Sanayi Odun 64 7.000.000 14.000.000 
3.S.N.B.Meşe Tomruk Saçlı 28.584 16.000.000 14.000.000 
3.S.K.B.Meşe Tomruk Saçlı 20.431 12.000.000 8.000.000 İn. 
3.S.K.B.Meşe Tomruk Saçlı 27.857 14.000.000 11.000.000 
3.S.N.B.Gürgen Tomruk 10.576 16.000.000 9.000.000 
3.S.K.B.Gürgen Tomruk 4.206 14.000.000 2.000.000 
K L Çap Gürgen Sanayi Odun 4.597 10.000.000 2.000.000 
2.S.N.B.Kayın Tomruk K L 20.711 32.000.000 20.000.000 Te.İr. 
2.S.N.B.Kayın Tomruk K L 45.283 28.000.000 39.000.000 
3.S.N.B.Kayın Tomruk K L 17.710 24.000.000 14.000.000 Te.İr. 
3,S.N.B.Kayın Tomruk K L 18.001 17.000.000 9.000.000 İnd. 
3.S.N.B.Kayın Tomruk K L 121.473 22.000.000 80.000.000 
3.S.K.B.Kayın Tomruk K L 22.391 18.000.000 13.000.000 Te.İr. 
3.S.K.B.Kaym Tomruk K L 194.814 14.060.000 53.000.000 İnd. 
3.S.K.B.Kayın Tomruk K L 70.045 19.500.000 41.000.000 
3.S.N.B.Kayın Tomruk İN 59.944 14.100.000 22.000.000 İnd. 
3.S.N.B.Kayın Tomruk İN 72.285 19.500.000 43.000.000 
3.S.K.B.Kayın Tomruk İN 16.092 13.750.000 7.000.000 İnd. 
3.S.K.B.Kayın Tomruk İN 45.000 17.600.000 24.000.000 
K L Çap Kayın Sanayi Odun 17.987 11.000.000 6.000.000 İnd. 
K L Çap Kayın Sanayi Odun 24.380 10.000.000 9.000.000 İnd. 
K L Çap Kayın Sanayi Odun 39.194 13.500.000 16.000.000 Te.İr. 
K L Çap Kayın Sanayi Odun 63.578 13.500.000 26.000.000 
Kayın Yarma Sanayi Odun 150 9.500.000 43.000.000 
İN Çap Kayın Sanayi Odun 585 8.000.000 141.000.000 
Yap.Lif Yonga Odun 2992 5.700.000 512.000.000 
Yap.Yak.Kanşık Odun 2681 5.500.000 458.000.000 
SATIŞ G E N E L YEKÜNÜ : 6546 Ster 1681128 M3. 3.419.000.000.- T L . % 3 Teminatı 

İşletmemizce 25/9/1998 tarihinde Cuma günü saat 14.00'de yukarıda müfredatı yazılı Or
man dışı istif yerlerinde mevcut emvaller Ek No: 1, 2 model şartname esaslannda Belediye Satış 
salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık arttırman olarak satılacaktır. 25024/1 -1 
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O R M A N EMVALLERİ SATILACAKTIR 

Tavas Orman İşletme Müdür lüğünden : 

Parti Muh.Bedeli Teminat 
Deposu Cins ve Nev' i Adet Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) 

Ortatepe 3.S.N.B.ÇZ.Tomruk 13 1.102 325.728 19.000.000 185.460.000 
3.S.K.B.ÇZ.Tomruk 12 2.204 321.782 17.000.000 164.104.000 
l.S.ÇZ.Maden Direk 33 8.819 518.159 19.000.000 295.335.000 
Çz.Sanayi Odunu 34 12.265 759.136 14.000.000 316.416.000 

Tavas Çz.Sanayi Odunu 2 543 40.420 14.000.000 16.975.000 
Sedir Sanayi Odunu 1 90 10.029 12.5PO.O0O 3.761.000 

YEKÛN 95 25.023 1975.254 982.051.000 

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Orman İşletme Müdürlüğünün Tavas ve Köprü
başı İşletme Şefliklerinin depolarında bulunan muhtelif cins OTman emvali, parti tutarının % 50'si 
ile vergi ve fon harçlar karşılığı peşin kalan miktar 3 ay vadeli olarak yapılacaktır. 

Her türlü orman emvallerinin açık arttınmalı satışlarında aylık % 2 vade faizi uygulanacak
tır. Vade faizi vade sonunda, bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve teminat mektubuna 
faiz tutan da ilave edilecektir. 

Satışın vadeli yapılması durumunda, vade başlangıç tarihi gecikme paralelinde uzatılma-
yarak şartnamede belirtilen son tarih olarak kabul edilecektir. 

Vadeli Satışlarda süresiz banka teminat mektubu ve istenildiği taktirde nakte çevrilebilen 
devlet tahvilleri ve hazine bonoları karşılığında şartname uyarınca vadeli olarak açık arttırmaya çı
karılmıştır. 

Gününde satış yapılmaması halinde % 10 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 
Açık arttırma 30 Eylül 1998 Çarşamba saat 14.00'de Kale İlçesi Belediye satış salonunda 

toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünden Denizli Or

man Bölge Müdürlüğü, mücavir Orman İşletme Müdürlüklerinden ve İşletmemizden görülebilir. 
Alıcıların belirtilen gün ve saatte Köprübaşı Orman İşletme Şefliğinde hazır bulunmaları 

ilan olunur. 
Telefon No : 0 258 613 1011 
Fax No : 0 258 613 1609 25020/1-1 • 

AÇIK SPOR TESİSLERİ İKMAL İNŞAATI İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
İs tanbul Bûyükşehir Belediye Başkanl ığ ından: 
Esenler İlçesi, Kemer Mah. 245 DT 2b ve 246 DT 3c pafta, 1074 ada, 1 parsel sayılı ta

şınmaz üzerinde açık spor tesisleri ikmal inşaatı işinin 120.000.000.000.- T L + K D V muhammen 
bedelle ihalesi yapılacaktır. 

Geçici Teminat ı : 3.600.000.000.- TL . 
Şartnamesi 40.000.000 - T L . bedelle Yapı İşl.Müdürlüğünden satın alınabilir. 

Ayrıca Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. 
Yukarıda yazılı İş 6 Ekim 1998 tarihinde Saat: 14.00'de İstanbul Bûyükşehir Belediye En

cümeninde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü 
şartnamesi uyarınca ihale olacaktır. 

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) işgünü önce Belediye'ye müracaat 
etmeleri gerekmekte olup, (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas olan kriterin alt sının 
% 75'dir.) tekliflerini içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç Saat: 13.30'a kadar Encümene 
teslim ederek şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukarıda yazılı ihale gün ve saatinde İstan
bul Bûyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmalan gerekmektedir. 

İlan olunur. 25025/1-1 
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İTHAL K O K KÖMÜR SATIN A L I N A C A K T I R 
Bingöl İli Özel İdare Müdürlüğü İl Daimi Encümen Başkanlığından : 
1 - İlimiz Merkez İlçeye bağlı İlköğretim Kurumlarının 1998 - 1999 öğretim yılı yıllık 

yakacak ihtiyacını karşılamak üzere 1.300 ton ithal kok kömür alımının 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihale konmuştur. 

2 - Alınacak Kömürün : 
a) Cinsi : İthal Kok Kömür. 
b) Niteliği : + 60 mm elek üstü linyit kömürü. 
c) Kül oranı : % 5.5 - % 6 
d) Kükürt oranı : % 0.3 - % 1 
e) Net Kalori eranı : 7000 Cal/Kğ - 7600 Cal/Kğ. 
f) Uçucu madde (Kuru Oran) : % 12 - 22 
g) Nem oranı : % 10 oranında 

3 - Muhammen bedeli 45.550.000.000.- TL. 
4 - İhale Şartnamesi tl Özel İdare Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 
5 - İhale 30/9/1998 Çarşamba günü saat 14.30'da İl Özel İdare Müdürlüğü hizmet bina

sındaki İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır. 
6 - Dış Zarfta İçerecek Belgeler 
a) Kanuni İkametgah belgesi. 
b) Kömür ticareti ile uğraştığına dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
c) Vergi borcunun olmadığına dair Vergi Dairesinde almış olduğu belge. 
d) Noter tasdikli imza sirküsü. 
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesi. 
f) Şirket ise imza sirküsü ile yetki belgesi. 
g) Mali Durum bildirisi ve belgesi. 
h) Muhammen bedelin % 3 kadar 1.306.500.000 - T L . teminat mektubu. 
7 - İhaleye katılanlar hazırlayacakları tekliflerini 30/9/1998 Çarşamba günü ihale saati

ne kadar sıra numaralı alındı karşılığında ihale komisyon başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
8 - Telgraf veya faksla yapacakları müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmiyecektir. 
İlan olunur. . 24686/1-1 

1998 MALİ Y I L I N A AİT İLAÇ SATIN A L I N A C A K T I R 
Diyarbakır Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 
1 - Diyarbakır Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı 1998 mali yılına ait ilaç alı

mı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı ilaçla
rın alımı için 84/8213 sayılı Döner Sermaye Kuruluşları thale Yönetmeliğinin 29. maddesinin A 
fıkrası gereğince kapalı tekliflerle ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale Diyarbakır Devlet Hastanesi Baştabiplik binasında Döner Sermaye Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 

3 - İhalenin şartname ve ekleri Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz olarak mesai sa
atleri dahilinde hergün istekliler tarafından görülebilinir. 

4 - İsteklilerden 84/8213 sayılı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirti
len belgelerin tümü ile 1998 mali yılı vizeli yetki belgesi. 

Malzemenin Cinsi: 1 - Muhtelif İlaç, Miktarı: 13 Kalem, M.Bedel: 22.374.010.000.-TL., 
G.Teminat: 671.220.000.- T L . 

İhalenin Tarihi : 25/9/1998, Cuma Günü Saat 10.00 
Keyfiyet ilan olunur. 
No t : Teklifler İhale Saatine Kadar Verilebilinir. 25145/1-1 
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B O T SATIN A L I N A C A K T I R 

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi İstanbul Yakası Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüz ihtiyacı 1625 çift bot (mühürlü numunesine göre) kapalı teklif almak 
suretiyle satın alınacaktır. 

Bu işe ait Şartname; Gayrettepe, Vefa Bayın Sokağı No: 40/A adresindeki Başmüdürlüğü
müz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edilebileceği gibi numunesi de aynı yer
de görülebilir. 

İstekli olanlann bu işe ait kapalı tekliflerini en geç 24/9/1998 Perşembe günü saat 14.00 
(Ondörl)'e kadar Satın Alma Komisyonu Başkanlığımızda bulundurmalan gerekmektedir. 

Bu tarihten sonra gönderilen tekliflerle Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta, 
tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tespit ederek dilediği firmaya kısmen veya ta
mamen ihale etmekte serbesttir. 25144/1-1 

KÖMÜR SATIN A L I N A C A K T I R 

Türk T E L E K O M İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüze bağlı ünitemiz servisleri ile T E L E K O M Müdürlüklerinin ihtiyacı 220 
ton kömür (Belirtilen mahallere istifli olarak) Pazarlıksız ihale yöntemiyle, idari ve teknik şartna
mesine göre kapalı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler; Acıbadem Caddesi üzerindeki Başmüdürlüğümüz Malzeme Mü
dürlüğünden bedeli mukabilinde remin edilebilir. 

İstekli olanlann, bu işe ait kapalı yazılı tekliflerini engeç 29/9/1998 Salı günü saat 14.00'e 
kadar Başmüdürlüğümüz Satın Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurmalan gerekmektedir. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta, 
tekliflerin Şirketimiz için en uygun olanını tayin ve tesbit ederek dilediği firmaya kısmen veya ta
mamen ihale etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 25200/1-1 
k 

SIVI OPTİK B E Y A Z L A T I C I SATIN A L I N A C A K T I R 

SEKA - İzmit Selüloz ve Kâğıt Sanayii Müessesesinden : 

İZMİT 

Müessesemizce 90 ton sıvı optik beyazlatıcı satın alınacaktır. 

Teklifler idari alım ve teknik şartnamemiz esaslarında % 5 geçici teminatla birlikte 
30/9/1998 günü saat 14.00'e kadar Müessesemizde bulundurulacaktır. Verilecek teklifler 
20/11/1998 tarihine kadar opsiyonlu olacaktır. 

Konu ile i lgi l i şartnameler 15.000.000 - TL . bedeli mukabili İzmit'te Müessesemizden te
min edilebilir. 

Postadaki gecikmeler, kapalı zarf içine konmayıp, açık olarak verilen ve telex - telefaxla 
bildirilen teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Teşekkülümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. Emniyetli, kârlı ve verimli teklif değer
lendirileceğinden ucuz teklifin dikkate alınmaması ve ihalenin kısmen veya tamamen iptali teklif 
vericiye bir hak sağlamaz. 

İlan olunur. 25204/1-1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Taşköprü Orman işletme Müdür lüğünden : 
Bölge Müdürlüğü : Kastamonu Satış Tarihi: 24/9/1998 
İşletme Müdürlüğü : Taşköprü 

Par. M i k t a r ı Muh.Bed. %3 Geç.Tem. 

posu Cinsi ve Kalitesi Ad. Adet M 3 D M 3 (TL.) (TL.) 

2.S.NB.Çs.Tom. 1 1 25.000 34.000.000 26.000.000 

2.S.NB.Çk.Tom. 4 4 100.000 30.000.000 90.000.000 

2.S.KB.Çk.Tom. 1 1 25.000 28.000.000 21.000.000 

3.S.NB.Çam Tom. %102 1879 3020.365 21.000.000 1.906.000.000 

3.S.KB.Çam Tom. 10 10 250.000 18.000.000 135.000.000 

3.S.NB.Gök.Tom. 78 3889 2385.313 21.000.000 1.503.000.000 

Gök.Maden Direk-Kalın 7 7 175.000 16.000.000 84.000.000 

Çam Maden Direk-Kalın 4 4 100.000 16.000.000 48.000.000 

Çam Maden Direk-İnce 16 16 400.000 14.000.000 168.00.000 

Çs. Yarma San. 5 5 125.000 13.000.000 49.000.000 

İbreli Lif-Yon.Odun 15 - 4431 Ster 5.100.000 678.000.000 

243 5816 6605.678 M3 4.708.000.000 

4431 Ster 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün muhtelif depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 
emvallerin 24/9/1998 tarihinde Saat: 14.00'de Orman İşletme Müdürlüğümüzün satış salonunda 
toplanacak komisyon huzurunda Açık Arttırma suretiyle satılacaktır. 

2 - İhale kesinleştikten sonra İBRELİ emvallerde %50 si ile vergi ve fonlar peşin kalan 
%50'si 3 aya kadar. Y A P R A K L I emvallerde % 40'ı ile vergi ve fon peşin %60 ise 6 aya kadar va
deli olacaktır. 

3 - Vadeli satışlarda İbreli-Yapraklı tüm orman emvalinde % 2 aylık vade faizi alınacak 
vade faizi mektubuda dahil edilebilecektir. 

4 - İhale kesinleştikten sonra müşterinin ikametgahına gönderilen tebligat aldığı tarihten 
15 gün içinde satışın yapılması, eğer 7 gün posta süresi içinde almamış ise İşl.Müd.üzden postaya 
verilen günden 22 Gün içinde satışın yapılması, bu süre içinde satışı yaptıramayan alıcı teminatı
nı %3'den % 6'ya çıkarmak suretiyle, Gecikme cezası % 10 peşin yatırarak 15 gün ek süre iste
yebilir. 

5 - Mektubun vade başlangıcı satışın yapıldığı gündür. 
6 - Alıcı taahhütünden dönerse kanuni faiz şartnamenin 14 mad. gereği Yıllık % 50 ola

rak alınacaktır. 
7 - Vadesi biten mektuplar 15 Gün İşt.Müd.-15 Gün Bölge Müd.ğü Toplan 30 Gündür, 

bu süre uzatımında aylık %10 GECİKME CEZASI peşin alınacaktır. 
8 - Global hazırlanan istifler satıştan önce istife alınacak ve % 20 Eksik % 30 Fazlası ola

bilir. 
Tel No : 0/366/4171951 Banka Hesap No : T C ZİRAAT B A N K 
Fax No : 0/366/4173357 30401/3.6 
İlan olunur. 25392/1-1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman işletmesi Çerkeş Müdürlüğünden; 
Sat. Tar.: 24/9/1998 
Sat. Yeri: Çerkeş 

Muh.Bed. % 3 Tem. 
Deposu Cins ve Nevi P.Ad. Adet M3.DM3 TL. Tut. TL . İnd. 
K.Çimeni 1I.S.N.B.ÇK.TOM 1 11 7.082 30.000.000 7.000.000 %19 

III.S.K.B.ÇK.TOM 7 903 128.567 17.000.000 68.000.000 %39 
III.S.K.B.ÇS.TOM 388 54.623 17.000.000 29.000.000 %39 
III.S.N.B.GÖK.TOM 2 145 45.231 20.000.000 28.000.000 %36 
m.S.N.B.GÖK.TOM 22 2.921 606.576 21.000.000 393.000.000 %33 
ffl.S.K.B.GÖK.TOM 2 324 40.485 17.000.000 21.000.000 %38 
II.S.K.K.U.B.ÇS.MD 4 862 83.471 16.000.000 41.000.000 %29 
II.S.K.K.U.B.ÇK.MD 1 241 19.107 14.500.000 9.000.000 %30 
II.S.K.K.K.B.ÇS.MD 4 1.229 65.704 16.000.000 33.000.000 %29 
II.S.K.K.K.B.ÇS.MD 1 133 8.187 13.500.000 4.000.000 %40 
II.S.K.K.K.B.ÇK.MD 4 974 58.160 14.500.000 27.000.000 %30 
II.S.K.K.K.B.ÇK.MD 1 435 15.803 12.500.000 6.000.000 %40 
II.S.U.B.İ.K.ÇK.MD 1 271 13.088 12.500.000 5.000.000 %40 
ILS.K.B.İ.K.ÇK.MD 1 604 20.038 12.500.000 8.000.000 %40 
n.S.K.K.U.B.GÖK.MD 3 905 77.765 15.000.000 37.000.000 %29 
II.S.K.K.K.B.GÖK.MD 3 962 64.427 15.000.000 30.000.000 %34 
III.S.N.B.GÖK.TOM 8 Global 200.000 21.000.000 130.000.000 %33 
H1.S.N.B.ÇK.TOM 4 - 100.000 20.000.000 60.000.000 %36 
III.S.N.B.ÇS.TOM 4 - 100.000 20.000.000 60.000.000 %35 
ÇAM SANAYİ O D U N U 4 - 100.000 12.000.000 36.000.000 %31 
II.S.K.K.U.B.ÇS.MD 4 - 100.000 16.000.000 48.000.000 %29 
II.S.K.K.U.B.ÇK.MD 4 - 100.000 14.500.000 44.000.000 %30 
n.S.K.K.U.B.GÖK.MD 8 _ 200.000 15.000.000 90.000.000 %29 
T O P L A M 96 11.308 2.208.319 1.214.000.000 

1 - İşletmemiz Kuıtçimeni deposunda mevcut bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 96 
.parti çeşitli orman emvallerinin % 50'si ile vergileri peşin kalan % 50'si 3 ay vade uygulanmak su
retiyle satışa çıkarılmıştır. Mektup faizi aylık % 2'dir. 

2 - Vadeli Açık Artırma 24/9/1998 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salo
nunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye iştirak edeceklerin 1998 yılında bağlı bulundukları vergi dairesi vergi numa
ralarını belirtmelerini 1998 vizesi yapılmış kapasite belgelerini Ticaret ve Sanayi Odası belgeleri
ni, vekilleri ise vekaletoamelerini getirmek suretiyle iştirak edebilirler. 

4 - Satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğü-Ankara Orman Bölge Müdürlü
ğü ile komşu İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

5 - Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 14.00'e kadar 
% 3 teminatlarını İşletmemiz veznesine yatırmalarını, Banka Teminat Mektubu vereceklerin Ban
ka Teminat Mektubu ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır. 

6 - Global satış partileri ± % 50 olabilecektir. Bu satış partilerine ait kesin miktarlar iha
le tarihinden 3 gün önce İşletme Müdürlüğümüzden öğrenilebilecektir. 

A D R E S : 
O R M A N İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ/ÇERKEŞ 
T E L . ( K O T ) 0 376 T E L N O : 7661041-7661022-7661026 
F A X : 7663048 
B A N K A H E S A P N O : T.C. ZİRAAT B A N K A S I MÜDÜRLÜĞÜ/ÇERKEŞ 

304230/4-5 Nolu Hesap 
25014/1-1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İşletmesi Antalya Müdürlüğünden : 
Bölgesi Cins ve Nev' i M3.DM.3. 

Muhtelif 3.S.N.B.Çz.Tomruk 1382.845 
3.S.N.B.Çf.Tomruk 2.135 
3.S.K.B.Çz.Tomruk 1976.056 
3.S.K.B.Çf.Tomruk 0.606 
Çz. Sanayi Odun 3511.440 
Çf. Sanayi Odun 6.896 
Çz. Maden Direk 514.366 
Çz. Tel Direk 33.039 
Sed. Yar. San. Odun 3 Ster 
Yap. Yakacak Odun 5 Ster 

T O P L A M 7427.383 M3. 
8 Ster 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut Orman 
Emvali, Satış bedelinin % 50'si peşin, kalan miktar için 3 Ay vadeli (Aylık % 2 faizli) banka mek
tubu olmak üzere şartname uyarınca satışa çıkarılmıştır. 

2 - Açık artırma 25/9/1998 Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salonunda yapıla
caktır. 

3 - Satışa ait ilan, şartname, satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin, Konya, Adana, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğ
muş, Akseki, Cevizli , Kaş, Korkuteli, Elmalı, Finike, Kumluca İşletmeleri ile İşletmemiz Şeflik
lerinde görülebilir. 

4 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, ihale saatinden bir saat öncesine 
kadar geçici teminaüannı İşletme Veznesine yatırmaları; şirket adına katılacakların vekaletname
lerini yanında bulundurmaları 

5 - Teminat mektubu vereceklerin İşletme adı ve satış tarihini mektupta belirtmeleri ge
rekmektedir. 

6 - ihalede döviz kabul edilmemektedir. 25015/1-1 

MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATIN A L I N A C A K T I R 
Türktelekom Aydın Başmüdürlüğünden : 
1 - Ünitemiz ihtiyacını karşılamak üzere 301 adet iş elbisesi, 43 adet takım elbise, 103 

adet parka, 152 adet avcı yeleği, 50 çift iş ayakkabısı, 302 çift bot, 344 adet gömlek, 8 adet iş ön
lüğü, 305 çift yün eldiven, 344 adet kravat kapalı teklif alma suretiyle satın alınacakür. 

2 - İhalesi, 5/10/1998 günü saat 10.00'da Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 - Geçici teminat tutan şartnamesinde belirtilmiş olup, şartnamesi 3.000.000.-TL. (KDV 

dahil) bedelle Malzeme Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 
4 - İhaleye katılan firmalar numunelerini ibraz etmek mecburiyetindedir. 
5 - Posta veya faksla gönderilen teklifler nazari itibara alınmaz. 
6 - Teşekkülümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
7 - Tamamlayıcı bilgi 212 16 02 numaralı telefondan alınabilir. 25018/1-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Avdın İl Daimi Encümeni Başkanlığından: 

1 - Aşağıda isim ve keşif bedelleri belirtilen okul inşaatları 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununun 45. maddesine göre açık teklif usûlü ile ihaleye konulmuştur. 

2 - İşlerin tahmin edilen bedelleri aşağıda karşılarında belirtilen miktarlar kadardır. 

3 - İhaleler 28/9/1998 Pazartesi günü saat 14.00'de İl Daimi Encümeni'huzurunda yapı
lacaktır. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Aydın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ile İl Daimi 
Encümeni kaleminde mesai saatleri içinde görülebilecektir. 

5 - İhaleye katılabilmek için, ihale için istenen ve aşağıda belirtilen belgeleri içeren ve 
kapatılan yeri mühürlü ve imzalı teklif zarfını şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 28/9/1998 
Pazartesi günü saat 14.00'e kadar sıra numaralı almdüar karşılığında İl Daimi Encümeni Başkan
lığına vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (1998 yılında alınmış) 

b) Noter tasdikli imza sirküleri 

c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınmış (C) grubundan en az bu işlerin keşif bede
l i kadar müteahhitlik karnesinin aslı ile noter tasdikli sureti 

d) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti 

e) 1992-1996 (5 yıl) yıllarına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair i lgil i ver
gi dairesinden 1998 yılınca alınmış olan belgenin aslı veya noter tasdikli suretim 

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca im
zalanmış ortaklık sözleşmesi 

g) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

h) Aydın Valiliği adına alınmış her iş için karşılarında belirtilen miktarlar tutannda geçici 
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 

6 - Teklif zarfları veriliş sırasına göre Encümen Başkanlığınca iştirakçilerin huzurunda 
açılacak, yukarıda belirtilen belgeleri tamam olanlardan yine veriliş sırasına göre sözlü teklif alın
maya geçilecektir. Belgeleri eksik olanlar salondan çıkarılacaktır. 

7 - Uygun teklif en son ve en yüksek indirimdir. 

8 - Telgraf, posta veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Keyfiyet ilan olunur. 

S.No İşin Adı 

İHALE EDİLECEK İŞLER 

Keşif Bedeli Geçici Teminat 
T L . T L . 

Karne 
Grubu 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

2 

Aydın-Nazilli 
Arslanlı İlköğretim 
Okulu 
Aydın-Kuyucak Taşoluk 
İlköğretim Okulu 

40.000.000.000 1.200.000.000 

31.000.000.000 930.000.000 

(C) 

(C) 

28/9/1998 14.00'de 

28/9/1998 14.00'de 

23922/1-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E V E HİZMET SATIN A L I N A C A K T I R 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 
1 - Hastanelerimizin 1998 yılı ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı 1 ve 2 sıra no-

lu malzemeler Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 30. maddesi Kapalı Teklif Usulüne 
göre, satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malzeme ile ilgili şartname ve ekleri İşletmemiz Satın Alma Müdürlü
ğünde mesai saatleri dahilinde büro dışına çıkanlmaksızın sınırlanmış bir sürede bedelsiz görüle
bilir veya aşağıda karşılarında gösterilen fiyatla temin edilebilir. 

3 - Teklifler ihale saatine kadar İşletmemiz Satın Alma Komisyon Başkanlığına makbuz 
karşılığında verilmesi gerekmektedir, İhale saatinden sonra verilecek teklifler postada meydana 
gelebilecek gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4 - İhaleye teklif vereceklerden; 
a) Tahmini bedelin % 3'ü oranında geçici teminat vermesi, 
b) 1998 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

ni vermesi, 
c) 1998 yılı aslı veya noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İsteklilerin adına vekaleten iştirak edenlerin, 1998 yılı aslı veya noter tasdikli vekalet

name ve imza sirkülerini vermesi, 
e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 1998 tarihli aslı veya noter tasdikli ortak giri

şim beyannameleri ile ayrıca ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmelerini vermesi, 
f) Şartnamede yazılı diğer şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 1 sıra nolu hemşire toplama ve dağıtım işinin aynı gün ihale sonuçlan açıklanacak 

olup, ihale üzerinde kalan firma yükümlülüklerini tamamlayarak 1 Ekim 1998 günü hizmeti ak
satmayacak şekilde toplama ve dağıtım işine başlayacaktır. 

6 - İşletmemiz ihaleleri yapıp yapmamakta ve dilediği miktarlarda satın alma yapmakta 
serbesttir. 

7 - İhaleler Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

8 - İlan olunur. 

Sıra Malzemenin Tah. Tut. İhalenin İhale Şart. Bed. 
No Cinsi Miktan (TL.) Tarihi Saati (TL.) 

1 Hemşire toplama (1) Kalem 4.830.000.000 25/9/1998 11.00 5.000.000 
ve Dağıtım işi 

2 Serum (34) Kalem 200.726.500.000 25/9/1998 11.30 20.000.000 

NOT: Tahmini tutarlarda K D V hariçtir. 25482/1 -1 

Çeşitli İlân 
Adana Gümrük Müdurlüğu'nden : 

İLANEN TEBLİGAT 
Ekrem Hançer : Şıho oğlu Hatice'den olma 15/11/1949 doğumlu Musabeyli İlçesi Yuva-

başı Köyü C: 042/01, S: 40, K : 10'da nüfusa kayıtlı olup, halen aynı yerde oturur. Kaçakçılık su
çundan sanık Ekrem Hançer hakkında Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 1996/975 Esas 
1997/219 Karar sayılı 29/6/1998 günlü kesinleşmiş karan gereğince mahkum olduğu 24.980.000-
TL. Ağır Para Cezasına ait ödeme emri tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir. 
İlanen tebliğ olunur. 

Hamo Akyol : Tahir oğlu Meryem'den olma 1941 doğumlu Dargeçit İlçesi Sümer Köyü 
nüfusuna kayıtlı olup, halen İstanbul Beyoğlu Kannca Sokak K : 2 No: 9'da oturur. Kaçakçılık su
çundan sanık Hamo Akyol hakkında Adana 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 1996/907 Esas 
1997/136 Karar sayılı 31/7/1998 günlü kesinleşmiş karan gereğince eşyalann İADESİNE karar 
verilmiş olup, tüm aramalara rağmen adı geçene tebliğ ettirilememiştir. İadesine karar verilen eş
yanın ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde teslim alınması, aksi takdirde Gümrük Ka
nununun 140. maddesi gereğince devlet malı olacağı tebliğ olunur. 25447/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN T İ P VE VADELER İTİBARIYLA 13-09-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İ ç BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T-.DEVLET IÇ BORÇLANMA TAHVİLİ> B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100. OOO.-TL ÜZERİNDEN) 

18-11-1998 3BS 66 86.282 
13-01-1999 4BS 122 75.286 
23-09-1998 6BS 10 97.362 
30-09-1998 6BS 17 94.593 
02-12-1998 6BS 80 82.959 
06-01-1999 6BS 115 76.756 
03-02-1999 6BS 143 71.712 
04-11-1998 6BS 52 87.511 
16-09-1998 9BS 3 95.648 
16-12-1998 9BS 94 81.219 
27-01-1999 9BS 136 72.173 
17-02-1999 9BS 157 68.813 
10-03-1999 9BS 178 65.575 
14-04-1999 9BS 213 60.589 
12-05-1999 9BS 241 56.627 
17-02-1999 11BS 157 69.990 
22-04-1999 11BS 221 59.469 
16-09-1998 12TS 3 91.953 
18-11-1998 12TS 66 84.266 
25-11-1998 12TS 73 82.966 
17-03-1999 12TS 185 65.491 
23-03-1999 12TS 191 63.735 
07-04-1999 12TS 206 61.987 
05-05-1999 12TS 234 58.133 
12-05-1999 12TS 241 56.312 
02-06-1999 12TS 262 54.583 
16-06-1999 12TS 276 52.009 
28-07-1999 12TS 318 47.601 

KALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

10-12-1998 3HS 88 83.045 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞE 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN] 

06-08-1999 12H1 TÜFE»20 94.348 
06-08-1999 12H1A TÜFE«20 48.236 
06-08-1999 12H1K TÜFE»20 , 46.112 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL E D İ L İ R . ) 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
1100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

01-07-1999 60T12-D 7.67 103.068 
30-10-1998 12T-0Z TEFE 144.103 
06-11-1998 12T-0Z TEFE 141.965 
26-11-1998 İZT-OZ TEFE 135.861 
29-12-1998 12T-0Z TEFE 125.998 
30-12-1998 12T-0Z TEFE 125.707 
01-01-1999 • 12T-0Z TEFE 128.635 
22-01-1999 m ı TÜFE»18.90 146.078 
22-01-1999 12T1A TÜFE*18.90 75.161 
22-01-1999 12T1K TÜFE«18.90 70.917 
15-02-1999 12T-0Z TEFE 115.763 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAMYASI1NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 13-09-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERSE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI 1100.000.-TL ÜZERİNDEN 1 

24-02-1999 12T1 TÜFE*30.95 144.925 
24-02-1999 12T1A TÜFE*50.9S 69.556 
24-02-1999 12T1K TÜFE»30.95 75.369 
26-02-1999 12T-0Z TEFE 112.814 
05-0S-1999 24T4 TÜFE«25 97.918 
18-05-1999 12T-OZ TEFE 107.653 
24-03-1999 12T-0Z TEFE 106.159 
25-03-1999 İZT-OZ TEFE 105.916 
25-03-1999 12T1 TÜFE»24 128.176 
25-03-1999 12T1A TÜFE«24 64.997 
25-03-1999 1ZT1K TÜFE«24 63.179 
02-04-1999 24T4 TÜFE«24 112.562 
08-04-1999 12T-OZ TEFE 102.530 
09-04-1999 12T-OZ TEFE 102.295 
09-04-1999 24T4 TÜFE«22 109.499 
21-04-1999 12T1 TÜFE*19 115.802 
21-04-1999 12T1A TÜFE »19 61.066 
21-04-1999 12T1K TÜFE*19 54.736 
24-04-1999 12T-OZ TEFE 98.828 
25-04-1999 12T-0Z TEFE 98.602 
02-05-1999 24T4 TÜFE«22 103.617 
06-05-1999 12T-OZ TEFE 96.161 
07-05-1999 24T4 TÜFE*25 103.461 
14-05-1999 24T4 TÜFE«29.95 104.550 
26-05-1999 12T1 TÜFE«23 109.877 
26-05-1999 12T1A TÜFE*23 56.408 
26-05-1999 12T1K TÜFE»2S 53.469 
31-05-1999 12T-0Z TEFE 90.898 
03-06-1999 12T-OZ TEFE 90.292 
04-06-1999 24T4 TÜFE »S 2 100.342 
05-06-1999 12T-0Z TEFE 89.890 
16-06-1999 12T1 TÜFE«25 107.455 
16-06-1999 12T1A TÜFE»25 53.838 
16-06-1999 12T1K TÜFE»25 53.617 
18-06-1999 24T4 TÜFE»32 120.455 
03-07-1999 12T-OZ TEFE 84.530 
11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 88.406 
28-07-1999 12T1 TÜFE«23 97.873 
28-07-1999 12T1A TÜFE»23 49.162 
28-07-1999 12T1K TÜFE«2Î 48.711 
18-08-1999 1ZT1 TÜFE*30 99.372 
18-08-1999 12T1A TÜFE»30 47.039 
18-08-1999 12T1K TÜFE*30 52.333 
20-08-1999 12T-0Z TEFE 76.333 
27-08-1999 12T4 TÜFE» 5.50 93.653 
26-11-1999 24T4 TÜFE*26 97.757 
24-12-1999 23T4 TÜFE*32 124.546 
24-12-1999 24T4 TÜFE«32 118.213 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 118.559 
11-01-2000 60T-0Z TEFE+6 115.897 
31-03-2000 24T-0Z TEFE 87.029 
07-04-2000 60T-OZ TEFE*1.15 98.950 
01-01-2001 •60T-DZ TEFE+6 110.571 
11-01-2001 60T-0Z TEFE+6 108.084 
01-09-2001 36T-OZ TEFE+6 60.608 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 93.829 
11-01-2002 60T-OZ TEFE+6 91.718 
08-07-2002 60T-OZ TEFE 56.737 
09-07-2002 60T-OZ TEFE+6 61.247 
11-12-2002 60T-OZ TEFE 88.815 
16-12-2002 60T-OZ TEFE+6 95.353 
31-12-2002 60T-OZ TEFE+6 98.938 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 98.714 
11-01-2003 60T-0Z TEFE+6 96.491 
08-07-2003 6ÇT-0Z TEFE 59.453 
09-07-2003 60T-OZ TEFE+6 64.422 
07-04-2005 120T-OZ TEFE*1.15 88.522 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı'NCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENET
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 13-09-1998 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

4 - T . C . BAŞBAKANLıK, HAZINE MÜSTEŞARLıĞıNCA IHRAÇ 
EDILEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERI 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM (1 ABD DOLARı K A R Ş ı L ı Ğ ı ) 

27-08-1999 12T401 272.865 
09-09-1999 12H401 272.592 
25-09-1999 36T201 283.401 
15-11-1999 36T201 280.228 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM (1 ALMAN MARKı K A R Ş ı L ı Ğ ı ) 

18-12-1998 6B16 163.030 
23-12-1998 6B16 162.923 
15-02-1999 6BI6 161.753 
18-11-1999 36T216 164.402 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM (1 FRANSıZ FRANGı K A R Ş ı L ı Ğ ı ) 

13- 10-1998 6B17 

VADE 
TARIHI TANıM 

14- 10-1998 6B18 

5- T . C . BAŞBAKANLıK, KAMU ORTAKLıĞı I 
EDILEN GELIR ORTAKLıĞı SENETLERI 

48.874 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 HOLLANDA FLORINI KARŞıL ıĞ ı ) 

145.276 

I BAŞKANLıĞıNCA IHRAÇ 

OTOYOL SENETLERI 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM (1 ABD DOLARı K A R Ş ı L ı Ğ ı ) 

30-09-1998 OG 271.652 
01-11-1998 OG 270.015 
31-01-1999 OG 265.466 
01-03-1999 OG 264.048 
31-03-1999 OG 262.597 
01-05-1999 OG 261.115 
01-09-1999 OG 255.394 
30-09-1999 OG 254.054 
31-03-2000 OG 245.653 

6- T . C . BAŞBAKANLıK, ÖZELLEŞTIRME IDARESI BAŞKANLıĞıNCA 
IHRAÇ EDILEN ÖZELLEŞTIRME TAHVILLERI 

VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000. -TL ÜZERINDEN) 

12-10-1998 120T-D 87.40 180.455 
16- 12-1998 120T-D 87.02 164.609 
12-10-1999 240T-D 87.40 180.455 
17- 02-2000 240T-D 86.16 149.099 

7- YUKARıDAKI MADDELERDE BELIRTILENLER DıŞıNDA KALAN DEVLET IÇ BORÇLANMA 
SENETLERI NOMINAL DEĞERLERI ÜKRINDEN DEĞERLENDIRILECEKTIR. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi 
— Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Burhan KARA'nın Vekâlet Etmesine Dair 

Tezkere 1 

Bakanlar Kurulu Kararları 
98/11637 Pamuk Üreticilerinin Desteklenmesine İlişkin Karar 2 

98/11638 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar'da Değişiklik Ya

pılmasına Dair Karar 5 

98/11639 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 6 

Yönetmelik 
— Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun Çalışma Tarz ve Esasları Hak

kında Yönetmelik 8 

Tebliğ 
— Mecburi Standard: 98/88-89 Sayılı Tebliğ 39 

İlânlar 
a - Yargı İ lânları 77 

b - Ar t ı rma , Eksiltme ve İhale İlânları 78 

c - Çeşitli İ lân 92 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük 
Değerleri 93 

DUYURU 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılacak ödemelerle 

ilgili Banka Hesap Numaralan: T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki 

Resmî Gazete Aboneler için, 3042312037 ve 30423/97179, İlan için, 3042312064 ve 

30423197194, Basla Siparişleri için, 30423/2065 ve 30423/97207, Mevzuat Külliyatı Aboneler 

için, 30423/653649 ve 30423197273, Mevzuat Bilgi Sistemi Aboneler için 304231664479 ve 

30423197325 dir. 

B A Ş B A K A N L I K B A S I M E V İ Perakende Satış F i y a t ı : (KDV. dahil) 90.000,-TL. 




