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Milletlerarası Andlaşma 
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Personeline Verilecek Fizyolojik Eğitim ile İlgili Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakan-

lığı'nın'1/12/1998 tarihli ve PUGY-6104 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayı-

lı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/12/1998 tarihinde ka-
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Pakistan Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı Personeline 
Verilecek Fizyolojik Eğitim 

ile İlgili Protokol 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti (Bundan 
sonra "Taraflar" olarak belirtilecektir); aralarında 5 Mayıs 1978 tarihinde imzalanmış bulu-
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan islam Cumhuriyeti arasında Pakistan ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri eğitim müesseselerinde eğitim görecek Pakistan ve Türk askeri personelinin sta-
tülerinin tayinine ilişkin Anlaşmada (Bundan böyle Anlaşma olarak adlandırılacaktır.) öngö-
rülen ilke ve hükümleri dikkate alarak, 

Mevcut ve devam eden dostluklarından hareketle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ha-
va Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez Başkanlığı - Eskişehir'de Pakistan İslam 
Cumhuriyeti askeri personelinin eğitim ve öğretim görmelerinin savunmalarına sağlayacağı 
katkının bilincinde olarak, aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır. 

MADDE - 1 : AMAÇ 

Bu uygulama protokolünün amacı; Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez Başkanlı-
ğı - Eskişehir'de görecekleri eğitim/öğretime ilişkin sorumluluk, esas ve ilkeleri belirlemek-
tir. 

MADDE - I I : KAPSAM 

Bu uygulama protokolü; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık Muayene ve Fiz-
yolojik Eğitim Merkez Başkanlığı-Eskişehir'de eğitim görecek Pakistan İslam Cumhuriyeti 
askeri personeli ile bu eğitim/öğretimi yaptıracak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık 
Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez Başkanlığını kapsar. 

MADDE - III r TANIMLAR 

1. "Askeri Personel" deyimi; gönderen devletin silahlı kuvvetlerine mensup olup, ka-
bul eden devlet ülkesinde eğitim ve öğretim amaçları ile bulunan askeri personelini, 

2. "Yakınlar" deyimi; (varsa) askeri personelin, kendi milli mevzuatına göre bakmak-
la yükümlü olduğu aile fertlerini, 

3. "Gönderen Devlet" deyimi; askeri personelin mensup olduğu devleti, 

4. "Kabul Eden Devlet" deyimi; askeri personeli ülkesinde bulunduran devleti, 

5. "Kıdemli Personel" deyimi; (varsa gönderen devletin mevzuatına göre, kıdem sıra-
lamasında en üst derecede bulunan askeri personeli, 

6. "Amir" deyimi; askeri personelin bulunduğu karargah kıta veya kurumun amirini, 

7. "Yetkili Makam" deyimi; 

a. Türkiye'de; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yetkili makamı Türk Genelkurmay Başkanlığını; 
Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümetinin yetkili makamı ise Pakistan'ın Ankara Büyükel-
çiliğini, 
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b. Pakistan İslam Cumhuriyeti'nde; 
Pakistan İslam Cumhuriyetinin yetkili makamı, Pakistan İslam Cumhuriyeti Savunma 

Bakanlığını; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yetkili makamı ise, Türkiye'nin îslamabad 
Büyükelçiliğini, 
8. "Görevlerine İlişkin Suçlar" deyimi; görev esnasında veya görevle doğrudan doğruya ve 
ayrılmaz bağlantısı olan fiillerden veya ihmalden doğan suçlan ifade eder. 

MADDE - IV: EĞİTİM/ÖĞRETİM ESASLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
1. EĞİTİM/ÖĞRETİM TALEBİ : 

a. Türk Genelkurmay Başkanlığı; iki Hükümet arasında yapılan Anlaşma, bu protokolün 
müteakip maddelerinde öngörülen şartlar ve esaslar ile mevcut imkanlar dahilinde Pakistan İslam 
Cumhuriyeti askeri personelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik 
Eğitim Merkez Başkanlığındaki fizyolojik eğitim taleplerini karşılayacaktır. 

b. Her dönemde eğitilecek personel adedi Pakistan yetkili makamının talebi, Türk Hava 
Kuvvetlerinin görüş ve önerileri alınmak suretiyle, Türk yetkili makamı tarafından tespit edilecektir. 

c. Pakistan İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı; bu protokolde nitelikleri 
belirtilen personeli her eğitim dönemi için karşılıklı tespit edilecek tarihlerde Türkiye'ye 
gönderecektir. 

2. EĞİTİM/ÖĞRETİME KATILMA : 

Anlaşma gereğince belirlenen Pakistan İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine mensup personel 
Türkiye'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez 
Başkanlığında eğitime katılacaktır. 

3. EĞİTİM/ÖĞRETİMİN YAPILACAĞI DİL : 
a. Fizyolojik eğitim, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim 

Merkez Başkanlığında İngilizce verilecektir. 

b. Pakistan İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komutanlığınca fizyolojik eğitime 
gönderilecek personel Türkiye'de verilecek eğitimleri takip edebilecek yeterlilikte İngilizce bilen 
personelden seçilecektir. 

4. EĞİTİMİN/ÖĞRETİMİN KAPSAMI VE SÜRESİ : 
a. Fizyolojik eğitim, Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeline; bir paket halinde veya ayn 

ayrı, aşağıda belirtilen konularda verilecektir. Fizyolojik eğitim konulan : 

(1) G-LAB (Santrifüj), 
(2) GYRO LAB (Oryantasyon), 
(3) Hypobaric Chamber (Alçak Basınç), 
(4) Night Vision (Gece Görüşü), 
(5) Ejection Seat (Atlama Sandalyesi). 

b. Eğitimin normal süresi bir haftadiT. Bu sürenin artırılması veya azaltılması, eğitimin yılda' 
kaç dönem halinde verileceği, eğitimin başlangıç ve bitim tarihleri Pakistan İslam Cumhuriyeti 
yetkili makamının talebi, Türk Hava Kuvvetlerinin görüş ve önerileri alınmak suretiyle Türk yetkili 
makamı tarafından tespit edilecektir. 

c. Milli gizliliği gerektiren konularda kısıtlamalar konulabilir. 
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5. PERSONELİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 

Pakistan İslam Cumhuriyeti personeli, iki Hükümet arasında yapılan Anlaşma metninde ve bu 
protokolde açıklanmış olan hususlar dışında, eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenleyen kanun, 
yönetmelik, yönerge ve devamlı talimatlar ile mevcut, bilahare verilecek emirlere, Türk askeri 
personeli gibi uymak mecburiyetindedir. Bu hususta Pakistan İslam Cumhuriyeti personelini bilgili 
kılmak üzere; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez 
Başkanlığındaki eğitimin başlangıcında, ilgili komutanlıkça riayet edecekleri kurallar kendilerine 
yazılı olarak tebliğ edilir ve sözlü olarak açıklanır. Eğitim ve öğretim süresince de, lüzum 
görüldükçe bu açıklamalar tekrarlanır. 

6. GERİ ÇAĞIRMA VE EĞİTİM/ÖĞRETİME SON VERME : 
a. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin; eğitimdeki başarısızlığı, disiplin ve sıhhi 

nedenlerle eğitim ve öğretimi takip edemeyeceğinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık 
Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez Başkanlığı tarafından belirlenmesi durumunda, Genelkurmay 
Başkanlığının müsaadesiyle gerekli ilişik kesme ve eğitim/öğretime son verme işlemi yapılır. 

b. Gönderen devlet, yazılı bildirimle, kabul eden devlet ülkesindeki askeri personelini geri 
çağırabilir. Böyle bir durumda kabul eden devletin yetkili makamları, geri çağırma işleminin 
mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılması için elinden gelen azami çabayı göstereceklerdir. 

c. Eğitim/öğretimine son verilen personelin Pakistan'a'dönüşü Pakistan İslam Cumhuriyeti 
yetkili mercileri tarafından sağlanır. 

7. GÖREV YASAĞI VE OLAĞANÜSTÜ DURUM : 
a. Anlaşma ve protokol amaçları uyarınca kabul eden devlet ülkesinde bulunan Pakistan İslam 

Cumhuriyeti askeri personeli üçüncü bir devletle yapılacak silahlı çatışmaya katılamaz, taraflarca iç 
güvenlik amacıyla kullanılamaz ve anılan askeri personele Anlaşma ve bu protokolle belirlenmiş 
görevleri dışında başka görevler verilemez. 

b. Kabul eden veya gönderen devletin üçüncü bir devlet ile savaşa girmesi halinde veya 
olağanüstü durumlarda; Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin durumu ve geri çekilmesi 
hususu tarafların yetkili makamları arasında müşterek olarak kararlaştırılacaktır. 

MADDE - V : PERSONELLE İLGİLİ HUSUSLAR 
1. STATÜ : 

Anlaşma ve protokol amaçlan için kabul eden devlet ülkesinde bulunan Pakistan İslam 
Cumhuriyeti askeri personelinin tabi olacağı statü (hukuki, mali, gümrük, idari, sağlık vb.) 
Anlaşmanın ve protokolün ilgili maddelerinde tespit edildiği şekilde uygulanacaktır. 

2. HAK VE MÜKELLEFİYETLER : 
a. Üniforma; 
Pakistan islam Cumhuriyeti askeri personeli mesai gidiş ve dönüşlerinde ve mesai esnasında 

kendi milli üniformasını giyecektir. 
b. Disiplin; 
Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık 

Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez Başkanlığında eğitim ve öğretimde bulunduğu sürece; Türk 

Yıinıtme ve idare Bölümü Sayfa • 5 



Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 1999 - Sayı: 23576 

Silahlı Kuvvetleri askeri personeline uygulanan disipline ilişkin tüm kanun, yönetmelik ve 
komutanlık emirlerine uymakla yükümlüdürler. 

MADDE - VI: GÜMRÜK VE GİRİŞ/ÇIKIŞ USULLERİ 
Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli ve yakınları; kabul eden devletin ülkesine 

giriş/çıkışta ve bu ülkede bulundukları sürece, kabul eden devletin gümrük, kanun ve mevzuatına 
tabi olacaklardır. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli ve yakınlan, diplomatik pasaport 
taşımayacak; yabancılan kabul eden devlet ülkesinde ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanun 
hükümlerine tabi olacaklardır. 

MADDE - VII: HUKUKİ HUSUSLAR 
1. GENEL : 

Anlaşmanın ve protokolün amaçlan için kabul eden devlet ülkesinde bulunan Pakistan İslam 
Cumhuriyeti askeri personeli ile bunlann yakınlan; kabul eden devletin kanunlanna riayet 
edeceklerdir. 

Anlaşmanın ve protokolün ruhuna uygun olmayan her türlü hareketlerden ve özellikle siyasi 
faaliyetlerden çekineceklerdir. Bu maksatla, gönderen devletin yetkili makamlan gerekli tedbirleri 
almakla mükellef olacaklardır. 

2. ZARAR/ZİYAN VE TAZMİNAT TALEPLERİ : 
a. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli; görev sırasında veya görevin ifası dolayısıyla 

kusursuz sorumluluk halleri hariç olmak üzere yol açacaklan her türlü zarar, ziyan için, kabul eden 
devlet tarafından tayin edilen asgari üç kişilik bilirkişi kurulunun takdir edeceği tazminat talepleri, 
kabul eden devlet tarafından gönderen devletin yetkili makamlanna bildirilir. Gönderen devlet, 
gözlemci sıfatı ile bilirkişi kurulunda temsilci bulundurabilir. Gönderen devletin yetkili makamı 
tazminatı üç ay içinde kabul eden devletin yetkili makamlanna gönderir. Tazminatın ödenmesi, zarar 
ve ziyana neden olan kişilerin diğer hukuki sorumluluklannı ortadan kaldırmaz. 

b. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin, kabul eden devletteki eğitim ve öğrenimi 
sırasında bir gerçek veya tüzel kişiye zarar vermesi veya herhangi bir kayba yol açması halinde talep 
edilecek tazminat miktan; kabul eden devlet tarafından oluşturulacak asgari 3 kişilik bir bilirkişi 
heyeti (gönderen devlet, istediği takdirde gözlemci sıfatıyla bir temsilci bulundurabilir) marifetiyle 
tespit edilecektir. Gönderen devletin yetkili makamınca bu tazminat miktanna itiraz edilmesi 
halinde, sorun; 

(1) Taraflann üzerinde mutabık kalacaktan bir hakem veya, 
(2) Aralannda anlaşmaya varılmak suretiyle, çözümlenecektir. Her iki halde de, bir neticeye 

varılamadığı takdirde, sorun, kabul eden devletin yargı organlanna intikal ettirilecektir. Mahkemenin 
konuyla ilgili karan kesin olup tarafları bağlayacaktır. 

c. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin, görev haricinde gerçek veya tüzel kişilere 
verdikleri zarar ve ziyanlar konusunda, aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulacaktır. 

(1) Zarar gören kişinin hareket tarzı da dahil olmak üzere, olayla ilgili bütün şartlar dikkate 
alınmak suretiyle, kabul eden devletin tayin edeceği asgari üç kişilik bilirkişi heyetince zarar ve 
ziyan tespiti yapılır. Gönderen devlet, bilirkişi heyetinde gözlemci sıfatı ile personel bulundurabilir. 

(2) Bilirkişi kurulunun saptayacağı tazminat kabul eden devlet tarafından, gönderen devletin 
yetkili makamlanna bildirilir. Gönderen devletin yetkili makamı bildirilen tazminatı üç ay içinde 
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kabul eden devletin Merkez Bankasına öder ve makbuzunu kabul eden devletin yetkili makamına 
gönderir. 

(3) Yukarıdaki 1 ve 2 nci paragraflar ile bu paragraflar kapsamındaki zarar gören şahısların 
veya gönderen devlet yetkili makamının itiraz etmesi halinde, taraflar üzerinde mutabık kalacaktan 
bir hakeme başvurabilirler. Böyle bir hakeme başvurulmayacaksa; sorun kabul eden devletin yargı 
organlarına intikal ettirilir. Yargı organlarının saptadığı tazminat ve dava masraftan, gönderen devlet 
tarafından yukandaki usullere uygun olarak ödenir. 

d. Kabul eden ve gönderen devletler; Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin, 
protokolde bulunan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin icrası sırasında meydana gelecek yaralanma, 
sakatlanma veya ölüm hallerinde karşı taraftan tazminat talep etmemeyi taahhüt ederler. Ancak, 
eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin görevlerin icrası dışında Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri 
personeline karşı üçüncü şahıslar tarafından ifa edilecek yaralama, sakatlama veya öldürme 
fiillerinden mütevellit tazminat taleplerine ilişkin gönderen devletin hakları mahfuzdur. 

3. YARGI YETKİSİ : 
a. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli ile yakınlan, kabul eden devletin yasalarına ve 

yürürlükteki mevzuatına tabi olacaklar ve yargı yetkisi kabul eden devlete ait olacaktır. 
b. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli; kabul eden devletin cezai ve inzibati mevzuatı 

bakımından, askeri şahıslar gibi telakki edilecektir. 
c. Gönderen veya kabul eden devletin yargı hakkının kullanılacağı hallerde; hüküm içeriği 

gönderen devlet mevzuatında bulunmayan bir cezayı öngörmekte ise, her iki ülke ceza mevzuatında 
yer alan veya uyum sağlayan bir ceza geçerli olacaktır. 

4. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ : 
a. Taraflar, Anlaşma ve protokolün yorum ve uygulamasından mütevellit ortaya çıkacak 

uyuşmazlıktan, görüşmeler suretiyle çözüme kavuşturacaklardır. Bu görüşmelerden 90 gün içinde 
bir sonuca vanlamadığı takdirde, taraflardan her biri diğer tarafa 30 günlük bir yazılı bildirim ile 
Anlaşmayı veya bu protokolü sona erdirebilecektir. 

b. Hasar, zarar ve ziyanın tazmini konusundaki uyuşmazlıklar, Anlaşmanın VII nci maddesi ile 
bu protokolün VII/2 nci maddesi uyannca çözümlenecektir. 

MADDE - VIII: MALİ HUSUSLAR 
1. KAMBİYO REJİMİ : 

Pakistan islam Cumhuriyeti askeri personeli ile bunlann yakınlan, kabul eden devletin kambiyo 
rejimine tabi olacaktır. 

2. PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI : 

Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin özlük haklan kendi hükümetlerince 
karşılanacaktır. 

3. EĞİTİM/ÖĞRETİM MASRAFLARI : 

a. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeline beş ayrı sistemde verilecek fizyolojik eğitimin 
toplam ücreti kişi başına 2500 ABD Dolarıdır. Herbir sistemin ücreti EK-A'da aynca belirtilmiştir. 

b. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeline verilecek fizyolojik eğitim/öğretim 
giderlerinin toplamı her eğitim dönemi sonunda, Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümetince TC 
Hükümetine ABD Dolan olarak ödenecektir. 
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c. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli ve yakınlarının Türkiye'de bulunduğu sürece 
iaşe, konaklama, her türlü yolculuk (seyahat) ve benzeri şahsi masrafları askeri personel veya 
yakınlarınca karşılanır. 

4. ALACAKLARIN TESPİT VE TAHSİLİ İLE BORÇLARIN ÖDENMESİ (ZAMANI, YERİ, 
ŞEKİL VE ŞARTLARI) : 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Sağlık Muayene ve Fizyolojik Eğitim Merkez Başkanlığında 
Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeline verilecek eğitim/öğretime ilişkin olarak TC 
Hükümeti tarafından tespit edilen ve gönderen devletin yetkili makamına bildirilen VIII/3 ncü 
maddede de belirtilen masraflar, her eğitim dönemi sonunda ve 30 günlük süre zarfında, 
MSB.Iığının TC Merkez Bankası Ankara Şubesindeki 85-859-001-021 No.lu döviz hesabına ABD 
Doları olarak yatırılacaktır. 

5. VERGİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER : 

Anlaşma ve bu protokolün amaçlan için kabul eden devlet ülkesinde bulunan Pakistan İslam 
Cumhuriyeti askeri personeli ile bunların yakınlan, kabul eden devletin vergi ile ilgili kanun ve 
talimatlarına tabi olacaklardır. 

MADDE - IX : SAĞLIK VE İDARİ HUSUSLAR 
1. SAĞLIK HİZMETLERİ : 

a. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli ve yakınlan Türk Silahlı Kuvvetleri 
personelinin yararlandığı muayene ve diş bakım ımkanlanndan aynen yararlanabileceklerdir. 

b. Muayene ve diş bakımı haricindeki tedavi, ilaç, bakım ve diğer her türlü sağlık hizmeti için 
yapılan harcamalar bir ay içerisinde Pakistan İslam Cumhuriyetine fatura edilecek ve faturalar en geç 
3 ay içinde ödenecektir. 

c. Gönderen ülke tarafından eğitime katılacak personele verilen sağlık raporu, tüm uygulamalar 
için geçerli kabul edilecektir. 

2. ÖLÜM VE CENAZE İŞLERİ : 

a. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli veya yakınlannın ölümü halinde; kabul eden 
devlet ülkesine gömülmesi veya ölüm yerinden gönderen devlet ülkesine ulaşım sağlayabilen o 
ülkedeki en yakın hava veya deniz limanına nakli, cenazenin gönderen devlet yetkili makamına 
teslim edilinceye kadar muhafazası, gönderen devlet ülkesine ulaşımı sağlayacak şekilde sıhhi 
koruma tedbirlerinin alınmış olması, ücret talep edilmeksizin, kabul eden devlet tarafından 
sağlanacaktır. 

b. Ölünün kabul eden devlet ülkesine defnedilmesi veya gönderen devlet ülkesine veya bir diğer 
ülkeye gönderilmesi hususları ile askeri tören istenip istenmemesi, gönderen devlet yetkili 
makamının takdirine bağlıdır. 

Askeri tören istendiği takdirde kabul eden devlete mensup, eşidi askeri personele uygulanan 
törenler emsal alınır. 

3. HİZMETTE KOLAYLIKLAR : 

a. İzin ve mesai uygulaması; 

(1) Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeline, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam 
Cumhuriyeti ulusal bayramlan ile dini bayramlarda uygulanacak iane ilişkin usuller eğitim 
yaptıracak komutanlığın öngöreceği şekilde düzenlenecektir. 

Yunitme ve idare Bblumu Sayfa 8 



7 Ocak 1999-Sayı : 23576 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 

(2) Türkiye haricine verilecek izinlerin verilmesi Pakistan İslam Cumhuriyeti yetkili 
makamlarının tasarrufundadır. Türkiye dahilindeki garnizon dışı izinler, Türk yetkili makamlarınca 
verilecektir. 

(3) Hafta sonu tatilleri ve hafta içinde mazeret izinleri, Türk personeline uygulanan mevzuata 
göre verilecektir. 

(4) Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personelinin pasaportu eğitim ve öğretim gördüğü 
komutanlıkça alınarak muhafaza edilecek ve yurtdışı izinlerine Pakistan İslam Cumhuriyeti 
yetkililerinden alınacak muvafakattan sonra personele teslim edilecektir. 

b. Kimlik kartı; 
Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli ve yakınlarına eğitim yapacakları komutanlığa 

katılmalarını müteakip yabancı ordu personel ve ailelerine mahsus kimlik kartı verilir. 
c. Eğitim/öğretim araç ve gereçleri; 

(1) Eğitim ve öğretim süresince hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılmak üzere 
Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeline verilen eğitim/öğretim-araç ve gereçleri, eğitim 
dönemi sonunda geri alınır. 

(2) Bu araç ve gereçlerin, mevcut koşullar altında iyi bir şekilde kullanılması ve 
muhafazasından, araç ve gereçleri alan personel sorumludur. 

(3) Araç ve gereçlerin zayi edilmesi veya hasara uğratı'ması halinde, bu protokolün VII/2 nci 
maddesine göre gerekli işlem yapılır. 

d. Muhabere kolaylıkları; 
Taraflar, sahip bulundukları muhabere kolaylıklarından, Anlaşmanın ve bu protokolün amaçlan 

için karşılıklı olarak faydalanabileceklerdir. 
e. Yazışma kanal ve yerleri; 
Taraflar, Anlaşmanın ve bu protokolün gerektirdiği faaliyetlerle ilgili olarak ihtiyaç duyulacak 

yazışma kanal ve yerlerim karşılıklı olarak tespit edeceklerdir. 

MADDE - X Î ASKERİ BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ 
1. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli, kabul eden devletin silahlı kuvvetleri hakkında 
edinecekleri herhangi bir bilgiyi yayamaz veya açıklayamaz. 

2. Pakistan İslam Cumhuriyeti askeri personeli, kabul eden devletin silahlı kuvvetleri ile ilgili 
olarak edinecekleri gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin gizliliğine riayet edeceklerdir. 

MADDE - XI: UYGULAMA 
1. Bu protokolün yürütülmesinden Türk Genelkurmay Başkanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği Sorumludur. 

2. Bu protokolde yer almayan hususlar ile tereddüte düşülen hususlar için, TC Hükümeti ile 
Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Anlaşma esasları uygulanacaktır. 

MADDE - XII: YÜRÜRLÜK SÜRESİ 
Bu protokolün yürürlük süresi iki devlet arasında imzalanan Anlaşma süresi kadardır. 
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MADDE - XIII: TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME 
Taraflardan her biri gerektiğinde yazılı olarak protokolün değiştirilmesini veya gözden 

geçirilmesini önerebilecektir. Bu durumda bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde 
görüşmelere başlanacaktır. Bu görüşmelerden 90 gün içinde bir sonuç alınamazsa, taraflardan her 
biri 30 günlük yazılı bir bildirimle protokolü sona erdirebilir. 

MADDE - XIV : SONA ERDİRME 
Tarafların biri, diğer tarafın bu protokol hükümlerine uymadığı sonucuna varması halinde, 39 

günlük yazılı bir bildirimle protokolü sona erdirebilir. Bu durumda daha önce başlanmış bulunah 
eğitim sonuçlanıncaya kadar anılan protokol yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

MADDE - XV: ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 
Bu protokol imzalanmayı müteakip her iki tarafın hukuki usulleri uyarınca onaylandığını bildiren 

notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

MADDE - XVI: METİN VE İMZA 
1. Bu protokol; her biri aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve İngilizce dillerinde 

düzenlenmiştir. İhtilaf halinde İngilizce metin geçerli sayılacaktır. 

2. Bu protokol, aşağıda isimleri yazılı her iki ülke yetkili temsilcisi tarafından belirtilen tarihte 

imzalanmıştır. 

3. Bu protokolün, Türkçe ve İngilizce dilindeki nüshaları 1998 yıh Ekim ayının 23.günü 
Ankara'da imzalanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

İMZA : İMZA : 

İSİM : (Humayun Khan Bangash) 

Ambassador of Pakistan 

İSİM : Suphi ACAR 

Ankara 

RÜTBE : Tuğgeneral 

ÜN VAN: Eğitim Daire Başkanı 

TARİH : 23 Ekim 1998 

RÜTBE : 

ÜNVAN: 

TARİH : 23 Ekim 1998 
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E K - A 

FİZYOLOJİK EĞİTİM ÜCRETİ 

1. G-LAB (Santr i fü j ) : 800 ABD Doları 

2. G Y R O LAB (Oryantasyon) : 700 ABD Doları 

a. Leans Kaçınması 

b. Burun Kalkık/Burun İnik Kaç ı rma 

3. Ejection Seat (Atlama Sandalyesi) : 300 ABD Dolan 

4. Hypobar ic C h a m b e r (Alçak Basınç) : 600 ABD Doları 

5. Night Vision (Gece Görüşü) : 100 ABD Dolan 

The Protocol Between the Government of Republ ic of TYırkey 

a n d the Government of Islamic Republic of Pakistan 

Concerning Physiological Training to be Provided 

to the Pakistan Air Force Personnel 

Taking into cons'ıderation the principles and provisions prescribed in the Agreement (hereinafter 
referred to as "Agreement") signed on 5 May 1978 concerning the determination of the status of 
Pakistani and Turkish military personnel to be trained in Pakistan and Turkish Armed Forces training 
establishments, and 

Starting from their existing and continued friendship and recognizing the contribution to be 
provided by training of Pakistani Military Personnel at the Air Force Aeromedical and Physiological 
Training Center - Eskişehir, to their defense capabilities, 

The Government of the Islamic Republic of Pakistan and the Government of the Republic of 
Turkey (hereinafter referred to as "Parties") have agreed as foIIows: 
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ARTICLE-I: AIM 
The aim of this implementation protocoi is to establısh the principles aııd responsibilities 

conceming the training/education to be provided to the Pakistani Militaıy Personnel at the Air Force 
Aeromedical and Physiological Training Center - Eskişehir. 

ARTICLE-II: SCOPE 
This implementation protocoi includes the Pakistani Militaıy Personnel to be trained at the Air 

Force Aeromedical and Physiological Training Center - Eskişehir and the Aeromedical and 
Physiological Training Center vvhich will provıde the subject training/education. 

ARTICLE-IİI: DEFINITIONS 
1. "Military Personnel" means the military personnel of the armed forces of the sending state who are 
in the country of the receiving state for the purposes of training and education. 
2. "Dependents" means those members, if any, of the family whom the military personnel should take 
care of according to their national legislation. 
3. "Sending State" means the country to which the militaıy personnel belong. 
4. "Receiving State" means the country receiving the military personnel. 
5. "Senior Personnel" means the highest ranking military personnel, if any, according to the order of 
seniority of the sending state. 

6. "Superior" means the superior of the headquarters, unit or establishment in which the militaıy 
personnel are received. 
7. "Competent Authority" means; 

a. In Turkey; 
The Turkish General Staff for the Turkish Government and the Pakistani Embassy in Ankara for 

the Pakistani Government, 
b. In Pakistan; 
The Pakistan Ministry of Defense for the Pakistani Government and the Turkish Embassy in 

Islamabad for the Turkish Government. 
8. "Offences Related to Duties" means the offences arising from the acts or negligence which occur 
during duty or have a direct and inseparable relation with the duty. 

ARTICLE-IV: PRİNCİPLES AND OBLIGATIONS FOR THE TRAIN1NG/INSTRUCTION 
1. Request for Training/Education 

a. Turkish General Staff shall meet the requests for the physiological training of the Pakistani 
Militaıy Personnel under the Agreement signed between the two countries ; according to the principles 
prescribed in the subsequent articles of this protocoi; and within the existing capabilities. 

b. The number of military personnel to be trained during each training period shall be deteımined 
by the Turkish Competent Authority based on the request of Pakistani Competent Authority and the 
comments and recommendations of the Turkish Air Force Command. 

c Pakistani Armed Forces Command will send the personnel whose qualifıcations are indicated 
in this protocoi to Turkey for each training period on the dates to be deteımined mutually. 
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2. Participating in the Training/Education 
According to the Agreement, the identifıed military personnel of the Pakistani Arnıed Forces shall 

participate in the training in Turkey, to be provided at the Aeromedical and Physiological Training 
Center. 
3. Language of Training/Education 

a. Physiological training shall be provided in English at the Aeromedical and Physiological 
Training Center. 

b. The personnel to be sent by the Pakistani Armed Forces Command for the physiological 
training shall be selected among the personnel with a knowledge of English sufficient to foIIow the 
training. 

4.' The Scope and Duration of the Training/Education 
a The physiological training shall be provided to the Pakistani Military Personnel on the 

following subjects as a package or separately; 

(1) G-LAB 

(2) GYROLAB 

(3) Hypobaric Chamber 

(4) Night Vision 

(5) Ejection Seat 

b. The normal period of training is one week. The decision to increase or decrease this period, and 
the determination of number of training terms per year and the start and fınish dates of the subject 
training shall be made by the Turkish Competent Authority according to the' request of Pakistani 
Competent Authority and the comments and recommendations of Turkish Air Force. 

c. When lesson topics requiring national secrecy is involved there may be some restrictions 
imposed. 
5. Obligations ofthe Personnel 

Pakistani personnel, Iike Turkish Military Personnel, are obliged to comply with the laws, 
regulations, directives and continuous instructions that arTange training and education activities, and the 
existing directives to be given later, as well as the principles explained in the Agreement and this 
protocol made betvveen the two countries. In order to provide the Pakistani personnel with the 
information on this matter; the rules to be complied with are explained in writing and orally to the 
subject personnel by the command concemed, at the beginning of the training to be conducted at the 
Aeromedical and Physiological Training Center. These explanations are also repeated during the period 
of training/education, when required. 
6. Withdrawal and Termination of the Training/Education 

a. In case it is determined by the Aeromedical and Physiological Training Center that the 
Pakistani Military Personnel will not be able to follow the training due to failure, health, and 
disciplinary reasons, necessary dismissal and termination actions are taken with the permission of the 
General Staff. 

b. The sending state may withdraw its military personnel in the receiving state by a written 
notifîcation. In such a case the competent authorities of the receiving state shall do their best to ensure 
the quickest conclusion of this request. 

c. The retum of the dismissed personnel to Pakistan is arranged by the Competent Authorities of 
the Islamic Republic of Pakistan. 
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7. Mission Restrietions and Emergency Situations 
a, Pursuant to the Agreement and this protocol, Pakistani Military Personnel cannot participate in 

any armed conflict involving a third country and cannot be employed with the aim of domestic security 
when they are vvithin the territory of the receiving state. The military personnel are not to be assigned 
missions that fail outside the domain of missions provided in the Agreement and this protocol. 

b. The issues relating to the status and withdrawal of Pakistani Military Personnel in case the 
receiving or sending state engages in a war with a third country or in emergency cases will jointly be 
decided upon between the competent authorities of the two parties. 

ARTICLE-V: PERSONNEL MATTERS 
1. Status 

The status (legal, fînancial, customs, administrative, health ete.) of the militaıy personnel of the 
Islamic Republic of Pakistan who, for the purposes of the Agreement and this protocol, are/are to be in 
the receiving state shall be as determined in the related articles of the Agreement and protocol. 
2. Rights and Obligations; 

a. Uniform 
The military personnel of the Islamic Republic of Pakistan shall wear their own national uniforms 

while going to and from and during the work. 
b Discipline 
During their training/education at the Aeromedical and Physiological Training Center, the military 

personnel of the Islamic Republic of Pakistan are obliged to obey ali disciplinary laws, regulations and 
command direetives also applicable to the Turkish Armed Forces Militaıy Personnel. 

ARTICLE-VI: CUSTOMS AND ENTRY/EXIT PROCEDURES 
The Pakistani Militaıy Personnel and their dependents, on their entry to and exit from the country 

of the receiving state and during their stay in that country shall be subject to the customs regulations 
and laws of the receiving state. The Pakistani Military Personnel and their dependents shall not cany 
any diplomatic passport and be subject to the laws concerning the residence and trips vvithin the 
receiving state. 

ARTICLE-VII: LEGAL MATTERS 
1. General 

The military personnel of the Islamic Republic of Pakistan and their dependents who are in the 
country of the receiving state for the purposes of the Agreement and the protocol shall comply with the 
laws of the receiving state. 

They shall avoid any aetions, particularly the political activities, which are not in harmony with the 
şpirit of the Agreement and the protocol. To this end, competent authorities of the sending state shall be 
obliged to take the necessary measures. 
2. Damage/Loss and Indemnifıcation Claims: 

a. For ali kinds of losses and damages inflicted by the military personnel of the Islamic Republic of 
Pakistan during or because of the performance of their offıcial duty due to negligence and deliberate 
lack of caution and attention excepting terms of perfect responsibilities, the amount of claims 
determined by an expertise committee comprising at least three persons designated by the receiving 
state will be notified by the receiving state to the Competent Authority of the sending state. The sending 
state may have a representative in the expertıse committee in an observer status. The Competent 
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Authority of the sending state shall pay the indemnity within a period ofthree months to the competent 
autlıorities of the receiving state. The pay men! of the indemnity does not eliminate other legal 
responsibilities of the persons who have caused the damage and loss. 

b. In case of loss and damage inflicted upon real persons or juristical bodies by the military 
personnel of the Islamic Republic of Pakistan during training and education in the receiving state, the 
amount of indemnity to be claimed shall be determined by an expertise committee comprising at least 3 
persons to be designated by the receiving state (the sending state may have a representative in the 
observer status, at its discretion). In case of objection by the Competent Authority of the sending state 
to this amount of indemnity the issue shall be resolved through; 

(1) an arbitrator to be agreed upon by both parties, or 

(2) mutual Agreement to be reached by both parties. 

Should no result be obtained in either cases the problem shall be transferred to the judicial 
organs of the receiving state. The verdict by the court on the issue shall be final and binding upon the 
parties. 

c. The following poınts shall be taken into consideration vvhen the military personnel of Ihe 
Islamic Republic of Pakistan inflict any damage and loss upon real persons or juristical bodies while off 
duty; 

(1) Taking into consideration ali the circumstances of the case including the conduct of the 
person who sufTered loss or damage, the subject loss or damage shall be determined by an expertise 
committee comprising at least three persons to be designated by the receiving state. The sending state 
may have a representative in the expertise committee as an observer. 

(2) The indemnity estimated by the expertise committee will be notified by the receiving state 
to the Competent Authority of the sending state. The Competent Authority of the sending states shall 
pay the estimated value to the Central Bank of the receiving state within a period of three months and 
forward the receipt to the Competent Authority of the receiving state. 

(3) In'case the claimants in the İst and 2nd paragraphs above and this paragraph, and the 
sending state's Competent Authority object to the estimated value an arbitrator to be agreed upon by 
both parties shall be consulted. If not, the case will be referred to the judiciary bodies of the receiving 
state. The indemnities and court expenditures fıxed by these bodies will be paid by the sending state 
according to the above mentioned procedures. 

d. The receiving state and the sending state waive ali their claims agâlnst each other should 
ipjuries or deaths of the Pakistani Military Personnel occur during the performance of training and 
educational activities indicated in the protocol. Hovvever, the rights of the sending state to claim 
indemnities for injuries and deaths of the military personnel of the Islamic Republic of Pakistan which 
may be caused by third parties during activities other than the performance of duties related with the 
training and education are reserved. 

3. Right of Jurisdiction 
a. The military personnel of the Islamic Republic of Pakistan and their dependents will be subject 

to the existing law and regulations of the receiving state and the right of jurisdiction will be vested in 
the receiving state. 

b. The military personnel of the Islamic Republic of Pakistan shall be regarded as military persons 
with respect to penal and disciplinary regulations of the receiving state. 

c. In those instances for which the right of jurisdiction of the sending state or the receiving state 
will be used and the verdict envisages a penalty not contained in the regulations of the sending state, a 
penalty system vvhich is laid down in the penal codes of both countries or is in harmony with them will 
apply. 
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4. Resolution of Disagreements 
a. Parties shall resolve any disagreement which may arise from the interpretation or 

implementation of the Agreement and this protocoi through mutual negotiations. If no results are 
obtained within 90 days, either party may terminate the Agreement or this protocoi after a 30 day 
mitten notification. 

b. Any disagreement on the indemnities for damages and losses shall be resolved in accordance 
with the Article-VII of the Agreement and the Article -VII/2 öf this protocoi. 

ARTICLE-VIII: FINANCIAL MATTERS 
1. Foreign Exchange Regime 

The military personnel of the Islamic Repubiic of Pakistan and their dependents vvill be subject to 
the foreign exchange regime of the receiving state. 
2. Personal Rights of the Military Personnel 

Personal rights of the military personnel of the Islamic Repubiic of Pakistan vvill be provided by the 
sending state. 
3. Training/Education Cost: 

a. The total cost of the physiological training to be provided ın five different systems to the 
military personnel of the Islamic Repubiic of Pakistan is 2500 US Dollars per person. The cost of each 
system is explained on the form attached as Annex A. 

b. The total amount of expenses made in relation to the physiological training/education to be 
provided to the militaıy personnel of the Islamic Repubiic of Pakistan shall be paid in US Dollars by 
the sending state to the Government of Repubiic of Turkey at the end of each training period. 

c. AU board, lodging, travel and similar personal expenses made by the militaıy personnel of the 
Islamic Repubiic of Pakistan and their dependents during their stay in Turkey shall be bome by the 
subject military personnel and their dependents. 
4. The expenses indicated in Article-VIII/3 and determined and notified to the Competent Authority 
of the sending state in relation to the training and education to be provided to the militaıy personnel of 
the Islamic Repubiic of Pakistan at the Air Force Aeromedical and Physiological Training Center, shall 
be paid by the sending state in US Dollars at the end of each training period within 30 days to the 
foreign currency bank account number 85-859-001-021 of the Turkish Ministry of Defence at the 
Central Bank of Turkey. 

5. Tax Regulations 
The military personnel of the Islamic Repubiic of Pakistan and their dependents who are in the 

country of the receiving state for the purposes of the Agreement and this protocoi shall be subject to the 
tax regulations of the receiving state. 

ARTICLE-IX: HEALTH AND ADMINISTRATIVE MATTERS 
1. Health Services 

a. The militaıy personnel of the Islamic Repubiic of Pakistan and their dependents shall benefît 
from the same medical and dental çare facilities provided for the Turkislr Armed Forces personnel. 

b. AU expenses incurred, apart from medical examinations and dental care, for medical treatments 
and ali other kinds of medical services shall be invoiced to the Islamic Repubiic of Pakistan within one 
month and such invoices shall be paid within at least 3 months. 

c. The health report provided to the military personnel by the sending state shall be valid for ali 
actions and implementations. 
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2. Death and Bunal Affairs 
a. In case of death of the military personnel of the Islamic Republic of Pakistan and their 

dependents, the bunal in the countıy of the receiving state or his transfer to the nearest air or sea port 
that could provide transportation to the sending state, custodial services for the remains ofthe deceased 
until it is handed över to the Competent Authority of the sending state and taking the protective health 
measures to enable transportation to the sending state shall be the responsibility of the receiving state 
without any claim of charges. 

b. The burial of the deceased in the receiving state or its transfer to the sending state or another 
third country and whether to hold funeral .services with military honors are at the discretion of the 
Competent Authority of the sending state. 

When a military funeral is requested a funeral ceremony equivalent to those arranged for the 
military personnel ofthe receiving state shall be performed. 

3. Services And Facilities 
a. Leaves And Working Hours 

(1) Leave procedures to be applied to the military personnel of the Islamic Republic of 
Pakistan on Pakistani and Turkish national and religious holidays shall be arranged as prescribed by the 
command which will provide the subject training. 

(2) Leaves to be used outside the Turkey will be given at the discretion of the competent 
authorities of the Islamic Republic of Pakistan. Out of-garrison leaves within Turkey will be given by 
the Turkish competent authorities. 

(3) Weekend holidays and the leaves during the vveek based.on legitimate excuse shall be 
granted according to the same regulations applied to the Turkish Military Personnel. 

(4) Passports of the military personnel of the Islamic Republic of Pakistan shall be taken and 
maintained by the command where they receive training and education. These passports shall be 
delivered to the military personnel for their out-country leaves upon Agreement of the authorities of the 
Islamic Republic of Pakistan. 

b. ID Cards 
Follovving their admission to the command where they will receive training, the military personnel 

of the Islamic Republic of Pakistan and their dependents shall be given special ID Cards which are 
issued for foreign military personnel and Iheır family members. 

c. Training/Education Equipment and Materials 
(1) Training/education equipment and materials provided to the military personnel ofthe 

Islamic Republic of Pakistan for use in carrying out the services and activities during training and 
education are taken back at the end ofthe training period. 

(2) The proper use and maintenance of these equipment and materials under the existing 
conditions is of responsibility of the military personnel who receives them. 

(3) If a loss or damage of these equipment and materials occurs, the necessary action is taken 
according to the Article-VII/2 of this protocol. 

d. Communication Facilities 
Parties shall mutually benefît from the communication facilities they possess, for the puıposes of 

the Agreement and this protocol. 
e. Correspondence Channels and Addresses 
Parties shall mutually determine the correspondence channels and addresses that will be needed in 

relation to the activities required by the Agreement and this protocol. 
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ARTICLE-X: SECURITY OF MİLİTARY INFORMATION 
1. The militaıy personnel of the Islamic Republic of Pakistan can not disseminate or disclose any 
information which comes to their possession concerning the Armed Forces of the receiving state. 

2. The military personnel of the Islamic Republic of Pakistan will comply with the secrecy of the 
classified information they obtained concerning the Armed Forces of the receiving state. 

ARTICLE-XI: IMPLEMENTATION 
1. The authorities responsible for the implementation of this protocol are the Turkish General Staff 
and the Embassy of the Islamic Republic of Pakistan in Ankara. 

2. For the subjects vvhich are not included in this protocol and on which there is hesitation, the 
principles of the Agreement signed betvveen the Government of Republic of Turkey and the 
Government of the Islamic Republic of Pakistan shall apply. 

ARTICLE-XII: DURATION 
The duration of this protocol is the same as the duration of the Agreement signed betvveen the two 

countries. 

ARTICLE-XIII: AMENDMENT AND REVISION 
Either party may propose an amendment or revisıon of this protocol in vvriting at any time. In this 

case, consultations shall begin within 30 days afler the receipt of formal vvritten notification thereof. If 
no results are obtained vvithin 90 days after consultations begin, either party may terminate this protocol 
after a 30 day vvritten notification. 

ARTICLE-XIV: TERMINATION 
In the event that one of the parties concludes that the other party is not complying with the 

provisions of this protocol it may terminate upon notice in vvriting of 30 day this protocol. In that case, 
until the training initiated earlier is concluded, the mentioned protocol vvill continue to remain in effect. 

ARTICLE-XV: RATIFICATION AND ENFORCEMENT 
This protocol shall come into effect after signature and on the date of the exchange of notes 

ratifying compliance vvith respective legal procedures. 
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ARTICLE-XVI: TEXT AND SİGNATURE 

1. This protocol is made iıı Turkish and English languages, ali texts being equally authentic. İn case of 
disagreement the English version shall govern. 

2. This Protocol is signed by the Authorized Representatives of both countries whose names and the 
date of signature are indicated below. 

3. Signed in A N K A R A in duplicate in Turkish and English Languages this Twentythird day 
of October one thousand nine hundred and ninety eight. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLİC OF TURKEY 

SİGNATURE : 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT 

OF THE ISLAMİC REPUBLİC OF PAKİSTAN 

SİGNATURE : 

N A M E . S u p h i A C A R 

R A N K : Brig.Gen. 

TITLE : Chief of Training Division 

DATE : October 23, 1998 

N A M E : (Humayun Khan Bangash) 

Ambassador of Pakistan 

Ankara 

R A N K : 

TITLE : 

DATE : 23 October 1998 

ANNEX- A 

PHYSIOLOGICAL TRAINING COST 

1. H u m a n Centr i fuge (G-LAB) : 800 USA Dollars 

2. Spatial Disorientation Training Device ( G Y R O LAB): 700 U S A Dollars 

a. Leans Elusion 

b. Nose Up/Nose D o w n Elusion 

3. Ejection Seat Training (2 ejection) : 300 U S A Dollars 

4. Hypobar ic C h a m b e r : 600 USA Dollars 

5. Night Vision Training .* 100 USA Dollars 
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Yönetmelikler 

Devlet Bakanlığından : 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 

ÇOCUK YUVALARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk yuvalanndaki hizmetin türünü 

ve niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş ve personelin görev yetki ve 
sorumluluklarını belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklar ile 

gerektiğinde 12 yaşım doldurup, tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda 
olanlardan Kurumca himaye olunan kız çocuklarının, bedensel, psiko-sosyal ve 
duygusal gelişimleri sağlıklı, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmekle 
yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvalarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanununun 15inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğünü, 

b) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü, 

c) Kuruluş: Çocuk Yuvasını, 

d) Çocuk Yuvası: Bu Yönetmeliğin ikinci maddesinde tanımlanan Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet 
kuruluşunu, 
Yüriıtme ve idare Bolumu Sayfa : 20 



7 Ocak 1999 - Sayı: 23576 RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 

e) Çocuk: Korunmaya muhtaç çocuğu, 

f) Süt Çocuğu: Doğumundan iki (2) yaşını bitirene kadar olan çocuğu, 

g) Oyun Çocuğu: 3-6 Yaş grubunda (3 yaşın başından ilköğretime 
başlayana kadar) olan çocuğu, 

h)Korunmaya Muhtaç Çocuk: 24/5/1983 tarihli 2828 sayılı Kanunun 
3üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen çocuğu, 

ı)Okul: ilköğretim, lise ve yüksek öğretim veren eğitim kurumlarım, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Görevleri 

Kuruluş 
Madde 5- Kuruluşlarda Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu , Sosyal 

Servis ile ilgili yasalar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar 
bulunur. 

Her kuruluşta ihtiyaca göre, Genel Müdürlükçe hazırlanan standart 
kadrolarda belirtilen sayı ve niteliklere uygun müdür, müdür yardımcısı, sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, çocuk eğiticisi, doktor, 
diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, teknisyen, teknisyen yardımcısı, genel 
idare ve yardımcı hizmetler sınıfından olmak üzere çeşitli personel istihdam 
edilir. 

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu 
Madde 6- Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; müdür, müdür 

yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen, çocuk 
eğiticisi, doktor, diyetisyen ve hemşireden oluşur. Kurulun başkanı müdür, 
bulunmadığı zaman da vekilidir. Meslekler arası koordinasyon ve ekip 
çalışmasını sağlayan koordinasyon ve değerlendirme kurulu her ay toplanır. 
Gerekli hallerde kurul müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Kurulun toplantı raporları bir deftere yazılarak her türlü denetimde gösterilmek 
üzere saklanır. 

Kurulun Görevleri Şunlardır: 
a) Kuruluşta korunma altında bulunan çocukların Atatürk ilke ve 

inkılapları doğrultusunda topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmesi amacıyla 
kuruluşun yıllık çalışma programım hazırlayarak kuruluş müdürlüğüne vermek 
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ve altı ayda bir uygulamadan alman sonuçları değerlendirerek il müdürlüğüne 
bildirmek, 

b) Her ay yapılan toplantılarda dönem içerisindeki etkinlikleri gözden 
geçirmek, çocukların kuruluş ve okul hayatındaki gereksinim ve sorunlarını 
tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak, 

c) Çocukların öğrenim başarısı, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda 
devam edecekleri üst öğrenim kurumları ve kursların belirlenmesi hususunda 
değerlendirmeler yapmak, 

d) Kuruluşta verilen hizmetlerin veriminin artırılması amacı ile personele 
yönelik hizmet içi eğitim programlarını belirlemek, 

e) Kuruluş hizmetleri ile ilgili olarak, kamu ve gönüllü kurum ve 
kuruluşlar ile üniversitelerle yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek. 

Sosyal Servis 
Madde 7- Kuruluşlarda mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde 

yürütmek üzere, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve çocuk gelişimciden oluşan 
bir sosyal servis kurulur. Servis çalışmalarım müdür yönetiminde yürütür. 
Sosyal servis elemanları kuruluşta çocuklarla doğrudan ilgili olan personeli 
yönlendirme sorumluluğu taşır. 

Sosyal servisin görevleri şunlardır: 
a) Çocuğun kuruluşa kabulü, uyumu gerekli bakım ve yetiştirme ile ilgili 

mesleki çalışmaları yapmak, 

b) Kuruluşta bakılan çocukların, ana ve baba veya yakınlarından kimlere 
ne kadar süre ile izinli verilebileceğini belirlemek, bu kişiler ve aile hakkında 
sosyal inceleme raporu hazırlanmasını sağlamak, 

c) Çocukların korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini 
belirlemek, aile ve çocuk arasında sağlıklı ve sürekli ilişki kurulmasını sağlamak 
amacı ile en az yılda bir kez ailenin yeniden sosyal incelemesini 
gerçekleştirmek, tespit edilen değişiklikleri belgelendirerek ilgili Daire 
Başkanlığına da bildirilmesi suretiyle gerektiğinde korunma kararının 
kaldırılması yolunda işlemleri başlatmak, 

d) Ziyaretçisi gelmeyen çocukların varsa ailesi ve akrabaları ile ilişkiye 
geçilerek olumlu sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak, ebeveyni ve akrabası 
olmaması durumunda sosyal yönden incelenip ve araştırılarak olumlu bulunan 
ailelerin yanına hafta sonu izinli verilmesi ve böylece çocukların toplumla 
olumlu ilişkiler kurmalarım sağlamak, 
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e) Çocukların okul ve eğitim durumlarıyla ilgili kayıtlan düzenlemek, 
okul-kuruluş işbirliğini sağlamak, 

f) Çocukların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak ve 
gerekli durumlarda konuyla ilgili Daire Başkanlığı aracılığıyla Genel Müdürlük 
Hukuk Müşavirliği ile koordinasyonu sağlamak, 

g) İl müdürlüklerince yürütülen koruyucu aile ve evlat edinme 
hizmetlerine yardımcı olmak, 

h) Yılda en az bir kere olmak üzere müdürün uygun göreceği zamanda, 
kuruluşta hizmetin verimliliğini artırmak, personelin çocukların özelliğine 
uygun davranış geliştirmelerini sağlamak amacıyla kuruluş personeline eğitim 
programları ve seminerler tertiplemek, 

ı) Kuruluşta verilen hizmetlere toplumsal sorumluluk çerçevesinde halkın 
gönüllü katkı ve katılımını sağlayıcı etkinlikleri organize etmek, konuya ilişkin 
programlar geliştirerek, yürütülmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlan ile gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanmasında 
rehberlik yapmak, 

i) Çocukların psiko-sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması 
amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, 

j) En az ayda bir servis elemanlarının tümü, çocuğun grup sorumlusu ve 
gerek duyulan diğer elemanların katılımı ile Vaka Tartışma ve Değerlendirme 
toplantılan yapmak, 

k) Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar ve tüm kayıtlann gizlilik 
ilkesine uygun olarak hazırlanması ve saklanmasını sağlamak, 

1) Kuruluşun amacına uygun inceleme ve araştırmalar yapmak. 

Vaka Tartışma ve Değerlendirme Toplantılan 
Madde 8- Bu toplantılarda fiziksel ve psiko-sosyal sorunlan nedeniyle 

kuruluşa uyum sağlayamayan çocuklar çok yönlü ele alınarak uygun çözüm 
yolları aranır. Vakalarla ilgili toplantı raporları sosyal serviste saklanır. 

Uyumsuzluğun ve sorunlann çözümüne yönelik aile üyeleri ve yakın 
akrabalannın katıhmlan sağlanarak mesleki çalışmalar yapılır. Süreç içerisinde 
vakalar tekrar ele alınır. Uyumsuzluğu ve davranış bozukluğu devam eden 
çocuklann sosyal servis elemanlannca psikiyatrik tedaviden yararlandınlmalan 
sağlanır. 
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Bütün bu çalışmalara rağmen sosyal servis elemanlarınca çevre değişikliği 
gerektiğine karar verilmesi halinde, hazırlanan gerekçeli sosyal inceleme ve 
mesleki çalışma raporları Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Kanunlara göre suç sayılan fiilleri işlemiş veya bu tür fiillerle karşı 
karşıya kalmış çocukların durumları, adli makamlara intikal ettirilmek üzere 
işin aciliyetinde derhal il müdürlüğüne ve her türlü halde Genel Müdürlük 
Hukuk Müşavirliğine gereği yapılmak üzere bildirilir. 

İKİNCİ KİSİM 
Personelin Görev ve Yetkileri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yönetim Hizmetleri Görevlileri 

Müdürün Görev ve Yetkileri 
Madde 9- Müdürün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kuruluşun idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili kanunlara, tüzüklere, 
yönetmeliklere ve Genel Müdürlük Genelgelerine göre yürütmek, 

b) Kuruluştaki çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gereken 
önlemleri almak, görevliler arasında işbölümü sağlamak ve denetlemek, 

c) Kuruluşun amacına uygun olarak, Genel Müdürlükçe geliştirilen kayıt 
ve standart formların doldurulmasını sağlamak ve denetlemek, 

d) Korunma kararı bulunmayan çocukları il müdürlüğüne bildirmek, 

e) Personelin her türlü çalışma programlarını, çalışma saatlerini ve nöbet 
çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak, 

f) Bulunduğu ilde tedavi olanağı olmayan çocukların başka ilde 
tedavilerinin yapılmasını ve tedavi süresince izlenmelerini sağlamak, 

g) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde kuruluşun yıllık 
bütçe önerisini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne 
zamanında göndermek, 

h) Kuruluşun çeşitli ödeneklerinin amacına "uygun harcanmasını, alım 
satım işlerini kuruluşun gereksinim ve özelliklerini konuya ilişkin esasları da 
göz önünde bulundurarak düzenlemek, 
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ı) Kuruluş personelinin özlük haklan ve sicil ile ilgili işlerinin kanunlar, 
tüzükler ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

i) Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu ile Sosyal Servis 
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, 

j) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, 
kuruluş görevlilerinin süreli veya süresiz ayrılması veya görevinin değişmesi 
halinde ayniyat, sayım ve devir teslim işlerini genel hükümler ve Genel 
Müdürlük emirleri çerçevesinde tamamlatmak, 

k) Her yıl sonunda kuruluşta yapılan çalışmalar, gereksinimler ve 
karşılaşılan sorunları kapsayan bir rapor ile gelecek yıla ait çalışma programını 
hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne göndermek, 

1) Hizmet içi eğitim programlarının Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar 
çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, 

m) Kuruluşun tahakkuk memuru, satın alma komisyonu başkanı olarak 
ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

n) Personelin kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler uyarınca 
Devlet memurlarından istenilen tutum, davranış, kılık, kıyafet ve benzeri 
özelliklerini izleyerek gerekli denetimlerini yapmak, 

o) Personelle ve çocuklarla ilgili yazışmalar ve işlemlerde gizlilik ilkesine 
uyulmasını sağlamak, 

p) Kuruluşun amacına uygun konularda araştırma ve incelemeler 
yapılmasını sağlamak, 

r) Genel Müdürlükçe istenilen bilgilerin zamanında ve eksiksiz olarak 
gönderilmesini sağlamak, 

s) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla resmi 
ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak gönüllülerin çalışmalarının 
programlanmasını sağlamakla, 

sorumludur . 

Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri 
Madde 10- Müdür yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır: 

Müdür yardımcısı, kuruluşun hizmetlerinin yerine getirilmesinde müdüre 
yardım eder. Müdür bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir. Birden fazla müdür 
yardımcısı olduğunda aralarında iş bölümü yapılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Sosyal Servis Görevlileri 

Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri 
Madde 11- Sosyal hizmet uzmanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Kuruluşa çeşitli yollardan gelen her çocuğun ilk kabulünü yapmak ve 

hakkında ilk gözlem raporunu hazırlamak, kuruluşa uyumuna yardımcı olmak, 

b) Çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin 
sağlanması amacıyla sürekli olarak psiko-sosyal gelişimlerini izlemek Sosyal 
Kişisel Çalışma, Sosyal Grup Çalışması ve Toplumla Çalışma yöntemlerini 
kullanarak sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, 

c) Çocuğun ailesi ve yalanlan ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak ve 
çocuğun korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini izlemek, 

d) Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel, sportif 
etkinliklere katılımlarım sağlamak, 

e) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu yeni yaşantısına 
hazırlamak ve yeni yaşantısının izlenmesinde görev almak, 

f) Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla resmi 
ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında ve gönüllülerin çalışmalarının 
programlanmasında görev almak, 

g) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında 
konusu ile ilgili görev almak, 

h) Yıllık çalışma programlarına göre oluşturulan aylık çalışma 
programlarının uygulama sonuçlarım aylık rapor halinde kuruluş müdürüne 
vermek, 

ı) Kuruluşun amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev 
almak. 

Sosyal hizmet uzmanı yukanda sayılan görevlerini diğer meslek 
elemanlan ile işbirliği içinde yürütür. 

Psikologun Görev ve Yetkileri 
Madde 12- Psikologun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Çocuğun kuruluşta kalış süresi içerisinde zekasını, psikolojik 

durumunu, yeteneği ile mesleki yönelimi ve ilgi alanlarını çeşitli test, yöntem ve 
tekniklerle belirlemek, 
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b) Çocuğun yetiştirilmesi, meslek sahibi edilmesi ve sağlıklı bir kişilik 
kazanması için mesleği ile ilgili uygulamaları yerine getirmek, 

c) Özel ilgi gerektiren çocuklarla mesleki çalışmalar yapmak ve 
çalışmalara ilişkin gerekli raporları hazırlamak, gerektiğinde çocuğun 
sorunlarının çözümlenmesi amacıyla hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri 
kuruluşlarla ilişkiye geçerek vaka takibini yapmak, 

d) Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklere katılımlarım sağlamak, 

e) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu, yeni yaşantısına 
hazırlamak, yeni yaşantısının izlenmesinde görev almak, 

f) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında 
konusuyla ilgili görev almak, 

g) Yıllık çalışma programlarına göre oluşturulan aylık çalışma 
programlarının uygulama sonuçlarını aylık rapor halinde kuruluş müdürüne 
vermek. 

Psikolog yukanda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla işbirliği 
içinde yürütür. 

Çocuk Gelişimcinin Görev ve Yetkileri 
Madde 13- Çocuk gelişimcinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Temel esasları Genel Müdürlükçe belirlenen, çocukların fiziksel, 

zihinsel, duygusal, sosyal gelişimleri ile ilgili, yaş özelliklerini de göz önünde 
bulundurarak eğitim programlan hazırlamak, 

b) Okul Öncesi gelişim ve eğitim programlarının uygulanabilmesi için 
gerekli ortamın hazırlanmasında, gerekli araç ve gereçlerin seçiminin yapılması 
ve sağlanmasında idareye yardımcı olmak ve bu materyallerin iyi bir şekilde 
kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, 

c) Çocukların gelişim ve eğitimini izlemek, normal gelişim göstermeyen 
ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için diğer meslek elemanları ile işbirliği 
yaparak hazırlanacak, özel eğitim programlarım uygulamak, 

d) Çocuklan yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor 
gibi faaliyetlere yönlendirmek, 
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e) Kuruluşta bulunan çocukların psiko-sosyal özelliklerini göz önünde 
tutarak aile yoksunluğunun olumsuz etkilerini azaltıcı yönde çalışmalarda 
bulunmak, 

f) Çocuk gelişimine ilişkin testleri uygulamak, testlerin sonucuna uygun 
çalışmalar yapmak ve sonuçları rapor halinde dosyalamak, 

g) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında 
görev almak, 

h) Çocuklara iyi alışkanlıkların kazandırılması, toplumda yaşama 
kurallarının öğretilmesi konularında çalışmalarda bulunmak, 

ı) Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları ilköğretime hazırlamak, 

i) Kuruluşun amacına uygun nitelikte araştırma ve inceleme yapmak, 

j) İlgili sağlık personeli ile birlikte çocukların gelişimlerini izlemek ve 
gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmak. 

Çocuk gelişimci yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlan ile 
işbirliği içerisinde yürütür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Grup Sorumlusu Öğretmenin ve Çocuk Eğiticisinin Görev ve Yetkileri 

Öğretmenler 
Madde 14- Kuruluşta bulunan çocuklar yaş ve öğrenim durumlarına göre 

gruplara ayrılırlar. Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, okul öncesi 
öğretmeni ünvanını almış olan ve fakültelerin lisans tamamlama programlarına 
katılarak okul öncesi öğretmeni olanların 0-6 yaş grubu çocuklardan, 
öğretmenlerin ise 7 ve daha yukarı yaş grubu çocuklardan sorumlu olması 
esastır. 

Öğretmenin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Çocukların sağlıklı gelişimleri amacıyla, temizlik, düzen, giyim, yemek 

yeme, oyun ve benzeri konularda olumlu alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı 
olmak, 

b) Çocuklan yeteneklerine ve isteklerine göre sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklere yönlendirmek ve bu konularda çalışmalarda bulunmak, 
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c) Çocukları yeteneklerine ve isteklerine göre okul seçiminde 
yönlendirmek ve bu konuda sosyal servis elemanları ile işbirliği yapmak, 

d) Çocukların okula devamını sağlamak ve izlemek, programlı çalışma 
alışkanlığını kazandırmak, okul ile ilgili sorunlarını çözmek, 

e) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı gündüzlü ve yatılı ortaöğretim 
kurumlarına devam edecek çocukları koordinasyon ve değerlendirme kurulu 
üyeleri ile birlikte belirlemek, 

f) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu, sosyal servis elemanları 
ile işbirliği yaparak, yeni yaşantısına hazırlamak, 

g) Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında 
görev almak, 

h) Yıllık çalışma programlarına uygun olarak aylık çalışma programım 
hazırlayıp müdürün onayından sonra uygulayarak, uygulama sonuçlarını aylık 
rapor halinde sosyal servise ve idareye vermek, 

ı) Kuruluşun amacına uygun konulardaki araştırma ve incelemelere 
yardımcı olmak, 

i) Yaptıkları günlük çalışmaları, müdür tarafından tasdik edilmiş olan bir 
deftere yazarak imzalamak ve her türlü denetimde gösterilmek üzere saklamak. 

Grup sorumluları sosyal servis ve müdüre karşı sorumludur. 

Çocuk Eğiticisinin Görev ve Yetkileri 
Madde 15- Çocuk eğiticisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kuruluşta sorumluluğu altında bulunan çocuklar için hazırlanan eğitim 
programlarını günlük program dahilinde uygulamak, 

b) Sorumluluğu altındaki grubun yaş ve gelişim özelliklerine uygun 
eğitim araçlarını üretmek (oyuncak, kukla, hikaye anlatma araçları ve benzeri), 
malzemelerini temin etmek, 

c) Grubun bakım, temizlik ve düzeninde sağlık koşullarının sağlanmasına 
yardımcı olmak, 

d) Grubunda bulunan çocukların öz bakımla (temizlik, giyinme, soyunma, 
uyku; beslenme ve benzeri) ilgili temel davranışları kazanmasında yardımcı 
olmak, 
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e) Grubundaki çocukların beslenme ihtiyaçlarının giderilmesinde sağlık 
koşullarına uygun ortamı düzenlemek ve devamlılığını sağlamak, 

f) Çocukların günlük takibini yaparak ilgili meslek elemanlarına bilgi 
vermek, 

g) Genelge ve talimatlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlık Hizmeti Görevlileri 

Doktorun Görev ve Yetkileri 
Madde 16- Doktorun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kuruluşun sağlık hizmetlerini yürütmek, hemşire ve hemşire 
yardımcısının görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek, 

b) Çocukların düzenli aralıklarla sağlık kontrollerini yapmak ve her çocuk 
için sağlık dosyası hazırlamak, Genel Müdürlükçe gönderilen sağlık formlarının 
doldurulmasını sağlamak, 

c) Koruyucu sağlık önlemlerinin alınması ve çocukların zamanında 
aşılanması hizmetlerini yürütmek, 

d) Hasta çocukların ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 
muayenelerini yapmak, gerekenlerin hastaneye şevkini sağlamak ve izlemek, 

e) Diyetisyen bulunmadığı hallerde çocukların beslenmeleri ile ilgili 
cetvellerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

f) Salgın hastalık durumunda gerekli ihbarı yapmak, gereken koruyucu 
tedavi edici önlemleri almak, kuruluş personelinin sağlık kurallarına uyup 
uymadığım kontrol etmek, 

g) Süt ve oyun çocuklarının yaş gruplarına göre en iyi şekilde 
beslenmelerini sağlamak, hastalık halinde diyet yemekleriyle, yemek 
zamanlarını düzenlemek, 

h) Kendi alanında idarenin uygun göreceği konularda ve zamanlarda 
seminerler hazırlayıp personele ve çocuklara sunmak, 
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ı) Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer görevleri 
yapmak, 

Doktor görevlerini sosyal servis elemanlarıyla ve grup sorumlularıyla 
işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür. 

Diyetisyenin Görev ve Yetkileri 
Madde 17- Diyetisyenin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvellerin hazırlanmasını ve 
uygulanmasını sağlamak, 

b) Hasta çocukların beslenmesinde doktorun önerisine göre yemek 
listesini hazırlamak, 

c) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri ve ısıları bozulmadan servise 
gelmesini ve çocuklara dağıtılmasını günlük rasyonla çıkan yemek 
numunelerinin 24 saat süreyle saklanmasını sağlamak, 

d) Yemek servis bölgesinin ve mutfağın sağlık şartlarına göre işletilmesi, 
mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak, 

e) Satın alman yiyecek malzemelerinin cins ve miktarlarının 
belirlenmesinde teslim alman yiyecek malzemelerinin şartnamelere uygun olup 
olmadıklarının denetlenmesinde satın alma komisyonunda görev almak, ambar 
ve deponun sağlık ve beslenme koşullarına göre hazırlanmasını, yiyeceklerin 
beslenme kurallarına uygun olarak korunmasını sağlamak, 

f) Mutfak görevlilerinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma yöntem ve 
tekniklerinin belirlenmesinde idareye yardımcı olmak, akciğer ve portör 
kontrollerini yaptırmalarım sağlamak, 

g) Süt çocuklarının beslenmesiyle bizzat ilgilenmek, beslenme programını 
hazırlayarak uygulanmasını sağlamak, 

h) Özel.gün ve geceler için planlanan beslenme ile ilgili görevleri 
yürütmek. 

Diyetisyen görevlerini, sosyal servis elemanları, grup sorumluları ve diğer 
meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür. 
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Hemşirenin Görev ve Yetkileri 
Madde 18- Hemşirenin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Çocuklara sağlıklı aile ortamının hazırlanmasında yardımcı olmak, 
abla-anne yaklaşımı içerisinde çocukların sağlık, temizlik, yemek yeme ve alt 
temizliği ile yalandan ilgilenmek, 

b) Sorumlu olduğu bölümlerin hijyen koşullarına uygun olması yönünde 
çalışmaları yapmak, 

c) Çocukların idarece tespit edilecek banyo gününde banyolarının yapılıp 
yapılmadığım kontrol etmek, gerektiğinde çocukların banyolarına yardımcı 
olmak, 

d) Çocukların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol etmek, çocukların 
yemek yemeleri ile ilgilenmek ve yemek yemekte zorluk çeken çocuklara 
yardımcı olmak, 

e) Muayene, tedavi ve diğer koruyucu sağlık hizmetlerinde doktora 
yardım etmek çocukların aşılarım zamanında yapmak veya ilgili kurumlarda 
yaptırmak, 

f) Çocukları dönemsel sağlık kontrolüne ve muayeneye hazırlamak, 
kilolarım, boylarım, dişlerinin çıkış tarihlerini izlemek ve bu bilgileri sağlık 
fişine işlemek, 

g) Bebeklerin mamalarını hazırlamak, 

h) Acil vakalarda ilgili tabip veya hastane ile ilişki kurmak, 

ı) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde çocuğu derhal tecrit 
ederek doktora ve kuruluş müdürlüğüne haber vermek, 

i)Revir ve tecrit yeriyle ilişkili işleri yürütmek, 

j) Çocukları sürekli olarak gözetmek, güneş ve temiz havadan 
yararlanmalarım sağlamak, beden hareketleri, emekleme, yürüme çalışmalarını 
yaptırmak, büyüme ve gelişmelerini izlemek. 

Hemşire çocukların gelişimleri ile ilgili görevlerini çocuk gelişimci ve 
diğer meslek elemanları ile işbirliği ve ekip çalışması içinde yürütür. 
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Hemşire Yardımcısının Görev ve Yetkileri 
Madde 19- Hemşire yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır: 

Hemşire yardımcısı, hemşireye her konuda yardımcı olur ve gerektiğinde 
doğrudan doğruya hemşirelerin görevlerini de yapar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Büro Elemanlan ve Diğer Personel 

Ayniyat Saymanının Görev ve Yetkileri 
Madde 20- Ayniyat saymanının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kuruluşun ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük, yönetmelik 
hükümlerine göre yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak, 

b) Ayniyat kayıt defter ve belgelerini saklamak, 

c) Sayıştay'a ayniyat hesabını vermek, 

d) Ambar memuru yok ise ambar memuru görevini yapmak, 

e) Ambar işlerini kontrol etmek, 

f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak. 

Ayniyat saymanının izinli olarak görevinden aynlması halinde bu görev, 
kuruluşun kefalete tabi memurlanndan birine müdür tarafından verilir. 

Ambar ve Depo Memurunun Görev ve Yetkileri 
Madde 21- Ambar ve depo memurunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak, 

b) Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, bunlan yangın, çürüme, 
bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin 
alamayacaklan koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, 
önerilerde bulunmak, 

c) Ambar stoklarının kayıtlannı tutmak, yılda iki kez ambar sayımı 
yapmak, 

d) Ambara giren malzemeyi ve malları tasnif etmek, etiketlemek, düzenli 
bir şekilde korumak, 
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e) Ambardaki malzemeyi ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan 
alındı karşılığında ilgililere vermek, 

f) Gelen ve satın alınan malların muayene komisyonunca muayenesinden 
sonra ambara girişlerini düzenlemek, 

g) Ambardan sevk edilen malların ve malzemelerin sevk belgelerim 
düzenlemek, 

h) Ambar mizanlarını çıkartmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak, 

ı) Ambarda saklanan malzemelerde ve eşyalarda meydana gelen hasarlar 
için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek 
malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat saymanına vermek, 

i) Ayniyat saymanının ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak. 

Ambar ve depo memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde ayniyat 
saymanı hakkındaki hükümler uygulanır. Ambar ve depo memuru ayniyat 
saymanının mutemedidir. 

Ayniyat saymanı ile ambar ve depo memuru ayniyat ve ambar işlerinden 
dolayı müteselsilen sorumludur. 

Satınalma Memurunun Görev ve Yetkileri 
Madde 22- Satınalma memurunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a)Yürürlükteki mevzuata uygun olarak kuruluş müdürünün emirlerine 
göre satınalma ile ilgili işlemleri yapmak, 

b) Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, üzerinde bulunan avanstan 
ödemek suretiyle satın alınması gerekli gereksinimlerin alımım yapmak, avansın 
usulü dahilinde mahsubunu yaptırmak, 

c) Alımı kendisine emredilen mallan aynntılanyla ayn bir deftere 
kaydetmek. 

İaşe Memurunun Görev ve Yetkileri 
Madde 23- İaşe memurunun görev ve yetkileri şunlardır: 

Kuruluşta görevli memurlardan birisi müdür tarafından günlük tüketim 
malzemeleri tabelası düzenlemek için de görevlendirilebilir. Görevlendirilen 
memur kuruluşta varsa diyetisyen, yoksa müdür ve müdür yardımcısına bağlı 
olarak görevini yürütür. 
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Diğer Personel 
Madde 24- Kuruluşta görevli diğer personel kuruluş idaresince verilen 

işleri yapar, sorumluluğunu taşır. Bu personele ilişkin görev bölümü, iş koşullan 
ve esaslan kuruluş müdürlüğünce tespit edilir ve yerine getirilmesi sağlanır. 

Personel Çalışma Gün ve Saatleri 
Madde 25- Grup sorumluları ile gerekli görülen diğer personelin çalışma 

gün ve saatleri, çocukların okula gidiş saatleri dikkate alınarak kuruluş 
müdürlüğünce her ay düzenlenir. 

Dini, milli bayramlar ile sosyal etkinliklerin düzenlendiği günlerde 
kuruluş müdürü gerekli gördüğü personeli görevlendirebilir. Görevlendirilen 
personelin izinleri daha sonra uygun bir zamanda verilir. 

Nöbet Hizmetleri 
Madde 26- Kuruluşlarda tatil günlerinde tam gün, diğer günlerde mesai 

bitiminden sonra, ertesi gün mesai başlangıcına kadar hizmetin sürekliliğini 
sağlamak amacıyla sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimcı, öğretmen, 
diyetisyen, çocuk eğiticisi ve hemşirenin nöbet tutması esastır. Nöbete giren 
personelin sayısının yetersiz olması durumunda uygun görülecek personele de, 
kuruluş müdürünün teklifi, il müdürünün onayı ile nöbet görevi verilebilir. 
Kuruluşta görevli sosyal servis elemanının tek olması durumunda sosyal servis 
elemanına nöbet tutturulamaz. 

Nöbet ile ilgili diğer hususlar aşağıdaki maddelerde belirlenmiştir: 

a) Nöbet tutan personel nöbetçi amiri statüsü içinde görev yapar. 

b) Nöbet tutmakla yükümlü olan personelin nöbet çizelgesi, kuruluş 
müdürü tarafından düzenlenir. 

c) Gece nöbet tutanlar, nöbet ertesi izinli sayılır. Cuma, cumartesi ve diğer 
tatil günlerinde nöbet tutanlara, kuruluş müdürünün uygun göreceği gün izin 
verilir. 

d) Nöbet hizmetinden sorumlu bayan personelden doğum yapacak 
olanlara, kanuni izinler dışında doğum öncesi 2 ay, doğum sonrası 6 ay nöbet 
görevi verilmez. 

e)'Nöbet tutabilecek personelden durumu uygun olanlara istemleri halinde 
sürekli olarak geceleri ve tatil günlerinde nöbet görevi verilebilir. 

f) Nöbet tutan personelin sayısının yeterli olması durumunda hizmet 
süresi en az 20 yıl olan personele nöbet görevi verilmeyebilir. 
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g) Nöbetle ilgili hususlar, Genel Müdürlük genelgeleriyle de ayrıca 
düzenlenir. 

Nöbetçi amirinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kuruluşun disiplini, temizlik ve düzeni ile yalandan ilgilenir. 
Çocukların ve diğer görevlilerin çalışmalarını denetler ve görülen aksaklıktan 
giderici önlemler alır, 

b) Kuruluşta nöbet başlangıcından itibaren günlük çalışma programının 
uygulanmasını sağlar, 

c) Nöbet görevini idareden veya bir önceki nöbetçiden teslim alır ve nöbet 
bitiminden sonra nöbet defterini düzenleyerek idareye veya bir sonraki 
nöbetçiye teslim eder, 

d) Tedavi ve eğitime yönelik işlerin, nöbeti süresince düzenli 
yürütülmesini sağlar, 

e) Nöbeti süresince nöbet mahallini terk etmeden müdür adma görev 
yapar ve çocukların gereksinimlerinin karşılanması açısından kuruluşun tüm 
yönetim sorumluluğunu taşır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Kuruluş Bölümleri 

Bölümler 
Madde 27- Kuruluşta müdür, müdür yardımcısı, sosyal servis, mülakat 

odalan, revir ve tecrit odalan, ambar ve depo, banyo, çamaşırhane, büro 
hizmetleri odası, nöbetçi odası, binanın fiziki yapısının uygun olması 
durumunda sosyal amaçlı salonlar, ziyaretçi odası, dikiş ve ütü odası gibi 
bölümler bulunur. 

Kuruluş, bulunduğu yöre, iklim koşullan ve çocukların gereksinimleri göz 
önünde tutularak belirlenecek standartlar çerçevesindeki malzemelerle döşenir. 

Sosyal Servis 
Madde 28- Her kuruluşta, sosyal servis elemanlannın mesleki çalışmaya 

yönelecekleri uygun bir mekan sosyal servis olarak düzenlenir. Amacına uygun 
şekilde döşenir. 

Mülakat Odası 
Madde 29- Mülakat odası meslek elemanının çocuklar veya aileleri ile 

mülakat yapabilecekleri rahat bir ortam olarak düzenlenir. Odanın kullanımı 
sosyal servisin sorumluluğundadır. 
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Yatak Odaları 
Madde 30- Yatak odaları, olanaklar ölçüsünde az sayıda çocuk gruplarının 

yararlanabileceği şekilde düzenlenir, geceleri hafif şekilde aydınlatılması 
sağlanır ve kuruluşun bulunduğu yörenin iklim, fiziki ve sağlık koşullan dikkate 
alınarak ev ortamına uygun şekilde tercihen ahşap malzeme ile döşenir. 0-2 yaş 
grubu çocuklann bulunduğu bölümlerde yatak odasına bitişik olarak emekleme 
odası düzenlenir. Emekle odası temiz, düzenli ve çocuklann güvenliğini 
sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

Dinlenme Odalan 
Madde 31- Dinlenme odalarının, çocuklann küçük gruplar halinde 

yararlanabilecekleri şekilde birden fazla bulunması esastır. 

Dinlenme odalan çocuklann gruplar halinde oturup tartışabilecekleri zeka 
geliştirici oyunlar oynayabilecekleri, okuma gereksinimlerini giderebilecekleri 
şekilde, çocukların ilgi ve zevklerinden de yararlanılarak ev ortamı esaslan 
çerçevesinde düzenlenir. 

Çalışma Odalan 
Madde 32- Çalışma odalan çocukların grup sorumlulannın eşliğinde ders 

çalıştıkian odalardır. Bu odalarda uygun sayıda masa, sandalye, ders kitaplan ve 
kütüphane dolaplan bulunur. Çalışma odalan ev ortamına uygun düzenlenerek 
aynı zamanda dinlenme amacıyla da kullanılabilir. 

Yemek Salonu 
Madde 33- Yemek salonun özellikleri aşağıda belirtilmiştir : 

a) Yemek salonunda, 6 veya 4 kişilik yemek masalan ve yeterli sayıda 
sandalye bulundurulur. 

b) Çocuklann yemek salonuna girerken, yemek öncesi ve sonrası 
temizliklerini yapabilmeleri için gerekli olanaklar sağlanır. 

c) Yemek salonunda, yemeklerin ısısı korunarak dağıtımına Özen 
gösterilir, rahat ve huzurlu bir yemek ortamı sağlanır. 

d) Bebek grubu için yeterince bebek sandalyesi bulundurulur. 

Mutfak 
Madde 34- Mutfağın özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Mutfak bölümünün zemini kolay temizlenebilecek nitelikteki inşaat 
malzemeleri ile boyanır ve kaplanır. 
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b) Mutfakta, yemek pişirmede ve dağıtılmasında kullanılan araçların ve 
gereçlerin düzenli bir biçimde korunması için dolaplar bulundurulur. 

c) Yemek pişirmede kullanılan bakır araç ve gereçlerin belirli aralıklarla 
kalaylanması sağlanır. 

d) Sebzeler ve meyveler ile bulaşıkların yıkanması için ayrı ayn yerler 
düzenlenir. 

e) Mutfakta, günlük kuru erzak, sebze,meyve, ekmek, et, temizlik 
malzemesi gibi malzemelerin korunması için malzemelerin cinsine uygun 
nitelikte ayn dolaplar bulundurulur. 

f) Etlerin doğrandığı et tezgahı işin bitiminden sonra temizlenip, 
tuzlanarak üstü kapatılır. 

g) Mutfak, her gün belirli aralıklarla temizlenir, sürekli düzenli ve temiz 
olması sağlanır, haşerelere karşı belirli zamanlarda ilaçlama yapılır. 

h) Yemek kokulannın bina içine dağılmasını önlemek için gerekli 
havalandırma düzeni sağlanır. 

ı) Mutfak personelinin portör ve sağlık kontrolü 6 ayda bir yaptınlır. 

i) Mutfak personelinin beyaz renkte, görevlerine uygun biçimde her 
zaman temiz ve düzenli giyinmeleri, başlık kullanmaları sağlanır. 

Mama Mutfağı 
Madde 35- Mama mutfağının özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) 0-2 yaş gurubu çocuklann bulunduğu yuvalarda bebeklerin 
mamaianmn ve yemeklerinin hazırlandığı ve pişirildiği bir mama mutfağı ile bu 
mutfakta bebek yiyeceklerinin hazırlanmasında ve pişirilmesinde kullanılacak 
her türlü araç ve gereç bulunur. 

b) Mama mutfağının duvarlan ve yerleri her zaman temizlenebilecek 
nitelikteki inşaat malzemeleri ile döşenir. 

c) Mutfakta kullanılan araçlann ve gereçlerin temiz ve düzenli bir 
biçimde korunması için dolaplar bulundurulur. 

d) Mama ve yemek pişirmede, hazırlamada kullanılan araç gereçler, 
sağlığa zarar vermeyecek malzemelerden seçilir. Bu araç gereçler düzenli bir 
biçimde sterilize edilir. 
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e) Mutfak her gün belirli aralıklarla temizlenir, her zaman düzenli ve 
temiz olması sağlanır, haşerelere karşı periyodik ilaçlama yapılır. 

f) Mutfak personelinin her zaman temiz ve düzenli giyinmeleri sağlanır. 

Revir 
Madde 36- Revirin özelliği ve kullanımı: 

a) Her kuruluşta gerekli tıbbi araçların ve gereçlerin bulunduğu bir revir 
düzenlenir. 

b) Hastalanan çocuklar revire alınır, olanaklar ölçüsünde tedavisi burada 
sağlanır. 

c) Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri doktorun emirleri 
doğrultusunda hemşire tarafından yürütülür. 

d) Revirin sağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak korunur, her 
zaman hizmete hazır halde bulundurulur. 

e) Revirde ilaç kullanım, revir protokol ve hasta tedavi defteri tutulur. 

f) Revirde kalan çocuklar için, konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı 
güne kadar hastalığın seyrini, yapılan tedavi biçimlerini, verilen ilaçlan gösteren 
bir müşahade kağıdı tutulur ve tedavi sonrası çocuğun sağlık dosyasma konulur. 

g) Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve zemini temizlenebilir 
nitelikte olmalı, yeterli ısıtma sağlanmalıdır. 

h) Kuruluşta doktorun sorumluluğu altında kullanılmak üzere, revirde 
veya gerekli görülen yerlerde ilaç ve ilk yardım dolabı bulunur. Bu dolaplar 
kilitli tutulur. 

ı) îlaç dolabmda bulunacak ilaçlar, kazalar, zehirlenme, böcek sokması 
gibi acil durumlar da dikkate alınarak, doktor tarafından gereksinime göre 
saptanır ve korunur. 

i) Kullanım tarihî geçen ilaçlar bir tutanak ile tespit edilerek imzalanır ve 
Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak gerekli işlem yapılır. 

Banyo 
Madde 37- Banyo, kuruluş binalannda sağlık koşullanna uygun olarak 

klasik hamam veya duşlu banyo olarak düzenlenir. Kolay temizlenebilecek 
malzeme ile döşenir. 
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Banyoların giriş kısmında, çocuklann soyunup giyinmeleri, banyo 
sonrası dinlenmeleri için tercihen vinyleks kaplı kanepe ve askılar ile kirli 
çamaşırlannı- koyabilecekleri dolap, sepet gibi uygun malzeme bulundurulur. 
Aynca çocukların özel temizliklerini yapabilecekleri temizlik araçlannın 
bulunduğu bölüm düzenlenir. Banyonun sürekli olarak temiz ve düzenli 
tutulması sağlanır. 

Alt Değiştirme Odası 
Madde 38- Alt değiştirme odasının düzenlenmesi ve kullanımı: 

a) 0-2 yaş grubu çocukların bulunduğu bölümlerde bir alt değiştirme 
odası düzenlenir. 

b) Alt değiştirme.odasının duvarlan ve yerleri kolayca temizlenebilecek 
inşaat malzemeleriyle döşenir. 

c) Alt değiştirme odasında, bebeklerin altlannın değiştirilmesi için 
hazırlanmış bir masa ile kirli bezlerin konabileceği yeterli sayıda kapaklı kovalar 
ve alt değiştirme esnasında gerekecek malzemelerin yerleştirileceği dolaplar 
bulundurulur. 

d) Alt değiştirme odası yeteri kadar ısıtılır ve havalandınlır. 

e) Alt değiştirme odası belirli aralıklarla temizlenir, dezenfekte edilir, 
sürekli temiz ve düzenli olması sağlanır. 

Çamaşırhane 
Madde 39- Çamaşırhane, çamaşır ve kurutma makinelerinin bulunduğu 

bölüm ile temiz çamaşırların ve ütünün bulunduğu bölüm olmak üzere iki 
şekilde düzenlenir. 

a) Kirli ve temiz çamaşırlar ile temizlik malzemeleri ayn ayn dolaplarda 
düzenli bir biçimde korunur. 

b) Çamaşırların sağlık kurallanna uygun ve temiz bir biçimde yıkanması, 
kurutulup ütülenmesi sağlanır, onanlması gerekenler onanlarak ait olduklan 
çocuğa verilmek üzere görevlilere teslim edilir. 

c) Çamaşırhanede, iş kazalarına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve 
bu konuda çamaşırhane görevlilerinin eğitimi sağlanır. 

d) Çamaşırhane yeteri kadar havalandınlır, sürekli olarak temiz ve düzenli 
olması sağlanır. 
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Ambar ve Depo 
Madde 40-Ambar ve deponun özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

a) Ambar, kuruluş müdürlüğünce her gün saptanan belirli bir saatte 
günlük erzağı iaşe tabelasına uygun çıkartmak üzere açılır. Depo ise müdürün 
iznine göre gereksinim halinde açılır. Ambar ve depo çift anahtarlı olup, biri 
müdürde veya müdürce görevlendirilecek bir sorumluda, diğeri ambar ve depo 
memurunda bulunur. Ambar ve depo sayımı Ayniyat Talimatnamesine göre 
yapılır. Bunun dışında yapılacak kontrollerde şüphe uyandıracak farklar 
görüldüğü takdirde durum incelenir ve üst makama bildirilir. 

b) Ambar ve depodaki malzemelerin giriş ve çıkışları günlük olarak 
malzemenin bulunduğu raflardaki kartlara işlenir. Yiyecek ve temizlik 
malzemelerinin ayrı, sağlık koşullarına uygun yerlerde, sağlık koşullarına uygun 
bir şekilde bulundurulması ve korunması sağlanır. 

Sosyal Amaçlı Salonlar 
Madde 41- Olanaklar ölçüsünde çocukların müzik, tiyatro, resim, el 

sanatları ve benzeri faaliyetlerinde müştereken yararlanabilecekleri sosyal 
amaçlı odalar ve bir salon düzenlenir. 

Diğer Bölümler 
Madde 42- Kuruluş binasının ve bahçesinin fiziki koşulları elverdiği 

ölçüde, çocukların sportif etkinlikleri yürütebilecekleri yerler ile bağış gelen 
kurbanlıkların kesimi için sağlık koşullarına uygun kesim yerleri düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Mali Hükümler ve Diğer Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Mali Hükümler 

Kurs 
Madde 43- Çocukların öğrenimlerine, meslek edinmelerine yönelik 

olarak, müzik, tiyatro, resim, plastik sanatlar ve her türlü sportif etkinliklere, 
kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek kurslara 
katılmaları sağlanır. Kurslar ve kurslara katılacak «çocuklar, koordinasyon ve 
değerlendirme kurulunca belirlenir. 

Çocukların her türlü kurs ve malzeme giderleri Genel Müdürlükçe 
gönderilen ödenekten karşılanır. 
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Kamp 
Madde 44- Çocukların doğadan yararlanmaları amacıyla, kamplara 

katılmalarının sağlanmasında, toplum kaynaklarının kullanımı yönünde gerekli 
çalışmalar yapılır ve kuruluş müdürlüğünün önerisi, il müdürlüğünün onayı ile 
kamplara katılımları sağlanır. 

Kampla ilgili ulaşım giderleri, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten 
karşılanır. 

Bağış 
Madde 45- Kuruluşlara yapılacak bağışlardan ayni olanlar ayniyat alındısı 

karşılığında kabul edilir ve Ayniyat Talimatnamesine göre işlem yapılır. 
Çocukların sosyal gelişim ve psikolojik özellikleri dikkate alınarak, onurlarını 
zedeleyecek duygusal ve psikolojik sorunlara yol açacak şekilde, bağışların 
bağışçılar tarafından dağıtılmasına izin verilmez. 

Harçlık 
Madde 46- Öğrenim gören çocuklarla, çeşitli nedenlerle öğrenime devam 

edemeyen çocuklara aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının her yıl bütçe 
kanunları ile tespit edilen memur aylık katsayısının gösterge rakamı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktar kadar, hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık harçlık 
verilir. 

İlköğretim (1-5) 225 
İlköğretim (6-8) 280 
Lise ve dengi okullara gidenlere 400 
Yüksek öğrenime devam edenlere 700 

a) Öğrenime devam edenlerin kredi ve burs almaları halinde harçlıkları 
kesilmez. 

b) Öğrenime devam etmeyen çocuklara yaş grupları göz önüne alınarak 
bulunacakları öğrenim durumuna eş oranda harçlık verilir. 

c) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini kuruluşta yeme imkanı 
bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat arttırılarak ödenir. 

d) Kaçak durumda olan çocuklarla, ailelerinin yanma korunma karan 
kaldınlmak üzere verilen çocuklar adına harçlık tahakkuk ettirilmez. 

e) Çocukların ay içinde kullanmadıklan harçlıklan grup sorumlularınca 
çocuklar adına ulusal bankalarda açtınlan hesaba aylık olarak yatınlır. Hesaba 
para yatırmak ve çekmek için kuruluş müdürünün onayı alınır. 
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f) Harçlıklar çocukların gereksinim ve özelliklerine göre günlük, haftalık 
veya aylık olarak imza karşılığında dağıtılmak üzere grup sorumlularına teslim 
edilir. 

g) Grup sorumluları, çocuğa bir yıl içinde verilen nakit yardımlar ve 
harçlıkları gösteren, kuruluş müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutarlar. 
Bu defter her türlü denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur. Çocukların 
paralan kuruluş kasasında veya bankada saklanır. 

h) Tedavi, sosyal ve sportif etkinlikler, kamp ve benzeri nedenlerle il 
dışına giden çocuğa, il dışında geçireceği her gün için 50 gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpılmasından bulunan tutar, ek harçlık olarak ödenir. 

Çocukların Giyimi 
Madde 47- Çocuklann 2596 sayılı, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine 

Dair Kanuna uygun bir şekilde giyinmeleri sağlanır. Çocukların giyecek 
gereksinimleri EK:1, EK:2 ve EK:3'deki miktarların azami olduğu göz önüne 
alınarak aşağıdaki usul ve esaslara göre Genel Müdürlükçe gönderilen 
ödeneklerden karşılanır: 

a) Giyim eşyalan ayni olarak bir tutanakla grup sorumlusuna verilir. 
Çocuğun başka kuruluşa naklinde giysileri çocukla birlikte gönderilir. 

b) Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre farklı model ve renklerde 
satın alınır veya kuruluş müdürlüğünce yaptınlır. 

c) Verilecek giyim eşyalarının rengi ve biçimi, çocukların istekleri, yaş, 
cinsiyet, eğitim, psiko-sosyal özellikleri ve kuruluşun çevre koşulları dikkate 
alınarak, çocuk temsilcisi ve kuruluş idaresince belirlenir. 

d) Kuruluşun bulunduğu iklim koşullan dikkate alınarak kışlık giyecek en 
geç Ekim ayında, yazlık giyecek en geç Mayıs ayında verilir. Kuruluşa yeni 
kabul edilen çocuğa yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. 

e) Grup sorumluları, çocuğa bir yıl içinde verilen giyecek ve diğer ayni 
yardımları gösteren, kuruluş müdürü tarafından onaylanmış bir defter tutarlar. 
Bu defter her türlü denetimde gösterilmek üzere hazır bulundurulur. 

Ulaşım Giderleri 
Madde 48- Çeşitli nedenlerle başka ildeki kuruluşlara tedavi, iş veya 

öğrenim amacı ile gönderilen çocuklann ulaşım, yemek ve konaklama giderleri 
ile öğrenime devam eden ve sanat öğrenmek için iş yerlerine giden çocukların 
gidiş-gelişlerindeki ulaşım giderleri, mahalli olanaklar göz önünde tutularak 
otobüs bileti veya abonman kartı alınarak ya da bilet ücretleri harçlıklarına ilave 
edilerek, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 
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Tedavi, İlaç ve Sağlık Giderleri 
Madde 49- Çocuklann öncelikle devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi 

edilmeleri esastır. Ancak devlet hastanelerinde tedavinin mümkün olmadığının 
belgelendirilmesi halinde o yerdeki kamu kurumlan ve kuruluşlanna ait 
hastanelerde, tıp fakülteleri hastanelerinde tedavileri yaptırılır. 

Çocukların^ her türlü tedavi, ilaç, ortez, protez ve benzeri gereksinimleri 
doktor raporuna istinaden Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 

Eğitim ve Öğretim Giderleri 
Madde 50- Öğrenim gören çocukların eğitim ve öğretimlerine ilişkin her 

türlü araç, gereç ile sınava giriş harç masraflan, kayıt ücretleri ve diğer 
masraflan Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 

Kuruluşun Giderleri 
Madde 51- Kuruluşun giderleri konu ile ilgili mevzuat gereği Genel 

Müdürlük tarafından gönderilen ödeneklerden karşılanır. Bu ödeneklerin 
gereksinim önceliklerine göre uygun bir şekilde zamanında kullanılması esastır. 
Kuruluşlardaki harcamalar, ilgili mevzuat ve Genel Müdürlük tarafından 
belirlenen genel esaslara uyularak yapılır. 

Muhasebe 
Madde 52- Muhasebe işlemleri, Devlet muhasebe usul ve esaslarına göre 

yürütülür. 

Bütçe Hazırlama 
Madde 53- Her kuruluş mevcuduna, gereksinimine göre bütçe tekliflerini 

Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar dahilinde hazırlayarak her yıl Haziran 
ayında Genel Müdürlüğe gönderir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

Nakil 
Madde 54- Çocuklann başka bir ilde bulunan kuruluşa ya da yetiştirme 

yurduna aaklini gerektiren durumlar şunlardır : 

a) İlde durumuna uygun kuruluş ya da yetiştirme yurdu olmaması 
durumunda; 

1 ) 7 yaşım dolduran veya ilköğretime başlayacak olan çocuklar, 

2) 7 yaşını doldurup ilköğretime başlayamayan ancak fiziksel gelişimi 
açısından kuruluşta kalması sakıncalı görülen çocuklar, 
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3) 12 yaşını dolduran çocuklar, 

b) Diğer nakil nedenleri ; 

1) Velayet hakkı göz önünde bulundurularak, aile bağlarının kopmaması 
kardeşlerin bir arada olması amacı ile ailesinin ve kardeşlerinin bulunduğu 
illerdeki kuruluşa nakli istenilen çocuklar, 

2) Bulunduğu İl'in dışındaki bir İl'de öğrenimine devam etmek zorunda 
olan çocuklar, 

3) Sağlık durumu nedeni ile başka bir İl'e nakli gereken çocuklar, 

Başka bir ilde bulunan kuruluşa ya da yetiştirme yurduna nakledilirler. 
İlköğretime devam eden çocukların nakli öğretim yılı sonunda yapılır. 

Genel Müdürlükçe nakli uygun görülen çocukların şahsi eşyaları ile 
kuruluşta tutulan tüm kayıtları dizi pusulası ekinde nakillerinin yapıldığı 
kuruluşa gönderilir. 

İzin 
Madde 55- Çocuğun izinli verilmesinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate 

alınır: 

a) Çocuğun kuruluşa kabulü aşamasında anne, baba ve izinli 
verilebileceği diğer yakınları belirlenerek bu kişiler ve aile hakkında 
hazırlanacak sosyal inceleme raporuna göre çocuk grup sorumlusu ve sosyal 
servisin önerisi ve kuruluş müdürünün onayı ile izinli olarak verilebilir. İzin 
süresi 1 yılda 70 günü aşamaz. 

b) İzinli verilen çocuklar için izin tutanağı doldurulur ve çocuğun 
dosyasında saklanır. İzin tutanağının bir sureti izin alan kişiye verilir ve çocuğun 
bu belge ile teslimi istenir. İzin tutanağında çocuğun yanında götürdüğü özel 
eşyalar da belirtilir. 

c) Çocuğun izin süresinin bitiminde bulunduğu kuruluşa teslim 
edilmemesi halinde, izinli verildiği kişiye yazılı tebligat yapılarak 15 gün içinde 
çocuğun kuruluşa teslim edilmesi istenir. Bu süre sonunda teslim edilmeyen 
çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır. Söz konusu raporda, 
korunma kararının kaldırılması uygun görülenler hakkında il müdürlüğüne 
öneride bulunulur. Korunma kararının devamını gerektiren koşullar ortadan 
kalkmamışsa gerekli makamlara başvurularak çocuğun kuruluşa teslimi ve 
dönüşü sağlanır. 
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Misafir Çocuk 
Madde 56- Ziyaretçisi olmayan, psikolojik ve sosyal açıdan bir aile 

yanında kalması uygun görülen çocuklar, kuruluşun sosyal hizmet uzmanı 
tarafindân aile hakkında hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucunda, hafta 
sonları, dini ve.milli bayramlarda gönüllü aileler yanma izinli verilebilir. 

Kaçak Çocuklar 
Madde 57- Kuruluştan izinsiz olarak aynlan çocuğun nerede olduğu, 

ailesine ve ilgili makamlara bilgi verilmek üzere araştınlır. Ailesinin yanında 
olduğu veya yeri belirlenen ve yazılı tebligata rağmen 15 gün içinde kuruluşa 
teslimi yapılmayan çocuğun, korunma kararının devamını gerektiren koşulların 
ortadan kalktığının belirlenmesi halinde, korunma karan kaldınlır. Koruma 
kararının devamım gerektiren koşullar ortadan kalkmamış ise ilgili makamlara 
başvurularak çocuğun kuruluşa teslimi veya dönüşü sağlanır. İlgili makamlarca 
yapılan tüm aramaların ve araştırmaların 5 yıl boyunca sonuç vermemesi halinde 
ise, çocuğun korunma karanmn kaldınlması yoluna gidilir. 

Ziyaretçi 
Madde 58- Çocuklann aileleri ve arkadaşlan ile çalışan personelin 

misafirleri, misafirler için düzenlenen bölümlere kabul edilir. Kuruluş 
müdürünün izni olmaksızın, çocuklann yaşadıklan bölümlere misafir kabul 
edilmez. 

Çeşitli Etkinlikler 
Madde 59- Kuruluşta milli ve dini bayramlar ile önemli gün ve haftalar 

çeşitli etkinliklerle kutlanır. 

.Çocuklann fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek olmak 
amacıyla müzik, resim, tiyatro, halk oyunlan ve sportif etkinliklere. 
yönelmeleri ile bu alanlardaki etkinlikleri izlemeleri sağlanır. 

Hizmete Katkı 
Madde 60- 7-12 yaş grubundaki çocuklann sorumluluk duygusunu 

geliştirmek ve kuruluşu benimsemelerine yardımcı olmak amacı ile yaş ve 
gelişim düzeyleri dikkate alınarak kuruluş hizmetlerine katılmalan sağlanır. 

Yemek Çeşitleri, Miktan ve Zamanı 
Madde 61- Kuruluşlarda günlük yemek çeşidi, miktan ye zamanı 

aşağıdaki" esaslara göre düzenlenir: 

a) Yemekler mevcut çocuk sayısına, çocuklann özel durumuna ve 
düzenlenecek sosyal etkinliklerin gerektirdiği miktarlarda Genel Müdürlükçe 
yayımlanacak genelgelerdeki esas ve miktarlara uygun olarak verilir. 
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b) Kuruluş müdürlüğünce uygun görülecek etkinlikler ve kuruluşta 
bulunan uygulama mutfaklarında eğitim-Öğretim amacıyla çocuklara yemek ve 
diğer yiyeceklerin yaptırılması için ek tabela hazırlanır. 

c) Kuruluş personeline öğle yemeği, sürekli olarak kuruluşta kalan 
nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiya uygulanan kuruluşlarda da personelin 
çalışma süresi içinde yer alan öğünlerde yemek verilir. Daimî iaşeye tabi 
personelden izin, hastalık veya diğer sebeplerle bir günden fazla kuruluştan 
ayrılmış bulunanlar, öğle yemeğini kuruluşta yemeyen, izinli veya kaçak olan 
çocuklara ait istihkaklar tabeladan çıkarılır. 

Personelin Giyimi 
Madde 62- Kuruluş personelinin, hizmet süresince 25/10/1982 tarihli ve 

17849 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik esas 
alınarak hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri sağlanır. Grup 
sorumluları ve meslek elemanları görevleri sırasında hareketi kolaylaştıran 
kıyafetler giyebilirler. 

Bahçe Düzeni 
Madde 63- Kuruluş bahçeleri, çocukların oyun, açık havadan yararlanma 

ve spor gereksinimleri göz önüne alınarak düzenlenir. Bahçenin düzeninde 
çocuklann katkılan da sağlanır. 

İlaçlama 
Madde 64- Kuruluştaki bölümler haşerelere karşı düzenli olarak, 

çocuklara ve yiyeceklere zarar vermeyecek biçimde ilaçlanır. 

Standart Formlar 
Madde 65- Kuruluşlarda, esasları Genel Müdürlük tarafından geliştirilen 

hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve 
Genel Müdürlüğe belirlenen zamanlarda gönderilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldınlan Mevzuat 
Madde 66- 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Çocuk Yuvalan Yönetmeliği yürürlükten 
kaldınlmıştır. 

Yürürlük 
Madde 67- Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu 

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 68- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür. 
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EK :1 

ÇOCUK YUVALARINDA BAKILMAKTA OLAN ÇOCUKLARIN 
YILLIK GÎYÎM KUŞAM İSTİHKAKLARI 

0-2 YAŞ 

Malzemenin Cinsi Yıllık İstihkak Açıklama 

1- Hazır bez 3 .500 Adet 
2 - M a m a ö n l ü ğ ü 6 Adet 
3- Zıbın 6 Adet 
4 - Fanila 6 Adet 
5- Külot 12 Adet Yazlık ve kışlık 
6- Tulum 6 Adet 

Yazlık ve kışlık 

7- Çorap 6 Çift Yazlık ve kışlık 
8 - Y e l e k 3 Adet 
9 - Hırka 3 Adet 

10- Patik (ayağa uygun ve yumuşak deriden) 3 Adet Yün ve bebeğin 
11- Pijama 4 Adet Yazlık ve kışlık 
12- Ayakkabı 2 Çift Yazlık ve kışlık 
13- Banyo Havlusu 1 Takım 
14- Anorak 1 Adet 

N o t : Giyecek eşyaları ve diğer malzemeler ihtiyaç nispetinde ve kuruluşa yapılacak 
giyecek bağışlan - göz önüne alınarak karşılanacaktır. 

3-5 Y A Ş 
Mafcçmçnin Cinsi Yıllık İstihkak 

1 - İç Çamaşırı 10 Takım 
2- Külot 12 Adet 
3- Elbise v e eteklik 4 Adet 
4 - Eşofman 4 Adet 
5 - Pantalon 

Kız Çocuklar 2 Adet 
Erkek Çocuklar 6 Adet 

6- Gecelik pijama 4 Adet 
7 - K a z a k 4 Adet 
8 -Hırka 2 Adet 
9- Tişört 4 Adet 

10 -Gömlek 2 Adet 
11- Süveter 2 Adet 
12- Yelek 2 Adet 
13- Çorap • 12 Çift 

_ Açtktoma 

Yazlık ve kışlık 

Kız çocuklar için 2 yazlık, 2 kışlık 

Yazlık ve kışlık 
Yazlık ve kışlık 

Kız-erkek çocuklara yazlık ve kışlık 

Külotlu ve spor 
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14- Şort 
15-Ayakkabı 
16-Terlik 
17- Kağıt mendil 
18- Palto, Mont, Manto 
19-Eldiven 
20 -Atk ı 
21- Bere 
22- Banyo havlusu 
23- El-Yüz havlusu 

4 Adet 
4 Çift 
2 Çift 

52 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Takım 
2 Adet 

Kız ve erkek çocuklara 
Mevsime ve ihtiyaca ğore 

N o t : Giyecek eşyaları ve diğer malzemeler-ihtiyaç nispetinde ve kuruluşa yapılacak 
giyecek bağışlan göz önüne alınarak karşılanacaktır. 

EK:.2 

6-12 YAŞ 

Malzemenin Cinsi 

1-İç Çamaşırı 
2- Külot 
3- Pantolon 

Kız Çocuklar 
Erkek Çocuklar 

4- Elbise ve eteklik 
5- Eşofman 
6- Gömlek 
7-Mendil (kumaş) 
8- Süveter 
9-Hırka 

10- Çorap 
11- Okul forması 
12- Tişört 
13- Pijama 
14- Gecelik pijama 
15- Mendil(Kağıt) 
16- Şort 
17- Ayakkabı 
18-Terlik 
19- Palto, Mont, Manto 
20- Eldiven 
21-Atkı 

Yıllık İstihkak 

12 Takım 
12 Adet 

2 Adet 
4 Adet 

4 Adet 
4 Adet 
4 Adet 

12 Adet 
2 Adet 
2 Adet 

30 Adet 
2 Adet 
4 Adet 
4 Adet 
4 Adet 

52 Adet 
4 Adet 
4 Çift 
2 Çift 
1 Adet 
1 Çift 
1 Adet 

Açıklama 

Yazlık ve kışlık 

Yazlık ve kışlık 
Yazlık ve kışlık 
Kız çocuklar için 

Külotlu ve spor 

Yazlık ve kışlık 
Yazlık ve kışlık 

Yazlık, kışlık, spor 

İklim koşullarına göre 
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22- Bere 1 Adet 
23- Kemer 1 Adet 
24- Mayo 1 Adet 
25- Okul çantası 1 Adet 
26- El-Yüz havlusu 2 Adet 
27- Banyo havlusu veya Bomoz 2 Adet 
28-Pet lO'luk 12 Paket İhtiyacı olan çocuklara 

Not : Giyecek eşyaları ve diğer malzemeler ihtiyaç nispetinde ve kuruluşa 
yapılacak giyecek bağışlan göz önüne alınarak karşılanacaktır. 

EK: 3 

13-18 YAŞ KIZ ÇOCUKLAR İÇİN YILLIK GİYİM İSTİHKAKI 

Malzemenin Cinsi Yıllık İstihkak Açıklama 

1- İç çamaşırı 10 Takım 5 takım yazlık, 5 takım kışlık 
2- Çorap 10 Çift Külotlu ve spor 
3- Kağıt mendil 52 Paket 
4- Gecelik, pijama 3 Adet 1 Yazlık, 2 kışlık 
5- Okul forması 2 Adet 
6- Okul çantası 1 Adet 
7- Terlik 2 Çift 
8- Etek 3 Adet Yazlık, kışlık 
9- Pantolon 3 Adet Yazlık, kışlık 

10-Elbise 2 Adet 1 yazlık, 1 kışlık 
11-Hırka 1 Adet 
12- Bluz 4 Adet 2 yazlık, 2 kışlık 
13-Kazak 3 Adet 
14-Kemer 1 Adet 
15- Ayakkabı 3 Çift Yazlık, kışlık, spor 
16- Eşofman 1 Adet 
17- Manto veya mont 2 yılda bir 
18-Eldiven 1 Çift 
19- Kaşkol 1 Adet 
20- Bere 1 Adet 
21-Mayo 1 Adet 
22- Pet lO'luk 12 Paket 
23- El-Yüz havlusu 2 Adet 
24-Banyo havlusu veya bornoz 1 Adet 

Not : Giyecek eşyalan ve diğer malzemeler ihtiyaç nispetinde ve kuruluşa 
yapılacak giyecek bağışları göz önüne alınarak karşılanacaktır. 

Yunitme ve tdare BolUmu Sayfa • 50 



7 Ocak 1999 - Sayı: 23576 RESMİ GAZETE Sayfa : 49 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ 
TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
M a d d e 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

hükümleri uyarınca, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından 
karayolu yapışma ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tam bir 
traktörün tip onayının; imalatçının uygun görmesi durumunda traktörü oluşturan sistemlerin, 
aksamların ve ayn teknik ünitelerin tek tek onaylarının toplanmasına, Traktör Tip C.ıayı 
Belgesi v e Uygunluk Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunlann uygulanmasına dair 
usul v e esaslannı belirlemektir. 

Kapsam 
M a d d e 2 - Bu Yönetmelik, tekerlekler ile donatılmış, en az iki dingilli v e tasanın 

hızı 6 - 4 0 km/saat arasında olan tekerlekli tarım veya orman traktörleri ile bu tür araçlarda 
kullanılan sistemler, aksamlar ve ayn teknik ünitelerin tip onayına dair hükümleri kapsar. 

Motorlu araçlar v e römorkları v e iki, üç ve dört tekerlekli motosikletler ile araçlann 
tek tek onaylanması bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

Hukuki Dayanak 
M a d d e 3 - Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 2 9 

uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
M a d d e 4 - Bu Yönetmelikte geçen terimler aşağıda belirtilmiştir. 
a) T a r ı m veya O r m a n Traktörü : Ana işlevi çekme gücü sağlamak olan v e tanm 

veya ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için 
özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, tekerlekli veya paletli motorlu araçlardır. Bu tür 
araçlar yük taşımak için donatılabileceği gibi, yolcu oturma yerleri ile de donatılabilir. 

b) T ip O n a y ı : Bir traktör tipinin EK-2'de verilen bilgilerin Tip Onayı Belgesi'nde 
belirtilmiş teknik özelliklere v e 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Araçlann İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygunluğunun 
belgelenmesi işlemidir. 

c) O n a y K u r u l u ş u : Bir traktör tipinin, sistemin, aksam veya ayn teknik ünitenin 
tip onayından bütün yönleri ile sorumlu olan, onay belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, 
diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temaslan yürüten, imalatçının üretim 
uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığım belirlemekten sorumlu olan yetkili mercidir. 

d ) İ m a l a t ç ı : Tip onayı işlemlerinden ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından 
Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan kişi veya kuruluştur. Bu kişi veya kuruluşun onay 
işlemine tabi olan araç,sistem, aksam veya ayn teknik ünite imalatının bütün aşamatanyla 
doğrudan ilgili olması şartı yoktur. 

e) T e k n i k Hizmet ler Kuruluşu : Onay kuruluşu adına deneyleri veya kontrolleri 
yürütecek bir deney laboratuan olarak atanmış bir kurum veya kuruluştur. Bu görev Onay 
Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilir. 
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f ) A T : Avrupa Topluluğu 
g) Ayn Teknik Ünite : İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve ilgili 

yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış traktör tipi 
ile ilgili olarak ayrı tip onay alabilen, traktörün bir parçası olarak hazırlanan ünitedir. 

b) S i s tem : Fren, emisyon, kontrol tertibatı ve ilgili yönetmeliklerdekı şartlara 
uygun olması gereken herhangi bir traktör sistemidir. 

i) A k s a m : Bir traktörün parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve 
söz konusu yönetmelik tarafından bu araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabileceği 
belirtilen, mesela far gibi bir ünitedir. 

i ) Tan ı t ım B i l d i r i m i : Başvuru sahibi tarafından sunulan ve bu Yönetmeliğin 1 
numaralı ekinde belirtilen belgedir. 

j ) Tanı t ım D o s y a s ı : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya 
Onay Kuruluşuna Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi 
belgeleri içeren dosyadır. 

k ) Tan ı t ım P a k e t i : Tamtım Dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay 
Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları 
deney raporları ve diğer belgelerdir. 

1 ) Tanı t ım Paket i F i h r i s t i : Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir 
şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde 
işaretlenerek bir liste halinde yazılmasıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Traktör Tip Onayı 

Tip Onayı Başvurusu 
M a d d e 5 - Tip onay başvurulan imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay 

Kuruluşuna yapılır. Başvuruya E K - l ' d e belirtilen bilgileri içeren bir tanıtım bildirimi veya 
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte istenen belgeler eklenir. 

Tip Onayı İşlemleri 
M a d d e 6 - Tip onayı işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 
a) Tanıtım paketi içinde, tamtım paketi fihristine göre düzenlenmiş, tanıtlın bildirimi 

gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf vb. belgeleri içeren tanıtım dosyası bulunur. 
b ) Onay Kuruluşu aşağıdaki şartlan sağlayan bütün traktör tiplerine tip onayı verir. 
1) Traktör tipi, tanıtım bildirimindeki özelliklere uygun olmalıdır. 
2) Traktör tipi, EK-2'de belirtilen A T Tip Onayı Belgesinde yer alan teknik 

özelliklere uygun olmalıdır. 
c) E K - l ' d e yer alan tanıtım bildiriminin sunulmasında ve imalatçı veya yetkili 

temsilcisi tarafından yapılan başvuruda, Onay Kuruluşu, onaylanan her bir traktör tipi için Tip 
Onayı Belgesinin bütün bölümlerini tamamlamalıdır. Bu belgenin bir sureti başvuru sahibine 
verilir. 

Uygunluk Belgesi 
M a d d e 7- Uygunluk Belgesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
a) İmalatçı veya yetkili temsilcisi, onaylanmış prototipe uygun olarak üretilmiş her 

traktör için EK-3'te bulunan Uygunluk Belgesi düzenlemelidir. 
b) Onay Kuruluşu, traktörün vergilendirilmesi veya tescil belgelerinin doldurulması 

amacıyla, EK-3'te belirtilmeyen bilgilerin Uygunluk Belgesinde yer almasını isteyebilir. 
Ancak, bu bilgilerin E K - l ' d e bulunan Tanıtım Bildiriminde yer alması gerekmektedir. 
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Onayların Bildirimi 
M a d d e 8 - Onayların bildirimi esastan aşağıda belirtilmiştir. 
a) Onay Kuruluşu, onayladığı veya reddettiği her traktör tipi için onay belgesinin ve 

tanıtım bildiriminin bir kopyasını bir ay içinde A T üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına 
bildirmelidir. 

b) Traktör tip onayını veren Onay Kuruluşu, imalattaki herhangi bir kesintiden ve 
tanıtım bildiriminde belirtilen bilgilerde yapılan herhangi bir değişiklikten bilgilendirilmesini 
sağlayacak gerekli tedbirleri almalı ve Onay Kuruluşu, böyle bir değişimin mevcut Tip Onayı 
Belgesinde değişiklik gerektirmediği veya yeni bir Tip Onayı Belgesi düzenlenmesini 
gerektirmediğine karar verirse, bu konuda imalatçıyı bilgilendirmeli ve hali hazırda periyodik 
olarak dağıtılmış bulunan tanıtım bildirimlerinde yapılan değişikliklerin kopyalarını AT üyesi 
ülkelerin onay kuruluşlanna göndermelidir. 

c) Onay Kuruluşu, tanıtım bildiriminde yapılan bir değişikliğin yeni denetimler 
veya yeni deneyler gerektirdiğini tespit ederse ve bu nedenle mevcut Tip Onayı Belgesinin 
değiştirilmesi veya yeni bir Tip Onayı Belgesinin düzenlenmesi gerektiğine karar verirse, bu 
konuda imalatçıyı bilgilendirmeli ve bu tür yeni belgelerin tamamlanmasından sonra bir ay 
içinde AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlanna bildirimleri göndermelidir. 

d) Bir Tip Onayı Belgesi değiştirildiği veya yenilendiği veya onaylanmış traktör 
tipinin imalatından vazgeçildiği durumda, bu tip onayım veren onay kuruluşu, bir ay içinde, 
eski belgeye uygun olarak üretilmiş olan en son traktörün seri numarasını ve uygulanabilirse, 
yeni veya değişiklik yapılmış belgeye uygun olarak üretilmiş ilk traktörün seri numarasını 
diğer onay kuruluşlanna bildirmelidir. 

Onaylanan Tipe Uygun Olmama ve Tedbirler 
M a d d e 9 - Traktörlerin onaylanan tipe uygun olmama durumu ve alınan tedbirler 

aşağıda belirtilmiştir. 
a) Onay Kuruluşu, Uygunluk Belgesi olan herhangi bir yeni traktörün, yapımı ve 

çalıştınlması ile ilgili gerekçelerle traktörün kullanımını, hizmete girişini veya satışını 
yasaklayamaz, tescilini reddedemez. 

b ) Onaylanmış prototipe uymayan ve uygunluk belgesi bulunan traktörler için bu 
belge, onay kuruluşunun gerekli tedbirler almasına engel değildir. 

c) Onay Kuruluşu, gerektiğinde, üretilen tiplerin onaylanmış prototipine 
uygunluğunu sağlayacak gerekli tedbirleri almalıdır. Bu incelemeler ara denetimler ile 
sağlanmalıdır. 

d ) Onay Kuruluşu, 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen tanıtım bildirimindeki 
bilgilerde değişiklik olduğunu tespit ederse, imal edilen traktörün onaylanmış traktör 
prototipine uygun olmadığına karar verir. 

e) Bir traktörün ilgili yönetmeliklerde izin verilen toleranslara uyması durumunda ise 
bu traktör onaylanmış tipten sapmış olarak değerlendirilmemeli ve bu toleranslar dikkate 
alınmalıdır. 

f ) Tip onayını veren Onay Kuruluşu, belirli bir tipe ait uygunluk belgesi taşıyan 
traktörlerin onaylanan tipe uymadıklarını tespit ederse, üretilen modellerin onaylanmış tipe 
uygun olmasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır. Bu Onay Kuruluşu AT üyesi ülkelerin onay 
kuruluşlanna alınan tedbirleri bildirir. Bu tedbirler, gerektiğinde, tip onayının geri 
çekilmesine kadar genişletilebilir. İlgili onay kuruluşlan, diğer bir onay kuruluşu tarafından 
verilen uygunsuzluk bildirimini aldıklannda, aynı tedbirleri alırlar. 

g) Onay kuruluşu, tip onayının geri çekilmesini ve alınan tedbirlerin nedenlerini bir 
ay içinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlanna bildirmelidir. 

h) Tip onayını veren Onay Kuruluşu, kendisine bildirilen uygunsuzluğa itiraz 
ederse, ilgili onay kuruluşlan uyuşmazlığı gidermeye çalışır. A T Komisyonunu bilgilendirir 
ve gerekirse anlaşmaya varmak amacı ile uyum görüşmeleri düzenler. 
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Güvenliğe İlişkin Yasaklama 
M a d d e 10 - Onay Kuruluşu, yöntemine uygun olarak verilmiş bir uygunluk 

belgesine sahip traktörün yol veya çalışma güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu tespit 
ederse, en fazla altı aylık bir stire içinde, bu tipteki yeni traktörlerin trafiğe tescilini 
reddedebilir veya bunların satışım, hizmete girişini veya kullanımını yasaklayabilir. Durumu 
AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT 
Komisyonuna bildirir. 

Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünite 
M a d d e 11- Aksam, sistem ve ayrı teknik ünite ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
a) ilgili yönetmeliklerde yapımla ilgili açıklayıcı şartın belirtilmesi durumunda, tip 

onayı, bir ayrı teknik üniteyi oluşturan traktör akşamlan veya sistemleri için de verilebilir. 
b) Onaylanacak ayn teknik ünite, işlevini sadece traktörün diğer aksamları ile 

birlikte yerine getirebiliyor veya bunlarla beraber özel bir nitelik taşıyor ve bu nedenle bir 
veya daha fazla koşula uyum sağlıyorsa, ister gerçek, isterse benzetilmiş olsun, ancak diğer 
traktör akşamlan ile beraber çalıştığında kamtlanabiliyorsa, ayn teknik ünitenin tip onayının 
kapsamı da buna göre kısıtlanmalıdır. Bu nedenle, bir ayn teknik ünitenin tip onayı, 
kullanımında bazı kısıtlamalan içerir ve bunlann takılma koşullarım belirtir. Bu kısıtlama ve 
koşullara uyum, traktörün tip onayı sırasında teyit edilir. 

c) Bununla beraber, bu maddeye uygun olarak, ayn bir teknik ünite için verilmiş 
A T Tip Onayı Belgesi sahibi sadece 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen belgeyi 
doldurmakla kalmayıp, aynı zamanda onaylanmış tipe uygun olarak ima! edilmiş her bir 
üniteye ticari unvanı ya da markayı, tipini ve ilgili yönetmelik bu şekilde öngörüyorsa tip 
onayı numarasını yazmakla yükümlüdür. 

Eklerin Uyarlanması 
M a d d e 12- Eklerin uyarlanmasına ait esaslar aşağıda belirtilmiştir, 

a) Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Antlaşması 
çerçevesinde hazırlanan 11/1/1997 tarihli v e 22874 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar 
ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin" 7 nci maddesinde tanımlanan 
Teknik Komite, eklerin uyarlanmasını düzenler. 

b) Bu Yönetmeliğin eklerinin veya aksine bir hüküm bulunmadığı sürece ilgili 
yönetmeliklerin şartlannın uyarlanması için gerekli bütün değişiklikler, bu maddenin (c) 
bendinde belirtilen şekilde yapılır. Bu işlem aynı zamanda aksam, sistem ve ayn teknik 
ünitelerin tip onaylan işlemlerinde de geçerlidir. 

c) Onay Kuruluşunun temsilcisi alınacak tedbirlerle ilgili bir taslağı Teknik 
Komiteye sunar. Teknik Komite, konunun ivediliğine göre Teknik Komite başkam tarafından 
belirlenecek süre içinde taslak hakkındaki görüşünü bildirir. Onay Kuruluşu, gerekli 
çalışmaları yaparak yasal düzenlemeleri hazırlar. 

d) Onay Kuruluşu, yeni bir ilgili yönetmeliğin kabulünün gerekmesi halinde Tip 
Onayı Yönetmeliğinin ilgili eklerinde değişiklik yapılabilmesi için gerekli hazırlıklan yapar. 

e) Teknik Komite, Tip Onayı Yönetmeliği ve istisnalan ile ilgili ihtiyaç duyulan 
gerekli düzenlemeyi bu maddenin (c) bendinde belirtilen esaslara göre yapar. 

Onay Kuruluşu ve Teknik Hizmetler Kuruluşlarının Bildirimi 
M a d d e 13 - Onay kuruluşu ve teknik hizmetler kuruluşlannın bildirimine ait esaslar 

aşağıda belirtilmiştir. 
a) Tip onayı kuruluşunun adı ve adresi ile varsa uygulamadan sorumlu olduğu 

uzmanlık alanları diğer onay kuruluşlarına ve A T Komisyonu'na bildirilir. Onay Kuruluşu 

Yumtıne ve idare Bolumu Sayfa 54 



7 Ocak 1999 - Sayı: 23576 RESMİ GAZETE Sayfa : 49 

tarafından atanan teknik hizmetler kuruluşlarının adları ve adresleri ile bu kuruluşlanu her 
birinin yapmakla yükümlü olduğu deney işlemleri de diğer onay kuruluşlarına v e AT 
Komisyonu'na bildirilir. Bildirilen teknik hizmetler kuruluşları, deney laboratuvarlannın 
işleyişi ile ilgili EN 45000 serisi uluslararası veya eşdeğer ulusal standartlara uygun olmalıdır. 
Ancak, bir imalatçı, ilgili yönetmeliklerde özellikle belirtilmemesi halinde teknik hizmetler 
kuruluşu olarak atanamaz ve akredite edilemez. Onay Kuruluşu tarafından atanmış bir teknik 
hizmetler kuruluşunun, Onay Kuruluşunun uygun görmesi şartıyla dışardan ekipman 
kullanması istisnai bir dunım sayılmaz. 

b) Bildirilen teknik hizmetler kuruluşlarının uyumlaştırılmış standartlara uygun 
olduğu varsayılacak olup, talep halinde bu durum doğrulanmahdır. Diğer ülke teknik 
hizmetler kuruluşları sadece ikili veya çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde atanmış bir teknik 
hizmetler kuruluşu olarak bildirilebilir. 

Kararların Bildirimi 
M a d d e 14- Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin uygulanmasına dair kabul edilen 

hükümler çerçevesinde alınan herhangi bir karar ve bir tip onayı verilmesinin reddi veya geri 
çekilmesi veya trafiğe tescilinin reddi veya satışı veya kullanımını yasaklaması halinde, 
dayandığı nedenleri ayrıntıları ile belirterek, bu karanilgili taraflara bildirir. Onay Kuruluşu 
çözüm çarelerine yönelik gerekli tedbirleri alır ve ilgili tarafları bilgilendirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

• Geçici M a d d e 1- Bu Yönetmelik çerçevesinde, Tip Onayı Belgesinin verilmesine 
ilişkin ilgili yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Tarım veya Orman Traktörlerine A T Tip 
OnajıBelgesi yerine "Ulusal Tip OnayıBelgesi" verilir. 

Geçici M a d d e 2- A T başlığı taşımayacak olan "Ulusal Tip Onayı Belgesi" ile ilgili 
bilgileri AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirme zorunluluğu yoktur. 

Geçic i M a d d e 3- AT Tip OnayıBelgesi olmayan ve ithal edilen tekerlekli tanm veya 
orman traktörlerinin de Ulusal Tip OnayıBelgesi alma zorunluluğu vardır. 

Geçici M a d d e 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış tüm teknik 
belgeler iki yıl içinde bu Yönetmeliğe göre hazırlanan belgeler ile değiştirilecektir. Bu 
değiştirme işlemi sırasında ilgili yönetmeliklerde başka herhangi bir ek belge istenmeyecektir. 
EK - l ' d e ve EK -2'de yer alan belgelerdeki maddelerden geçerli olanlar doldurulur. 

Geçici M a d d e 5-Bu Yönetmelik çerçevesinde Tip Onayı Belgesine ilişkin 
yönetmelikler yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 6 nci maddede belirtilen ilgili hususlar 
veya Araçlann İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik esasları dikkate alınır. Ancak 
başvuru sahibi isterse alınmış belgeleri ibraz ederek bunlara eşdeğer Araçların İmal, Tadil ve 
Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerinden muaf tutulmasını talep edebilir. 

Yürürlük 
M a d d e 15 - B u Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
M a d d e 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi v e Ticaret Bakanı yürütür. 
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EK - 1 

TANITIM BİLDİRİMİ (a) 

1-GENEL 

1.1 - Markası (İmalatçının Ticari Markası) 
1.2 - Tipi ve ticari tanımı (Değişiklikleri belirtin) 
1.3- İmalatçının adı ve adresi 
1.4 - İmalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi (varsa) 
1.5- Tanıtma etiketlerinin ve plakalarının konumu ve bağlanma şekli 

1.5.1 - Traktörün üzerinde 
1.5.2 - Motorun üzerinde 

1.6 - Bu tip traktörlerin seri numarası 'dan başlar. 

2 - TRAKTÖRÜN GENEL YAPIM ÖZELLİKLERİ 

(Tam bir traktörün önden ve arkadan %'ünü gösteren fotoğraf ve ölçülendirilmiş 
çizimlerini ekleyiniz) 

2.1 - Dingil ve tekerlek sayısı 
2.1.1- Çift tekerlekli dingil sayısı (varsa) 

2.2 - Tahrik edilen tekerlekler (sayı, yer, d'ığer dingillerle bağlantı) 
2.3- Motorun konumu ve yerleştirilmesi 

3 - AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER (b) (mm ve kg) 

3.1 - Dingiller arası uzaklık (uzaklıklar) (c) 
3.2 - Her bir dingilin iz genişliği (tek veya çift normal olarak takılan lastiklerin 

ortasındaki simetri düzlemleri arasında ölçülür) (imalatçı tarafından belirtilecektir) (d) 
3.3 - Traktörün azami ölçüleri veya tamamının ölçüleri (isteğe bağlı aksesuarlar 

takılmadan fakat bağlantı birimi bağlı olarak) 
3.3.1 - Uzunluk (e) 
3.3.2 - Genişlik (f) 
3.3.3 - Yükseklik (g) 
3.3.4 - ön dingil ile ön ağırtık arasındaki uzaklık (h) 
3.3.5 - Arka dingil ile arka çeki kolları arasındaki uzaklık (i) 
3.3.6-Alt açıklık (j) 

3.4 - Çalışır durumdaki traktörün yüksüz ağırlığı (isteğe bağlı aksesuarlar hariç, 
fakat su, yağ, mazot, avadanlıklar ve sürücü dahil) (k) 

3.4.1 - Bu ağırlığın dingiller arasındaki dağılımı 
3.5 -ön ve arka ağırlıklar (tanımlayınız) 

3.5.1 - Bu ağırlıkların dingiller arasındaki dağılımı 
3.6 - İmalatçı tarafından belirtilen teknik olarak verilen azami ağırlık 

3.6.1 - Lastik özelliğine göre traktörün azami yüklü ağırlığı 
3.6.1.1 - Bu ağırlığın dingiller arasındaki dağılımı 

3.6.2 - Bu ağırlığın dingiller arasındaki dağılımındaki sınırlar (minimum 
sınırları ön ve arka dingillerdeki yüzdeler cinsinden belirtiniz) 

3.6.3 - Lastik özelliğine göre her bir dingilin azami ağırlığı 
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3.6.4 - Azami çekilebilir ağırlık 
3.6.5 - Bağlantı noktasındaki azami dikey yük (çeki kancası veya 3 nokta 

askı düzeni için) (I) 
3.6.5.1 - Bu düşey ağırlığın uygulama noktasının konumu 

3.6.5.1.1 - Yerden yüksekliği 
3.6.5.1.2 - Arka dingil merkezi ve bağlantı noktasından 

geçen dikey yüzeyler arasındaki uzaklık 

4.- MOTOR 

4.1 - İmalatçı 
4.2-Adı 
4.3 - Tipi (bujili ateşleme, sıkıştırmalı ateşleme, vb.), çevrim zamanı 
4.4 - Silindir sayısı ve yerleşimi 
4.5 - Silindirlerin çapı, stroku, hacmi 
4.6 - Azami çıkış gücü (ISO, BSI, CUNA, DİN, DGM, SAE, vb. kullanılan 

standardı belirtiniz) (hız düzenleyicisi çalışırken d/d'da) 
4.7 - d/d'da azami tork (4.6'daki aynı standart ile) 
4.8 - Normal yakıt 
4.9 - Yakıt tankları (kapasitesi ve konumu) 
4.10 - Yedek yakıt tankları (kapasitesi ve konumu) 
4.11 - Yakıt sistemi (tipi) 
4.12 - Turboşarj (varsa) (tipi, kontrolü, turboşarj basıncı) 
4.13 - Hız düzenleyicisi (varsa) (çalışma ilkeleri) 
4.14 - Elektrik sistemi (gerilimi, pozitif veya negatif topraklama) 
4.15 - Alternatör (tipi ve anma akımı) 
4.16 - Ateşleme (bağlantı biçimi, avans ayar biçimi) (varsa) 
4.17 - Parazit önleyici (varsa açıklayınız) 
4 18 - Soğutma sistemi (hava, su) 
4.19 - Dış gürültü seviyesi 
4.20 - Egzost sistemi (susturucu) (çizimi) 
4.21 - Hava kirliliğine karşı alınan tedbirler 
4.22 - Motor durdurma düzeni 

5.- AKTARMA ORGANLARI (Aktarma organları şeması ve çizimleri) (m) 

5.1 - Tipi (mekanik, hidrolik, elektrik, vb.) 
5.2 - Kavrama (tipi) 
5.3 - Vites kutusu (tipi, doğrudan kavrama, kumanda yöntemi) 
5.4 - Motordan vites kutusuna, arka dingil(ler)e aktarma, transfer veya ara dişliler 
(varsa) 
5.5 - Transfer kutu(ları)su varken veya yokken dişli çevrim oranları (n) 

Vites Vites kutusu 
çevrim oranları 

Son çıkış tahrik 
oranı 

Toplam dişli 
oranlan 

1 
2 

Geri 

1 
2 

Geri 

1 
2 

Geri 

1 
2 

Geri 

Yıirûtme ve İdare Bölümü Sayfa : 57 



Sayfa: 58 RESMÎ GAZETE 7 Ocak 1999 - Sayı: 23576 

5.6 - Km/saat olarak en yüksek vitesteki azami traktör hızı (hesaplamalardaki 
faktörleri gösteriniz) (n) 
5.7 - Tahrikli tekerleklerin bir dönüşüne karşılık gelen ileri hareketi 
5.8 -Hız göstergesi, devir saati ve çalışma saati (varsa) 
5.9 - Diferansiyel kilidi (varsa) 
5.10 - Güç çıkışları (dakikadaki çevrimi ve motor devrine oranı) (sayısı ve 
konumu) 

5.10.1 - Ana güç çıkışı 
5.10.2 - Diğerleri 

5.11 - Güç çıkışları koruyucusu 
5.12 - Motor parçalarının korunması, çıkıntılı parçalar ve tekerlekler 

5.12.1 - Tek yüzlü koruma 
5.12.2 - Çok yüzlü koruma 
5.12.3 - Bötünü kapsayan koruma 

6 - SÜSPANSİYON 

6.1 - Standart lastikler (boyutlar, özellikleri, yol kullanımı için şişirme basıncı ve 
izin verilen azami yük) 
6.2 - Her bir dingil veya tekerlek için süspansiyon tipi (varsa) 
6.3 - Diğer aygıtlar (varsa) 

7 - DİREKSİYON SİSTEMİ (şema) 

7.1 - Mekanizma ve tekerleklere iletim tipi, yardımcı sistem (varsa) (işleyiş 
yöntemi ve şeması, gerekirse imalatçısı ve tipi) ve direksiyon simidindeki 
direksiyon verimi 
7.2 - Tekerleklerin azami dönüş açısı: 

7.2.1 - Sağa (derece): Direksiyon simidi tur sayısı 
7.2.2 - Sola (derece): Direksiyon simidi tur sayısı 

7.3 - Minimum dönüş çapı (frensiz) (o): 
7.3.1 - Sağa 
7.3.2 - Sola 

8 - FRENLER (Genel şema ve çalışma şeması) (p) 

8.1 - Ana fren sistemi (ayak freni) 
8.2 - Yardımcı fren sistemi (varsa) 
8.3 - Park freni sistemi (el freni) 
8.4 - Ek fren sistemleri (varsa) (yavaşlatıcı dahil) 
8.5 - Fren sisteminin hesaplanması: Tekerleklerin çevresindeki toplam fren 
kuvveti ile fren pedalına uygulanan kuvvetin oranının belirlenmesi 
8.6 - Sol ve sağ fren kontrollerinin bağlantıları 
8.7 - Güç kaynakları (varsa) (özellikleri, enerji kapasitesi, azami ve asgari basınç, 
gösterge tablosundaki basınç göstergesi ve asgari basınç uyarıcı aygıtı, alçak 
basınç tankı ve tedarik vanası, tedarik kompresörleri, basınç elemanlarıyla ilgili 
kurallara uyumluluk) 
8.8 - Römork çekmek için tasarlanmış traktörler: 

8.8.1 - Römork freni kumanda aygıtı 
8.8.2 - İletimler, bağlantılar, güvenlik aygıtları 
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9 - GÖRÜŞ ALANI, ARKA DİKİZ AYNALARI, DEVRİLME DURUMUNDA 
KORUYUCU DÜZENEKLER, HAVA KOŞULLARINA KARŞI KORUMA, 
OTURAKLAR VE YÜK PLATFORMLARI, SÜRÜCÜNÜN KULAĞINA GELEN 
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ 

9.1 - Görüş alanı 
9.2 - Arka dikiz aynaları 
9.3 - Devrilme durumunda koruyucu düzenekler 

9.3.1 - Tanım (tipi, bağlanabilir veya bağlanamaz, vb.) 
9.3.2 - İç ve dış ölçüler 
9.3.3 - İmalat yöntemi ve kullanılan gereçler 

9.4 - Sürücü kabini, genel şartlar 
9.4.1 - Kapılar (sayısı, ölçüleri, açılma yönü, bağlantı biçimi) 
9.4.2 - Ön ve diğer pencereler (varsa) (sayısı,konumu ve kullanılan 

gereçler) 
9.4.3 - ön cam sileceği 
9.4.4 - Sürücünün çalışma yeri 
9.4.5 - Pencereler 

9.5 - Diğer hava koruma düzenlemeleri 
9.6 - Oturaklar ve ayak destek yerleri 

9.6.1 - Sürücü koltuğu (konumu ve özellikleri) 
9.6.2 - Yolcu oturakları (sayısı, ölçüleri, konumu ve özellikleri) 
9.6.3 - Ayak destek yerleri 

9.7 - Yük platformu 
9.7.1 - Ölçüleri 
9.7.2 - Konumu 
9.7.3 - Teknik olarak izin verilen yük 
9.7.4 - Yükün traktör dingilleri arasındaki dağılımı 

9.8 - Sürücünün kulağına gelen gürültü düzeyi 
9.9 - Sürüş konumuna ulaşım yeri 

10 - AYDINLATMA VE SİNYAL AYGITLARI (Bütün düzeneklerin, aydınlatma 
yüzeylerinin konumunu gösteren traktörün dış şeması: ışıkların rengi) 

10.1 - Zorunlu aygıtlar 
• 10.1.1 - Geçiş lambaları 
10.1.2 - On konum lambaları 
10.1.3 - Arka konum lambaları 
10.1.4 - Sinyal lambaları 
10.1.5 - Kırmızı arka reflektörler 
10.1.6- Arka plaka lambaları 
10.1.7- Stop lambaları 
10.1.8- Flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası 

10.2 - İsteğe bağlı aygıtlar 
10.2.1 - Seyir lambaları 
10.2.2-Sis lambaları 
10.2.3-Pulluk farı 
10.2.4 - Park lambaları 
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11 - DİĞER HUSUSLAR 

11.1 - Sesli uyarı aygıtları 
11.2 - Azâmi kg'lık bir yatay yük ve azami kg'lık bir dikey yük 
(varsa) için kavrama düzeneği (r) 
11.3- Hidrolik kaldırma dişlisi. 3 nokta askı düzeni 
11.4 - Römork üzerindeki aydınlatma ve sinyaller için elektrik güç bağlantısı 
(varsa) 
11.5- Kumandalann yeri ve işaretlenmesi 
11.6 - Tescil plakasının yeri 
11.7 - ö n çeki bağlantı ekipmanı 
11.8 - Tehlike uyan aygıtları 

DİPNOTLARI 

Ç'ızim veya fotoğraf eklenmesi gereken her durumda ilgili ekteki belgelerin numaralan 
verilmelidir. 

(a) Eğer bir parçaya tip onayı verilmişse ve bu onay ile ilgisi belirtilmişse bu 
parçanın tanımının yapılmasına gerek yoktur. Aynı şekilde eğer bir parçanın yapısı 
ekli diyagram ve çizimlerden kolaylıkla anlaşılabiliyorsa bu parçanın tanımını 
yapmaya gerek yoktur. 

(b) ISO tavsiyesi R.612-1967 ve R.1176-1970 
(c) ISO tavsiyesi R.789-1968 (no A.3) 
(d) ISO tavsiyesi R.789-1968 (no A.2) 
(e) ISO tavsiyesi R.789-1968 (no A.5) 
(f) ISO tavsiyesi R.789-1968 (no A.6) 
(g) ISO tavsiyesi R.789-1968 (no A.7) 
(h) ISO tavsiyesi R.612-1967 (no 21) 
(i) ISO tavsiyesi R.612-1967 (no 22) 
0) ISO tavsiyesi R.612-1967 (no 8) 
(k) Sürücünün ağırlığı 75 kg olarak düşünülmüştür. 
(I) ISO tavsiyesi R.1176-1970 (no 4.14) 
(m) önerilen bütün sapmalarda belirtici özellikler verilmelidir. 
(n) % 5 toleransa izin verilir. 
(o) ISO tavsiyesi R.789-1968 (no A. 14) 
(p) Aşağıdaki özellikler her fren sistemi için verilmelidir: 

- Frenlerin tipi ve özellikleri (ölçülendirilmiş çizim) (kampana veya disk vb., 
frenlenen tekerlekler,' sisteme iletimi, sürtünme yüzeyleri, özellikleri ve etki 
alanları,kampanaların çapı, pabuçlar veya diskler, kampanaların ağırlığı ve 
ayarlama mekanizmaları); 
- Bağlantı ve kontrollar (ekteki diyagram) (konstrüksiyon, ayar, levye oranları, 
kontratlara ulaşabilirlik ve konumu, bağlantının ana parçalarının özellikleri, 
kontrol silindirleri ve pistonları ve fren silindirleri 

(r) Bağlantının mekanik dayanımına uygun değerler 
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AT TİP ONAYI BELCESİ 

A•GENEL 

Onay yöntemi altında yayınlanan tip onayı belgeleri aşağıdaki gibi 
düzenlenmelidir. 

1 - Bazı özelliklerin doğruluğunun ispatlanmasından sonra tanıtım bildirimindeki 
özelliklere dayanarak, bu ekin B bölümü altında verilen Tip Onayı Belgesinin ilgili 
bölümlerini doldurunuz. 

2 - İlgili denetim ve deneyleri tamamladıktan sonra, model Tip Onayı Belgesinin 
her bir parçasına karşılık basılmış olan kısaltma (lar)' yı giriniz. 

"CONF" : ilgili parça veya karakteristiklerin Tanıtım Bildirimindeki özelliklere 
uygunluğunu kontrol ediniz. 

"SD" : Parça veya özelliğin ilgili yönetmeliğe uygun şekilde yapılıp 
yapılmadığını kontrol ediniz. 

"R" : Deney raporunu Tip Onayı Belgesine eklettirmek için derleyiniz. 

"S" : Bir çizim veya diyagramın eklenip eklenilmediğini kontrol ediniz. 

B - BİR TRAKTÖR İÇİN MODEL TİP ONAYI 

1 - GENEL 

•1.1 - Markası (İmalatçının ticari markası) 
1.2 - Tipi ve ticari tanımı 
1 . 3 - İmalatçının adı ve adresi 
1.4 - İmalatçının yetkili temsilcisinin adı ve adresi (varsa] 
1.5-Tanıtım etiketlerinin ve plakalarının konumu ve bağlanma şekli SD 
1.6 - Bu tip traktörlerin seri numarası 'dan başlar. 

2 - AĞIRLIKLAR VE ÖLÇÜLER (mm ve kg) 

2.1 - Dingil uzaklığı CONF 
2.2 - Uzunluk SD 
2.3 - Genişlik S D 
2 .4 - Yüksüz durumda yükseklik SD 
2.5 - ö n ve arka ağırlıklar SD 
2 .6 - Teknik olarak izin verilen azami yüklü ağırlık CONF 

2.6.1 - Bu ağırlığın dingiller arasındaki dağılımı CONF 
2 .7 - İzin verilen azami yüklü ağırlık S D 

2.7.1 - Bu ağırlığın dingiller arasındaki dağılımı SD 
2 .8 - Her bir dingilde teknik olarak izin verilen azami ağırlık CONF 
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2.9 - Her bir dingilde izin verilen azami ağırlık SD 
2.10 - Bu ağırlığın dingiller arası dağılımında teknik olarak 

izin verilen sınırlar CONF 
2.11 - Ağırlığın dingiller arası dağılımında izin verilen 

sınırlar SD 
2.12- Azami çekilebilir yük SD 
2.13 - Bağlantı noktasındaki azami yük SD 

3 - MOTOR 

3.1 - İmalatçı 
3.2 - d/d 'da azami çıkış gücü CONF 
(kullanılan standardı belirtiniz) 
3.3 - Yakıt tankları SD 

3.3.1- Yedek yakıt tankları (varsa) SD 
3.4 - Parazit önleyici SD-R 
3.5 - Hız düzenleyicisi (varsa) SD 
3.6 - Dış gürültü düzeyi SD-R 
3.7 - Egzost sistemi (susturucu) SD-R-S 
3.8 - Hava kirliliği 

3.8.1 - Dizel motorların duman yoğunluğu SD-R 
3.9 - Motor durdurma düzeni SD 

4 • AKTARMA ORGANLARI 

4.1 - En büyük viteste hesaplanan azami teorik hız (km/saat) CONF 
4.2 - En büyük viteste ölçülen azami hız (km/saat) SD 
4.3 - Geri viteste SD 
4.4 - Güç çıkışları SD 
4.5 - Motor parçalarının korunması, çıkıntılı parçalar ve 

tekerlekler SD 

5 - SÜSPANSİYON 

5.1 - Standart lastikler CONF 

6 - DİREKSİYON SİSTEMİ 

6.1 - Mekanizma ve tekerleklere iletim tipi SD 
6.2 - Yardımcı sistem ve direksiyon simidindeki direksiyon 

verimi SD 

Yüriıtme ve idare Bolumu Sayfa : 62 



7 Ocak 1999 - Sayı: 23576 RESMÎ GAZETE Sayfa: 63 

7 - FRENLER 

7.1 - Ana fren sistemi 
7.2 - Park freni sistemi 
7.3 - Ek fren sistemi (varsa) 
7.4 - Römork freni kontrolü (varsa) 
7.5 - Deney şartları 
7.6 - Deney sonuçlan 

8 - GÖRÜŞ ALANI, ARKA DİKİZ AYNALARI, DEVRİLME DURUMUNDA 
KORUYUCU DÜZENEKLER, HAVA KOŞULLARINA KARŞI KORUMA, 
OTURAKLAR VE YÜK PLATFORMLARI, SÜRÜCÜNÜN KULAĞINA GELEN 
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ 

8.1-Görüş alanı SD 
8.2 - Arka dikiz aynaları SD 
8.3 - Devrilme durumunda koruyucu düzenekler 

8.3.1 - Roll-bar çerçevesi SD 
8.3.2 - Güvenlik çerçevesi SD 
8.3.3 - Sürücü kabini SD 
8.3.4 - Varsa diğer koruyucu düzenekler CONF 

8.4 - Kabin, genel şartları 
8.4.1-Kapılar SD 
8.4.2 - Ön cam ve diğer pencereler SD 
8.4.3 - ön cam sileceği SD 
8.4.4 - Sürücünün çalışma yeri SD 
8.4.5 - Pencereler SD 

8.5 - Diğer hava düzenlemeleri CONF 
8.6 - Oturak ve ayak destek yerleri 

8.6.1 - Sürücü koltuğu SD 
8.6.2 - Yolcu oturakları SD 
8.6.3 - Ayak destek yerleri CONF 

8.7 - Yük platformu SD 
8.8 - Sürücü kulağına gelen gürültü düzeyi SD 
8.9 - Sürüş konumuna ulaşım yeri SD 

9 - AYDINLATMA VE SİNYAL AYGITLARI 

9.1 - Zorunlu aygıtlar 
9.1.1 - Geçiş lambaları SD 
9.1.2 - ön konum lambaları SD 
9.1.3 - Arka konum lambaları SD 
9.1.4 - Sinyal lambaları SD 
9.1.5 - Kırmızı arka reflektörler  SD 
9.1.6 - Arka plaka lambaları SD 
9.1.7- Stop lambaları SD 
9.1.8 - Flaşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyan lambası 
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9.2 - is teğe bağlı aygıtlar 
9 .2 .1 -Sey i r lambaları ŞD 
9.2.2 - Sis lambaları SD 
9 .2 .3-Pul luk farı SD 
9.2.4 - Park lambaları SD 

SD 

ÎO - DİĞER HUSUSLAR 

10.1 - Sesli uyarı cihazları SD 
10.2 - Traktör ve römork arasındaki bağlantı SD 
10.3 - Römork üzerindeki aydınlatma ve sinyaller için güç elektrik 

bağlantısı 
10.4 - Kontrollerin yerleri ve işaretleri 
10.5 - Tescil plakasının yeri 
10.6 - ö n çeki bağlantı ekipmanı 
10.7 - Tehlike uyan aygıtı 

Aşağıda imzası olan ben modeli bir prototip olarak imalatçı tarafından 

sunulan No'lu motora sahip No'lu 

traktörün Sayılı Tanıtım Bildiriminde imalatçının belirttiği bilgilerin 

doğruluğunu onaylarım. 

imalatçının isteği doğrultusunda 

yapılan kontroller, bir prototip serisi olarak sunulmuş olan yukarıda belirtilmiş 

traktörün bu belgedeki her bir maddesindeki konular ile ilgili bütün özellikleri 

sağladığını göstermektedir. 

' de düzenlenmiştir. 
(İmza) 

Yıinıtme ve İdare Bolumu Sayfa 64 

SD 
SD 
SD 
SD 
SD 



7 Ocak 1999 - Sayı: 23576 RESMÎ GAZETE Sayfa: 47 

UYGUNLUK BELGESİ 

Aşağıda imzası bulunan ben 
(üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı) 

E K - 3 

Tanımı verilen Traktörün 

1. Markası 

2. Tip 

3. Tip seri numarası 

Sayılı Tip Onay Belgesi Sayılı Tanıtım 

Bildiriminde belirtilen şekilde 'a tanımlanan 

tipe bütün hususlar bakımından uygun olduğunu onaylarım. 

(Yer) (Tarih) (imza) 

(Unvanı) 
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Tebliğ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

PETROL ÜRÜNLERİNE UYGULANACAK AKARYAKIT FİYAT 

İSTİKRAR FONU PAYLARI HAKKINDA TEBLİĞ 

(PİGM/AFİF 99-2) 

Madde 1 - 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı "Ham petrol ve 
Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat 
İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'ın 13 üncü maddesine 
istinaden, petrol ürünlerinin tüketiciye arzında fiyat istikrarını temin etmek 
amacıyla çıkarılan son PİGM/AFİF 99-1 TebliğindekT 6.1.1998 olarak 
yazılan yürürlük tarihi motorin için 6.1.1999 ve LPG+Propan+Bütan için ise 
8.1.1999 tarihi olarak düzeltilmiş olup gazyağı ve jet yakıtı için 7/1/1999 
tarihinden itibaren; 

Süper Benzin 11.060 TL/Lt. 
Normal Benzin 10.060 TL/Lt. 
Kurşunsuz Benzin 10.530 TL/Lt. 
Gazyağı 8.000 TL/Lt 
Jet Yakıtı 8.000 TL/Lt 
Motorin 6.000 TL/Lt 
Marine Diesel 3.600 TL/Lt. 
Kalorifer Yakıtı 6.300 TL/Lt. 
Fuel-Oiller 4.700 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Tüplü) 6.500 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Sanayi) 6.500 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Isınma) 6.500 TL/Kg. 
LPG+Propan+Bütan (Otogaz) 6.500 TL/Kg. 

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fon'u payı alınır. 
Madde 2 - 1 inci maddede yer alan Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 

Paylan Bakanlıkça yayımlanacak müteakip tebliğe kadar yürürlükte kalır. 
Tebliğ olunur. 
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
7 Ocak 1999 
P E R Ş E M B E 

S a y ı : 2 3 5 7 6 

İLÂN BÖLÜMÜ 
i 

Yargı ilânları 
İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : 
E. N o : 1997/355 

K. N o : 1998/237 

3713 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık olup, hakkında İstanbul 6 No'lu Devlet Gü-

venlik Mahkemesinin 11/11/1998 gün 1997/355 esas 1998/237 sayılı karan ile 3 9 5 . 3 2 5 . 0 0 0 - T L . 

Ağır Para Cezası De Cezalandınlmasına karar verilen sanığın adresinde bulunamaması sebebiyle, 

Gereği Düşünüldü : 

Musa,Mühibbet'den olma, 23/3/1946 D.lu Kars, Susuz, Büyükçatak Köyü C: 007/03, S: 

11, K: 159'da nüfusa kayıtlı halen Kemalpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi, 148/28 Aksa-

ray/İstanbul adresinde bulunan sanık Veli Mükyen'e gıyabi karar posta marifetiyle bulunup tebliğ 

edilemediğinden karann 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

36072 

E. N o : 1997/390 

K. N o : 1998/177 

3713 sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık olup, hakkında İstanbul 6 No'lu Devlet Gü-

venlik Mahkemesinin 25/9/1998 gün 1997/390 esas, 1998/177 sayılı kararı ie 200.000.000,- TL. 

Ağır Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanığın adreslerinde bulunamaması sebe-

biyle, 

Gereği Düşünüldü : 

Hasan Ali ile İmoş'dan olma, 20/3/1969 D.lu Elazığ, Merkez, Çatalçeşme Köyü C: 

056/02, S: 48 K: 87'de nüfusa kayıtlı halen Karlıtepe Mahallesi, Çeşme Sokak No: 10/3 Kartal/İs-

tanbul adresinde oturan sanık Gülseren Olgun'a gıyabi karar posta marifetiyle bulunup tebliğ edi-

lemediğinden, karann 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

36070 
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Ankara 13. Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. N o : 1998/990 
K. N o : 1998/1177 
Davacı : K.H. 
Sanık : Ahmet Özdemir : Mustafa oğlu 1959 D.lu, Erzurum ili Pasınle ilçesi Dumankaya 

Köyü Nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara'da Ihlamur Sokak 7/13 de ikamet eder 
Suç : 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet 
Suç Tarihi: 1/7/1998 
Karar Tarihi: 8/10/1998 
Yukarda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizden verilen gıyabi karar 

ile sanığın 3167 13/1. TCK. 29.119/5 maddesi gereğince sanığın 6.840.000,-TL. Ağır para cezası 
ile cezalandırılmasına 1.150.000,-TL, Mahkeme giderinin sanıktan alınmasına dair karar tüm ara-
malara rağmen sanık bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28.29.30 ve 31 maddelerine tevfikan Resmi Gazete'de bir defaya mahsus ilan edilerek ilanın ya-
pıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına ve müteakip işlemlerin de-
vamına gazete ilan gidennin sanıktan tahsiline karar verildi. 26 

E. No : 1998/748 
K. No : 1998/901 
Davac ı : K.H. 
Sanık : Fatih Teker : Yaşasın ve Nuriye'den olma 1968 D.lu, Niğde İli Merkez İlçesi Ko-

yunlu Yukarı Mah. Nüfusuna kayıtlı olup halen Karşıyaka İvedik Cad. No: 402/A-B de ikamet 
eder 

Suç : 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet 
Suç Tarihi: 25/5/1998 
Karar Tarihi-.7/9/1998 
Yukarda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizden verilen gıyabi karar 

ile sanığın 3167 SK.13/1.TCK.29.119/5 maddesi gereğince sanığın 6.840.000,-TL. Ağır para ce-
zası ile cezalandırılmasına 1.150.000,-TL, Mahkeme giderinin sanıktan alınmasına dair karar tüm 
aramalara rağmen sanık bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28.29.30 ve 31 maddelerine tevfikan Resmi Gazete'de bir defaya mahsus ilan edilerek ilanın ya-
pıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına ve müteakip işlemlerin de-
vamına gazete ilan giderinin sanıktan tahsiline karar verildi. 27 

E. N o : 1998/630 
K. N o : 1998/968 
Davacı : K.H. 
Sanık : Hikmet Ayhan Selçuk : Recep Metin ve Yıldız'dan olma 1973 D.lu, Malatya ili 

Merkez ilçesi Zaviye Köyü Nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara'da 18 Sokak 11/1 Bahçelievler de 
ikamet eder 

Suç : 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet 
Suç Tarihi: 2/2/1998 
Karar Tarihi: 7/9/1998 
Yukarda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizden verilen gıyabi karar 

ile sanığın 3167 SK. 13/1 .TCK.29.119/5 -maddesi gereğince samğın 6.840.000,-TL. Ağır para ce-
zası ile cezalandırılmasına 1.000.000,-TL, Mahkeme giderinin sanıktan alınmasına dair karar tüm 
aramalara rağmen sanık bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28.29.30 ve 31 maddelerine tevfikan Resmi Gazete'de bir defaya mahsus ilan edilerek ilanın ya-
pıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına ve müteakip işlemlerin 
devamına gazete ilan giderinin sanıktan tahsiline karar verildi. 28 
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
ALİAĞA İŞYERİMİZDE "VCM FABRİKASINA OXY-C HATTI KURULMASI" 

İNŞAAT-MONTAI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

FETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
İşin Yeri: Aliağa-İzmir Keşif Bede l i : 780.000.000.000.-TL., Geçici Teminatı: Teklif be-

delinin % 3'ü, İhale Dosyası Bede l i : 100.000.000.-TL., İşin Süresi :,240 Takvim Günü., Avans : 

Özel Şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak 45.000.000.000.-TL. iş avansı verilecektir. Nak-

liye ve Eskalasyon (Fiyat Farkı): Teklif fiyatları içinde kabul edileceğinden aynca ödenmeyecek-

tir. 

Yukanda belirtilen İnşaat-Montaj işi gazete ilam yoluyla YETERLİK aranarak Kapalı Zarf 

ile Teklif Alma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. 

YETERLİK İÇİN İSTENEN BELGELER: 

1 - Firmanın A grubundan en az keşif bedeli kadar Müteahhitlik Karnesine sahip olması, 

2 - İmza sirküleri, 

3 - 1999 yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

4 - Firmanın 2886 sayılı Kanun'a göre cezalı durumda olmadığını bildiren beyanı, 

5 - En az keşif bedeli kadar benzer teknolojik inşaat-montaj işini bir defada yaptığını be-

lirten asgari bir işe ait iş bitirme belgesi, 

6 - Son beş yılda ( 1993 sonrası kurulan firmalar için kurulduğu yıldan itibaren) firmanvı 

vergi borcu bulunmadığının belgelendirilmesi, (1993-1997 yıllanna ait vergi beyannamelerinde 

beyan edilen Gelir ve Kurumlar Vergileri ile ilgili vergi dairesinden temin edecekleri borcunun ol-

madığına dair belge) 

7 - Firmanın Kullanılmamış Nakit Kredisinin keşif bedelinin % 50'sinden ve Teminat 

Mektubu kredisinin keşif bedelinin % 50'sinden az olmamasının belgelendirilmesi, 

Yukanda istenilen belgeleri temin etmek suretiyle yeterlik şartlannı yerine getiren bu ko-

nuda istekli firmalar; istenen belgelerin orjinallerinin ya da noter tasdikli suretlerinin konacağı ay-

n bir zarf üzerine "YETERLİK İÇİNDİR" ibaresi yazacaklardır. 

Aynca firmalar, yetkili olduğu ve ihale dosyası bedelinin yatınldığı tevsik edilen belgele-

ri vererek Şirketimiz Yatınmlar Müdürlüğü'nden temin edecekleri "VCM Fabrikasına OXY-C 

Hattı Yapılması"işine ait Teklif İsteme Şartnamesi ve Ekleri'ndeki esaslara uygun hazırladıktan 

tekliflerini de ayn bir zarfa koyacaklardır. 

"Yeterlik İçindir" ve "VCM Fabrikasına OXY-C Hattı Yapılması İşine ait Tekliftir" yazılı 

iki ayn kapalı zarfı birlikte 9/2/1999 Salı gününe tesadüf eden Saat 10.00'a kadar ALİAĞA PET-

ROKİMYA KOMPLEKSİ MUHABERAT SERVİSİ'ne makbuz karşılığı vereceklerdir. 

İhaleye katılacak istekli firmalardan; komisyonda yeterli bulunanlann teklifleri açılarak 

değerlendirmeye alınacak, eksik belge veya usulüne uygun olmayan belge veren bu nedenle yeter-

li bulunmayan fırmalann teklifleri açılmaksızın iade edilecektir. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek değişikliklerine tabi olma-

yıp firmayı yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte ser-

besttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 35974/2-2 
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İÇMESUYU TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
İller Bankası Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden : 
İşin Yeri: Bahçe (OSMANİYE), Keşif Bedeli: 185.000.000.000,- TL., Geçici Teminat: 

5.550.000.000 - TL., İhale Dosya Bedeli: 22.300.000,- TL. 
Yukanda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 
İHALE DOSYASI; 8. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. Bedeli, Bölgemiz Muhasebe ve 

Mali İşler Şube Müdürlüğüne yatınlarak Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılmak 
isteyenler, yeterlik başvurusu ve teklif verme konusunda, bu ilan ile ihale dosyasında yer alan ve 
İHALE GENEL ŞARTNAMESİ'nde belirtilen esaslara uymak zorundadırlar. 

A - YETERLİLİK B A Ş V U R U S U 
İstekliler aşağıda yazılı belgeleri İHALE ŞARTNAMESİ "Ekindeki Örnek-1 'e uygun baş-

vuru dilekçesi ekinde, kapalı bir zarf içinde, eng eç 25/1/1999 Pazartesi günü saat 12.00 kadar İL-
LER BANKASI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ A D A N A Bölge Evrakına teslim edecekler veya bu 
tarih ve saate kadar Bölgede olacak şekilde postalayacaklardır. Zamanında Bölge Evrakına veril-
meyen veya intikal etmeyen başvurular ile belirtilen gün ve saatten sonar yapılan noksan evrakla-
rın tamamlanması kabul edilmeyecektir. 

Kapalı zarfın üzerine; 
Bahçe (OSMANİYE) İçmesuyu İnşaatı İşi Yeterlilik Başvurusu 

İller Bankası 8. Bölge Müdürlüğü 
yazılacaktır. A D A N A 

Bu iş için "Ortak Girişim" kabul edilmeyecektir. 
İsteldiler başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
1 - İmza Sirküleri, 
2 - Müteahhitlik aslı ve sureti ("A "veya "B" grubundan ve en az müracaat edilen işin ke-

şif bedeli tutarında olacaktır.), 
3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi aslı, 
4 - İstekli şirket ise, Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Noter tasdikli sureti, 
5 - Mali Durum Bildirim ve Banka Referans Mektubu aslı, 
6 - İş Bitirme Belgesi veya İş Durumunu Belirlemek üzere; 
İsteklinin bir taahhütte sıfatı ile 1998 yılı birim fıyatlan bazında tekliflerin açılacağı tarih-

ten en fazla 15 yıl önce geçici kabulü yapılmış en az; 
a) Keşfin %100 oranında içmesuyu tesisine (Şebeke ve/veya depo; ve/veya isale; ve/veya 

antma) veya kanalizasyon tesisine (Şebeke ve/veya antma; ve/veya deşarj) ait veya; 
b) Keşfin %150'i oranında Baraj, Gölet, Sulama, Deniz Yapılan (Liman ve Tahkimat) ve-

ya basınçlı boru hatları işine ait veya; 
c) Keşfin %300'ü oranında diğer yapım işlerine ait 
Kamu kurum veya Kuruluşlanndan alınmış 
İŞ BİTİRME BELGESİ veya 
d) İstekli müteahhit sıfatı ile bir resmi kuruma karşı taahhüt edilmiş devam etmekte olan 

işinin beyan edecekse, bu takdirde ihzarat hariç, en az iş bitirme bakımından iş cinslerine göre yu-
kanda belirtilen oranlan 1,25 (birvirgülyirmibeş) katı kadar iş üretiğini belgeleyen "İŞ DURUM 
BELGESİ veya; en son "HAKEDİŞ RAPORU"nun aslı veya sureti veya; 

e) Belge tutannın 1/5 oranındaki miktar, en az işin keşif bedeli kadar olan "İŞ DENETLE-
ME VEYA YÖNETME" belgesi. 

7 - Taahhüt bildirimi, 
8 - Bitirilen işler bildirimi (Son 10 yılda), 
9 - İsteklinin 2886 sayılı Kanununa göre cezalı olmadığını bildiren beyanı, 
10 - İsteklinin 1992 1996 yıllanna ait GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ borcu olmadı-

ğını bildiren belge. 
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11 - Bu iş için işyeri görme belgesi istenecektir. (Belediyesinden tasdikli) 
Yeterlik başvuru dosyasına idarece görülerek tasdik edilecek asıl evrak suretleri konulabi-

lecektir. Bu ihale de, eksiltmeye yeterlilik belgesi verilmeyecek, ihaleye girmeye hak kazananlar 
tekliflerin açılması aşamasında ihale Komisyonunca açıklanacaktır. İhaleye girmeye hak kazana-
mayanların teklifleri açılmayıp iade edilecektir. 

B - T E K L İ F VERME 
İhalelere katılmak üzere başvuruda bulunan isteklilerin hepsi "İHALE GENEL ŞART-

NAMESİ" nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları tekliflerin en geç 3/2/1999 Çar-
şamba günü saat 10.00'a kadar Bölge Evrakına vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA adı-
na alınması gerekmektedir. Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklif evrakı kabul edil-
meyecektir. 

Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklif evrakı kabul edilmeyecektir. 
Teklif zarflan 3/2/1999 Çarşamba günü saat 14.00'da Bölge Müdürlüğünde toplanan iha-

le komisyon tarafından açılacaktır. 
Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine tabi ol-

mayıp, isteklileri yeterli görüp görmemek ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi teklif evrakı geçerli bu-
lunanlardan dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 35453/1-1 

SIVA ÜNİTESİ PERLİTLİ ALÇI AMBAR MALZEMELERİ HURDA MALZEMELER 
SATILACAKTIR 

Eti Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Perlit İşletme Müdürlüğünde (Menderes/İZMİR) atıl olarak 

bulunan Üniteler (Makine teçhizatı komple) ile muhtelif Demir-Çelik cinsi hurda malzemeler Ka-
palı Zarf alma usulü ile satışa çıkanlacaktır. 

Buna göre; 
1 - Tesise ait Sıva ünitesi, Blok Tuğla Ünitesi, Perlitti Alçı Pano Ünitesi ve Ambar mal-

zemeleri ile çeşitli Demir-Çelik cinsi hurda malzemeler olmak üzere tamamına teklif verilecektir. 
Muhammen Bedel Toplamı: 12.761.674.000,- TL. (Onikimilyar Yediyüzaltmışbirmilyon 

Altıyüzyetmişdörtbin.) 'dir. 
2 - Bu işe ait Geçici teminat Tutan 200.000.000,- TL. olup, Nakit veya Banka Teminat 

Mektubu şeklinde olacaktır. 
3 - Söz konusu satış işine ait Hurda Malzeme Şartnamesi, Sözleşme ve Teklif Mektubunu 

içeren İhale Dosyası, 3 .000.000, - TL. bedel karşılığında; 
a) ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

"Satınalma Dairesi Başkanlığı" Cihan Sokak No: 2 Sıhhiye/ANKARA 
b) E I İ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

"İzmir Alım-Satım Müdürlüğü" İZMİR 
c) ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

"Perlit İşletme Müdürlüğü" Menderes/İZMİR Adreslerinden temin edilebilir. 
4 - Satış İhalesi 27 Ocak 1999 Çarşamba günü saat 14.00'de iştirakçilerin huzurunda ETİ 

HOLDİNG A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ANKARA/Sıhhiye adresinde ya-
pılacak olup, İştirakçiler, tekliflerini ve istenilen ihale evraklannı en geç 27 Ocak 1999 Çarşamba 
günü saat 13.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Gelen Evrak Servisine vermelen gerekir. Geç ge-
len teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen ya da tamamen yapmakta serbesttir. 

35923/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 
1 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen 

malzemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesi (p) bendi usulüne göre yurtdışından sa-
tm alınacaktır. 

2 - Komutanlığımız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şartname/malzeme listeleri pos-
ta ile gönderilmez ve bu nevi'den talepler cevaplandırılmaz. 

3 - Yurtiçi firmalar da ihaleye iştirak edebilirler. Yurtiçi firmalardan teknik şartlara uygun 
teklif bulunması halinde yurtdışı alım iptal edilerek yurtiçi alım usulleri ile temin edilir. 

4 - İdari ve teknik şartname/malzeme listeleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dış Tedarik 
Daire Başkanlığı ihale Subaylığından aşağıda belirtilen gün ve saate kadar her bir şartname bede-
li olan 3.000.000,-TL. karşılığının Milli Savunma Bakanlığı 2 Nolu Merkez Saymanlığına yatınl-
dığını gösterir makbuz karşılığı temin edilebilir. Aynca idari ve teknik şartname/malzeme listele-
ri Komutanlığımızda ücretsiz olarak görülebilecektir. 

5 - Şartname alırken yetkili şahısların dilekçe ile müracatlan, yurtdışındaki firmanın adı-
adresi ve temsilcilik belgelerini (Temsilcilik belgesindeki bilgiler; yurtdışı firmanın iştigal sahası 
ve temsilcilik belgesinin geçerlilik süresi de belirtilecektir.), yerli firmalar için şartname alacakla-
rın imalatçı sertifikasının fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

6 - 98 /035 ,98 /039 No.lu malzeme listesi Floppy Disket halinde de verilecek olup, teklif-
ler proforma faturadan ayn olarak aynı disket ortamında istenecektir. Bu maksatla, bu dosyalardan 
herhangibirine veya hepsine ait şartname alacakların, MAXELL MF2-HD veya eşidi boş kullanıl-
mamış bir floppy disketle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7 - Teklifler en geç aşağıda belirtilen ihale giinü/saatine kadar; 
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
LOJİSTİK BAŞKANLIĞI 
DIŞ TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
06100 BAKANLIKLAR-ANKARA/TURKEY 
Adresinde bulunduracak şekilde gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 

İhale N o Malzemenin Cinsi Miktan İhale Gün ve Saati 

99/203 Firkateyn Fin Stabilizer Yedekleri 47 Kalem 16 Şubat 1999/10.00 
99/204 Tigerfish Torpido Malzemesi 6 Kalem 17 Şubat 1999/10.00 
99/205 Tahrip Malzemesi 4 Kalem 18 Şubat 1999/10.00 
99/206 Payroteknik Malzeme 9 Kalem 19 Şubat 1999/10.00 
98/035 IK-14 Batarya Malzemesi 42 Kalem 23 Şubat 1999/10.00 
98/039 Muhtelif Gemi Yedeği 250 Kalem 24 Şubat 1999/10.00 

36180/1-1 
• 

BORU SATIN ALINACAKTIR 
İller Bankasından: 
1 - Bankamızca iç piyasadan Şatırhöyük (Gaziantep) içmesuyu tesisi için 0 225 mm 16 

atü toplam 3,192 metre polietilen boru kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Şartname bedeli 10.000.000,-TL. olup, Bankamız merkezinde Malzeme Dairesi Baş-

kanlığında görülerek alınabilir. 
3 - Teklifler en geç 2/2/1998 günü saat 12.00'ye kadar Bankamız Merkezinde Giren Ev-

rak Bölümünde teslim edilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da Malzeme Dairesi Baş-
kanlığında toplanacak Satın Alma Komisyonunca açılacaktır. 

4 - Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine ta-
bii değildir. 36181/1-1 
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KAPLICA V E MÜŞTEMİLATI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Niğde Valiliği İl Daimi Encümen Başkartlığından : 
1 - Mülkiyeti İl Özel İdare Müdürlüğüne ait olup, İl Merkezine 80 km uzaklıkta bulunan 

Niğde-Adana yol güzergahı üzerinde yer alan Turizm alanı ilan edilen Çiftchan Kaplıcaları vc 
müştemilatı (1 adet tek yıldızlı Turistik belgeye haiz 104 yalak kapasiteli banyolu otel. 75 adet fre-
fabrik taş oda, 7 adet 300 yatak kapasiteli muhtelif motel, olcl, 155 adet taş oda, 2 adet umumi ha-
vuz, 1 adet manav dükkanı, 1 adet kahvehane, 1 adet lirin, 1 adet bakkal dükkanı, I adet kasap 
dükkanı, yeni yapılan 32'li, 20'li ve 10'lu tek ve çift odalı otellerle) birlikle 2886 sayılı Devlet İha-
le Kanunun 35. maddesinin (a) bendi gereğince hazırlanan şartnamesi çerçevesinde kapalı teklif 
usulü ile 5 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
"1998 yılında girişilecek yapım ihalesine Uygun Bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkın-
daki tebliğ"hükümleri uygulanmayacaktır. 

3 - İhale Niğde İl Özel İdare Müdürlüğü hizmet binasında İl Daimi Encümen toplantı sa-
lonunda İl Daimi Encümeni tarafından 27/1/1999 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11.30'da 
yapılacaktır. 

4 - Kiraya verilecek kaplıca ve müştemilatının bir yıllık muhammen bedeli 
190.000.000.000,- TL. (Yüzdoksanmilyar) 'dır. Diğer yılların kira miktan her yıl % 60 oranının al-
tında olmamak üzere İl Daimi Encümenince belirlenir. 

5 - Geçici teminatı 5 .700.000.000,- TL.'dir. 
6 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler şunlardır 
a) Kanuni İkametgah belgesi, 

b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Mali durum bildirisi ve belgelerini (Banka referans mektubu Genel Müdürlük teyitli 

olacaktır.) 
d) Kaplıca tesisleri ile kendisine teslim edilen demirbaş eşyalan sağlam ve eksiksiz teslim 

edeceğini, kira hitamı sonunda kaplıcayı teslim edeceğini noksan ve hatalı teslim söz konusu ol-
duğu takdirde günün raicine göre bedelini ödeyeceğini kira sözleşmesinin 6570 sayılı kira hüküm-
lerine tabi olmadığım 2886 sayılı D.İ.K.na tabi olduğunu boşaltmadığı takdirde 2886 sayılı D.İ.K. 
75. Maddesini karşılıklı akid olarak kabul ettiğine dair noter tasdikli örneğine uygun taahhütna-
meyi. 

e) Vergi mükellefi olduğuna dair belgeyle birlikte vergi ve sigorta borcu olmadığına dair 
belge ibraz etmek. 

f) 1999 yılı Ticaret odasını belgesini, 

g) Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname, 
h) Tesisleri gezip gördüğünü yeT görme belgesini yazüı beyan etmek 
i) Ortak girişim yapanlar noter tasdikli ortaklık beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış or-

taklık sözleşmesini, 
j) İhale ilan ve şartnamesi 50 milyon karşılığında aldıklanna dair makbuzu, 
k) İlan şartname ve ek örneklerini okuyup kabul ettiklerine dair imzalayacaktan ihale dos-

yasını, 
'.) İhale şartnamesinde belirtilen diğer belgeleri, 
7 - İsteklilerin yukanda belirlenen belgeler ile birlikte İl Makamına hitaben yazılmış di-

lekçelerle bağlayarak Özel İdare Müdürlüğüne en geç 25/1/1999 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
mesai saati sonuna kadar müracaat ederek ihaleye katılmak için yeterlik belgesi alacaklardır. 
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Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Oıtak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki Örneğine uygun noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, 

f) Niğde Valiliği ti Daimi Encümen Başkanlığı adma alınmış 5.700.000.000,- TL. tutarın-
da geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

8 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dos-
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya-
pılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - İhaleye katılmaya hak kazananlar hazır bulunan isteklilerin önünde ihale komisyonun-
ca açıklanacak ve ihaleye girmeye hak kazanıp, kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri 
verilecektir. 

10 - İsteklilerin alacakları yeterlik belgesi ile birlikte usulüne uygun düzenleyecekleri tek-
lif mektuplarını 27/1/1999 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 11,30'a kadar makbuz karşılığın-
da İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

11 - Bu işe ait şartname ve eklerini mesai saatleri içerisinde Niğde İl Özel İdare Müdürlü-
ğünde 50.000.000,- TL. karşılığında satın alarak inceleyebilirler. 

1 2 - B u işletmeden dolayı İdare ile mahkemelik olanlar ile bunlarla beraberlikleri tesbit 
edilenler mahkeme lehlerine karar vermiş olsa bile ihaleye katılamazlar. 

13 - Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilemez. 
Keyfiyet ilan olunur. 365/1-1 

• 
HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğünden (D.L.H ): 

1 - Ankara-İstanbul SüTat Demiryolu İnşaat Yapım, Müşavirlik, Mühendislik ve Kontrol-
lük Hizmetleri Kapsamındaki Etüt, Proje Hizmetleri İşi 1.939.462.414.320,-TL. tavan keşif be-
deli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, Kapalı Teklif Usulü ve 
eksiltme yöntemiyle ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - Yabancı firmalar pilot firmanın Türk firması olması şartıyla, Ortak Girişim olarak iha-
leye iştirak edebilirler. 

3 - Sözkonusu iş, Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşa-
atı Genel Müdürlüğü) tarafından yaptırılacak olan "Ankara-İstanbul Sürat Demiryolu İnşaat Ya-
pım, Müşavirlik, Mühendislik ve Kontrollük Hizmetleri Kapsamındaki Etüd, Proje Hizmetleri" 
işini kapsamaktadır. 

4 - İhale dosyası 15/1/1999 Cuma gününden itibaren Ulaştırma Bakanlığı Sitesi (D) Blok 
Emek-Ankara adresindeki DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Demiryollar Etüd Proje Dairesi Başkan-
lığında görülebilir. 

5 - İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için; 
a) Kanuni ikametgah belgesini, 
b) Türkiye'deki tebligat adresim, 
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c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesini (İhale tarihinde geçerli) 
d) imza sirkülerini (Noter tasdikli) 
e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, vekaleten iştirak edenin vekalettıamesi-ile 

Noter tasdikli imza sirkülerini, 

f ) İlgili Vergi Dairesinden alınmış 1992-1996 yıllan arasında vergi borcu olmadığına dair 
vergi ilişiksizlik belgesini (Maliye Bakanlığının 1998/1 sıra nolu Devlet İhaleleri Genelgesindeki 
forma uygun olacaktır) 

g) Mali Durum Bildirimi; isteklinin ilk ilan tarihinden sonra alınmış (ilgili Bankanın Ge-
nel Müdürlüğünden teyit edilmiş) en az işin keşif bedelinin % 10'u kadar kullanılmamış Nakit 
Kredisi ve aynca keşif bedelinin % 10'u kadar Teminat Mektubu KredisinCsahîp olmalan, (istek-
lilerin Ortak Girişim olması halinde, pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu kredi miktarian 
tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarian ise % 50'si toplanarak değerlendirilir.) 

h) Ortak Girişimler için yukandaki belgelerin (Yabancı Firmalar için (a) ve (f) fıkrası ha- • 
riç) her ortak için ayn ayn başvuru evrakına eklenmesi ve aynca örneğine uygun Noter tasdikli 
"Ortak Girişim Beyannamesi" ile "Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi"ni, 

i) Etüt, Proje ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi ve Teknik Değerlendirme Kri-
terleri Özel Şartnamesine göre hazırlayacaklan teknik teklif dosyasını, 

11/2/1999 Perşembe günü çalışma saati sonuna kadar başvuru dilekçelerinin ekinde İdare-
mize vermeleri gerekmektedir. 

Bu belgelerden herhangi birini noksan veren veya verilen belgeler içindeki bilgilerde ek-
siklik bulunan isteklilerin teknik teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İsteklilerin yeterliliklerinin değerlendirilmesinde esas alman kriterler ve her kriter için ön-
görülen puanlar Teknik Değerlendirme Kriterlerine ait Özel Şartnamede belirtilmiştir. 

6 - Yeterlik Belgesi, Teknik Değerlendirme Kriterlerine göre Komisyonca yapılacak de-
ğerlendirme neticesinde yeterli görülen firmalara 15/2/1999 Pazartesi gününden itibaren verile-
cektir. 

7 - İhale dosyası, 150.000.000,- TL. bedelle makbuz karşılığı verilecektir. 
8 - Bu işin geçici teminatı limit dahili olmak kaydıyla 58.183.872.430,- TL.'dır. 
9 - Adıgeçen işe 88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesi uygulanacaktır. 
10 - İhale 18/2/1999 Perşembe günü saat 15.00'de Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D-Blok An-

kara adresinde bulunan DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Zemin Kat Toplantı Salonunda toplanacak 
İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

11 - İhaleye katılabilmek için yeterli görülen Fiımalann Kapalı Teklif Usulü İhale Şartna-
mesinde öngörülen esaslara uygun olarak hazırlayacaklan tekliflerini, 18/2/1999 Perşembe günü 
saat 14.00'e kadar aynı adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
şarttır. 

12 - Telgraf, telex ve telefaxla başvurular ve Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. 
İlgililere duyurulur. . 364/1-1 

YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE SONRASI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Satın Alma Komisyon 

Başkanlığından: 
İşin Nevi : 6 Aylık Malzeme Dahil Mutfak ve Sonrası Hizmetler 
Miktan : 1 (Bir) Kalem 

Tahmin Edilen B e d e l : 54.000.000.000,- TL. 

Geçici Teminat : 1.620.000.000,- TL. 
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1 - Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bağlı Fakülte ve Yükseko-
kullara mutfak hizmetleri alımı (her tiirlü emtia dahil) Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönet-
menliği'nin 29/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

2 - İhale Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Lisesi yanı Rektörlük ek hizmet binası ye-
mekhanesinde 18 Ocak 1998 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacaktır. 

3 - Satın alınacak mutfak hizmetlerine ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Sağlık, 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4 - İhaleye Girecek Firmalardan İstenen Belgeler 

a) Kanuni ikametgah belgesi 
b) Tebligat için adres gösteren belge 

c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
d) Noter Tasdikli İmza Sirküleri (aslı) 
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her bi-

rinin imza sirküleri, istekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri (aslı) 

f) İstenilen belgeler 1999 tarihli olacaktır. 

5 - Yeterlilik İçin İstenecek Belgeler 

a) Yemek üretim ve dağıtım işiyle iştigal eden, ihaleye katılacak firmaya ait işyeri ve iş-
letme ruhsatnamesi 

b) Ticaret Odası veya Sanayi Odası'ndan alman en az 5.000 kişilik kapasite raporu 
d) 1998 Mali Yılı içerisinde Kamu veya Özel Kuruluşlarda günlük ortalama 2.000 kişiye 

malzemeli yemek hizmeti verildiğine dair belge 

e) Yemek hizmeti verilen kuruluşların müdürlerinden, kamu kurumlarında ise ita amirlik-
lerinden alman olumlu referans belgesi 

f) Son dört ayda asgari ortalama aylık 30 kişi sigortalı çalıştırmış olmak ve SSK'dan 
alınan sigorta borcu bulunmadığına dair belge 

g) Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesinden, ihale tarihinden 1 ay öncesine kadar vergi borcu 
bulunmadığına dair belge 

h) Yemek üretimi ve dağıtım işiyle iştigal eden ihaleye katılacak firma üzerine en az 2 adet 
yemek taşımaya uygun araç bulunduğuna dair belge 

i) İhaleden önce yemekhanelerin ve mutfağın gezilip görüldüğüne, şartnamelerin tam 
olarak okunup incelendiğine dair Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan alınacak kabul bel-
gesi 

6 - İhaleye girecek firmalar 15/1/1999 günü saat 10.00'a kadar bir dilekçe ekinde yeter-
lilik için istenilen belgeleri komisyonumuz Başkanlığı'na teslim edilecektir. Yeterliliğe uygun 
görülmeyen firmalara yeterlilik belgesi verilmeyecek olup yeterliliği bulunan firma isimleri aynı 
gün saat 14.00'de kadar Rektörlük binası giriş kapışma liste halinde asılacaktır. 

7 - Listede ismi açıklanan firmalar iç zarf (Teklif Mektubu). Geçici Teminat belgesi ve 4. 
madde de istenilen belgelerden oluşan dosyalarını 18/1/1999 Pazartesi (İhale günü) saat 14.00'e 
kadar alındı belgesi karşılığında S.K.S. Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir. Listede ismi geç-
meyen firmaların dosyalan alınmayacaktır. 

8 - Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 

9 - Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Keyfiyet isteklilere ilanen duyrulur. 361/1-1 
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69 KALEM KİT KARŞILIĞI CİHAZ, LABORATUAR KİTİ VE SARF MALZEMESİ 
SATIN ALINACAKTIR 

T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Bastabibliğinden : 
1 - Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinin 1999 yılı ihtiyacı 

olan 69 kalem kit karşılığı cihaz, laboratuar kiti ve sarf malzemesi alımı ihalesi 84/8213 sayılı Dö-
ner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif 
usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 28/1/1999 Perşembe günü saat: 10.00'da hastanemiz konferans salonunda topla-
nacak ihale komisyonu marifetiyle gerçekleştirilecektir. 

3 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri hastanemiz satın alma bürosunda ücretsiz olarak gö-
rülebileceği gibi 5 .000.000, - (Beşmilyon) TL. karşılığında temin edebilirler. 

4 - Yukanda belirtilen 69 kalem kit karşılığı cihaz, laboratuar kiti ve sarf malzemesi alımı 
ihalesinin; 

Muhammen tutan : 579.456.600.000,-TL.'dir. 
Geçici teminatı 17.383.698.000,-TL.'dir. 
5 - İhaleye katılmak isteyen talipliler ihale ile ilgili teklif mektuplarım ihale saatine kadar 

sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında hastanemiz satın alma bürosuna teslim edebilirler. 
6 - İhaleye katılmak isteyen talipliler teklif mektuplarında; 
a) Kanuni ikametgah belgesi 
b) Türkiye'de tebligat adresi göstermesi 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi 
d) İmza sirküleri vermesi 
e) İhaleye vekiller katılıyor ise vekaletname 
f) Geçici teminat vermesi 
g) İdari ve teknik şartnamede yazılı diğer belgeleri; dış zarflannda bulundurmalıdırlar. 
h) Ortak girişimin ihaleye girmesi halinde ortak girişim beyannamesi vereceklerdir. 
ı) Uygunluk belgesi istenen kalemler için; firmalar numuneleri ihale tarihinden önce ilgili • 

birimlere teslim ederek değerlendirme sonucuna göre uygunluk belgesi alacaklardır. Alman uy-
gunluk belgeleri ihale dış zarfında bulunacaktır. 

7 - İhaleye posta yoluyla katılabilirler,ancak postadan kaynaklanabilecek gecikmeler dik-
kate alınmaz. 

İlgililere duyurulur. m 343/1-1 

PARK BAKIM ONARIMI VE YENİ YEŞİL ALANLARIN TANZİMİ 
YAPTIRILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
Beyoğlu 2. Bölge parklarının bakım ve onanmı ile yeni yeşil alanlann tanzimi işinin 

175.741.335.861,-TL. + KDV muhammen bedelle ihalesi yapılacaktır. 
Geçici Teminatı: 5 .272.240.000,- TL. 
Şartnamesi 60.000.000,- TL. bedelle Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 

satın alınabilir. 
Aynca Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. 

Yukanda yazılı iş 2 Şubat 1999 tarihinde Saat: 14.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye En-
cümeninde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü 
ile şartnamesi uyarınca ihale olacaktır. 

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) işgünü önce (25 Ocak 1999) Beledi-
ye'ye müracaat etmeleri gerekmekte olup, (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas olan 
kriterin alt sının % 75'dir.) tekliflerini içeren kapalı zarflannı da ihale günü en geç Saat: 13.30'a 
kadar Encümene teslim ederek şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukanda yazılı ihale gün 
ve saatinde İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmalan gerekmektedir. 

İlan olunur. 347/1-1 
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PARK BAKIM ONARIM İLE YENİ YEŞİL ALANLARININ TANZİMİ İŞİ 
YAPTIRILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
Anadolu 2. Bölge Parklarının Bakım ve Onarımı ile yeni yeşil alanlarının tanzimi işinin 

387.682.566.630,- TL. + KDV muhammen bedelle ihalesi yapılacaktır. 
Geçici Teminatı: 11.630.476.999,- TL. 
Şartnamesi 60 .000.000, - TL. bedelle Park ve Bahçeler Müd.den satın alınabilir. 

Ayrıca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir. 
Yukanda yazılı iş 2 Şubat 1999 tarihinde Saat: 14.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye En-

cümeninde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü 
ile şartnamesi uyannca ihale olacaktır. 

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) işgünü önce (25 Ocak 1999) Beledi-
ye'ye müracaat etmeleri gerekmekte olup, (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas olan 
kriterin alt sının % 75'dir.) tekliflerini içeren kapalı zarflannı da ihale günü en geç Saat: 13.30'a 
kadar Encümene teslim ederek şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukanda yazılı ihale gün 
ve saatinde İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmalan gerekmektedir. 

İlan olunur. 344/1-1 

PARK BAKIM ONARIM V E YENİ YEŞİL ALANLARIN TANZİMİ İŞİ 
YAPTIRILACAKTIR 

Anadolu 1. Bölge Parklarının bakım ve onanını ile yeni yeşil alanlann tanzimi işinin 
319 .694 .911 .658- TL. + KDV muhammen bedelle ihalesi yapılacaktır. 

Geçici Teminatı: 9 .590.847.350,- TL. 
Şartnamesi 60.000.000,- TL. bedelle Park ve Bahçeler Müd.den satm alınabilir. 

Aynca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir. 
Yukanda yazılı iş 2 Şubat 1999 tarihinde Saat: 14.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye En-

cümeninde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü 
ile şartnamesi uyannca ihale olacaktır. 

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) işgünü önce (25 Ocak 1999) Beledi-
ye'ye müracaat etmeleri gerekmekte olup, (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas olan 
kriterin alt sının % 75'dir.) tekliflerini içeren kapalı zarflannı da ihale günü en geç Saat: 13.30'a 
kadar Encümene teslim ederek şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukanda yazılı ihale gün 
ve saatinde İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmalan gerekmektedir. 

İlan olunur. , 346/1-1 

MUHTELİF ELEKTRİK TESİSLERİ BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TEDAŞ Giresun Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizce aşağıda karakteristiği yazılı muhtelif elektrik tesislerinin bakım-ona-

nmlan 1998 yılı birim fıyatlanna göre kapalı teklif almak suretiyle yaptınlacaktır. 
Grup No: 99.28.İŞL./01, Tesisin A d ı : Muhtelif İşler, Keşif Bedeli: 20.041.600.000,- TL., 

Geçici Teminat: 1.002.080.000,- TL., Dosya Bedeli KDV Dahil: 4 .500.000,- TL. 
2 - İhaleye katılabilmek için yeterlilik belgesi aranacaktır. İhaleye katılmak isteyen Firma-

lar 25/1/1999 günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki adrese, şartnamelerde belirtilen belgelerle bera-
ber yazılı olarak müracaat edecektir. Müracaatlar TEDAŞ Giresun Elektrik Dağıtım Müessesesi 
Fatih Cad. No: 53, Kat-2'deki Genel Evrak Servisi'ne verilecektir. Yeterlilikler 28/1/1999 tarihin-
den itibaren verilecektir. 

3 - İhaleye katılmak isteyenler istekliler teklif mektuplan ile birlikte bu şartnamelerde ya-
zılı belgeler ve bilgiler istenilen özellik ve şartlan dikkate alarak teklif verecektir. 

4 - Firmalar katılacağı işin dosya bedelini yatırarak, ihale evraklannı kapsayan dosyayı al-
mak mecburiyetindedir. İhaleye esas dosyalar TEDAŞ Giresun Elektrik Dağıtım Müessesesi Kat: 
3'deki Tesis Müdürlüğü'nden alınabilir. 

5 - Teklifler en geç 8/2/1999 günü saat 12.00'ye kadar aynı adreste Genel Evrak Servi-
si'ne verilecektiı. Teklifler aym gün saat 13.30'da İhale Komisyonunca hazır bulunan isteklilerin 
huzurunda Müessese Toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Alternatif teklif veren firmalann teklifleri değerlendirmeye alınmaz. 
7 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap-

mamakta ve işi dilediğine verip vermemekte serbesttir. 349/1-1 
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ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TREPAŞ- Edirne İl İşletme Müdürlüğünden : 
1 - Şirketimizin Edirne tl İşletme Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde kullanılmak üzere ihti-

yaç duyulan İşletme malzemeleri kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle şartnamesine göre satın 
alınacaktır. 

Geç.Tem. Dos.Bed. 
Dosya N o Malzeme Cinsi Miktan (TL.) (TL.) 

1999/01 3*100 A Kontaktör 50 Ad. 60.000.000 4.00.000 

3*55 A Kontaktör 20 Ad. 

3*140 A Kontaktör 10 Ad. 

1999/02 Ter.Man.Oto.Kom.Şalter 630 A 10 Ad. 105.000.000 4.000.000 

Ter.Man.Oto.Kom.Şalter 1000 A 5 Ad. 

Ter.Man.Oto.Kom .Şalter 1600 A 2 Ad. 

1999/03 NH 00 Boy 160 A Buşon 1.200 Ad. 135.000.000 4.000.000 

NH 0 0 Boy 100 A Buşon 1.200 Ad. 

NH 00 Boy 80 A Buşon 800 Ad. 

NH 00 Boy 63 A Buşon 600 Ad. 

NH I Boy 250 A Buşon 250 Ad. 

NH I Boy 200 A Buşon 200 Ad. 

NH I Boy 160. A Buşon 300 Ad. 

NH II Boy 315 A Buşon 250 Ad. 

NH 00 Boy 160 A Kaied 250 Ad. 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TREDAŞ Edirne İl İş-
letme Müdürlüğü Makine İkmal ve Satın Alma Şefliği Küçük Sanayi Sitesi - Edirne adresinden 
temin edilebilir. Tel: 2251816 - 2254906 

3 - Şartnameye göre hazırlanan teklifler firmalar tarafından en geç 14/1/1999 Salı günü 
Saat: 13.00'ye kadar yukanda belirtilen adresteki muhaberat servisine verilecektir. Teklifler aynı 
gün Saat: 14.00'de aynı adreste alenen açılacaktır. 

4 - Satın alınacak malzemeler için TSE Standartlanna ve TED AŞ Şartnamesine uygun ol-
mak şartıyle birlikte imalatçı firmasından TSE-İSO 9000 serisi kalite güvenlik belgesine sahip ol-
ma şartı aranacağından iştirakçilerin bu belgeleri teklif ile birlikte komisyona sunmalan gerek-
mektedir. 

5 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. • 358/1-1 

İPTAL İLANI 
TEPAŞ Antalya Müessese Müdürlüğünden : 
23/12/1998 tarih 23562 sayılı Resmi Gazete'nin 55. sayfasında yayınlanan Müessesemiz-

ce 13/1/1998 tarihinde yapılacak olan 98.İŞL.07.21 ve 98.İŞL.07.22 grup nolu Beton Direk, Tra-
vers ve Armatür, ampül alımı ihalesi iptal edilmiştir. 363/1-1 
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İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Zonguldak Valiliğinden : 
1 - Zonguldak Çaycuma S.Y.D.V. 150 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı işi Fonlar İhale Yö-

netmeliğinin 29-a maddesine göre anahtar teslimi götürü bedel üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile 
ihaleye konulmuştur. 

2 - B u işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 
"1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 
Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İşin tahmin edilen bedeli (160.000.000.000,- TL.)'dır. 
4 - ihale 29/1/1999 Perşembe günü saat 11.00'da Zonguldak Bayındırlık ve İskan Müdür-

lüğü İhale Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Zonguldak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai 

saatleri içinde görülebilecektir. 
6 - İsteklilerin: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale 

Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeli-
ği"ne ve 2.nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için 25/1/1999 Perşembe günü 
mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; Bayındırlık ve İskan Mü-
dürlüğüne müracaatları 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli ka-
dar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 
e) 1992-1996 (5 yıl) yıllarına ait (1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 

itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1998 yılında 
Örnek 2 "ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 

f) Mali Durum Bildirisi ve Belgelerini, 
g) Yapı Araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik Personel Taahhütnamesini, 
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve Belgelerini, 
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile İlgili Beyanı ve Belgelerini, 
k) Son 25 yüda yapmış olduğu işler bildirisini, 
l) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı, 
n) İhale şartnamesinde ve^hale şartnamesine ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge-

leri vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarında-
ki bilgi ve belgeler aranmaz.) 

o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be-
delinin % 10'undan daha az olmaması, 

Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak-

ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 29/1/1999 Perşembe günü saat 
10.45'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek-
mektedir. 
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Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 
a) Iç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter Tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or-

tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
f ) Zonguldak Valiliği adına alınmış (4.800.000.000,-) TL. tutarında geçici teminata ait 

alındı veya banka teminat mektubu, 
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8— "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye 
Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önün-
de İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanmayanların teklif zarflan açıl-
madan geri verilecektir. 

9 - Telgraf veya Faxla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. • 447/1-1 
AVRUPA YATIRIM BANKASI 

DİYARBAKIR ŞEHRİNDE KANALİZASYON ŞEBEKELERİN DETAYLI TASARIMININ 
YAPILMASI V E TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEKLİFLER İÇİN ÇAĞRI 

DİSKİ Genel Müdürlüğünden: 
1 - İhale Makamı: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü 
DİSKİ 
Diyarbakır / Türkiye 
Telefon : 412 2241994 
Telefaks: 412 2238139 
2 - a) İhale işlemi: Kapalı zarf usulü 
b) Hızlandınlmış işlem: Sözkonusu değil 
c) Sözleşme tipi; Sözleşme şartlan, Dünya Bankası'nın Müşavirlik Hizmetleri için Stan-

dart Sözleşme formuna dayandırılacaktır (götürü usulü fîyatlandırma) 
3 - a) Yer: Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde bulunan Diyarbakır'm şehir merkezi ve ba-

zı mahallelerinin uzantılan 
b) Hizmetlerin yapısı ve kapsamı: Atıksu, yağmursuyu ve şehir yakınındaki sebze üretici-

leri için küçük bir sulama şebekesinin detaylı tasannu, ihale şartnamelerinin hazırlanması ve tek-
liflerin değerlendirilmesi 

c) Aşamalara bölünme: Yok 
4 - Bitirme tarihi, program: Tasanm ve ihale dokümanlannın hazırlanması için tahmini 

dönem Nisan - Aralık 1999'dur. Tekliflerin değerlendirilmesi tahminen Haziran 2000'de olacak-
tır. 

5 - Hukuki yapı: Ortak girişimler veya müşavirlik konsorsiyumlan 
6 - a) Tekliflerin alınması için son tarih: 22 Şubat 1999, postadaki gecikmeler dikkate alın-

mayacaktır. 
b) Adres: Madde 1 deki gibi, DİSKl'ye 
c) Dil: Tüm yazışmalar ve teklif dokümanlan İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. 
7 - T e k l i f e davet gönderi tarihi: İlgilenen Müşavirlerden yapılacak başvuru üzerine 7 

Ocak 1999'dan itibaren. Teklife davet yalnızca faks ile gönderilecektir. 
8 - Depozitolar ve garantiler: Yok 
9 - Finansman ve ödeme: Sözleşme vergiler hariç olmak üzere tamamıyla Avrupa Yatırım 

Bankası (EIB) tarafından METAP (Akdeniz Çevresel Teknik Yardım Programı) kanalıyla yapıla-
cak hibe ile finanse edilecektir. Ödemeler EIB tarafından yapılacaktır. Ödeme ve yapılacak hiz-
metlerin bedeli ile ilgili bilgiler Teklife Davet yazısında ve şartnamede yer alacaktır. Tahmini iha-
le bedeli 450,000 ECU dür. 
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10 - Tahmini seçim kriterleri: 
- su ve atıksu alanında genel kapaside deneyim 
- Türkiye ve bölgede deneyim 
- metodoloji ve önerilen organizasyon 
- çalışmaya atanan anahtar personel 
- firmanın mali durumu 
- hizmetlerin finansman maliyeti 
11 - Varyantlar: Müşavirler ihale şartnamesinde çalışmanın amaçlarına ulaşmasında fay-

dalı bulduğu tüm değişiklikleri önermelidirler. 
1 2 - D i ğ e r bilgiler: Müracaat sahipleri, liderliğini Avrupalı bir firmanın yaptığı Türk ve 

Avrupalı firmalardan oluşan ortak girişimler veya konsorsiyumlar olmalıdır. İhale Makamı her-
hangi bir zamanda ihale şartlarında değişiklik yapma veya ihale işlemini durdurma hakkını saklı 
tutar. 

İdare yönetmeliği Madde 67 uyannca, DİSKİ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi ol-
maksızın bu yönetmelik hükümleri içerisinde ihale yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, kısım-
lara bölmekte, her kısmım başkasına ihale etmekte, yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 

. 451/1-1 

ÇELİK ÇUBUK SATIN ALINACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
Kurumumuz ihtiyacına binaen 9505.MSB.1041 işaretli dosyamız konusu 3 kalemde top-

lam 4.150 Kg. Çelik Çubuk'un yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır. 
Bu işe ait şartnameler 1.000.000,- TL. + KDV karşılığında Ankara'da MKEK Genel Mü-

dürlüğü Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/Ankara İstanbul'da İnönü Caddesi No: 88 
Taksim/İstanbul adresindeki MKEK İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye katılmak için şartname alınması zorunludur. 
İhaleye iştirak edecek olan firmalann şartnamelerimize göre hazırlayacaklan fiyatlı teklif 

mektuplanm kapalı bir zarf içerisinde en geç 5/2/1999 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Kurumu-
muz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tama-
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 473/1-1 

• 
ŞİRKETİMİZ SOSYAL TESİSLERİNDEN ERDEMİR SİNEMASI KAPALI TEKLİF 

İSTENMEK SURETİYLE İHALE EDİLEREK KİRALANACAKTIR 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - İlgili Teknik Şartname 11 ve 12 Ocak 1999 tarihlerinde aşağıda adresi yazılı ofisimize 

şahsen müracaat edilerek temin edilebilecektir. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. 
- Hizmet Alımlan Müdürlüğü (Uzunkum No: 7 Kdz. Ereğli) 
2 - İhaleye iştirak edecek firmalara aynı tarihlerde Erdemir sineması gezdirilecek ve ay-

rıntılı bilgi verilecektir. 
3 - Teklif mektuplanıun engeç 15/1/1999 günü saat 17.00'ye kadar Kdz. Ereğli'deki şir-

ketimizin Genel Muhaberat Servisi'ne intikal etmiş olması gerekmektedir. 
4 - Şirketimiz bu kiralamayı yapıp yapmamakta veya dilediğine kiralamakta serbesttir. 

. 450/1-1 

İPTAL İLANI 
28/12/1998 tarih ve 23567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ege Üniversitesi Hastane-

si Döner Sermaye Saymanlığına ait ilanın teknik şartnamesinin yetersiz olduğu anlaşılarak idare-
ce iptaline karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 452/1-1 
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MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 
Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünden ; 
1 - İşin Konusu : İsparta Gar sahasında bulunan 4400 m2'lik açık arazimizde sinema sa-

lonu, kafeterya, müzikol, kütüphane vb. sosyal ve kültürel faaliyetler yapılabilecek bir kompleks 
yapımı ve işletilmesi işinin Yap İşlet+Devret Modeliyle ihalesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve ekleri ile ihale dosyası TCDD 7.Bölge Müdürlüğü Taşınmazmallar Mü-
dürlüğünden 20.000.000.- TL. karşılığında temin edilecektir. 

3 - İhale 27/1/1999 Çarşamba günü saat 14.00'de kapalı zarf yöntem ve teklif alma usu-
lü ile Afyon 7.Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. 

4 - İştirakçiler şartnamenin 9 - 6 . maddesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak olan teklif 
mektubundaki toplam yatırım bedelinin % 3'ü oranı da geçici teminat yatıracaktır. 

5 - İstekliler idari şartnamenin 9. maddesinde yer alan belgelerin asıllarını veya noterden 
tasdikli suretlerini teklif zarflanyla birlikte vereceklerdir. 

6 - Şartnamenin 12. maddesinde tekliflerin nereye ve hangi şartlarda verileceği belirtil-
miştir. 

7 - TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından bu işi ihale edip etmemekte, kısmen et-
mekte veya tercih ettiği istekliye ihale etmekte serbesttir. 367/2-1 

• 
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünden ; 
Kuruluşumuz ihtiyacı için 15.000 kg Adi sicim ile 30.000 kg liyas ipliği kapalı yazılı tek-

lif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı I. Satın 

Alma Şube Müdürlüğünden, (Posta Caddesi F Blok Kat:l No:112 Ulus-ANKARA), İstanbul'da 
Avrupa Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden KDV hariç 
10.000.000,-TL. bedel karşılığında temin edilebilir. 

Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek Firmaların şartnamelerini Kurulu-
şumuzdan almaları şarttır. 

Tekliflerin en geç 28/1/1999 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dai-
resi Başkanlığı I. Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu saatte bulunacak şe-
kilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 36159/2-1 

HABBE KURŞUN SATIN ALINACAKTIR 
Kuruluşumuz ihtiyacı için 30.000 Kg Habbe Kurşun kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle 

satm alınacaktır. 
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı I. Satm 

Alma Şube Müdürlüğünden, (Posta Caddesi F Blok Kar. 1 No: 112 Ulus-ANKARA), İstanbul'da 
Avrupa Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden KDV hariç 
10.000.000,-TL. bedel karşılığında temin edilebilir. 

Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek Firmaların şartnamelerini Kurulu-
şumuz dan almaları şarttır. 

Tekliflerin en geç 28/1/1999 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Da-
iresi Başkanlığı I. Satm Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu saatte bulunacak şe-
kilde iadeli taahhütlü gönderilecektir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 36160/2-1 

DÜZELTME 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünün 2 - 5 Ocak 1999 tarih ve 23571 - 23574 sa-

yılı Resmi Gazetelerde yayımlanan ihale ilanında "Hek Malzeme Satılacaktır" yerine "Hek Mal-
zeme Satın Alınacaktır" olarak yayımlanmıştır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 36140/1 -1 
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NORMAL BENZİN, ÖZEL KALORİFER YAKITI, MOTORİN VE MOTOR YAĞLARI 
SATIN ALINACAKTIR 

Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketi Manisa Et Kombinası Müdürlüğünden : 
1 - Kombinamızın 1999 yılı ihtiyacı olan 10 Ton Normal Benzin, 100 Ton Motorin 300 

Ton Özel Kalorifer yakıtı, 10 Varil Mutelif Motor Yağı, Kapalı teklifle ihale yapılacaktır. 
2 - İhale ile ilgili şartname Kombinamız Müdürlüğünden, bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 - Son teklif verme süresi 16/1/1999 günü saat 14.00'a kadardır. Komisyon aynı gün 

15.00'da toplanacaktır. 
4 - Postadaki gecikmeler Komisyonca dikkate alınmayacaktır. 
5 - Muhammen bedel 40.000.000.000,-TL. olup geçici teminat 1.200.000.000,-TL'dir. 
6 - Kombinamız Müdürlüğü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 

• 35201/2-1 
MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

GERKONSAN Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Şirketimiz ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarları yazılı Boya ve Sertleştiricisi, Tiner ka-

palı zarf usulü ile satın alınacaktır. İşin geçici teminatı toplam teklif tutarının % 3'ü dür. Bu işle 
ilgili Teknik ve İdari Şartname 10.000.000.- TL. bedel karşılığında Ticaret Müdürlüğünden temin 
edilebilir. 

Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. Tekliflerin en geç 27 Ocak 1999 tarih saat 
17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

GERKONSAN A.Ş. 
Ankara Asfaltı 4.Km. 
Gerede/Bolu 
Tel . 0(374)31166 00 
Fax : 0 (374) 311 66 94 

Malzemenin Cinsi Miktan 
A - a) Epoksi Astar 16.000 Kg. 

a) Astar sertleştiricisi 4.000 " 
B - a) Epoksi son kat (RAL 6019) 24.000 " 

a) Sertleştiricisi 8.000 " 
b) Epoksi son kat (RAL 6021) 3.600 " 
b) Sertleştiricisi 1.200 " 
c) Epoksi son kat (RAL 7040) 1.800 " 
c) Sertleştiricisi 600 " 
d) Epoksi son kat (RAL 1018) 240 " 
d) Sertleştiricisi 80 " 

C - Epoksi tiner 14.000 " 
. 366/2-1 

MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 
Türk TELEKOM İzmir Başmüdürlüğünden ; 
1 - Bilgisayar sistemleri aracılığında abonelere verilen hizmetlerin sesli mesaj ve anons 

sistemleri üe desteklenerek doğrudan abonelerin kullanımına açılabilmesi için 2 Ad. SYS Modü-
lü, 3 Ad. Dip kartı ile 2 Ad. Operatör kapalı yazılı teklif alma suretiyle satm alınacaktır. 

2 - İhalesi 26/1/1999 günü saat 16.00'da Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 - Geçici teminat tutarı şartnamesinde belirtilmiş olup, şartnamesi 10.000.000.- TL. 

(KDV Dahil) bedelle Malzeme Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 
4 - Teşekkülümüz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapma-

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
5 - Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 
6 - Tamamlayıcı bilgi .0232-484 95 86 numaralı telefondan alınabilir. 369/2-1 
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KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA 
TESİSİ İLE İLGİLİ ÖN TEKLİFLERİN ALINMASINA DAVET 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından : 
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı "Kayseri Organize Sa-

nayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi" ile ilgili olarak yeterli tecrübeye sahip yerli firmalardan veya 
ortak girişimlerden (yerli veya yabancı) arıtma tesisi yapmak üzere ön teklif alınmasını kararlaş-
tırmıştır. 

1 - Teklif veren firmalar arıtma sistemini belirleyerek avan proje niteliğinde boyutlandı-
racaklardır. Seçilen sistem ve teknik donanım detaylı olarak açıklanacaktır. 

2 - Teklif veren firmanın ve ortak girişimin (yerli veya yabancı) benzer nitelik ve kapa-
sitede veya en az 50.000 eşdeğer nüfusa tekabül eden bir endüstriyel atıksu arıtma tesisini ya da 
en az 100.000 eşdeğer nüfuslu bir evsel atıksu arıtma tesisini inşa edip işletmeye aldığını gösterir 
iş bitirme belgesinin noter onaylı kopyası veya geçici kabul belgesine haiz olmaları gerekmekte-
dir. 

3 - Teklifler en geç 26/2/1999 tarihinde ve saat 12.00'ye kadar Kayseri Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. Postadaki gecikmelerden Kayseri Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır. 

4 - Ön Teklifle ilgili dokümanlar Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden 
30.000.000.- TL. makbuzu karşılığında temin edebileceklerdir. 

5 - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, 2886 sayılı 
T.CDevlet İhale Kanunu hükümlerine bağlı değildir. 

6 - Yazışma ve haberleşme adresi: 
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
7.Cad. No: 1 38070 Anbar / Kayseri 
Tel - Fax : 321 11 00 (4 hat) - 321 22 53 (4 hat) 
Not: Bilgi almak isteyenler; 
Sami İmren _ (Bölge Müdürü) 
Yakup Gültekin (Çevre Mühendisi) ile görüşebilirler. 368/3-1 

— _ • • 

Çeşitli İlânlar 
Ankara Askerlik Dairesi Başkanlığından ; 
Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan yurtdışında olduğu tesbit edilen, bu güne kadar 

askerlik görevini yapmayan aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler 403 sayılı Kanunun 25 nci mad-
desi (ç,d,e) fıkraları gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik gö-
revini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde haklarında aynı Kanunun hü-
kümlerine göre Türk Vatandaşlığına kaybettirme işlemine tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur. 

S.No: 1, Adı Soyadı: Orhan Kutlutürk, Baba Adı: Şevket, İl/İlçe/Köy-Mah: Ankara/Kazan 
Orhaniye Ky., Doğum ve Kütük No: 1957/313, Hane No: 17, Cilt No: 025/01, Sahife No: 58. 

449/1-1 

Türkiye'de ikamet adresinde bulunmayan yurtdışında olduğu tesbit edilen, bu güne kadar 
askerlik görevini yapmayan aşağıda kimlikleri yazılı yükümlüler 403 sayılı Kanunun 25 nci mad-
desi (ç,d,e) fıkraları gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye gelerek askerlik gö-
revini yapmak üzere ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde haklarında aynı Kanunun hü-
kümlerine göre Türk Vatandaşlığına kaybettirme işlemine tabi tutulacakları ilanen tebliğ olunur. 

S.No: 1, Adı Soyadı: Hüseyin Ünal, Baba Adı: Mehmet, İl/İlçe/Köy-Mah: Ankara/Beypa-
zarı Köseler Ky.den, Doğum ve Kütük No: 1960-698, Hane No: 34, Cilt No: 055/01, Sahife No:# 

83. 448/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Vakfın Adı': Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Kurma ve Destekleme Vakfı. 
Vakfedenler: S.S.4 Eylül Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, 4 Eylül Küçük Sanayi Si-

tesi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Muzaffer Gezgin, Sabri Özerçin 
Vakfın İkametgahı: Sivas 
Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve Nosu : Sivas 2. Asliye Hu-

kuk Mahkemesinin 18/9/1998 gün, E: 1997/619 K: 1998/483 sayılı karan. 
Vakfın Amacı: Sivas Merkez ve İlçelerinde kurulmuş ve kurulacak olan Organize Sanayi 

ve Küçük Sanayi Sitesi planlamak, kurmak, yaptırmak, kurulmuş olanlara her türlü maddi ve ma-
nevi yardımda bulunmak, buralarda faaliyette bulunan işletmelere yardımcı olmak, çalışan usta, 
kalfa ve çıraklann günün teknolojisine göre eğitim ve öğretimlerini sağlamak, bilgi ve teknik se-
viyelerini yükseltmek, Sanayi ve Ticarette ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak, fizibilite 
yapıp projeler üretip sanayinin ihtiyacına sunmak, Tahsil yapan öğrencilere maddi sahalarda yar-
dım etmek, yaşlı ve yoksullara hastalara yardımda bulunmak, kurulacak sitelerin manevi ihtiyaç-
lannın karşılanması için çalışmalar yapmak, Kültür sanat ve medeniyetin yaşamasına ve yayılma-
sına hizmet etmek, geleceğimizin teminatı olan insanlanmızın inançlı, vatansever, kültürlü, ilmi 
ve teknik seviyesi yüksek bir şahsiyet olmalannı sağlamak ve onlara katkıda bulunmaktır. 

Vakfın Mal Varlığı: Sivas İli, KadıBurhanettin Mahallesi, pafta 255, ada 1955, parsel 2'de 
kayıtlı bulunan 7450 m2 arsanın 1425/2400 paylı hissesi ile bu arsa üzerinde yapılı bulunan 1300 
m2 taban alanlı cami ve çarşı inşaatı, 500.000.000,-TL. - Nakit. 

Vakfın Organlan : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kunılu. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. madde-

si gereğince ilan olunur. 35997/1-1 
• 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
İLANEN TEBLİGAT 

1918 Sayılı Yasaya Muhalefetten sanık Nazif oğlu Emine'den olma 1958 Doğumlu Kon-
ya Karatay Obruk Köyü nüfusuna kayıtlı Servet Babacan hakkında Ankara 1. Asliye Ceza Mah-
kemesinin 27/10/1998 Tarihli E: 1992/280, K: 1998/1116 Sayılı kesinleşmiş karan ile hükmolu-
nan 1.166.000,-TL. para cezası ile 145.000,-TL. vekalet ücretinin toplamı 1.311.000,-TL.'nin 
tahsili için Başmüdürlüğümüzce tanzim edilen 24/11/1998 Tarihli ve 7279 Sayılı ödeme emri, 
mahkeme karanndaki Şekerfuruş Mah. Şimşir Sokak Polat Apt. 3/2 KONYA adreste ikamet etme-
diğinden adı geçene tebliğ edilememiştir. 

Başmüdürlüğümüzce sanığın başka adresi bilinmediğinden söz konusu ödeme emrinin bu 
ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçen sanığa Tebliğ Kanunu 
gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 35998/1-1 

• 
Altındağ Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden : 
Aşağıda ada/parsel numarası yazılı olan gayrimenkullere ait plan-cetvel değişikliği Mü-

dürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır. 
Ada Parsel 

20822 1 

20825 3 35996/1-1 
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İller Bankası Genel Müdürlüğünden : 
İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA 

Aşağıda belirtilmiş bulunan müteahhitler 1 (bir) yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 
geçici olarak yasaklanmıştır. 

1 - Ankara Ticaret Odasına, Ticaret Sicil No. 49634 ve Oda Sicil No, 3/3425 ile kayıtlı 
bulunan İpar İnş. İhr.Tic. ve San.Ltd.Şti, 

2 - Ankara Ticaret Odasına, Ticaret Sicil No. 46586 ve Oda Sicil No, 3/7455 ile kayıtlı 
bulunan Atilla Altaylı, 

3 - Ankara Ticaret Odasına, Ticaret Sicil No. 61006 ve Oda Sicil No, 3/9004 ile kayıtlı 
bulunan Fikret Çetinkaya, 

4 - Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına, Ticaret Sicil No. 26997 ve Oda Sicil No, 
01/28978 ile kayıtlı bulunan Coşkun İnşaat Turizm ve Tic.Ltd.Şti. 

5 - Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına, Ticaret Sicil No. 21641 ve Oda Sicil No, 
01/23525 ile kayıtlı bulunan Hal-Fet İnş. Turizm Tic.ve San.Ltd.Şti. 

6 - Ankara Ticaret Odasına, Ticaret Sicil No. 132621 ve Oda Sicil No. 55/686 île kayıt-
lı Dağlıoğlu İnş.Taah. Ahşap San. ve Tic.Ltd.Şti. 

İlan olunur. • 362/1-1 
Altındağ Belediyesi İmar Müdürlüğünden : 
Aşağıda ada-parsel numaralan yazılı gayrimenkullere ait parselasyon plan değişikliği Mü-

dürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 
Ada Parsel 

4619 2-8-9 
4623 7 
22754 1-3-4 # 360/1-1 

Etimesgut Belediyesi İmar işleri Müdürlüğünden : 
Etimesgut Belediye Meclisinin 6/11/1998 gün ve 112 sayılı karan ile uygun görülerek, Bü-

yükşehir Belediye Başkanlığınca 23/12/1998 tarihli yazı ekinde onanan 30 Ağustos Mahallesi 
45618 ada 16 sayüı parselle ilgüi imar planı değişikliği 7/1/1999 tarihinde Müdürlüğümüz ilan pa-
nosuna askıya çıkanlmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. # 359/1-1 

Eti Bor Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünce yapılan Fabrika Giriş Tesisleri-

nin düzenlenmesi, BAP Müdürlüğü Bakım Atölyesi tadilatı ve Boraks Fabrikası cephe tadilatı iş 
ihalesini kazanan ancak sipariş ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmeyen Tuzcuoğlu Metal San. 
ve Tic.-Cesur Gel/Balıkesir (Yeni Sanayi Sitesi, N: 43/2-77 Balıkesir) firmasının 1 yıl süre ile İha-
le Yasağı Listesine alınmasına karar verilmiştir. 

İlan olunur. 357/1-1 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikalan İşletme Müdürlüğünce yapılan 9 kalem hurda malzeme-
nin satışı işinin ihalesinde 8 kalem malzemenin ihalesini kazanan ve 15/5/1998 tarihinde İşletme-
den kantar dışı alıma (hırsızlık) teşebbüs eden Cankurt Nakliyat-İlkkan Cankurt/Bandırma (İhsa-
niye Mah. 45.Sok. No: 5/3 Bandırma) firmasının 1 yıl süre ile İhale Yasağı Listesine alınmasına 
karar verilmiştir. 

İlan olunur. 356/1-1 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikalan İşletme Müdürlüğünce yapılan İşletme personelinin 8 

otobüsle taşınması işi ihalesinde ihaleyi kazanan ve 10/6/1998 tarihli dilekçe ile ihaleden ve temi-
nattan vazgeçtiğini belirten Uz Tur/Bursa (Kıbns Şehitleri Cad. Santral Garaj No: 62/202 Bursa) 
firması ile aynı ihalede ikinci sırada yer alan ve 2/7/1998 tarihili dilekçe ile fiyat artışlan nedeniy-
le açık eksiltmede verdiği teklif fiyatından taşıma yapamayacağını bildiren Bahar Tur-Ali Ba-
har/istanbul (Ali Galip Cad. No: 5 Yazıcı İş Hanı K: 1, D: 10 Gaziosmanpaşa/İstanbul) firmasının 
1 yıl süre ile İhale Yasağı Listesine alınmalanna karar verilmiştir. 

İlan olunur. 355/1-1 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikalan İşletme Müdürlüğünce yapılan Ürün Amban Tevsii İn-

şaatı işi ihalesinde sahte banka teminat mektubu veren Metsin İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi ve 
Tur.Ltd.Şti./Ankara (Aziziye Mah. Vali Dr. Reşit Sok. No: 5/6 Çankaya/Ankara) firmasının 1 yıl 
süre ile ihale Yasağı Listesine alınmasına karar verilmiştir. 

İlan olunur. 354/1-1 
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Eti Bor Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları işletme Müdürlüğünce yapüan Sülfürik Asit Fabrikasın-

da bulunan 6 (altı) adet Kuru Elektro Filtrelerin saçlarının yenilenmesi, kaplama yapılması ve izo-
lasyonu işi ihalesini kazanan ancak sipariş ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmeyen Yapı İnşa-
at-Mustafa Kılıç/Balıkesir (Atatürk Mah. Saatçioğlu Sok. No: 17/1 Balıkesir) firmasının 1 yıl sü-
re ile İhale Yasağı Listesine alınmasına karar verilmiştir. 

İlan olunur. • 353/1-1 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden : 
Mazeretsiz ve kesintisiz olarak 10 günden fazla görevine gelmemesi sebebiyle 657 sayılı 

Kanunun 94. maddesinin 2.fıkrası ve Sandığımız Personel Yönetmeliği'nin 91 .maddesinin (b) 
bendi uyarınca müstafi addedilerek 1/10/1998 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmakla 
birlikte, kesintisiz 10 gün göreve gelmediği 8/10/1998 - 19/11/1998 tarihlerinden önce de muhte-
lif tarihlerde tekerrür eden, toplam 16 günlük devamsızlığının bulunduğu, bilahare bu sürenin 20 
günü de geçecek izahı mümkün olmayan sürelere baliğ olduğu tespit edildiğinden, Sandığımız 
Yüksek Disiplin Kurulunun 16/12/1998 gün ve 1998/9 nolu kararıyla; Personel Yönetmeliğinin 
82. maddesinin (E) bendinin (d) alt bendi uyannca "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezasıyla 
tecziye edilmesinin gerektiği belirtilip 7 gün içerisinde savunmasının alınmasına karar verilen an-
cak, ikametinde bulunamaması nedeniyle savunma istem yazısına ait tebligat işlemi yapılamayan 
Kahraman oğlu, 1/1/1962 doğumlu, Tunceli-Mazgirt, Cilt No: 066/01, Sıra No: 35, Aile Sıra No: 
15'de nüfusa kayıtlı olup, Taşay Mahallesi No: 65/1 Tokat Köy Beykoz/İstanbul'da muhkim Ali 
Demir'e, 7201 sayılı Kanunun 28-29 uncu maddelerine göre durumu ilanen tebliğ olunur. 

• 350/1-1 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda yazüı kişinin bir yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 84. Maddesine gö-

re Resmi Gazete'nin yayım tarihinden itibaren Devlet İhalelerine katılması yasaklanmıştır. 
1 - Abdullah oğlu, 1971 doğumlu, İbrahim Ünal 
İlan olunur. # 345/1-1 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 

İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA KARARI 
Kurbağalıdere Kargaderesi kolu ıslahı inşaatı işi AYKOME'nin 29/1/1997 tarih ve 97/01 

sayılı karan ile ASSAŞ İnş. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edildiği ancak müteahhid firma 
süresi içinde şartname ve sözleşmede belirtilen hükümleri yerine getirmediğinden 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu'nun 84. Maddesine göre Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 3/10052 oda sicil nu-
maralı ASSAŞ Anş.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.'nin yasaklama karannın Resmi Gazete'de yayım-
landığı tarihten itibaren 6 ay süreyle tüm Devlet İhalelerine katılmasının yasaklanmasına İstanbul 
Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 3391 sayılı ve 10/12/1998 tarihli toplantısında karar verildi. 

Bu Karar Yayımlandığı Tarihten İtibaren Yürürlüğe Girer. 
İlan olunur. # 342/1-1 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sa-

yılı Kanunun 3747 sayılı Kanunla değişik 26. maddesi uyannca Daimi statüde Profesör alınacak-
tır. 

İlgililerin başvurduğu Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine 
özgeçmişim, doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıflan, yönettiği 
doktora çalışmalannı, Üniversiteye katkılannı kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleye-
rek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze başvurmalan gerekmektedir. 

Duyurulur. 
Başvuru Adresi: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Göztepe Kampüsü Kadıköy - İst. 
Tel: 338 25 37 - 338 02 27 
Atatürk Eğitimi Fakültesi 
Bölümü - Anabilim - Anasanat Dalı Kadro Ünvanı Adedi 
Güzel Sanatlar Eğ.-Resim - İş Eğitimi Profesör 1 
Türkçe Eğ.-Türkçe Eğitimi Profesör 1 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bölümü - Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi 
İktisat - İktisat Teorisi Profesör 1 

351/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından : 

555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Coğrafi İşaretlerin 

Korunmasına İlişkin Tescil Talebi ilanları; 

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, mahreç işaret adı ve teknik 
özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 
sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgilile-
rin "Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 
nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nez-
dınde itirazda bulunur." Hükmüne amir olan Kararnamenin 11 inci maddesinin 1 ıncı fıkrasına uy-
gun olarak ilan edilmektedir. 

Tescil edilecek coğrafi işaret yine aynı Kararname'nin 20 nci maddesi gereğince; başkala-
rının aynı ürünü üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri Eskişehir Sanayi 
Odasında konu ile ilgili meslek komitesinin alacağı kararlar doğrultusunda Odanın kadrolu eks-
perleri veya gerekli durumlarda dışarıda temin edilecek konunun eksperleri ile yapılacaktır. 

Denetimin kapsam : Üretim aşaması, ürünün yan mamulü ile mamulü aşamalannda yapı-
lır. 

MENŞE İŞARET İLAN FORMU 

Başvuru Tarihi: 27.10.1997 

Başvuru No : C97/002 

Başvuru sahibi: Eskişehir Sanayi Odası 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 26110 - Eskişehir 

Ürünü : Lületaşı 

Çeşidi : Mahreç İşareti 

Menşe Adı 

ESKİŞEHİR LÜLETAŞI 

Eskişehir Lületaşının Üretim Alanı: Eskişehir il sınırlan 

Eskişehir Lületaşının ayırt edici teknik özelliği: 

Bilimsel adı spiolit olan Lületaşı genellikle beyaz ve ender olarak da kurşuni renkte göze-
nekli ve az yapışkan bir mineral türüdür. 

Fiziksel ve Teknik Özellikleri: 

- Kimyasal formülü (2Mg02 3 S: 02,2H20) - Hafif ve gözenekli bir yapı 

- Absorbsiyon özelliği var. (Nikotin ve su emer) 

- Ateşe dayanıklıdır, sadece rengi değişir 

- Yere düştüğü zaman kınlmaz. 

- Su da kolay dağılır. 

- Sertlik derecesi cetvelinde 2-2,5 numaradadır. 

- Yedi ana cinse aynlmaktadır. Ayrım yapmak ciddi uzmanlık işidir. Ayrım yapmak için; 
Büyüklük, ağırlık, renk, kusurluluk, gözenekler, damar yapısı kıstastan göz önünde bulundurul-
malıdır. 

Cinsleri; Sıramalı, Birimbirlik, Pamuklu, Daneli, Orta, Dökme, Cılız, 
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- Sıramalı : Pipo yapımında 

- Birimbirlik : biblo, pipo yapımında 

- Pamuklu : Pipo imalinde 

- Daneli : küçük pipo ve kadın piposu ve benzeri eşya imalatında, 

- Orta : Kolye, bilezik ve benzeri eşya ile sigara ağızlığı yapımın-
da ve nikotini emmesi için başka maddelerden yapılan pipoların içine yerleştirilir. 

- Dökme : Teşbih ve benzeri eşya yapılmakta, yalıtım maddesi ola-
rak sanayide kullanılmaktadır. 

- Cılız : Sigara ağızlığı, kolye ve benzeri küçük parça eşya yapı-
mında kullanılmaktadır. Toz haline getirilerek pipo ve benzeri eşyaların yapımında ve nikotin emi-
ci astar olarak kullanılmaktadır. 

Yan mamul Duruma Getirilişi : Yan mamul durumuna getirilme işlemleri maden bölge-
lerinde ve Eskişehir'deki atölyelerde yapılmaktadır. Taşlann ocaktan çıkanlışı ile işlemlerin yapıl-
ması arasında ıslaklığım yitirecek sertleşmeye yol açacak süre geçmişse, taşlar su içine konularak 
gerekli yumuşaklığı alması sağlanır. 

Yan mamul duruma getirilişi sırasında girişilen işlemler; 

Çırpma : Taşın ekonomik değerini saptamak amacıyla yapılır. 

Saykal : Taşın yabancı maddelerden temizlenmesidir. 

Kabasının Alınması : Saykal durumundaki lületaşımn elverişli olmayan kısım-
larının yontularak temizlenmesi veya gerekli ise parçalanmasıdır. 

Anş : Keskin anş bıçağı ile taş yüzeyi düzeltilir. Girintiler işa-
retlenir. 

Perdah : Taşın, bıçak kullanılarak daha ince bir şekilde düzeltilme-
sidir. 

Tandırlama : Odalardaki raflarda 45° nin üzerinde kurutulmasıdır. Bu 
işlem güneş ışığında yapılırsa sergileme adı ile anılmaktadır. 

Islak Aba : Tandırlanmış kuru taşlar, ıslak abalarla ovularak üzerin-
deki izler kaybedilerek parlatılır. 

Ovma : Islak aba işleminden sonra kurutulan taşlar, ince yumuşak 
kumaşla ovularak düzeltilir. 

Yağlı Aba : Ovma işleminde kullanılan kumaşa balmumu (kuru Aba) 
sürülerek taşlar ovulur. (Balmumu taş üzerine sürülerek kuru aba ile de yapılan bu işleme kuru Aba 
işlemide denilmektedir.) 

Parlatma : Yağlı Aba işleminden sonra, kuru ve yumuşak, yünlü bir 
kumaş veya bezle parlatılmaktadır. 

Tasnif ve Sandıklanması: Cins ve türlerine göre tasnif edilen taşlar pamuk veya pelür ka-
ğıtlara sarılarak sandıklanır. 

Bu işlemlerden geçen taşlar sürekli kontrol edilerek kusurlu olanlar bir önceki işleme gön-
derilmektedir. 474/1-1 
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6 OCAK 1999 GÜNÜ SAAT 15:00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARİ 

BÜLTEN NO: 1999/3 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 
1 ABD DOLARI 315,439 316,960 315,218 317,435 
1 AVUSTRALYA DOLARI 196,592 197,878 195,688 199,065 
1 DANİMARKA KRONU 49,716 49,961 49,681 50,076 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 524,459 527,200 524,092 527,991 
1 İSVİÇRE FRANGI 229,291 230,768 228,947 231,114 
1 İSVEÇ KRONU 39,571 39,983 39,543 40,075 
1 JAPON YENİ 2,814 2,833 2,804 2 ,844 
1 KANADA DOLARI 209,448 210,395 208,673 211,195 
1 KUVEYT DİNARI 1,036,922 1,050,580 1,021,368 1,066,339 
1 NORVEÇ KRONU 42,323 42,608 42,293 42,706 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 84,357 84,509 83,724 85,143 
1 EURO 370,483 372,270 
1 ALMAN MARKI 189,425 190,339 1 8 9 , 2 % 190,567 
1 BELÇİKA FRANGI 9,184 9,228 9 ,170 9,242 
1 LÜKSEMBURG FRANGI 9,184 9,228 9,115 9,297 
1 İSPANYOL PEZETASI 2 ,226 2,237 2,221 2,242 
1 FRANSIZ FRANGI 56,480 56,752 56,395 56,837 
1 İRLANDA LİRASI 470,416 472,685 467,594 475,521 
100 İTALYAN LİRETİ 19,134 19,226 19,077 19,299 
1 HOLLANDA FLORİNİ 168,118 168,929 167,866 169,182 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 26,924 27 ,054 26 ,884 27,095 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1,848 1,857 1,834 1,871 
1 FİN MARKKASI 62,310 62,611 62,266 62,755 
1 BULGAR LEVASI İl IÛS 
1 İRAN RİYALİ 56 85 
1 ROMEN LEYİ 25 38 
1 SURİYE LİRASI 3,205 4,808 
1 ÜRDÜN DİNARI 400,291 451,392 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 71,431 75,095 
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,099 1,146 

ÇAPRAZ KURLAR 
1 ABD DOLARI 1 6018 AVUSTRALYA DOLARI 
1 ABD DOLARİ .6 3442 DANİMARKA KRONU 
1 ABD DOLARI 1 3735 İSVİÇRE FRANGI 
1 ABD DOLARI 7 9273 İSVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI 111 89 JAPON YENİ 
1 ABD DOLARI 1 5065 KANADA DOLARI 
1 ABD DOLARI 7.4390 NORVEÇ KRONU 
1 ABD DOLARI 3 7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 EURO 1 1745 ABD DOLARI 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1 6633 ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 3 3146 ABD DOLARI 

EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 
1 95583 ALMAN MARKI 
40 3399 BELÇlKA FRANGI 
40 3399 LUKSEMBURG FRANGI 
166 386 İSPANYOL PEZETASI 
6 55957 FRANSİZ FRANGI 

1 EURO 0 787564 İRLANDA LİRASI 

BİLGİ İÇİN, 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 

1936 27 İTALYAN LİRETİ 
2 2037] HOLLANDA FLORİNİ 
13 7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
200 482 PORTEKİZ ESKUDOSU 
5 94573 FİN MARKKASI 

1 4131 
447,896 

ABD DOLARI 
TURK LİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANCASı 'NCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLAM1A SENET-
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 07-01-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI-
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

1- ÜZERINDE FAIZ KUPONU BULUNMAYıP ıSKONTOLU OLARAK HAZINE IHALESI ILE 
ALıNAN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERININ DEĞERLERI AŞAĞıDADıR. 
(T:DEVLET IÇ BORÇLANMA TAHVILI, B:HAZINE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 

TARIHI TANıM GÜN SAYıSı (100.000.-TL ÜZERINDEN) 

13-01-1999 4BS 6 96.424 
03-02-1999 6BS 27 91.941 
17-03-1999 6BS 69 83.852 
28-04-1999 7BS 111 76.390 
21-07-1999 98 195 65.120 
27-01-1999 9BS 20 92.399 
17-02-1999 9BS 41 88.559 
10-03-1999 9BS 62 84.889 
14-04-1999 9BS 97 79.012 
12-05-1999 9BS 125 74.065 
06-10-1999 10B 272 54.834 
17-02-1999 11BS 41 90.074 
22-04-1999 11BS 105 77.637 
17-11-1999 12T 314 50.037 
24-11-1999 12T 321 49.290 
15-12-1999 12T 342 47.134 
17-03-1999 12TS 69 84.930 
23-03-1999 12TS 75 82.769 
07-04-1999 12TS 90 80.742 
05-05-1999 12TS 118 75.996 
12-05-1999 12TS 125 75.653 
02-06-1999 12TS 146 71.437 
16-06-1999 12TS 160 68.052 
28-07-1999 12TS 202 62.068 
22-09-1999 IZTS 258 55.936 
09-02-2000 ı4T 398 41.970 
05-05-1999 7BKV 118 77.319 

HALKA ARZ YÖNTEMI ILE SATıLAN BONO VE TAHVILLER 

VADE 
TARIHI 

06-08-1999 
06-08-1999 
06-08-1999 

TANıM 

12Hı 
12H1A 
12H1K 

KUPON 
FAIZ ORANı 

TÜFE*20 
TÜFE»20 
TÜFE«20 

KUPON DAHIL BUGUNKU DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERINDEN) 

123.534 
62.819 
60.715 

2- VADELERI YUKARıDAKI TARIHLERLE AYNı OLMAYAN FAKAT YUKARıDAKI TARIHLER 
ARASıNDA GELEN, ÜZERINDE FAIZ KUPONU BULUNMAYıP ıSKONTOLU OLARAK ALıNAN 
DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERINDE VADE TARIHI OLARAK LISTEDE YER ALAN BIR 
SONRAKI TARIH ESAS ALıNıR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞIŞKEN FAIZLI DEVLET TAHVILLERININ DEĞERLERI 
AŞAĞıDADıR. (BU KıYMETLER, KAMU KURUMLARıNıN YAPACAKLARı IHALE VE SÖZLEŞ-
MELERDE VE HAZINE'CE SATıLAN MILLI EMLAK BEDELLERININ ÖDENMESINDE 
NOMINAL DEĞERLERI ÜZERINDEN KABUL EDILIR.) 
VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000.-TL ÜZERINDEN) 

01-07-1999 
22-01-1999 
22-01-1999 
22-01-1999 
15-02-1999 

60T12-D 
12T1 
12T1A 
12T1K 
12T-0Z 

7.67 
TÜFE*18.90 
TÜFE*18.90 
TÜFE*J8.90 
TEFE 

101.485 
197.158 
96.170 

100.988 
137.529 



7 Ocgfc 1999 - Sayı: 23576 RESMÎ GAZETE Sayfa: 93 

TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANK ASı'MCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLUMA SENET-
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 07-01-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI-
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNÜJ DEĞER 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000.-TL ÜZERINDEN 1 

24-02-1999 12T1 TÜFE*30. ,95 194.988 
24-02-1999 12T1A TÜFE*30. 95 89.695 
24-02-1999 12T1K TÜFE»30. .95 105.293 
26-02-1999 12T-0Z TEFE 134.375 
05-03-1999 24T4 TÜFE*Z5 103.626 
18-03-1999 12T-0Z TEFE 128.775 
24-03-1999 12T-0Z TEFE 127.119 
25-03-1999 12T-0Z TEFE 126.844 
25-03-1999 12T1 TÜFE*24 171.719 
25-03-1999 12T1A TÜFE*24 84.445 
25-05-1999 1ZT1K TÜFE*24 87.274 
02-04-1999 24T4 TÜFE*24 96.875 
08-04-1999 12T-0Z TEFE 123.027 
09-04-1999 12T-0Z TEFE 122.757 
09-04-1999 24T4 TÜFE*2Z 114.008 
21-04-1999 1ZT1 TÜFE«19 154.393 
21-04-1999 12T1A TÜFE*19 79.712 
21-04-1999 12T1K TÜFE»19 74.681 
24-04-1999 12T-0Z TEFE 118.737 
25-04-1999 12T-0Z TEFE 118.472 
02-05-1999 24T4 TÜFE*2Z 107.545 
06-05-1999 12T-0Z TEFE 115.580 
07-05-1999 24T4 TÜFE*25 107.556 
14-05-1999 24T4 TÜFE*29.9S 107.855 
26-05-1999 12T1 TÜFE*23 146.046 
26-05-1999 12T1A TÜFE*23 73.820 
26-05-1999 12T1K TÜFE*23 72.226 
31-05-1999 1ZT-0Z TEFE 109.186 
03-06-1999 12T-0Z TEFE 108.437 
04-06-1999 24T4 TÜFE*32 102.726 
05-06-1999 12T-0Z TEFE 107.939 
16-06-1999 12TL TÜFE*25 142.040 
16-06-1999 12T1A TÜFE*25 70.444 
16-06-1999 12T1K TÜFE*25 71.596 
18-06-1999 24T4 TÜFE*32 121.766 
03-07-1999 12T-0Z TEFE 101.183 
11-07-1999 6OT-OZ TEFE+6 105.641 
28-07-1999 ızrı TÜFE*23 128.992 
28-07-1999 12T1A TÜFE*23 64.103 
28-07-1999 12T1K TÜFE*23 64.889 
18-08-1999 1ZT1 TÜFE*30 130.330 
18-08-1999 12T1A TÜFE*30 61.150 
18-08-1999 1ZT1K TÜFE*30 69.180 
20-08-1999 12T-0Z TEFE 90.539 
27-08-1999 12T4 TÜFE* 5.50 98.162 
23-09-1999 12T-0Z TEFE 83.744 
29-09-1999 1ZT1 TÜFE*30 118.666 
29-09-1999 12T1A TÜFE*30 55.688 
29-09-1999 1ZT1K TÜFE*30 62.978 
02-10-1999 1ZT1 TÜFE*10 96.680 
02-10-1999 12T1A TÜFE*10 55.320 
02-10-1999 12T1K TÜFE*10 41.360 
05-10-1999 1ZT1 TÜFE*10 96.082 
05-10-1999 1ZT1A TÜFE*10 54.955 
05-10-1999 12T1K TÜFE*10 41,127 
23-10-1999 1ZT1 TÜFE*10 92.570 
23-10-1999 1ZT1A TÜFE*10 52.826 
23-10-1999 12T1K TUFE*10 39.744 
30-10-1999 1ZT-0Z TEFE 77.029 
30-10-1999 12T1 TÜFE*10 91.239 
30-10-1999 12T1A TÜFE*10 52.026 
30-10-1999 1ZT1K TÜFE*10 39.213 
02-11-1999 12T1 TÜFE*10 87.785 
02-11-1999 12T1A TÜFE*10 51.687 
OZ-11-1999 12T1K TÜFE*10 36.098 
05-11-1999 12T1 TÜF£*10 87.242 
05-11-1999 12T1A TÜFE*10 51.352 
05-1.1-1999 1ZT1K TÜFE*10 35.890 
06-11-1999 12T-0Z TEFE 75.834 
18-11-1999 12T-0Z TEFE 73.842 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı1NCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENET-
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 07-01-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI-
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜMÜI DEĞER 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000.-TL ÜZERINDEN) 

23-11-1999 1ZT1 TÜFE*10 84.053 
23-11-1999 12T1A TÜFE*10 49.396 
23-11-1999 12T1K TÜFE»10 34.657 
25-11-1999 12T-0Z TEFE 72.710 
26-11-1999 1ZT-0Z TEFE 72.550 
26-11-1999 12T1 TÜFE*10 83.534 
26-11-1999 12T1A TÜFE«10 49.079 
26-11-1999 12T1K TI)FE*10 34.455 
26-11-1999 24T4 TUFE*26 97.780 
02-12-1999 12T1 TÜFE»10 81.626 
02-12-1999 12T1A TÜFE*10 48.454 
02-12-1999 12T1K TÜFE*10 33.172 
04-12-1999 12T1 TÜFE«10 81.289 
04-12-1999 12T1A TÜFE»10 48.248 
04-12-1999 12T1K TÜFE*10 33.041 
07-12-1999 12T1 TÜFE»10 80.787 
07-12-1999 12T1A TÜFE*10 47.941 
07-12-1999 12T1K TÜFE*10 32.846 
16-12-1999 12T-0Z TEFE 69.449 
24-12-1999 23T4 TÜFE»32 98.181 
24-12-1999 24T4 TÜFE»32 94.334 
29-12-1999 12T-OZ TEFE 67.529 
30-12-1999 12T-0Z TEFE 67.386 
01-01-2000 12T-OZ TEFE 68.545 
01-01-2000 6ÛT-0Z TEFE+6 73.939 
31-03-2000 24T-0Z TEFE 97.059 
07-04-2000 6OT-OZ TEFE*1.15 109.364 
01-01-2001 60T-0Z TEFE+6 59.227 
01-09-2001 36T-0Z TEFE+6 65.169 
01-01-2002 60T-0Z TEFE+6 47.540 
01-01-2003 6ÛT-0Z TEFE+6 47.809 
01-01-2004 6OT-OZ TEFE+6 47.467 
07-04-2005 120T-0Z TEFE»1.15 91.402 
06-01-2001 24T4 22.00 96.499 

4- T.C. BAŞBAKANLıK, HAZINE MÜSTEŞARLıĞıNCA IHRAÇ 
EDILEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERI 

VADE 
TARIHI TANıM 

BUGÜMÜI DEĞER 
(1 ABO DOLARı KARŞıLıĞı 1 

27-08-1999 
09-09-1999 
25-09-1999 
26-10-1999 
15-11-1999 
05-01-2000 

12T401 
12H401 
36T201 
12H401 
36T201 
12T401 

316.410 
313.158 
323.047 
317.310 
319.060 
324.590 

VADE 
TARIHI 

15-02-1999 
18-06-1999 
23-06-1999 
18-11-1999 

VADE 
TARIHI 

13-04-1999 

VADE 
TARIHI 

14-04-1999 

TANıM 

6B16 
6B16 
6B16 
36T216 

TANıM 

6B17 

TANıM 

6B1B 

BUGUNKU DEĞER 
<1 ALMAN MARKı KARŞıLıĞı ) 

192.858 
189.752 
189.636 
196.320 

BUGÜM(Ü DEĞER 
(1 FRANSıZ FRANGı KARŞıLıĞı) 

57.019 

BUGÜMCÜ DEĞER 
(1 HOLLANDA FLORINI KARŞıLıĞı) 

169.705 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BAıKASı'NCA BELIRLENEN DEVLET IÇ BORÇLAMıA SENET-
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 07-01-1999 TARIHINDEKI GÖSTERSE NITELI-
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

S- T.C. BAŞBAKANLıK. KAMU ORTAKLıĞı IDARESI BAŞKANLıĞıNCA IHRAÇ 
EDILEN SELIR ORTAKLıĞı SENETLERI 

OTOYOL SENETLERI 

VADE 
TARIHI TANıM 

BUGUMCU DEĞER 
ıı ABD DOLARı KARŞıLıĞı) 

31-01-1999 OG 314.006 
01-03-1999 OG 312.293 
31-03-1999 OG 310.640 
01-05-1999 06 308.749 
01-09-1999 06 301.842 
30-09-1999 OG 300.258 
31-03-2000 OG 290.456 

6- T.C. BAŞBAKANLıK, ÖZELLEŞTIRME IOARESI BAŞKANLıĞıNCA 
IHRAÇ EDILEN ÖZELLEŞTIRME TAHVILLERI 

VADE KUPON KUPON DAHIL BUGÜNÜ! DEĞER 
TARIHI TANıM FAIZ ORANı 1100.000.-TL ÜZERINDEN) 

12-10-1999 120T-D 125.37 129.302 
12-10-1999 240T-D 125.37 129.882 
07-12-1999 120T-D 73.34 106.228 
16-12-1999 120T-D 137.96 108.693 
17-02-2000 240T-D 94.51 183.893 

7- YUKARıDAKI MADDELERDE BELIRTILENLER DıŞıNDA KALAN DEVLET IÇ BORÇLAFMA 
SENETLERI NOMINAL DEĞERLERI ÜZERINDEN DEĞERLENDIRILECEKTIR. 

DÜZELTME 

T.C. BAŞBAKANLıK, HAZINE MÜSTEŞARLıĞı'NCA IHRAÇ EDILEN 01.01.2004/60T-0Z 

TANıMLı DEVLET TAHVILININ DEĞERLERI AŞAĞıDA BELIRTILMIŞTIR. 

VADE KUPON KUPON DAHIL 8UGÜNKÜ DEĞER 

TARIH TARIHI TANıM FAIZ ORANı (100.000.-TL ÜZERINDEN) 

01.01.99 01.01.2004 60T-0Z TEFE+6 42.520 

02.01.99 01.01.2004 6OT-OZ TEFE+6 42.618 

03.01.99 01.01.2004 60T-0Z TEFE+6 42.717 

04.01.99 01.01.2004 60T-0Z TEFE+6 42.817 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair İşlem 
— Bakanlar Kurulu'nun Teşkili İçin Görevlendirilen Muğla Milletvekili Yalım 

EREZ'in, Hükümeti Kurma Görevini İade Etmesine Dair Tezkere 1 

Milletlerarası Andlaşma 
98/12219 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükü-

meti Arasında İmzalanan "Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per-
soneline Verilecek Fizyolojik Eğitim ile İlgili Protokol"ün Onaylanma-
sı Hakkında Karar 2 

Yönetmelikler 
— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvalan Yönetmeliği 20 
— Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği 51 

Tebliğ 
— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları 

Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 99-2) 66 

İlânlar 
a - Yargı İlânları 67 
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 69 
c - Çeşitli İlânlar 85 
— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin Giınliik Değerleri 91 

H U K U K Ç U L A R I N D İ K K A T İ N E 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca 4. baskısı işletmemizde yaptırılan 
"Türk Hukuk Lügati" eski ve yeni Türk Hukukunun bütün terimleri yanında İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve Lâtince Hukuk terimlerini de içine alacak şekilde beş ayrı lügat bir 
arada olmak üzere hukukçuların hizmetine sunulmuştur. 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünde basılan bu eser bü-
yük boy, 582 sahife, birinci hamur kağıt ve ciltli olarak hazırlanmış, satış fiyatı KDV da-
hil 2.000.000,- TL. dır. 

istekliler kitabı aşağıdaki şartlarla temin edebilirler: 
— Talep sahipleri Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğünün 

Erguvan Sok. No: 2 06030 Ulus/ANKARA adresindeki satış bürosuna bizzat müracaat 
ederek temin edebilirler. 

— Ayrıca posta ile talep edenlerin Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşlet-
mesi Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdihdeki 30423-2065-
97207 numaralı hesabına taahhütlü posta ücreti dahil 3.000.000,- TL. yatırarak dekontun 
bir suretini Resmi yazı/dilekçe ekinde İşletme Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmekte-
dir. Ödemeli olarak gönderilmçz. 

İlgililere duyurulur. 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 175.000,-TL. 


