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Yönetmelikler 

Maliye Bakanlığından : 

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmelik, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat 

sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmeliğin kapsamına ikmalen, re'sen veya idarece salınan 

ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçlar girer. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, Vergi Usul Kanununun değişik Ek 1 inci maddesinin 

son fıkrasında yer alan yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık Maliye Bakanlığını, 
b) Genel Müdürlük Gelirler Genel Müdürlüğünü, 
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f) Vergi 

c) Kanun 
d) Uzlaşma 
e) Komisyon 

g) Mükellef 

h) Vergi Dairesi 

213 sayılı Vergi Usul Kanununu, 
Tarhiyat sonrası uzlaşmayı, 
İl ve ilçe uzlaşma komisyonlarını, vergi 
dairesi başkanlıkları bünyesinde kurulan 
uzlaşma komisyonlarını, Merkezi Uzlaşma 
Komisyonunu, 
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve Bakanlık 
Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, 
resim ve harçları ve bunlara bağlı fonları, 
Kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek 

veya tüzel kişilerle, sorumluları, müteselsil 
sorumluları, 
Bağlı ve bağımsız Bakanlık Vergi Daireleri ile 
vergi dairesi başkanlıklarını, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Komisyonların Teşkili ve Yetkileri 

Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi 
Madde 5- Vergi Usul Kanununun değişik Ek 1 inci maddesi ile bu Kanunun 

kapsamına giren ve ikmalen, re'sen veya idarece tarh ve tebliğ edilmiş olan vergi, 
resim ve harçlardan hangilerinde uzlaşma yoluna gidilebileceği ve uzlaşma 
komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarının tayini 
hususunda Bakanlık (il özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için 
İçişleri Bakanlığı) yetkili kılınmıştır. 

Bakanlığa tanınan bu yetkiye dayanılarak uzlaşma komisyonlarının 
uzlaşabilecekleri en çok vergi, resim ve harç miktarları genel tebliğler ile belirlenir. 

Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 
Madde 6- Genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlara ilişkin uzlaşma 

taleplerinin incelenmesi için üçer kişilik il ve ilçe uzlaşma komisyonları ile Merkezi 
Uzlaşma Komisyonu kurulur. 

a) İl Uzlaşma Komisyonu : Defterdarın veya tevkil edeceği kişinin 
başkanlığında gelir müdürü ile vergi dairesi müdüründen oluşur. 

b) İlçe Uzlaşma Komisyonu : Müstakil vergi dairesi bulunan ilçelerde, vergi 
dairesi müdürünün başkanlığında müdür tarafından belirlenecek bir müdür 
yardımcısı ve şeften oluşur. Müdür yardımcısı veya şef bulunmaması halinde 
komisyonda,bunların yerine görev yapanlar üye olur. Bağlı vergi dairelerinde 
komisyon malmüdürünün başkanlığında gelir şefi ve memurundan oluşur. 
Gelir şefi bulunmaması halinde yerine gelir şefliği memurlarından birisi üye 
olur. 
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c) Vergi Dairesi Başkanlıklarında Uzlaşma Komisyonu : Vergi dairesi 
başkanının başkanlığında vergi müdürü ve müdür yardımcısından oluşur. 

d) Merkezi Uzlaşma Komisyonu : Mahalli uzlaşma komisyonlarına tanınan 
yetki sınırlarını aşan vergi, resim ve harçlarda uzlaşmak üzere kurulan 
Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı'nın başkanlığında, 
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı ve Gelirler Genel 
Müdürü'nden oluşur. 

Bu komisyonlar üyelerinin tamamının katılmasıyla toplanırlar ve çoğunlukla 
karar verirler. 

Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında 
bulunmamaları halinde, bunlara vekalet edenler komisyonda görev yaparlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uzlaşmanın Yapılması 

Uzlaşma Talebi 
Madde 7- Uzlaşma talebi için mükellefin bizzat veya resmi vekaletini haiz 

vekili vasıtasıyla (Tüzel kişilerle,küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi 
tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcileri vasıtasıyla) ve yazı ile yetkili 
uzlaşma komisyonuna müracaat etmesi gerekmektedir. Uzlaşma talebine ait 
dilekçe, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu il veya ilçede bulunan 
uzlaşma komisyonuna verilir. Bu dilekçenin yetkili uzlaşma komisyonuna taahhütlü 
posta ile gönderilmesi de mümkündür. 

Uzlaşma talebi, ihbarnamede yazılı verginin tamamı için yapılır. Tarhiyat 
sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma talebinde bulunulamaz. 

Sekreterya Hizmetleri 
Madde 8- Uzlaşma komisyonlarının sekreterya hizmetini; illerde defterdarlık 

gelir müdürlükleri, vergi dairesi başkanlıkları ile ilçelerde vergi daireleri yürütür. 
Merkezi Uzlaşma Komisyonunun sekreterya işlemleri Gelirler Genel Müdürlüğünce 
yerine getirilir. 

Uzlaşma Talep Süresi 
Madde 9- Uzlaşma talebinin, vergi ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini 

takip eden günden itibaren 30 gün içinde yapılması şarttır. 

Uzlaşma Talebinin İncelenmesi ve Görüşmelerinin Yapılması 
Madde 1 0 - Uzlaşma komisyonlarına verilen veya posta ile taahhütlü olarak 

gönderilen uzlaşma dilekçeleri üzerine sekreterya, talebi komisyona intikal 
ettirmeden önce: 

a) Talebin uygun şekilde ve süresi içinde yapılıp yapılmadığını, 
b) Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığını, 
inceler. 
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Bu inceleme neticesinde, uzlaşma talebinin süresi içinde ve usulüne uygun 
şekilde yapılmadığının veya komisyonun yetkisi dışında bulunduğunun tespiti 
halinde talep reddedilir. 

Uzlaşma talebinin süresinde ve usulüne uygun şekilde yapıldığının ve 
komisyonun yetkisi içinde bulunduğunun anlaşılması halinde, uzlaşma ile ilgili olarak 
yapılacak görüşmelere bizzat katılması veya resmi vekaletini haiz vekilini 
bulundurması hususu, görüşmenin tarihi yapılacağı yer ve saati komisyon 
sekreteryası tarafından yazı ile ve en az onbeş gün önceden mükellefe bildirilir. 
Mükellefin istemesi halinde onbeş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir 
tarih, uzlaşma günü olarak belirlenebilir. 

Uzlaşma davetiyesi muhatabına Vergi Usul Kanununun tebliğ hükümlerine 
göre tebliğ edilir. Tebliğ tarihini ve imzayı muhtevi alındı uzlaşma dosyasına konulur. 

Mükellefin veya resmi vekaletini haiz vekilinin uzlaşma davetiyesinde 
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine 
başlanır. Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir 
temsilci ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından 
bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma komisyonu toplantısına 
görüşlerini açıklamak üzere katılabilirler. Uzlaşma ile ilgili tutanaklara imza 
atamazlar. 

Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma komisyonu 
durumu üç nüsha düzenlenen tutanakla tespit eder. Bu tutanağın üç nüshası da 
komisyonun başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından imzalanır. 

Bu tutanağın bir nüshası mükellef veya vekiline derhal verilir. Bir nüshası 
gerekli işlem yapılmak üzere üç gün içinde ilgili vergi dairesine gönderilir. Bir 
nüshası da uzlaşma komisyonunda oluşan dosyada saklanır. Tutanağın alt kısmında 
bir yere (Bu tutanağın bir nüshasını uzlaşma komisyonunda /..../ tarihinde 
aldım.) ibaresi ile mükellef veya vekilinin adı ve soyadı yazıldıktan sonra imzası 
karşılığında tebliğ edilerek tebliğ işlemi gerçekleştirilir. 

Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mükellef veya vekilinin uzlaşma 
komisyonunun davetine icabet etmemesi, komisyona geldiği halde uzlaşma 
tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi halinde 
uzlaşma temin edilememiş sayılır.) komisyonca bu husus belirtilmek üzere üç nüsha 
tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası mükellefe verilir. Mükellefin uzlaşma 
davetine icabet etmemesi veya tutanağı almaktan imtina etmesi halinde tutanağın iki 
örneği gereği yapılmak üzere üç gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşmanın temin edilememesi halinde, aynı vergi için yeniden uzlaşma 
talebinde bulunulamaz. 

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde (komisyon teklifinin mükellefçe kabul 
edilmediği durumda) komisyon nihai teklifini tutanağa geçirir. Mükellef, dava açma 
süresinin son günü akşamına kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 



3 Şubat 1999 - Say ı : 23600 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 5 

dilekçe ile vergi dairesine bildirdiği takdirde bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş 
sayılır ve buna göre işlem tesis edilir. 

Uzlaşma Gününün Ertelenmesi 
Madde 11 - Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra komisyonun o gün 

toplanamayacağının anlaşılması halinde yeni bir uzlaşma günü belirlenerek 
mükellefe bildirilir. 

Uzlaşma müzakeresinin belirlenen günde sonuçlandırılamaması veya daha 
ayrıntılı bir inceleme yada araştırma yapılmasını gerektirmesi halinde uzlaşma 
görüşmesi ya aynı gün belirlenen yada sonradan belirlenerek mükellefe bildirilecek 
bir başka tarihe ertelenebilir. Bu durum komisyon başkan ve üyeleri tarafından 
imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak uzlaşma dosyasında saklanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uzlaşmanın Sonuçlan 

Uzlaşmanın Kesinliği 
Madde 12- Uzlaşma vaki olduğu takdirde komisyonların düzenleyecekleri 

uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. 

Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava 
açılamayacağı gibi hiçbir merciye şikayette de bulunulamaz. 

Uzlaşma tutanağının vergi dairesine intikali üzerine tarh ve tebliğ edilmiş olan 
vergi ve ceza, uzlaşılan vergi miktarına göre düzeltilir. 

Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma 
Madde 13- Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef, uzlaşma talep 

ettiği vergi için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği takdirde dava 
açma yoluna gidebilir. 

Mükellef tarafından aynı vergi için uzlaşma talebinden önce dava açılmışsa 
dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince 
incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz 
sayılır. 

Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, uzlaşmaya varılan vergi ve bu 
vergiye göre düzeltilen cezaya karşı dava açamaz. Mükellefin uzlaşma talebinden 
önce dava açmış olması durumunda uzlaşmaya varıldığı hususu ilgili mahkemeye 
bildirilir ve davanın incelenmeksizin reddolunması sağlanır. 

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef, tarh edilen vergiye veya kesilen 
cezaya uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan 
tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi 
nezdinde dava açabilir. Bu takdirde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az 
kalmış ise bu müddet tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. 
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Mükellefin daha önce dava açmış olması ve uzlaşmanın vaki olmaması 
halinde ise vergi dairesince, uzlaşmanın vaki olmadığı vergi mahkemesine bildirilir. 

Uzlaşma ve Cezalarda İndirme 
Madde 14- Yapılan tarhiyata karşı cezada indirim veya uzlaşma 

hükümlerinden sadece birisinden yararlanılabilir. Uzlaşma talebinde bulunan 
mükellef, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini 
beyan ederek adına salınan cezalar hakkında Kanunun 376 ncı maddesinin 
uygulanmasını isteyebilir. 

Ödeme Zamanı 
Madde 15- Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; 

a) Uzlaşma vaki olduğu takdirde buna ilişkin düzenlenen ve tebliğ olunan 
uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce tebliğ 
edilmişse kanuni ödeme zamanlarında, ödeme zamanları kısmen veya 
tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar 
uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde, 

b) Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, Vergi Usul Kanununun 112 ve 368 inci 
maddeleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci 
maddesinin 3 numaralı bendi hükmü çerçevesinde, 
ödenir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Uzlaşma Konusu Yapılabilecek ve Yapılamayacak Cezalar 
Madde 16- Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde 24/6/1994 tarih ve 

4008 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle kaçakçılık suçu cezası kesilen tarhiyata 
ilişkin vergi ve ceza uzlaşma kapsamından çıkarılmış olduğundan 1/1/1995 
tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ait olup kaçakçılık suçu cezası kesilen 
vergi ve cezada uzlaşma yapılmaz. 

Bu tarihten (1/1/1995) önceki dönemlere ilişkin olarak kesilecek kaçakçılık 
cezası ise uzlaşma konusu yapılabilir. 

22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda yapılan 
değişiklikle, 1/1/1999 tarihinden itibaren cezaların uzlaşma kapsamından çıkarılması 
nedeniyle bu tarihten sonraki dönemlere ilişkin olarak yapılacak cezalı tarhiyatlarda 
sadece vergiler uzlaşma konusu yapılabilir, cezalar ise uzlaşılan vergiye göre 
düzeltilir. 

1/1/1995-1/1/1999 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin 
olarak kesilecek kusur ve ağır kusur cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. 
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Geçici Madde 1-1/1/1999 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin 
olarak tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezalarla ilgili uzlaşmalarda bu 
yönetmelikte uygulanacak hüküm bulunmaması halinde daha önce yayımlanan genel 
tebliğlere göre işlem yapılır. 

Yürürlük 
Madde 17- Bu Yönetmelik 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 18-Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Maliye Bakanlığından : 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmelik, 213 sayılı Vergi Usu! Kanununda yer alan tarhiyat 

öncesi uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmeliğin kapsamına, vergi incelemelerine dayanılarak 

salınacak ve Vergi Usul Kanununa göre Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu 
vergi, resim ve harçlar girer. 

Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, Kanunun Ek 11 inci maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen : 
a) Bakanlık 
b) Kurul 

c) Genel Müdürlük 
d) Bölge Müdürlüğü 
e) Kanun 
f) Uzlaşma 
g) Komisyon 

Maliye Bakanlığını, 
Bakanlık Teftiş Kurulunu ve Hesap Uzmanları 
Kurulunu, 
Gelirler Genel Müdürlüğünü, 
Gelirler Bölge Müdürlüğünü, 
213 sayılı Vergi Usul Kanununu , 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayı, 
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonunu, 
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h) Vergi 

ı) Mükellef 

i) Vergi Dairesi 

j) İnceleme 
k) Merkez İnceleme 

Elemanı 

l)Mahalli İnceleme 
Elemanı 

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 
Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili 
olduğu vergi, resim ve harçları ve bunlara 
bağlı fonları, 
Kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek 
veya tüzel kişilerle sorumluları, müteselsil 
sorumluları, 
Bağlı ve Bağımsız Bakanlık Vergi Daireleri ile 
Vergi Dairesi Başkanlıklarını, 
Vergi incelemesini, 

Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve bunların 
muavinleriyle Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer 
Gelirler Kontrolörlerini, 
İlin en büyük mal memurunu, gelir müdürünü,vergi 
denetmeni ve yardımcısını, vergi dairesi müdürünü, 
vergi müdürünü, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonların Teşkili 

Merkez İnceleme Elemanlarınca Yapılacak İncelemelerde Komisyonların 
Teşkili 
Madde 5- Merkez inceleme elemanlarınca, devamlı çalışma yerlerinde 

yapılan incelemeler için kurulacak uzlaşma komisyonu; incelemeyi yapanların kurul 
mensubu merkez inceleme elemanları olması halinde, ilgili Kurul Başkanlıklarınca 
belirlenecek biri başkan olmak üzere üç merkezi inceleme elemanından, incelemeyi 
yapanların Gelirler Genel Müdürlüğü merkez inceleme elemanları olması halinde, 
ilgili genel müdürlükçe tespit edilecek biri başkan olmak üzere üç merkez inceleme 
elemanından oluşur. 

Kurul veya Genel Müdürlük merkez inceleme elamanlarının devamlı inceleme 
yerlerinde Grup Başkanlıklarının bulunması halinde, uzlaşma komisyonlarında görev 
alacak merkezi inceleme elemanlarının belirlenmesi yetkisi bu grup başkanlıklarına 
devredilebilir. 

Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilir. 

Merkez inceleme elemanlarının geçici çalışma yerlerinde yapılan 
incelemelerde ise komisyon; ekip başkanının başkanlığında incelemeyi yapanın 
dışında başkan dahil üç inceleme elemanından oluşur. Komisyonun üç inceleme 
elemanından oluşmasının mümkün olmadığı hallerde komisyon üyeleri, iki inceleme 
elemanı ile ilgili vergi dairesi müdürü (bağlı vergi dairelerinde malmüdürü) veya 
vergi müdüründen teşekkül eder. 
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İncelemeyi yapanın ekip başkanı olması halinde, komisyona bir başka 
merkezi inceleme elemanı seçilir. Komisyon üyelerinden en kıdemli inceleme 
elemanı, komisyon başkanı olur. 

İncelemeyi yapanlar bu maddeye göre teşekkül edecek komisyonlara üye 
olamazlar. Ancak komisyon toplantısına açıklamalarda bulunmak üzere iştirak 
edebilirler. 

Gerektiğinde, ekip başkanı Bakanlıktan (inceleme elemanının mensup olduğu 
Kurul veya Genel Müdürlükten) komisyona katılmak üzere merkezi inceleme elemanı 
talep edebilir. 

Ayrıca, incelemenin bir ekip tarafından yapılması halinde, incelemeyi yapan 
ekip başkanı ve diğer üyeler komisyona üye olamazlar. 

Mahalli İnceleme Elemanlarınca Yapılacak incelemelerde Komisyonların 
Teşkili 
Madde 6- Bölge müdürlüklerine bağlı vergi denetmenlerince yapılan 

incelemelerde uzlaşma komisyonu, bölge müdürlüğünün kurulduğu il merkezinde 
gelirler bölge müdürü veya tevkil edeceği yardımcısının başkanlığında iki vergi 
denetmeninden, diğer iller ile ilçelerde biri başkan olmak üzere üç vergi 
denetmeninden oluşur. Komisyonun başkan ve üyelerini bölge müdürü belirler. 
Komisyon teşkilinde güçlük bulunduğu takdirde vergi dairesi müdürü (bağlı vergi 
dairelerinde malmüdürü) veya gelir müdürü komisyona üye olarak katılabilir. 

İl veya ilçelerde yapılan incelemelerde ihtiyaç duyulması halinde birden fazla 
komisyon kurulabilir. 

İncelemenin bir ekip tarafından yapılması halinde incelemeyi yapan ekibin 
başkan dahil diğer üyeleri uzlaşma komisyonu üyesi olamazlar. Bu durumlarda 
komisyon başkan ve üyeleri bölge müdürlüklerince belirlenir. 

Bölge müdürlüğünün kurulduğu il dışındaki iller ile ilçelerde inceleme raporu 
ile tarhı öngörülen vergi miktarının onmilyar lirayı aşması halinde, komisyona 
gelirler bölge müdürü veya görevlendireceği yardımcılarından biri (herhangi bir 
nedenle bölge müdür yardımcısı katılamayacaksa bölge müdürünün belirleyeceği bir 
vergi denetmeni) başkanlık eder. ( Bu fıkradaki miktarı genel tebliğlerle azaltmaya 
veya yükseltmeye Bakanlık yetkilidir.) 

Bölge müdürlüğüne bağlı olmayan illerdeki vergi denetmenlerince il 
merkezlerinde veya il merkezi dışında (ilçelerde) yapılan incelemelerde komisyon, 
defterdarın başkanlığı altında, defterdarın belirleyeceği bir vergi denetmeni ve ilgili 
vergi dairesi müdüründen oluşur. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacak 
olan üye; gelir müdürü, vergi dairesi müdürü veya bunların yardımcılarının iştiraki ile 
tamamlanır. 

Vergi denetmeni dışında mahalli vergi inceleme elemanlarınca yapılan 
incelemelerde komisyon, defterdarın başkanlığında gelir müdürü ile ilgili vergi dairesi 
müdüründen oluşur. 
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. Defterdar, herhangi bir nedenle komisyon toplantılarına başkanlık edememesi 
halinde yerine başkan olarak, defterdar yardımcısı veya gelir müdürlerinden birisini 
vekil tayin eder. 

İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdürü olması halinde, defterdar ilgili 
vergi dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi müdürünü veya gelir müdürünü 
komisyon üyesi olarak belirler. 

Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilir. 

Vergi dairesi başkanlıklarında; komisyon, vergi dairesi başkanı başkanlığında 
en kıdemli vergi denetmeni, incelemenin bu denetmene ait olması halinde kıdeme 
göre ikinci sırada bulunan vergi denetmeni ve vergi müdüründen oluşur. 
İncelemenin vergi müdürüne ait olması durumunda uzlaşma komisyonuna başkanın 
görevlendireceği bir müdür yardımcısı iştirak eder. 

Bu maddeye göre teşekkül eden komisyonlarda incelemeyi yapan komisyon 
üyesi olamaz. Ancak, açıklamalarda bulunmak üzere uzlaşma komisyonu 
toplantısına iştirak edebilir. 

Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında 
bulunmamaları halinde, bunlara vekalet edenler komisyonda görev yaparlar. 

Uzlaşma talep eden mükellefin istemesi halinde uzlaşma görüşmeleri 
sırasında bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 
sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir. 
Bu kişiler, uzlaşma görüşmelerinde sadece görüş açıklayabilirler. Uzlaşma 
görüşmeleri sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar. 

Bölgesel Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili 
Madde 7- İncelemeyi yapan merkez inceleme elemanının bağlı olduğu ekip 

veya grup başkanının gerek gördüğü hallerde ve talebi üzerine, incelemeyi yapanın 
mensup olduğu Kurul veya Genel Müdürlük, uzlaşmayı bölgesel düzeyde yaptırabilir. 

Bölgesel düzeyde yapılacak uzlaşmalarda, komisyon üyeleri ilgili Kurul veya 
Genel Müdürlükçe belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uzlaşmanın Yapılması 

Uzlaşma Talebi 
Madde 8- Uzlaşma için nezdinde inceleme yapılan kimsenin bizzat veya 

noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla (Tüzel kişiler, küçük ve 
kısıtlılarla, vakıflar ve cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların 
kanuni temsilcileri marifetiyle) ve yazılı olarak incelemeyi yapan elemana veya bağlı 
bulunduğu ekip veya grup başkanlığına başvurması şarttır. 
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Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması ilgili merciye yapılmış 
yazılı başvuru yerine geçer. 

Uzlaşma Talep Süresi 
Madde 9- Nezdinde inceleme yapılan kimseler incelemenin başlangıcından, 

inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her 
zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler. 

Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre inceleme elemanlarınca yapılacak 
uzlaşmaya davet hallerinde ise, davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en geç 
onbeş gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilir. 

Şu kadar ki, incelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine 
üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bu
lunup bulunmadığı sorulmaz ve tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmaya davet edil
mez. 

Uzlaşma Gününün Tespiti 
Madde 10- inceleme elemanı, mükellefin uzlaşma talebi üzerine, yetkili 

uzlaşma komisyonu başkanı ile temas kurarak uzlaşma gününü belirler. Belirlenen 
uzlaşma gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az onbeş gün önce 
mükellefe bildirilir veya inceleme tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde 
onbeş günlük süreye bağlı kalmaksızın daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak 
belirlenebilir. 

Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yapılacak uzlaşmaya davet 
yazılarında uzlaşma günü de mükellefe bildirilir. 

Uzlaşmaya Davet 
Madde 11- Harici bilgilere dayanılarak, mükelleflerin bilgisi dışında yapılan 

incelemelerde, inceleme elemanı herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi 
uzlaşma talebinde bulunmaya davet edebilir. 

Uzlaşmaya davet keyfiyeti ile uzlaşma müzakeresinin yapılacağı yer ve tarih 
muhatabına yazı ile uzlaşma gününden en az onbeş gün önce tebliğ olunur. 

İnceleme raporunun bir örneği davet yazısına eklenir. 

Tebliğ işleminde, posta ile veya memur vasıtasıyla tebliğ usulü uygulanır. 
İnceleme elemanının bizzat tebliğ yapması da mümkündür. 

Uzlaşma Davetine Uyulmaması 
Madde 12- Muhatabın bilinen en son adresine uzlaşmaya davet yazısının 

tebliğ edilememesi veya yazıda bildirilen yer ve tarihte uzlaşma davetine 
uyulmaması hallerinde uzlaşma konusunda başkaca bir işlem yapılmaz. Uzlaşma 
temin edilmemiş sayılır. 

Bu maddenin uygulanmasında posta ile veya memur vasıtasıyla gönderilen 
yazının tebliğ edilemeyerek geri gelmesi, tebliğ edilememeyi ifade eder. 
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Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan mükellef, tayin edilen uzlaşma 
gününden önce yazılı olarak inceleme raporunu düzenleyene veya komisyona 
sekreterya hizmeti veren birime bu talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda 
mükellef tarhiyat öncesi uzlaşma istememiş gibi işlem tesis edilir. 

Tarhedilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi 
Madde 13- Yapılan incelemeler sonucu, uzlaşmaya konu tarh edilecek vergi 

ve kesilmesi öngörülen ceza miktarı, inceleme elemanınca düzenlenecek bir raporla 
uzlaşma gününden en az onbeş gün önce yetkili uzlaşma komisyonuna ve ilgiliye 
bildirilir. Uzlaşma gününün 15 günden önceki bir tarih olarak belirlenmesi halinde 
inceleme raporu bu tarihten önce mükellefe tebliğ edilir. Gerektiğinde bu inceleme 
raporu, ön rapor şeklinde de düzenlenebilir. 

Uzlaşma talebinin işleme konulabilmesi için, inceleme elemanının, mükellefin 
uzlaşma talebi ile birlikte mükellef hakkında düzenleyeceği inceleme raporunu yetkili 
uzlaşma komisyonuna intikal ettirmesi şarttır. 

İnceleme raporu ilgili mükellef ile komisyona intikal ettirilmeden uzlaşma 
yapılamaz. 

Uzlaşma Komisyonunun Toplanması 
Madde 14- Uzlaşma Komisyonları, üyelerinin tamamının katılması ile 

toplanırlar ve çoğunlukla karar verirler. 

Uzlaşma gün ve saatinde üyelerin tamamının katılmasının mümkün olmadığı 
hallerde, katılamayan üyenin yerine ilgili merci tarafından yenisi seçilir. 

Uzlaşma Tutanağının Düzenlenmesi 
Madde 15 - Belirlenen gün ve saatte mükellef veya vekilinin iştiraki ile 

toplanan uzlaşma komisyonu konuyu tartışır, uzlaşma sağlandığı takdirde durumu bir 
tutanakla tespit eder. Bu tutanak, komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya 
vekili tarafından imza olunur. Bu tutanağın bir nüshası ilgiliye derhal verilir. Bir 
nüshası da üç gün içerisinde, rapor ve ekleriyle birlikte ilgili vergi dairesine 
gönderilir. Uzlaşma tutanağında; 

a) Mükellefin adı soyadı ve adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi 
kimlik numarası, 

b) İncelemenin konusu, dönemi, bulunan matrah farkı, tarhedilmesi 
öngörülen vergi tutarları, 

c) Üzerinde uzlaşılan vergi miktarı, 

d) Uzlaşılan vergi için Kanunun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı 
cezası hesaplanacağı, 

e) İncelemeyi yapanın adı soyadı ve unvanı, 

gibi hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer alır. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 
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Uzlaşma temin edilemediği takdirde (mükellefin, uzlaşma komisyonunun 
davetine icabet etmemesi, uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını 
imzalamaması veya bu tutanağı ihtirazı" kayıtla imzalamak istemesi halinde de 
uzlaşma sağlanamamış sayılır) komisyonca bu konuyu belirtmek üzere 
düzenlenecek tutanağın birer nüshası anında hazır bulunan mükellefe veya vekili ile 
inceleme elemanına komisyonda tebliğ olunur. Mükellefin uzlaşmaya icabet 
etmemesi veya tebellüğden kaçınması halinde bu hususu belirten tutanağın bir 
örneği muhatabına posta ile gönderilmesi yanında bir örnek de inceleme elemanına 
tevdi edilir. 

Uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşmaya varılamamış olması halinde, 
inceleme elemanı bu hususu uzlaşma tutanağında veya düzenleyeceği inceleme 
raporunda belirtir ya da raporla birlikte göndereceği bir yazı ile vergi dairesine 
bildirir. (Vergi dairesine gönderilecek rapora, uzlaşma tutanağının bir örneği eklenir) 

Bu maddede yazılı işlemler, nezdinde inceleme yapılan mükellefin resmi vekili 
tarafından da yapılabilir. 

Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, 
tutanağın açıklama bölümünde inceleme raporunda eleştirilen matrah farklarından 
hangilerinde uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan vergi miktarı 
belirtilir. 

Kısmi uzlaşma yapılması durumunda uzlaşma talep edilmeyen veya 
uzlaşılamayan matrah farkları için gerekli tarhiyat yapılmak üzere inceleme raporu 
vergi dairesine gönderilir. 

Uzlaşma talep edildiği halde görüşmeler sonucunda uzlaşılamayan matrah 
farklarına ilişkin uzlaşma komisyonunun teklif ettiği miktarlar tutanaklarda yer alır. 

Bu şekilde düzenlenen uzlaşma tutanağı ile vergi inceleme raporunun vergi 
dairesine intikali üzerine, vergi dairesince yapılacak tarhiyatın dava açma süresinin 
son günü akşamına kadar komisyonun teklif ettiği miktarı kabul ettiğini belirten bir 
dilekçe ile vergi dairesine başvuran mükellefle başvuru tarihi itibariyle uzlaşma vaki 
olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Uzlaşmanın Kesinliği ve Dava Konusu Edilemeyeceği 
Madde 16- Uzlaşma Komisyonlarının, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri 

uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. 

Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava 
açılamaz ve hiçbir merciieşikayette bulunulamaz. 

Mükellefler bu Yönetmelik uyarınca, üzerinde uzlaşılan vergi miktarına göre 
düzeltilen ceza hakkında Kanunun 376 ncı maddesi hükümlerinin kendilerine 
uygulanmasını talep edemezler. 
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Tarhiyattan Sonra Uzlaşma Yapılamayacak Haller 
Madde 17- Tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin 

edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde, mükellefler verginin 
tarhından sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler. 

Ödeme Zamanı 
Madde 18- Uzlaşma konusu yapılan vergide uzlaşma vaki olduğu takdirde 

uzlaşma tutanağı düzenlenir ve derhal ilgili vergi dairesine intikal ettirilir. Bu tutanak 
tahakkuk fişi yerine geçer. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme 
zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme 
zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra ilgiliye tebliğ edilmiş ise ödeme 
süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödenir. 

Sekreterya Hizmetleri 
Madde 19- Merkez inceleme elemanlarının devamlı çalışma yerlerinde 

yaptıkları incelemeler için oluşturulan komisyonların sekreterya hizmetleri Grup 
Başkanlıklarınca (Grup Başkanlığı bulunmaması halinde mensup olunan kurul 
yetkililerince), geçici çalışma yerlerinde yaptıkları incelemeler için oluşturulan 
komisyonların sekreterya hizmetleri ise ekip başkanlıklarınca yürütülür. 

Bölge müdürlüğüne bağlı olarak kurulacak komisyonların sekreterya 
hizmetleri merkezde bölge müdürlüğünce, diğer yerlerde incelemenin yapıldığı ilde 
bulunan denetmen bürolarınca yürütülür. Geçici çalışma yerlerinde yapılan 
incelemeler için oluşturulacak komisyonun sekreterya hizmetleri de ekip 
elemanlarınca yapılır. 

Ekip Başkanlıklarınca oluşturulan tarhiyat öncesi uzlaşma dosya ve yazıları 
turne bitiminde ilgili defterdarlığa gönderilir. 

Mahalli inceleme elemanları ile bölge müdürlüğüne bağlı olmayan illerdeki 
vergi denetmenlerinin yaptıkları incelemeler için oluşturulan uzlaşma 
komisyonlarının sekreterya hizmetleri ilgili vergi daireleri başkanlığı ve gelir 
müdürlüklerince yürütülür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yetki 
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzlaşma komisyonu tespit 

edilmemiş olan vergi incelemelerinde yetkili uzlaşma komisyonu Bakanlıkça 
belirlenir. 

Diğer Hususlar 
Madde 21 - Özel Kanunlarına göre inceleme yetkisine sahip, inceleme 

elemanlarının düzenlemiş oldukları inceleme raporları, tarhiyat öncesi uzlaşma 
konusu yapılmaz. 
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Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 
Madde 22- 16/2/1987 tarihli ve 19374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak kesilecek cezalar hakkında bu Yönetmelikle 
yürürlükten kaldırılan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan : 

Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması 
Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve 

Süreleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

Madde 1- 16/3/1995 tarihli ve 22229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Radyo 
ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mal i 
Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğin adı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mal i 
Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelik" 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasınır(2)no'lu bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan 
fazla hapis cezalarından biri veya yayın tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, 
sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, 
fuhşiyatı teşvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı 
dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya devlet sırlarını açığa vurmak veya resmi ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma veya vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, 
ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, Türk Ceza 
Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babındaki, Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler ile aynı 
Kanunun 168, 311, 312 ve 313 üncü maddelerindeki suçlar ile 3713 sayılı Terörlü Mücadele 
Kanununun 7 nci ve 8 inci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir." 

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Madde 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. 

"Yönetim ve Denetim Elemanlarıyla İlgili Sınırlamalar 

Ek Madde 1- Yayın kuruluşları; 

Ortaklan, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları denetleme 
kurulu başkan ve üyeleri, sorumlu müdürler, yayın denetleme kurulu elemanları ile unvanı ne 
olursa otsun haber, program ve teknik yayından sorumlu görevlilerinin; taksirli suçlar hariç 
olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis cezalarında biri 
veya yayın tehdidi ile para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı 
kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii ve resmi 
mercileri iğfal, müstehcen ve hayasızca yayın, fuhşiyata teşvik, hileli iflas, zimmet,ihtilas, 
irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya 
devlet sırlarını açığa vurmak veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya vergi 
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ve bu 
eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci 
Babındaki. Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler ile aynı Kanunun 168. 311. 312 ve 313 üncü 
maddelerindeki suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 ve 8 inci 
maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olduklarını gösterir belgeleri. 

Ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları. denetleme 
kurulu başkan ve üyeleri ve sorumlu müdürlerinde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde 
yerine geçecek kişilerin bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduklarını 
gösterir belge ile Başbakanlıktan alacaktan Ulusal Güvenlik Belgesini değişiklikten önce. 

Üst Kurula vermekle yükümlüdürler." 

Madde 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür. 

Radyo ve Televizyon Ü s t Kurulundan : 

. Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik 

Madde 1 - 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

"Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve 
Bunlara İlişkin ihale Usulleri İle Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliği" 

Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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"Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı , elektromanyetik dalgalar, kablolar, 
optik kablolar veya bunların birleşik kullanımı yoluyla, radyo veya televizyon yayını 
yapmak amacıyla program üretmek, nakletmek, yayınlamak veya dağıtmak üzere bir 
istasyon veya şebeke kurulması ve işletilmesi için izin verilmesine ilişkin kurallar 
ile Üst Kurula, yayın lisansı ve izni başvurusunda bulunan özel radyo ve televizyon 
kuruluşlarına kanal veya frekans tahsisi için gerekli şartları belirtmek ve bunlara 
i l i ş k i n ihale usu l l er in i d ü z e n l e m e k t e d i r . " 

Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkraya aşağıdaki (d), (e), (f) ve (g) bendleri ile aynı 

maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. 

"Lisans başvurulan Ek 2'de örnekleri verilen 'Form'lar doldurularak ve 
aşağ ıda belirtilen bilgileri içeren belgelerle yedi ayrı dosya halinde verilire 

"d- Yayın kuruluşlarının ortaklarıyla, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 
sorumlu müdürleri hakkında Başbakanlıktan alacakları, ulusal güvenlik açısından 
sakınca bulunmadığını gösterir bir belge (belge verilirken uyulacak objektif esas ve 
kriterler Başbakanlıkça belirlenir)'' 

"e- Kanal veya frekans tahsisi yapılacak ve/veya sıralama ihalelerine katılacak, 
ulusal, bölgesel ve yere) yayın kuruluşlarının, kurucularının, kurucuları, ortakları, 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, denetleme kurulu 
başkan ve üyeleri, sorumlu müdürleri, yayın denetleme kurulu elemanları ile unvanı ne 
olursa olsun haber, program ve teknik yayından sorumlu görevlilerininin; 

1) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis 
veya 5 yıldan fazla hapis cezalarından biri veya yayın tehdidi ile para ve menfaat 
temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yalan yere 
şahadet , yalan yere yemin etmek, iftira, suç tasnii ve resmi mercileri iğfal, 
müstehcen ve hayasızca yayın, fuhşiyata teşvik, hileli iflas, zimmet, ihtilas, irtikap, 
rüşvet, istimal ve istihlak kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık suçlarından biri ile veya 
devlet sırlarını açığa vurmak veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya 
vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs, ideolojik ve anarşik eylemlere 
katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından, 

2) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Batındaki, Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler ile aynı Kanunun 168, 311, 312 ve 313'üncü maddeleri 
ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 ve 8 inci maddelerindeki suçlardan, 

hüküm giymemiş olduklarını gösterir belgeler." 

"f- Kuruluşun ve bu kuruluşa ortak şirketlerin hisse senetlerinin 

tamamının nama yazılı olduğuna ilişkin ortaklık ana sözleşmesi , pay defteri ve 

taahhütname," 
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"g- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlara, kanuna dayanılarak Üst 
Kurulca yürürlüğe konulan yönetmeliklere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun 
şekilde yayın yapacaklarına ve yayın ilke ve esaslarına bağlı kalacaklarına ve kuruluş 
amaçları dışında faaliyet göstermeyeceklerine dair noter tasdikli taahhütname," 

"Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak, Üst Kurulca 
verilecek süre içerisinde getirmeyen kuruluşlar ihalelere alınmaz, kendilerine kanal 
veya frekans tahsisi yapılmaz ve lisans verilmez." 

Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi, başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Değerlendirme, Tahsis, Yayın Lisansı ve İzni 
Madde 13- Lisans başvurularının değerlendirilmesinde Üst Kurulca; 

7'nci maddede belirtilen başvuru dosyaları ve formlarından elde edilen bilgilere göre, 
kuruluşların yayın lisansı alma yeterlilikleri tespit edilir. Kanuna, bu Yönetmeliğe ve 
diğer mevzuat hükümlerine göre yayın lisansı alma yeterliliği bulunmayan 
kuruluşlara durumları, yazıyla bildirilir. 

Ulusal, bölgesel ve yerel radyo ve televizyon yayını yapmak amacıyla tesis 
kurmak ve işletmek üzere yayın lisansı ve izni almak için başvuranlardan, Üst Kurula 
tevdi ettikleri dosyalarında ihale komisyonunca yapılan inceleme ve değerlendirme 
sonucunda, Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen şartların ve 

yükümlülüklerin yerine getirildiği, başvuru belgelerindeki bilgilerin ve kuruluşun 
yeterli görüldüğü ve istenilen avansı yatırdığı anlaşılan kuruluşlara, kanal veya 
frekans tahsisi ile yayın lisansı ve izni verilmesine ilişkin ihale işlemleri aşağıdaki 
şekilde yapılır; 

a) Başvuruda bulunan kuruluş sayısının birden fazla olmaması ve Ulusal 
Frekans Planlarında talebe uygun kanal veya frekans bulunması halinde, tespit edilen 
muhammen veya taban bedelden az olmamak üzere ödenecek lisans ücretlerini 
yatıranlara, Üst Kurul kararıyla kanal veya frekans tahsisi yapılarak yayın lisansları 
verilir. 

b) Başvuruda bulunan kuruluşların sayısının birden fazla ve bu taleplere 
karşı tahsis edilebilecek kanal veya frekans sayısının bir veya birden fazla olması 
halinde; kanal veya frekans tahsisi için bu .Yönetmelikte şartları belirlenen usul ve 
esaslara göre sıralama ihalesi yapılacağına dair yazılı bildirimler kuruluşlara tebliğ 
edilerek Üst Kurulca tespit edilen gün, saat ve yerde sıralama ihalesi yapılır. 
Kuruluşların, ihale sonucunda belirlenen sıralarına göre tercih ettikleri kanal ve 
frekansları, öngörülen süre içerisinde yazılı olarak Üst Kurula bildirmeleri üzerine, 
gerekli işlemler yerine getirilerek, tahsis işlemleri sonuçlandırılır. 
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c) (b) bendine göre yapılan kanal veya frekans tahsisine ilişkin işlemlerin 
Üst Kurulca onaylanmasından sonra lisans ücretlerini yatıran kuruluşlara yayın 
lisansları verilir. 

d) Yayın lisansı alan bir kuruluş, tesisleriyle ilgili satın alma, imalat, 
ithalat ve benzeri usullerle gerekli teçhizatı temin ederek montajının bitirilmesi, 
cihaz ve sistem ayarlarının tamamlanmasından sonra yayın izni almak üzere Üst 
Kurula başvurur. Üst Kurulun görevlendireceği teknik uzmanların yerinde 
yapacakları inceleme sonunda, kuruluşun yayın sistemi ve donanımının ilgili 
standartlara uygunluğunun tespiti durumunda yayın izni verilir, aksi halde, 
belirlenen aykırılıklar ve noksanlıklar giderilinceye kadar yayın izni verilmez. 

e) Yayın kuruluşu, lisans belgesinde farklı bir hüküm bulunmadıkça, 
lisans aldığı tarihi izleyen en geç 6 ay içinde en az bir verici istasyonu için ve en çok 2 
yıl içinde de lisansında belirtilen tüm istasyonları için yayın izni almak ve yayına 
geçmek zorundadır. Aksi takdirde verilen lisans ve yapılmış olan kanal veya frekans 
tahsisi iptal edilerek o güne kadar tahsil edilmiş olan lisans ücretleri Üst Kurula gelir 
kaydedilir. 

f) Yayın kuruluşları, yayın izni alıncaya kadar geçecek süre içerisinde, 
bütün cihaz ve diğer teknik donanımları için işletme ve bakım talimatlarını 
hazırlamak ve Üst Kurulca talep edilecek diğer hususları yerine getirmek 
zorundadırlar." 

Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 39"uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değişt iri lmiştir . 

" M ü e y y i d e l e r 
Madde 39- Kanunda, Kanuna istinaden Üst Kurulca yürürlüğe konulan 

yönetmeliklerde ve diğer mevzuatta öngörülen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan 
ve/veya verdiği taahhütnamelerde yazılı hususları yerine getirmeyen yayın 
kuruluşları ve sorumluları hakkında, Üst Kurul tarafından aşağıdaki müeyyideler 
uygulanır. 

a) İlgili kanunlar ve yönetmeliklerde belirlenen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen, yayın lisansında belirtilen şartlara uymayan yayın kuruluşları ve 
sorumluları hakkında 2813 sayılı Telsiz Kanunu ile Kanunun ilgili hükümleri 
uygulanır. 

b) Bu Yönetmelikte öngörülen şartlardan birisini taşımadıkları ya da yayın 
lisansı ve izni verildikten sonra bu şartları kaybettikleri ve/veya öngörülen şartları 
hileyle elde ettikleri sonradan tespit edilen yayın kuruluşları ve sorumlularından 
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yazılı bildirimle, açıklama yapmaları ve eksikliklerini gidermeleri istenilir. 
Kendilerine bildirilen süre içerisinde yazılı açıklama yapmayan ve/veya 
eksikliklerini gidermeyen kuruluşların yayın lisansı ve izni, Üst Kurulca iptal edilir. 

c) Yerinde yapılan teknik denetimler sonucunda, yayın lisansına ve/veya 
bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık saptanması halinde; ilgili kuruluşa, gerekli 
düzeltmenin yapılabilmesi için 15 günlük süre tanınır. Aykırılığın giderilmediği 
belirlenirse, söz konusu istasyonun yayını, gerekli düzeltme yapılıncaya kadar ve en 
çok üç ay için durdurulur. Ancak bu süre sonunda gerekli düzeltmeyi yapmadığı 
saptanan yayın kuruluşunun söz konusu istasyonla ilgili yayın izni iptal edilir. 

d) Yayın izni iptal edilen istasyonlardan dolayı yayın kuruluşlarının 
lisansında belirtilen lisans tipinin tanımında yer alan koşulların ortadan kalkması 
durumunda da, yayın lisansı Üst Kurulca iptal edilir. 

e) Üst Kurula bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (g) bendi uyarınca 
verdiği taahhütnamede belirlenen usul ve esaslara uymayan yayın kuruluşları ve 
sorumluları hakkında uygulanacak müeyyideler taahhütname ve Kanundaki hükümler 
çerçevesinde Üst Kurul tarafından kararlaştırılır. 

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun istasyonları için, yukarıdaki 
hükümler Kanunun 35 inci maddesi çerçevesinde uygulanır." 

Madde 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddelerle bir geçici madde 
eklenmiştir. 

"İhale Usulü ve Şekli 
Ek Madde 1- Bu Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin (b) bendi kapsamına 

giren kuruluşlara kanal veya frekans tahsisini teminen, Üst Kurulca ayrılmış bulunan 
yayın kanal veya frekanslarını seçme önceliği, açık teklif usulüyle sıralama ihalesi 
şeklinde yapılır. 

ihalenin; kapsamı, günü, saati ve yeri, iştirak için gerekli belgeler, 
muhammen bedel veya taban bedel, alınacak teminat tutarı, ihalenin icrası, ihale 
komisyonunun yetkileri ile diğer hususlar, Üst Kurulca hazırlanacak sıralama ihalesi 
şartnamesi ile belirlenir. 

[haleye ilişkin bilgiler, yükümlülüklerini yerine getirmiş, sıralama 
ihalesine katılma yeterliliği tespit edilmiş olan kuruluşların bilinen adreslerine Üst 
Kurulca yazıyla tebliğ edilir. 

Sıralama ihalesinin ilanı, ihale tarihinden en az 20 gün önce Resmi 
Gazetede ve tirajı en fazla olan en az iki gazetede yayımlanır." 
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" İhale Komisyonu 
Ek Madde 2- İhale Komisyonu, Başhukuk Müşaviri, İzin ve Tahsisler 

Dairesi Başkanı, Planlama Düzenleme ve Teşvik Dairesi Başkanı, Etüd, Proje, Yatırım 
ve Teknik Araştırmalar Dairesi Başkanı, Bütçe, Mali Hizmetler ve Muhasebe Dairesi 
Başkanı, İdari Hizmetler Dairesi Başkam ile Üst Kurul tarafından görevlendirilecek üç 
uzman olmak üzere dokuz kişiden oluşur. 

Üst Kurul, komisyon üyesi uzmanlar haricinde kalan üyelerden birini 
Komisyon Başkanı olarak tayin eder. 

Komisyon üyesi Başhukuk Müşaviri veya daire başkanlarından birinin, 
izinli, geçici görevli veya raporlu olması halinde, geçici olarak yerine hukuk müşaviri 
veya bir başka daire başkanı Üst Kurul tarafından görevlendirilir. Komisyon üyesi 
uzmanlardan izinli, geçici görevli veya raporlu olanların yerine ise, uzmanın bağlı 
bulunduğu daire başkanlığından diğer bir uzman geçici olarak komisyona katılmak 
üzere Üst Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir. 

İhale Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır 
Komisyon üyeleri çekimser oy kullanamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini, 
kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkanı ve üyeleri, oy 
ve kararlarından sorumludurlar." 

"Teminat 
Ek Madde 3- Üst Kurulun, ulusal ve bölgesel kanal veya frekans tahsisini 

teminen yapılacak sıralama ihalelerinde, tespit etmiş olduğu muhammen bedel 
miktarlarının tamamı teminat olarak alınır. 

Yerel kanal veya frekans tahsisini teminen yapılacak sıralama ihalelerinde 
ise hesap edilecek taban bedel miktarının tamamı teminat olarak alınır. 

Muhammen bedel, emisyon noktalarına ait taban bedelleri ile ulusal, 
bölgesel ve yerel özellikler de dikkate alınarak ulusal, bölgesel ve yerel ihaleler için 
Üst Kurulca ayrı ayrı belirlenir. 

Teminat olarak, tedavüldeki Türk Parası, Hazine Müsteşarlığınca 
belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve 
Hazine bonoları, Devlet ihalelerinde kabul edilen diğer değerli kağıtlar kabul 
edilebilir. 

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların yayın 
kuruluşları tarafından makbuz karşılığında idareye yatırılması mecburi olup, bunlar 
İhale Komisyonunca teslim alınamaz. 
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Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Yayın kuruluşunun, ihaleye katılmaması, katılamaması veya ihalenin 
üzerinde kalmaması hallerinde, alınan teminat, talebi üzerine iade edilir. 

İhaleyi kazanan yayın kuruluşu öngörülen taahhütnameyi imzadan imtina 
ederse veya ihale sonucu tespit edilen lisans bedelini belirtilen süre içinde ödemezse 
alınan teminat idareye irat kaydedilir. Taahhütnamenin imzalanması ve noterlikçe 
onaylanması ve lisans bedelinin ödenmesi halinde alınan teminat yayın kuruluşuna iade 
edilir. 

"Açık Teklif Usulünün Uygulanmas ı 
Ek Madde 4- Bu Yönetmeliğe göre kanal veya frekans tahsisini teminen 

yapılacak sıralama ihaleleri, şartnamede belirtilen usul ve esaslara göre açık teklif 
usulü ile yapılır. 

Bu usulde; ilanda belirtilen ihale saati gelince İhale Komisyonu ihaleye 
katılmak için kuruluşlardan istenilen belgeleri ve alınacak teminatları inceler ve 

kimlerin ihaleye katılacağına karar verir. Bu karar komisyon başkanınca sözlü olarak 
duyurulur. 

İhaleye katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi 
kararlaştırılır. Bu işlemler ihaleye katılanların önünde bir tutanakla tespit edilir. 
İhaleye giremeyecekler, ihale yerinden çıkartılır. 

Kuruluşlar tekliflerini, teklif verme sırasına göre teklif kağıdına yazılı ve 
sözlü olarak beyan ederek verirler. İhaleye katılacaklar, bizzat veya yetkilileri ile 
temsil edileceklerinden posta ile yapılacak teklifler geçerli olmaz. 

Birinci tekliflerden sonra kuruluşlar, ihale sonuçlanıncaya kadar aynı 
şekilde tekliflerini vermeye devam ederler. 

İhaleden çekilenler, bu hususu teklif kağıdına yazarlar ve imzalayarak 
İhale Komisyonu başkanına verirler. İhaleden çekilenlerin imzadan imtina etmesi 
halinde, bu durum komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. İhaleden çekilmiş 
olanlar yeniden teklifte bulunamazlar. 

Teklifler verildiği sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, 
isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri 
istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler." 
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"İhalenin Onaylanması veya Feshi 
Ek Madde 5- İhale Komisyonu, ihalelerin sonuçlarını 10 iş günü 

içerisinde Üst Kurulun onayına sunar. Üst Kurul, en geç 20 iş günü içerisinde ihalenin 
onaylanmasına ya da feshine karar verir. Durum, ihaleye iştirak eden kuruluşlara 
yazıyla bildirilir." 

"Lisans Bedeli Ö d e m e Süres i 
Ek Madde 6- İhale sonucu esas alınarak hesaplanacak lisans bedeli, 

ihalenin onaylandığının yayın kuruluşuna tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenir. Bu 
süre içinde ödenmediği takdirde ayrıca tebligata mahal kalmadan tahsis edilen kanal 
veya frekanslar iptal edilir. İptal edilen bu kanal veya frekansların tahsisi için 
yeniden ihale açılır." 

"Yayın Faaliyetine Son Verilecekler 
Ek Madde 7- Bu Yönetmeliğe göre kendilerine yeterlilik belgesi 

verilmeyen, Ek Madde 4'e göre ihaleye giremeyen veya İhaleden çekilen, ihaleye katılıp 
da kanal veya frekans tahsisi yapılmayan veya yapılıp da lisans alamayan kuruluşların 
yayın faaliyetleri, Üst Kurul kararıyla derhal sona erdirilir." 

" İhale Yetkisi 
Ek Madde 8- Üst Kurul, ihaleyi yapıp yapmamaya; ihalenin herhangi bir 

aşamasında ihaleyi durdurmaya ve yapılan ihaleyi feshetmeye yetkilidir." 

"Yönetmel ikte Hüküm Bulunmayan Haller 
Ek Madde 9- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kanuna 

istinaden yürürlüğe konulan Üst Kurul yönetmelikleri ile diğer mevzuatın ilgili-
hükümleri uygulanır. 

Bu Yönetmelikle düzenlenmiş hususlarda diğer yönetmeliklerin buna aykırı 
hükümleri uygulanmaz. " 

" Y ö n e t m e l i ğ e Yapılan Atıflar 
Ek Madde 10- Diğer yönetmeliklerde "Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve 

Lisans Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır." 

"İhale ler in Yapı l ı ş S ıras ı 
Geçici Madde 1- İlk kez yapılacak kanal veya frekans tahsislerinde; önce 

ulusal, sonra bölgesel ve daha sonra yerel kanal veya frekans tahsisi sıralama ihaleleri 
yapılır." 

Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Üst Kurul yürütür. 
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Trakya Üniversitesinden: 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine 

Dair Yönetmelik 

M A D D E 1 — 7/8/1993 tarih ve 21661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Trakya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin "Yatay Geçiş ve İnti

baklarda Öğrenim Süresi" başlıklı 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15 — Başka bir fakülteden yatay geçişle gelen veya üst sınıfa intibak ettiri

len öğrencilerin kalan sürelerinin hesaplanmasında daha önce okumuş oldukları yükseköğre

tim kurumlarında geçirdikleri süreler ile intibak ettirildikleri sınıf dikkate alınır. 

Fakültenin yetkili kurulları eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden 

geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her sömestrde ortalama 17 kredilik 

ders geçileceği varsayılarak geçilmiş derslerin tekabül ettiği sömestr sayısı hesaplanır. B u sü

re 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek programın kalan dersleri 

kalan sömestr sayısı içerisinde başarı ile bitirilir." 

Yürürlük 

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

Yürütme 

M A D D E 3 — B u Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Tebliğler 

Maliye Bakanlığından : 

1999 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI 
(Sıra No: 3 ) 

1- Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak 
hazırlanan ve 19.11.1986 tarih ve 11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet 
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde;"... yemek bedelinin bütçeden 
karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır", denilmektedir. 

2- Bu çerçevede, 10.01.1998 tarih ve 23226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (2) 
Sıra No'lu 1998 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla, öğle yemeği servisinden faydalanan 
memurlardan alınacak yemek bedelleri belirlenmişti. Bu bedellerin yerine, 1999 yılında öğle yemeği 
servisinden faydalanacak memurlardan en az; 

a) Ek göstergesiz görevlerde 
bulunanlardan 

b) 1100'e kadar (1100 dahil) ek 
göstergeli görevlerde bulu
nanlardan 

c) 2200'e kadar (2200 dahil) ek 
göstergeli görevlerde bulu
nanlardan 

d) 4800'e kadar (4800 hariç) ek 
göstergeli görevlerde bulu
nanlardan 

e) 4800 ve daha yukarı ek göster
geli görevlerde bulunanlardan 

f) Aylık Brüt sözleşme ücretleri 
160.000.000 liraya kadar olanlar
dan 

15.02.1999 tarihinden 
14.07.1999 tarihine 

kadar 

140.000 

240.000 

290.000 

350.000 

475.000 

175.000 

15.07.1999 tarihinden 
14.01.2000 tarihine 

kadar 

175.000 

300.000 

350.000 

420.000 

575.000 

210.000 

g) Aylık Brüt sözleşme ücretleri 
320.000.000 liraya kadar olanlar
dan 290.000 350.000 
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15.02.1999 tarihinden 
14.07.1999 tarihine 

kadar 

15.07.1999 tarihinden 
14.01.2000 tarihine 

kadar 

h) Aylık Brüt sözleşme ücretleri 
480.000.000 liraya kadar olanlar 
dan 475.000 575.000 

ı) Aylık Brüt sözleşme ücretleri 
480.000.000 liranın üzerinde olan
lardan 550.000 675.000 

lira günlük bedel alınması uygun görülmüştür. 

3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı 
mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde de 
yemek bedeli tesbit edebileceklerdir. 

4- Sözkonusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılanlar dışında kalan görevliler, 
bedelini ödemeden yemek servisinden faydalanamazlar. 

5- Bu Talimata, Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner 
Sermayeli Kuruluşlar ve Fonlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları uyacaklardır. 

Maliye Bakanlığından : 

1999 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI 
(Sıra No : 4 ) 

Bilindiği üzere, 13.12.1994 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (o) 
fıkrasında; 

"Kamu personeline sağlanan sosyal servis ve hizmetler karşılığında alınacak 
bedelleri belirlemek; kamu hizmetlerinden bedeli karşılığında verilebileceklerin 
fiyatlandırma esas ve ilkelerini tesbit etmek; bu suretle elde edilen gelirlerin ilgili 
bütçelere mal edilmesi ve gerektiğinde ödenek şeklinde kullandırılmasına ilişkin esas 
ve usulleri düzenlemek." 

hususu Maliye Bakanlığının görevi olarak belirlenmiştir. 
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Diğer taraftan, 1999 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar 
Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine 
Dair 4387 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, 

"Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere 1998 Mali Yılı Bütçe 
Kanunları hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." 

hükmü ile bu hükme istinaden geçerli sayılan 1998 Mali Yılı Bütçe Kanununun 
"Kamu Kuruluşlarınca işletilen Sosyal Tesisler" başlığı altındaki 62 inci maddesinde; 

"Kamu kurum ve kuruluşlarınca İşletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz. 

Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden döner sermaye ve fonlardan ücret 
ö d e n m e k ü z e r e 1998 yıl ında ilk defa istihdam edilecek yeni personel 
görevlendirilemez. 

Sözkonusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri 
belirlemeye veya belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir 
düzen içinde tutulması için kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye, diğer gerekli 
düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir." 

hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, genel ve katma bütçeli kuruluşlar, özel idareler, döner sermayeli 
kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme, misafirhane ve spor tesisi gibi 
sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla 
yararlanacaklardan alınacak yemek ve konaklama bedellerinin tesbitinde aşağıdaki 
usul ve esaslara uyulması gerekli görülmüştür. 

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ 

1- Bilindiği üzere, bu kuruluşların tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme 
tesislerinde asıl binaların yanısıra; 

-Deniz, göl ve ırmak kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal 
alanlarında, 

-Konut veya bağımsız bölümde tuvaleti ve banyosu, 
-Sıcak suyu, 
-Binaların havalandırma tesisatı, 
-Konut veya bağımsız bölümlerde telefonu, 
-Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını, 
-Mutfağı ve lokantası, 
-Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı, 
-Dinlenme ve oyun salonu, 
-Çay bahçesi 
-Tesis apartman şeklinde ise asansörü, 
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-Diskoteği, 
-Çocuk bahçesi 
-Spor alanları, 
-Reviri, 
-Plajı, 
-Güneşlenme yerleri ve teçhizatı, 
-Oto parkı (enaz 20 araçlık), 
-Yüzme havuzu, 
-Saunası , 

olması gibi, şartlara ve ihtiyaçlara göre bazı ilave özelliklere sahip üniteler yapılmakta 
veya bulunabilmektedir. 

2- Bu özellikler göz önünde bulundurularak, 1999 yılı eğitim ve dinlenme 
tesislerinden faydalanma bedeli olarak aşağıdaki ücretler tesbit edilmiştir. 

Kurum personelinin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları aile 
bireylerinin eğitim ve dinlenme tesislerinden önceden belirlenmiş devreler itibariyle 
yararlanmaları halinde en az; 

a) 1 inci maddede sayılan özelliklerden o n b e ş ve daha fazlasını taş ıyan 
tesislerde kişi başına günlük 2.500.000 .-TL. yemek ve 1.000.000.- TL. konaklama 
bedeli (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 1.500.000.-TL. konaklama bedeli), 

b) 1 inci maddede sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini 
taşıyan tesislerde kişi başına günlük 1.550.000 .-TL. yemek ve 750.000.- TL. konaklama 
bedeli (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 1.000.000.-TL. konaklama bedeli), 

c) 1 inci maddede sayı lan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan 
tesislerde kişi başına günlük 1.350.000.- TL. yemek ve 550.000.- T L konaklama bedeli 
(1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 750.000.-TL. konaklama bedeli), alınacaktır. 

d) Ayrıca, konut ve bağımsız bölümde; 
-Buzdolabı bulunanlarda günlük 200.000.- TL., 
-Kliması bulunanlarda günlük 500.000.- TL., 
-Televizyon alıcısı bulunanlarda günlük 400.000.- TL., 

konut başına ilave bedel alınır. 

MİSAFİRHANELER 

3- a) Dinlenme amacıyla misafirhanelerden yararlanan kamu personelinden kişi 
başına her gece için en az 1.300.000.- TL. alınır. 

Verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak 
sayıs ının iki veya tek olması , yararlanan kişilerin kamu personeli olmaması gibi 
hususlar dikkate alınarak konaklama bedeli için daha yüksek miktarlar tesbit edilebilir. 

b) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden. "6245 
sayılı Harcırah Kanunu Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarları'' gösteren 
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cetvelde belirtilen ve konaklama hizmetinden yararlanacak bu kişilerin gündeliklerinin 
1/3'ü, denetim elemanlarından ise gündeliklerinin 1/2'si tutarında konaklama bedeli 
alınır. 

Misafirhaneden yararlanan görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa 
çalışsın tümüne aynı tarife uygulanacaktır. 

SPOR TESİSLERİ 

4- Her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, 
yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden yararlananlardan, bir 
saatlik yararlanma karşılığı en az; spor alet ve malzemelerini kendileri getirmeleri 
halinde kişi başına 1.000.000.- TL., spor alet ve malzemelerini tesisten temin etmeleri 
halinde kişi başına 1.400.000 .-TL. bedel alınır. 

Amatör spor müsabakaları sırasında, lisanslı sporcuların antrenman amacıyla 
kullanmalarında ve öğrencilerin ders programı çerçeves inde belirtilen tesislerden 
yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir. 

5- Sauna, hamam ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına 
1.800.000 T L bedel alınır. 

6- Spor tesisleri ile sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer 
alması durumunda, belirli devreler itibariyle dinlenme amacıyla kalanların bu 
tesislerden yararlanmaları halinde 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen bedellerin dörtte 
biri alınır. 

GENEL ESASLAR 

7- Yukarıda belirtilen eğitim, dinlenme ve diğer sosyal tesislerin işletme giderleri 
için ilgili kuruluşların bütçelerinden ve sair imkanlarından herhangi bir katkıda 
bulunulmaması esastır. 

Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari 
seviyede tutulacak, 1998 yılında görevlendirilen personel sayıs ı hiç bir şekilde 
aşılmayacaktır. 
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Bu tür yerlerde, 1999 yılında yeni personel istihdam edilmeyecektir. Eğitim, 
dinlenme, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin personel ihtiyacı, bedeli işletme 
gelirlerinden karşılanmak üzere mahallinden temin edilecektir. 

8- Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, 
kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda 
bulunulmaması esas olduğundan; sözkonusu tesislerin bakım ve onarımlarının 
yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin % 
5'inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutulacak ve bu paralar 
ihtiyaç halinde sözkonusu işler için harcanacaktır. 

9- Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, 
vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden 
doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır. 

10- Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat 
sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı % 50'nin altına düşen tesisler hizmete 
açılmayacak, yeterli sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibariyle yapılan 
müracaatlar birleştirilerek dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir. 

11- Kamp dönemleri için tesbit edilen tarifenin % 20'si müracaat sırasında avans 
olarak alınacaktır. Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir 
hafta önces ine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir 
mazereti olmaksızın bu süreden sonra bildirimde bulunanlara hergün için % 2 oranında 
kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecektir. 

12- Tesisler devamlılık arzedecek şekilde, yurt, pansiyon ve bekar lojmanı olarak 
kullanılmayacaktır. 

13- Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler gibi yerlerde alakart usulüyle 
yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri ile içki, meşrubat, çay, kahve vesair 
hizmet bedelleri hiç bir şekilde maliyetinin altında olmayacaktır. 

Yukarıda sayılanların dışında kalan ve yemek verilen lokanta ve benzeri yerlerle 
pastahane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen mahallerde de bu esaslara 
uyulacaktır. 
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14- Yukarıda yazılı, yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri, 
yararlananlardan alınması gereken en az miktarları ifade ettiğinden kuruluşlar, yemeğin 
maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin 
özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı ve sömetr tatili 
gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir. 

15- Bir kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden diğer kurum ve kuruluşların 
personelinin yararlandırılması halinde, kurumun kendi personeline uyguladığı bedelin 
% 25 fazlası üzerinden yararlandırılırlar. 

Bir kurumun eğitim ve dinlenme tesislerinden memur, işçi, sözleşmeli personel 
ile bunların eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin 
dışında olup da memur, işçi ve sözleşmeli personel olmayanların, kurum personeli ile 
birlikte tesisten yararlanmaları halinde, bu kişilerden personel için uygulanan tarifenin 
% 50 fazlası alınır. 

7 yaşından küçük çocuklar için, belirlenecek yemek ve konaklama bedelleri % 
50 eksiği ile alınır. 

16- Emekliler (eşi,ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri dahil) yukarıda 
belirtilen esaslar dahilinde, eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlandırılabilirler. 

17- Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kişi ve personel , tesislerden ve 
yukarıda belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz. 

Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin 
olarak tahsil edilir. 

Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları 
faydalandırılamaz. 

18- Lokanta, pastahane, büfe gibi bölümleri de dahil olmak üzere eğitim ve 
dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi, sauna ile kaplıca ve diğer sosyal tesislerde 
uygulanan yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve, konaklama ve diğer yararlanma 
bedellerine ait gelirler ile yapılan her türlü giderler mutlaka geçerli bir belgeye 
dayandırılacaktır. 

Bu amaçla; 

a) Gider ve gelir belgeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde seri ve sıra numaralı 
olarak bastırılacak veya temin edilecektir. 

b) Gider ve gelirler yılbaşında kurum amirlerince tasdik edilmiş ve sayfaları 
mühürlenmiş defterlere belgelerine istinaden günlük olarak kaydedilecektir. 

c) Tesis yöneticisi defter ve belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak 
düzenlenmesini sağlayacak ve takip edecektir. 

d) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin 
defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetleyeceklerdir. 
Düzenlenecek denetim raporları Kurumlarda muhafaza edilecektir. 
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19- Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ö d e m e ve tahsilatlarda aşağıdaki 
hususlara riayet edilecektir; 

a) Görevliler nezdinde belirli miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır. 
b) Avans olarak verilen paraların makul bir sûre sonunda mahsubu veya iadesi 

sağlanacaktır. 

c) Kalan para milli bankalarda muhafaza edilecektir. Ödeme ve tahsilatın banka 
vasıtasıyla yapılmasına ağırlık verilecektir. 

20- Kurumlar, 1999 yılında uygulanacak tarifeler ve yararlanma bedelleri ile 
eğitim ve dinlenme tesislerine ait bilgileri her tesis itibariyle ekli cetvele göre doldurup, 
tasdik ettikten sonra en g e ç 12.3.1999 tarihine kadar Bakanlığımıza (Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir. 

21- Belirlenen bu asgari bedellere Katma Değer Vergisi dahildir. 

22- Tesislerde tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle ve tedarik vs. gibi tesisin 
işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler 
dışında, tesislerde kalanların şehirlerarası ve milletlerarası her türlü telefon konuşmaları 
ile faks haberleşme ücretleri kendileri tarafından ödenmek zorundadır. 

Bu ücretler, ilgililerin tesisten ayrılmasından önce tahsil edilir. 

İdareler bu konudaki uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin önlemleri alırlar. 

23- Bütün kamu kurum ve kuruluşları bu Talimat hükümlerine ist isnasız 
uyacaklardır. 

24- Tesislerin tamamen kiraya verilmesi veya yemek, çay vesair hizmetlerin, 
kurum personeli yerine doğrudan müstecire verilmek suretiyle gördürülmesi imkanları 
araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. 

25- Uygulama, 15.2.1999 tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Tebliğ olunur. 

EK -1 
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KURUMUN ADI: 

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİNİN VEYA MİSAFİRHANENİN ADI: 

1. Bulunduğu «/ilçe 

2. Tesisin Ada, Parsel vs Pafta Numarası 

3. Arazinin Yüzölçümü (m2) 

Hisseli ise Hisse Oranı 

4. Maftl 

5. Tahsisli İse hangi kuruma tahsis olunduğ 

veya Kullanan Kurum 

I 

6. İmar Planmda ise İmar Planında 

Ayrıldığı Amaç 

7. Belediye, mücavir alan veya köy 

sınırlarından hangisi İçinde olduğu 

8. Kıyı Kanununa gOre kıyıya uzaklığı 

(Metre olarak) 

9. Ormanın içinde veya orman sınırlan 

dışına çıkarılan yerlerden olup olmadığı 

10. StT alam içinde olup olmadığı 

11. Tesisi işleten idarenin veya işletmenin 

adı ve adresi 

12. Tesisteki yatak sayısı 

13. Bağımsız bolüm veya konut sayısı 

14.1998 yılında yararlanan kişi sayısı 

1 5. Yıllık gaydsafi 

geliri 

1997 yılı 1 5. Yıllık gaydsafi 

geliri 1998 yılı 

1 6. Yıllık gideri 1997 yılı 1 6. Yıllık gideri 

1998 yılı 

17.Talimaun 1 İnci maddesine gere 

sahip olduğu özellik sayısı: 

A. 12 özellikten az 

8.12-14 özellik 

C. 1S ve daha fazla Özellik 

18. Varsa tesiste mevcut spor sahaları 

19. Tesiste yüzme havuzu olup olmadığı 

20.1999 yılında uygulanması düşünülen 

günlük bedeller 

A-Konaklama bedeli 

B. Yemek bedeli 

TASDİK EDENİN 

AOI SOYADİ 

UNVANI 

İMZASI 

TARİH 
NOT: Her tesis için ayn ayn doldurulacaktır. 

TESİS 
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Maliye Bakanlığından : 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 
( SERİ NO: 60 ) 

1. 4369 sayılı Kanunla' dernek ve vakıfların vergilendirilmesinde yapılan 
değişikliklerle ilgili olarak, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

1. Dernek ve Vakıflarca Kendi Gelirlerinden Yapılacak Tevkifat 
Uygulaması -

2. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6 numaralı 
bendine 4369 sayılı Kanunla eklenen (c) alt bendi ile, dernek ve vakıfların tevkifata 
tabi tutulmamış bazı gelirleri üzerinden tevkifat yapılması öngörülmüştür. Tevkifat 
dernek ve vakıfların kendileri tarafından yapılacak ve muhtasar beyanname ile 
bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edilerek ödenecektir. 

1.1. Tevkifata Tabi Olan ve Olmayan Gelirler 
3. Düzenlemeye göre tevkifata tabi olan ve olmayan gelirler şunlardır: 
- Dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin gelirleri kurumlar vergisine tabi 

olduğundan, tevkifata tabi değildir. 
- Dernek ve vakıfların kendilerine ödeme yapıldığı sırada tevkifata tabi 

tutulmuş gelirleri (faiz ve repo gelirleri gibi), ayrıca kendilerince tevkifata tabi 
tutulmayacaktır. Kendilerine yapılan ödeme sırasında sıfır oranda tevkifata tabi 
tutulmuş (Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizi gibi2) gelirlerden ise demek ve vakıflar 
bünyesinde tevkifat yapılacaktır. 

- Derneklere kuruluşları sırasında kurucular tarafından ödenen aidatlar ile 
vakıflara kuruluşları sırasında amaçları için tahsis edilen mal ve haklar tevkifata tabi 
değildir. 

- Üyelerine emekli aylık ve ikramiyesi vermek üzere kurulan vakıfların 
üyelerinden aldıkları aidat tevkifata tabi değildir. 

1.2. Tevkifat Oranı 
4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, demek ve vakıflarca kendi 

gelirlerinden yapılacak tevkifat oranının; 

- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarla, kamu yararına çalışan 
demekler için binde birden, 

- Diğer vakıf ve dernekler için yüzde birden, 
fazla olmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu bu yetkisine dayanarak bütün dernek ve vakıflar için oranı yüzde 
sıfır3 olarak belirlemiştir. 

1.3. Defter ve Belge Düzeni 

5. Yeni bir oran belirleninceye kadar dernek ve vakıflar. Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 6/c numaralı bendinde belirtilen 

' 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
2 7/10/1998 tarihli ve 98/11794 sayılı Kararname eki Karar uyarınca tevkifat oranı halen % 0'dır. 
3 18/12/1998 tarihli ve 98/12225 sayılı Kararname eki Karar. 
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gelirleri için tevkifat yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir. 
Diğer nedenlerle muhtasar beyanname verilmesi halinde de bu gelirleri 
beyannameye dahil etmeyeceklerdir. 

6. Tevkifat yapılmamakla ve muhtasar beyanname verilmemekle birlikte, bütün 
dernek ve vakıfların yürürlükte bulunan kendi mevzuatları ve Vergi Usul Kanunu 
uyarınca; 

- Tutulması gereken bütün defterleri eksiksiz tutmaları, 
- Alınması, düzenlenmesi ve saklanması gereken bütün belgeleri 

almaları, vermeleri ve saklamaları, 
- Defter ve belgeleri istendiğinde ibraz etmeleri, 
- Tevkifat oranı sıfır dahi olsa, tevkifat matrahlarının tespitine imkan 

veren her türlü kaydı yapmaları, 
gerekmektedir. 
2. Dernek ve Vakıflara Ait Bazı İktisadi İşletmelerin Kurumlar Vergisi 

Muafiyeti 
7. Kurumlar Vergisi Kanununun 7'nci maddesinin 7 numaralı bendinde yer 

alan ve dernek ve vakıflara ait bazı iktisadi işletmeleri kurumlar vergisinden muaf 
tutan düzenleme, 4369 sayılı Kanunla 1/1/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

8. Bu nedenle, daha önceki düzenleme çerçevesinde Maliye Bakanlığınca 
muafiyeti kabul edilen iktisadi işletmelerin muafiyeti bu tarihte son bulmuştur. 
1/1/1999 tarihinden itibaren dernek ve vakıflara ait bütün iktisadi işletmeler kurumlar 
vergisi mükellefi olacaktır. 

Tebliğ olunur. 

Maliye Bakanlığından : 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 
(SERİ NO: 61) 

4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve 
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri 
ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları 
toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden 
değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl 
için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak 
kısmının gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 1998 yılı kazançlarının tespitinde gider 
indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı; yeniden değerleme 
oranının (% 77,8), aynı dönem için belirlenen yıllık ortalama ticari kredi faiz oranına 
(% 103,4) bölünmesi suretiyle (%77,8 / % 103,4 =) % 75,2 olarak tespit edilmiştir, 
özel hesap dönemi 1999 takvim yılında sona eren mükellefler de bu oranı esas 
alacaklardır. 

Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı 
kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının (% 75,2 x % 25 =) % 18,8'ini kanunen 
kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır. 

Tebliğ olunur. 
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Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından : 

Özelleştirme Yüksek Kurulu Karar ı 

TARİH : 30/1/1999 

K A R A R N O : 99/13 

K O N U : Turban Turizm A.Ş. 'ye ait Ürgüp Moteli 'nin Özelleştirilmesi 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca; 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (idare)'nın, 28.01.1999 tarih ve 403 sayılı yazısına 

istinaden, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 12.01.1995 tarih, 95/8 ve 19.12.1996 tarih, 96/35 sayılı 
Kararlan ile satış stratejisi belirlenen Turban Turizm A.Ş.'ne ait Ürgüp Moteli'nin "Satış" 
yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 03.09.1998 
tarihinde nihai görüşmeleri yapılan ihale sonucunda; 

1) Sözkonusu Motelin ODEN İnşaat Turizm 
(Üçmilyonyüzbin) ABD Dolan bedelle satılmasına, 

ve Ticaret A.Ş.'ye 3.100.000.-

2) Toplam satış bedelinin asgari %50'sinin sözleşme tarihinde peşin, vadeye bağlanan 
bakiye satış bedelinin sözleşme tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) yıl sonunda ödeme tarihi 
itibariyle hesaplanacak faizleriyle birlikte ABD Doları cinsinden ödenmesine, ödemelerin Türk 
Lirası cinsinden yapılması halinde ödemenin yapıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış 
Kurunun esas alınmasına, sözleşmede belirlenen ve vadeye bağlanan ana para ve faiz tutarı için 
vade başlangıç tarihinin sözleşme tarihi olmasına, satış bedelinin vadeye bağlanan kısmına ABD 
Doları cinsinden yıllık %10 oranında basit faiz uygulanmasına, vadeye bağlanan toplam tutar 
üzerinden 1 inci yıl sonunda hesaplanacak faiz tutarının en geç 1 inci yıl sonunda ödenmesi 
gereken taksitle birlikte ödenmesine, 

3) Vadeye bağlanan miktar ile bu miktarın faizini ve sözleşmede öngörülmesi durumunda 
cezai şartı da kapsayacak şekilde Kesin Teminat Mektubu/Mektupları alınmasına, 

4) Satış sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ve Satış Sözleşmesinin 
imzalanması hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına, 

5) ODEN İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin gerekli peşinatı yatırmaması ve/veya talep 
edilen kesin teminatı getirmemesi ve/veya satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi 
halinde, geçici teminatının irad kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, 

Karar verilmiştir. 

Üye 
H. Hüsamettin ÖZKAN 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Başkan 
Bülent ECEVİT 

Başbakan 

Üye 
Hikmet ULUĞBAY 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Üye 
Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL 

Devlet Bakanı 

Üye 
Zekeriya TEMİZEL 

Maliye Bakanı 

Üye 
Metin ŞAHİN 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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YARGI BOLUMU 

Yargıtay Kararları 

Yargıtay Başkanlığından: 

Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı 

2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 17/1-b ve İç Yönetmeliğin 
32.maddelerinde öngörülen hükümler gözetilerek " d a i r e l e r d e n b i r i s i n e 
yıl içinde g e l e n işlerin normal b i r çalışma i l e karşılanamayacak 
oranda artmış ve dolayısıyla d a i r e l e r arasında iş bakımından b i r 
d e n g e s i z l i k meydana gelmiş olup olmadığı; gelmiş i s e , ne g i b i 
önlemler alınması gerektiği" konusu görüşülüp k a r a r a bağlanmak üzere 
Yargıtay Başkanlar K u r u l u 29.1.1999 Cuma günü s a a t 9.30'da Başkanlar 
K u r u l u salonunda B i r i n c i Başkan Mehmet Uygun'un Başkanlığında 
toplandı; 

A) 1.1.1998-31.12.1998 t a r i h l e r i arasında; 
1- Hukuk Genel Kurulu'na 835 iş geldiği ve b i r önceki 

yıldan d e v i r l e b i r l i k t e toplam 532 dosyadan, yıl içinde 919 a d e d i n i n 
k a r a r a bağlandığı ve 1999 yılına 13 iş devredildiği. 

2- Ceza Genel Kurulu'na 343 iş geldiği ve b i r önceki 
yıldan d e v i r l e b i r l i k t e toplam 411 dosyadan yıl içinde 393 a d e d i n i n 
k a r a r a bağlandığı ve 1999 yılına 13 iş devredildiği, 

B) 1.1.1998-31.12.1998 t a r i h l e r i arasında; 
B i r i n c i Hukuk D a i r e s i n e , 14839; i k i n c i Hukuk D a i r e s i n e 14640; 

Üçüncü Hukuk D a i r e s i n e 13588; Dördüncü Hukuk D a i r e s i n e 10650; 
Beşinci Hukuk D a i r e s i n e 19995 ; Altıncı Hukuk D a i r e s i n e 1133S; 
Y e d i n c i Hukuk D a i r e s i n e 6132; S e k i z i n c i Hukuk D a i r e s i n e 10190; 
Dokuzuncu Hukuk D a i r e s i n e 20050; Onuncu Hukuk D a i r e s i n e 9556; 
O n b i r i n c i Hukuk D a i r e s i n e . 10380; O n i k i n c i Hukuk D a i r e s i n e 15380; 
Onüçüncü Hukuk D a i r e s i n e 10279; Ondördüncü Hukuk D a i r e s i n e 10132; 
Onbeşinci Hukuk D a i r e s i n e 5313; Onaltıncı Hukuk D a i r e s i n e 5643; 
O n y e d i n c i Hukuk D a i r e s i n e 6231 ; O n s e k i z i n c i Hukuk D a i r e s i n e 15522; 
Ondokuzuncu. Hukuk D a i r e s i n e 7713; Y i r m i n c i Hukuk D a i r e s i n e 12518; 
Y i r m i b i r i n c i Hukuk D a i r e s i n e 9198 iş geldiği; bu d a i r e l e r c e 
sırasıyla "15154","14515"."13805","11081","20707"."11346"."5962", 
"14214","19905"."9546"."9830","15389","10459","10391"."5003"."5643", 
"5956","13401"."7872","12662"."9266" iş çıkarıldığı ve 1999 yılına 
y i n e sırasıyla "278", "1420", "384", "14S2". "1431". "17", "693". 
"990". "1424". "220", "2019", "613", "385", "591". "760", "17", 
"343". "1470". "586". "597", "316" iş devredildiği. 

C) 1.1.1998-31.12.1998 t a r i h l e r i arasında; 

"17396" 
"12341" 
"12696" 
"18416" 
"14018" 

B i r i n c i . Ceza D a i r e s i n e "4668" 
Üçüncü Ceza D a i r e s i n e "13385" 

İkinci Ceza D a i r e s i n e 
Dördüncü Ceza D a i r e s i n e 
Altıncı Ceza D a i r e s i n e 

S e k i z i n c i Ceza D a i r e s i n e 
Beşinci Ceza D a i r e s i n e "5502 
Y e d i n c i Ceza D a i r e s i n e "11561 
Dokuzuncu Ceza D a i r e s i n e "3308"; Onuncu Ceza D a i r e s i n e 
O n b i r i n c i Ceza D a i r e s i n e "9570" iş geldiği; bu d a i r e l e r c e 

sırasıyla "4303"; "16286"; "13660"; "12517"; "5150"; "12711"; 
"11587"; "15140"; "4447"; "13757"; "8385" iş çıkarıldığı ve 1999 
yılına y i n e sırasıyla "770"; "3357"; "1521"; "1125"; "953"; "75"; 
"306"; "1920"; ."2153"; "1078"; "1388" iş devredildiği anlaşıldı. 
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Gereği düşünüldü t 

1-Hukuk D a i r e l e r i n e g e l e n , çıkan ve eld e bulunan iş miktarı ve 
n i t e l i k l e r i gözetilerek: 

1- T a c i r l e r arasındaki satış sözleşmesinden k a y n a k l a n a n 
itirazın i p t a l i ve menfi t e s b i t davalarının temyiz i n c e l e m e s i n i n 
1 Şubat 1999 t a r i h i n d e n i t i b a r e n Ondokuzuncu Hukuk D a i r e s i ' n c e 
görülmesine 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 17/1-b maddesi uyarınca 
2000 yılında t o p l a n a c a k Yargıtay Başkanlar Kurulu'nda aynı konunun 
yen i d e n değerlendirilmesine ve g e r e k l i görüldüğünde anılan davaların 
temyiz i n c e l e m e s i n i n O n b i r i n c i Hukuk D a i r e s i ' n c e yapılması 
gerektiğine k a r a r v e r i l m e s i n e , 

2- Temyiz i n c e l e m e s i O n b i r i n c i Hukuk D a i r e s i n e a i t o l a n 
tarafları t a c i r o l u p Basın y o l u i l e kişilik haklarına saldırıdan 
kaynaklanan, Men ve Tazminat davalarının 29.1.1999 t a r i h i n d e n 
i t i b a r e n . Dördüncü Hukuk D a i r e s i ' n c e yapılmasına. Dördüncü Hukuk 
D a i r e s i ' n c e görülmekte o l a n Karayolları T r a f i k G a r a n t i Fonu a l e y h i n e 
açılan t a z m i n a t davalarının temyiz i n c e l e m e s i n i n . i s e 29.1.1999 
t a r i h i n d e n i t i b a r e n O n b i r i n c i Hukuk D a i r e s i ' n c e yapılmasına. 

3- S u l h ve A s l i y e Mahkemelerinden v e r i l e n zilyetliğe dayalı 
elatmanın önlenmesine ilişkin hüküm ve kararların temyiz 
i n c e l e m e s i n i n 1.2.1999 t a r i h i n d e n i t i b a r e n S e k i z i n c i Hukuk 
D a i r e s i ' n c e yapılmasına, 

I I - Ceza D a i r e l e r i n e g e l e n , çıkan ve eld e bulunan iş miktarı ve 
n i t e l i k l e r i gözetilerek; 

1- H a l e n Onuncu Ceza D a i r e s i n c e bakılan, Kamunun Güvenliği 
için dava n a k l i ve Ceza Kanununun M e v k i i M e r i y e t e Vaz'ına Müteallik 
Kanunun 36 ncı maddesinde yazılı ve Yargıtay'a verilmiş yargı y e r i 
b e l i r t m e konularını inceleme ve k a r a r a bağlanmasının ( t e k Da i r e d e 
çözümlenmeleri gerektiği 12 oy'a karşı 23 o y l a kararlaştırıldıktan 
s o n r a ) , tebliğname t a r i h i n e göre 1 Şubat 1999 gününden i t i b a r e n bu 
işlerin Beşinci Ceza D a i r e s i n c e yapılmasına. 

I I I - Kararın b i r örneğinin Yargıtay İç Yönetmeliğinin 33.maddesi 
hükmü uyarınca tüm mahkemelere duyurulmak üzere A d a l e t Bakanlığına; 
b i l g i için Yargıtay D a i r e Başkanlıklarına; Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına, Yargıtay Kararları D e r g i s i n d e yayımlanması için 
Yayın İşleri Müdürlüğüne; B a r o l a r a ve A v u k a t l a r a duyurulmasını 
sağlamak üzere Türkiye B a r o l a r Birliği Başkanlığına gönderilmesine, 
Yargıtay Kanunu'nun 53.maddesi hükmü gereğince ayrıca Resmi 
Gazete'de yayımlanmasına. 

29.1.1999 gününde I / I bendinde oy çokluğu diğer h u s u s l a r d a 
i s e oybirliği i l e k a r a r v e r i l d i . 
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Yargıtay 8. Hukuk Dairesinden : 
Esas 
Karar 
Tebliğname 

Mahkemesi 

: 97/5074 
: 98/408 
: 97/42686 

: ALTINÖZÜ Asliye Hukuk Hakimliği 

Karar Tarihi : 16/3/1995 

Esas ve Karar No : 94/158-95/67 

Salim Çalışkan ile Kasım oğlu Yunus aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabu
lüne dair Altınözü Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 16/3/1995 ve 158-67 sayılı hükmün 
Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından süresinde istenilmiş o l 
makla dosya incelendi gereği düşünüldü: 

Davacı tarafından M K . n u n 639/2. maddesine göre açılan tapu iptali tescil davasının 
yerel mahkemece kabulüne karar verilmiş, kesinleşen kararın H U M K . n u n 427/6. maddesi 
hükmü uyarınca kanun yararına bozulması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca istenmiştir. 

Dava konusu Altınözü İlçesi, Kılıçtutan Köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan 890 nolu 
parselin kayden maliki Kasım oğlu Yunus isimli kişidir. Dava dilekçesinde bu şahıs bilinme
yen kişi olarak tarif edilip M K . n u n 639/2. maddesine göre tapu iptali tescil talep edilmiştir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı temyizini Tebligat Kanununun 28. maddesine ve 
Suriye uyruklu şahıslara ait malların tesbiti ve bu mallara el konulmasına dair 1/10/1966 ta
rih, 6/7104 sayılı Yönetmeliğin 1 ve 9. maddesi hükümlerine dayandırmıştır. 

890 nolu parselin tapulama tutanağına ve toplanan delillere göre kayıt maliki davalı 
Kasım oğlu Yunus'un Suriye uyruklu olduğunda ihtilaf bulunmamaktadır. 

Suriye'de Türklere ait taşınmazlara çeşitli vesilelerle müdahale edildiğinden Türkiye 
Cumhuriyeti de 1062 sayılı "Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devlet
lerin Türkiye 'deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bi lmis i l Tedbiri İttihazı Hakkında 
Kanun" hükümlerine dayanarak çıkardığı 1/10/1966 tarih ve 6/7104 sayılı Yönetmeliğin 1. 
maddesine istinaden misilleme olarak Suriye Uyrukluların taşınmaz mallarına kısmen veya 
tamamen el koymuştur (Vaziyed etmiştir). Yönetmeliğin 9. maddesine göre de Hazinenin Su
riye Uyruklularla i lg i l i taşınmazlara ilişkin davalarda hasım olarak yer alması mecburiyeti 
vardır. Nitekim Dairemiz 5/11/1990 tarih 11462/14663 sayılı bu kararında 1062 sayılı Kanu
na göre Suriye uyruklulara ait taşınmazlara Hazinece el konulmuş olduğundan, Hazinenin da
vada Suriye uyrukluyu temsil etmesinde ve bu suretle davalı olarak gösterilmesinde Yasaya 
aykırı bir yön bulunmamaktadır. 1966 ve 1967 tarihli Bakanlar Kurulu Kararlarına göre bu tür 
malların idaresi Hazineye bırakılmıştır. O itibarla, davanın Hazine aleyhine açılması doğ
rudur" denilmiştir. 

Öncelikle davada husumetin doğru yöneltilmesi gerekir. Suriye uyruklu kişilere ait ta
şınmazların idaresi Hazineye bırakıldığına göre, zilyetlik yoluyla iktisaba ilişkin böyle bir da
vada Hazinenin davalı olarak gösterilmesi ve husumetin ona yöneltilmesi gerekirken aksine 
hareket edilmesi bozmayı gerektirdiğinden yerel mahkeme kararının öncelikle bu yönden 
H U M K . n u n 427/6-7 ve son maddesine göre Kanun yararına B O Z U L M A S I N A , kararın bir su
retinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine ve Bakanlıkça Resmî Gazete'de yayınlanmasına 
2/2/1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Y A R G I T A Y K A R A R I 
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Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden : 

Esas : 1998/9370 

Karar : 1998/10101 

Mahkemesi : Abana Sulh Hukuk 

Tarihi : 21/1/1997 

Nosu : 1996/92-1997/6 

Davacı : Müzeyyen Durmaz 

Davalı : Tapu Sici l Müdürlüğü 

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 22/11/1996 gününde verilen dilekçe ile tapu

da isim tashihi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 

21/1/1997 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

2/12/1998 tarih 122381 sayılı tebliğnamesi ile H U M K . n u n 427/6 maddesi gereğince kanun 

yararına bozulması istenilmiş olmakla, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gere

ği düşünüldü. 

K A R A R 

Davacı Müzeyyen Durmaz vekil i , 22/11/1996 günlü dilekçesiyle, davalı Tapu Sici l 

Müdürlüğü aleyhine açtığı dava ile Abana İlçesi Konakören Mahallesi 1, 6 ve 9 sayılı parsel

lerde hissedar gözüken murisi ve annesi Zekiye'nin baba adının Ahmet, doğum tarihinin 1325 

ve soyisminin Alboya, olarak nüfus kayıtlarına göre tapu kayıtlarına yazılmasını istemiştir. 

Mahkeme davanın kabulüne karar vermiş, Hazine vekilinin 7/3/1997 tarihli temyizden vaz

geçme dilekçesi üzerine hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. 

Dosyada mevcut veraset ilamına göre muris Zekiye Alboya'nın 28/9/1962 tarihinde 

öldüğü ve davacıdan başka mirasçılarınında bulunduğu, terekenin iştirak halinde mülkiyet 

şeklinde olduğu görülmektedir. Bu durumda Medeni Kanunun 581. maddesi gereğince bütün 

mirasçıların birlikte dava açmaları veya açılan davaya muvafakat etmeleri, bu da olmaz ise te

rekeye tayin edilecek mümessil huzuru ile davaya devamla bir karar verilmesi gerekirken, 

H U M K . n u n 221. maddesi gereğince taraf teşkili hususu resen dikkate alınıp yerine getirilme

den, davanın esasına dair hüküm verilmesi usul ve kanuna aykırı olduğundan bozulmasına ka

rar verilmiştir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Adalet Bakanlığının gördüğü lüzum üzerine 

mahkeme hükmünün H U M K . n u n 427 maddesi gereğince, hukuki sonuçları saklı kalmak kay

dı ile kanun yararına B O Z U L M A S I N A , bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine 

yer olmadığına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlıkça Resmî 

Gazete'de yayınlatılmasına, 25/12/1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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Yüksek Seçim Kurulu Kararı 

• Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : 

Kara r No : 20 

İtiraz No 
- K A R A R -

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından alınan yazıda; "18 Nisan 1999 
Pazar günü birlikte yapılacak 21. Dönem Milletvekili ve Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri için, geçici ve asıl ilçe ve i l seçim 
kurullarının görev ve yetkilerini belirleyen genelgenin hazırlanarak 
karara bağlanmasının istenilmesi üzerine oluşturulan komisyonun 
hazırladığı genelge incelenerek; 

Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30.07.1998 gün ve 00590 sayılı 
kararı ile Milletvekili Genel Seçimlerinin yenilenmesi ve seçimlerin 
18 Nisan 1999 Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleriyle Birlikte yapıl
ması kabul edilmiş, 4381 sayılı Kanun'un 1. maddesinde de bu konu yer 
almıştır. 

4381 sayılı Kanun seçimlerle i lgi l i bir kısım yasalarda değişik
lik yaparak geçici ilçe seçim kurulları, sandık kurullarının oluşumu 
gibi yeni hükümler getirmiştir. 

Bu nedenle, 4381 sayılı Kanunla getirilen hükümler yanında 
Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen esas ve ilkelerle 21. Dönem 
Milletvekili Genel Seçiminde ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin 
birlikte yapılacak olması gözönünde bulundurularak yeniden düzenlenen 
Örnek: 135 ve Örnek: 139 sayılı genelgelerin birleştirilerek yürürlüğe 
konulması uygun bulunmuştur. 

S O N U Ç : 
1- 18 Nisan 1999 Pazar günü birlikte yapılacak 21. Dönem 

Milletvekili Genel Seçimleri ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin 
sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacı ile ilçe seçim, 
geçici ilçe seçim ve i l seçim kurullarının görev ve yetkilerini ve 
sandık kurullarının oluşumunu içeren genelgelerin 135 - 139 Örnek 
sayıları ile kabulüne, Genelgenin kararın eki sayılmasına, 

2- Karar ve eki Genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu 
başkanlıkları ile seçime katılabilecek siyasi partilerin genel başkan
lıklarına gönderilmesine, 

3- Karar ve eki Genelgenin Resmi Gazetede yayımlanmasına, 
07.01.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Başkanvekili Üye Üye 
Tufan ALGAN Sabri COŞKUN Resul ASLANKÖYLÜ Kadir TOKMAN 

Üye 
Harun ÇETİNTEMEL 

Üye 
Ziya SAĞDUR 

Üye 
M.Fadıl İNAN 
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(Örnek : 135-139) 

18 NİSAN 1999 GÜNÜ YAPILACAK 21. DÖNEM MİLLETVEKİLİ VE MAHALLİ 
İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ 

SEÇİMLERİNDE İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ 
GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE 

BÖLÜM: I 
GENEL HÜKÜMLER 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - Bu genelge 18 Nisan 1999 Pazar günü yapılacak 21. Dönem 
Milletvekili ve Mahalli idareler ile Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Genel seçim
lerinde; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirtmek ve 
yapacakları işlemleri açıklamak amacını güder. 

Bu amaçla, sandık kurullarının oluşumunu, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurul
larının görev ve yetkilerini, seçim işlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürü
tülüp sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar. 

Deyimler 

Madde 2 - Bu genelgede geçen deyimlerden 

Milletvekili Seçimi: 

21. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini, 

Mahalli İdareler Seçimi: 

a) İl genel meclisi üyelikleri, 

b) Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı ve belediye meclisi üyelik
leri, 

c) Köy muhtarları ile ihtiyar meclisi üyelikleri, 

d) Mahalle muhtarları ile ihtiyar heyeti üyelikleri, 

Seçimlerini ifade eder. 

BÖLÜM: II 

İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 

A - İlçe Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

1 - Sandık kurullarını oluşturmak (bu yetki ilçe seçim kurulu başkanı-hakime 
aittir) birden çok mahalle, semt veya mezradan oluşan muhtarlıklarda veya birbi
rine yakın köylerde seçim işlerinin düzenli yürütülebilmesi için gerekli görülüyorsa 
Yargı Bölümü Sayfa : 6 
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sandık kurullarının bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde bu durumu se
çim gününden 15 gün önce sağlayarak ilan etmek (288 S.K. M: 20/2, 2972 S.K. 
Ek M: 2). 

2 - Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan iti
razları inceleyip karara bağlamak (298 S.K. M: 20/4). 

3 - Seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve seçim iş ve işlem
leri hakkında gerekli bilgileri vermek üzere sandık kurulları başkanları ve en az bi
rer üyenin (Devlet memuru olan) eğitimi için kurs düzenlemek dahil gerekli önlem
leri almak (bu görev ilçe seçim kurulu başkanı-hakime aittir) (298 S.K. M: 18/4). 

4 - Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını 
cevaplandırmak (298 S.K. M: 20/5). 

5 - Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaştır
mak, gerekiyorsa, sandığın konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri 
alarak kahvehane, lokanta gibi özel yerleri kiralamak (298 S.K. M : 20/3, 74). 

6 - Sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen tutanak
lara göre, ilçe birleştirme tutanağını düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait di
ğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek (298 S.K. M: 20/6). 

(Olanak bulunduğu takdirde ve gerekli donanım varsa seçim sonuçları ilçe 
seçim kurulu başkanının sorumluluğu çerçevesinde bilgisayar ortamında da bir
leştirilebilir.) 

7 - Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti, il genel 
meclisi üyeleri, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde kaza
nanları belirlemek, seçim sonuçlarını ilan etmek ve kazananlara tutanaklarını 
vermek (Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, diğer seçim kurullarının 
birleştirme tutanakları da birinci ilçe seçim kurulunca birleştirilerek sonuçlandırı
lır.) 

8 - Milletvekili ve büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin ilçe bir
leştirme tutanağını il seçim kuruluna teslim etmek, 

9 - Seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri Yüksek Seçim Kuruluna ve Devlet İsta
tistik Enstitüsüne göndermek ve il seçim kuruluna vermek, 

10 - Seçim işlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların 
süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak 
(298 S.K. M: 20/1). 

(Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilan edilmesi için, sandık kurulu 
başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en 
kısa sürede, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaştırılmalarını sağlamak ama
cıyla gerekli önlemlerin önceden alınması gerekir.) 
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18 Nisan 1999 günü her sandık kurulu birden çok seçimi bir arada yapaca
ğından, bu seçimlerin hepsine ait sandık kurulu işlemleri bitirilmeden belge ve 
bilgiler ilçe veya geçici ilçe seçim kurullarına getirilmeyecektir. 

11 - Büyükşehir belediye başkan adayları hariç, diğer belediye başkan aday
larına ait listeleri atmak ve ilan etmek (2972 S.K. M: 12/1, 2). 

12 - Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde tutukluların oy kullanacağı san
dığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemek, oy verme 
iş ve işlemlerini denetlemek, 

13 - Ceza infaz kurumları ve tutuk evinde bulunan tutuklu seçmen listesinin, 
askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak, 

14 - 4381 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesine göre "21. Dönem Milletvekili 
ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde siyasi parti teşkilat binalarının önleri ile 
miting yapılan meydanlar dışında propaganda amacıyla bayrak, flama ve benzeri 
malzemelerin, cadde, sokak ve mahallelere asılamayacağı belirtildiğinden, bu 
madde hükmüne aykırı hareket edenler hakkında 298 sayılı Kanunun 151 inci 
maddesinin hükmünün uygulanması konusunda gerekli önlemleri almak ve aldır
mak, (Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde bu görev birinci ilçe seçim 
kuruluna aittir.) (4381 S.K. Geçici M: 2). 

15 - Özürlü seçmenlerin kolaylıkla oy kullanabilmeleri için sandık yerinin sap
tanmasında gerekli önlemleri almak, 

16 - Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen di
ğer görevleri yapmak (298 S.K. M: 20/7). 

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki 
sandık kurulları ile iletişimi, malzeme ve evrak alışverişini en kolay gerçekleşti
rebilecekleri bir kamu binasında görev yapmaları uygun olacaktır. 

B - Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkileri 

1 - Sandık kurulları başkanları ve en az birer üyenin (Devlet memuru olan) 
eğitimi için kurs düzenlemek dahil gerekli önlemleri almak (Bu görev geçici ilçe 
seçim kurulu başkanı - hakime aittir) (298 S.K. M: 18/4). 

2 - Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını 
derhal cevaplandırmak ve sorunları çözümlemek (298 S.K. M: 20/5). 

3 - Oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı güvenlik içinde 
görev alanı içindeki sandık kurullarına teslim etmek. Bağlı olduğu ilçe seçim kuru
lundan teslim alınan tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298 S.K. M: 18/4). 

4 - Görev alanındaki işlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların 
süratle alınması için gerekli önlemleri almak (298 S.K. M: 18/4). 
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5 - Oy verme sürecinde (Saat: 17.00'ye kadar) yapılacak şikayet ve itirazlar 
ile geçici ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal 
inceleyip sonuçlandırmak. 

6 - Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına ilişkin geçici 
ilçe birleştirme tutanağını düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak 
ve varsa sandık ve geçici ilçe birleştirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte 
bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna derhal teslim etmek (298 S.K. M: 18/4). 

7 - Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu ve Evet/Tercih mühürlerini bağlı 
olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmek. 

8 - Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları doğrul
tusunda 1. ilçe seçim kurulu başkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak 
(298 S.K. M: 20/7). 

Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine 
sahiptirler. 

C - İl Seçim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

1 - İl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürümesi için gerekli önlemleri al
mak, seçim işlerini denetlemek (il sınırları içerisinde ilçe seçim kurulları arasında 
koordinasyonu sağlamak, oy pusulalarını, gerektiğinde seçim araç ve gereçlerini, 
basılı evrakı zamanında ilçe seçim kuruluna ulaştırmak, kurullarda oluşacak bo
şalmalar sebebiyle görevli hakimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik 
konularında Vali düzeyinde gerekli girişimlerde bulunmak gibi) (298 S.K. M: 16/1). 

2 - İlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarını ve diğer seçim araç 
ve gereçlerini göndermek (298 S.K. M: 16/2). 

3 - İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına 
karşı yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298 S.K. M: 16/3). 

4 - İlçe seçim kurulu başkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298 
S.K. M: 16/4). 

5 - Milletvekili ve büyükşehir belediye başkanlığı aday listelerini almak ve ilan 
etmek, bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu listelerden kanuna 
göre geçerli olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini 
yerlerine göndermek ve ilan etmek (298 S.K. M: 16/5, 2972 S.K. M: 12/3, 4 ve 
22/son). 

6-18 Nisan 1999 Pazar günü yapılacak seçimlerde milletvekili ve büyükşehir 
belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını birleştirerek il tu
tanağını düzenlemek ve seçim sonucunu belirlemek (2972 S.K. M: 22/2, 2839 
S.K. M: 32). 
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7 - Gerekli olanakları bulunuyorsa, seçim sonuçlarını bilgisayar ortamında 
birleştirmek, 

8 - Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer 
görevleri yapmak. 

D - Sandık Kurullarının Oluşturulması 

Sandık kurulu, 4381 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi ve Yüksek Seçim Ku-
rulu'nun 09.12.1998 gün ve 353 sayılı kararı uyarınca, bir başkan ile bir memur 
üye, altı siyasi partili asıl üye ve altı siyasi partili yedek üyeden oluşur. 

1 - Sandık Kurulu Başkanının Belirlenmesi: 

İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyeleri dışındaki 
asıl üyeleriyle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dışın
daki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar seçmenler
den kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak 
üzere bir liste düzenler (298 S.K. M: 22/1). (Genellikle Devlet memurları arasın
dan) 

Kurulun, partili asıl üyelerinden her biri de, yukarıda yazılı nitelikte bir listeyi, 
ilçe seçim kurulu başkanının belirleyeceği süre içinde, başkana verir. Bu süre 
içinde liste vermeyen parti temsilcisi hakkından vazgeçmiş sayılır (298 S.K. M: 
22/2). 

Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık kurulu için adı 
önerilenler arasında ad çekilerek sandık kurulu başkanı belirlenir (298 S.K. M: 
22/3). 

Köy muhtarı, muhtar olduğu köyde sandık kurulu başkanı olamaz (298 S.K. 
M: 22/4). 

298 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 4 üncü bendinin "... şu kadar ki Siyasi 
Partiler Kanununa göre partilere üye olamayacak kimseler... sandık kurulu baş
kanı olamazlar..." deyimi, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 22 nci maddenin 1 
inci fıkrasına göre düzenlenen listede yer alması mümkün memurları kapsamadı
ğından memurların ve öğretmenlerin (görevli oldukları yerlerde) sandık kurulu 
başkanı olmalarına yasal engel yoktur. 

2 - Sandık Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi: 

4381 sayılı Kanun'un Geçici 1 inci maddesinde birlikte yapılmasına karar 
verilen 21. Dönem Milletvekili ve Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde; seçim ve 
sandık kurullarına Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerden ve 
grubu bulunmamakla birlikte son genel seçimlerde o yerde en çok oy alan parti
den birer üye alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Yargı Bölümü Sayfa : 10 



3 Şubat 1999 - Sayı : 23600 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 47 

Geçici madde sadece siyasi parti temsilcileri yönünden sandık kurulu üyelik
lerine ilişkin özel bir hüküm getirerek 21. Dönem Milletvekili Genel ve Yerel Se
çimlerle sınırlı olmak üzere 298 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesi yanında değişik 
bir uygulama öngörmüş ise de, diğer görevliler ile sandık kurullarının oluşturul
masında gözetilecek ilkeler açısından yeni bir uygulama sözkonusu değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın 02.10.1998 gün ve KAN.KAR.Md. 
A.10.0.GN8.0.10.00.02.15595/36188 sayılı yazılarında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde grubu bulunan partilerin; Anavatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi ve Fazilet Partisi olduğu belirtilmektedir. 

Bu bilgi karşısında sandık kurullarının oluşturulmasında; öncelikle, ilçe seçim 
kurulu başkanınca ilçede teşkilatı olmak koşulu ile Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde grubu bulunan ve yukarıda adları yazılı 5 siyasi parti ile bu partilerin dışında 
o yerde son seçimlerde en çok oyu almış ve teşkilatı bulunan siyasi partiden birer 
asıl ve birer yedek üyenin istenilmesi suretiyle sandık kurulunun siyasi partili 
üyelerinin, bu mümkün olmadığı takdirde sandık kurulunun üye sayısı 6'dan aşağı 
düşmeyecek şekilde 23 üncü madde hükümleri uygulanarak üyelerin belirlenmesi 
uygun olacaktır. 

21. Dönem Milletvekili Genel ve Yerel Genel Seçimlerde sandık kurulu üye 
sayısı geçici, madde hükümleri ışığında 23 üncü maddedeki 5 sayısını aşmakta, 
başkan ve diğer üyenin katılımıyla kurul, bir başkan ve 7 üyeden oluşmaktadır. 

Ancak, grubu bulunan siyasi partilerin o yerde teşkilatının bulunmaması ha
linde teşkilatı bulunanlardan üye alındıktan sonra, 23 üncü madde hükümlerine 
göre sandık kurulu üye sayısı tamamlanacaktır. Bu halde sandık kurulunun 23 
üncü maddedeki gibi bir başkan ve 6 asıl, 6 yedek üyeden oluşması yeterli ola
caktır. 

İlçe seçim kurulu başkanının tebliğinden itibaren beş gün içinde asıl ve yedek 
üye ismi bildirmeyen siyasi parti, sandık kuruluna asıl ve yedek üye bildirme hak
kından vazgeçmiş sayılır. 

Sandık kurulunun, memurlara ayrılan bir asıl ve bir yedek üyesi, köylerde ise 
köy ihtiyar meclisi üyeleri arasından, çekilecek kur'a ile belirlenir. Kur'a da adı ilk 
çıkan asıl öteki yedek üye olur. 

Yeni kurulan ilçeler, son milletvekili genel seçimlerinde müstakilen ilçe olarak 
işlem görmeyip ilçe olmazdan önce bağlı bulundukları ilçeler içinde işlem gördük
lerinden, buralarda kurulmuş olan ilçe seçim kurulları, sandık kurullarına üye adı 
bildirecek siyasi partileri belirlerken "son milletvekili genel seçiminde o ilçede en 
çok oy almış olmak" koşulunu ayrıldıkları ilçede alınan geçerli oy olarak değer
lendireceklerdir (298 S.K. M: 23). 
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E - Sandık Kurullarının Oluşturulacağı Tarih ve Görev Süresi 

1 - Sandık kurullarının oluşum çalışmalarına 05.03.1999 günü ilçe seçim ku
rullarınca başlanacak, oluşum ilçe seçim kurullarınca 14.03.1999 günü tamamla
narak görevlilere tebliğ edilecektir. 

2 - Bu oluşumdan sonra geçici ilçe seçim kurulu başkanlarınca görev alanları 
içerisinde sandık kurulu başkanları ve birer üyesine seçim işleriyle ilgili eğitim 
verilecektir. 

3 - Sandık kurulu üyeleri 16.04.1999 günü göreve başlayacak ve oyların sa
yımına ilişkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışa
caklardır. 

F - Sandık Kurullarının Oluşturulmasında İtiraz ve Şikayet 

1 - Sandık kurullarının oluşturulmasına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanı veya 
kurul işlemlerinin düzeltilmesi, şikayet yoluyla işlem tarihinden itibaren iki gün 
içinde istenebilir (298 S.K. M: 119/1). 

Şikayetin reddi yolundaki kararlara karşı bildirilme tarihinden itibaren iki gün 
içinde il seçim kuruluna itiraz olunabilir. 

2 - Şikayet yoluna başvurulmasa bile, sandık kurulunun oluşumuna karşı, 
oluşma tarihinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

İtirazlar il seçim kurulunca iki gün içinde kesin karara bağlanır (298 S.K. M: 
119). 

G - Sandık Kurullarına Seçimle İlgili Araç ve Gereçlerin Sağlanması 

(Örnek: 138) sayılı Genelgenin 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yazılı araç ve 
gereçler ile gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanır ve 
süresinde gereğine göre asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlarınca sandık 
yerlerinde bulundurulması sağlanır. 

H - İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Yapacağı Birleştirme ve Seçim 
Sonuçlarının Belirlenmesi 

1 - Sandık kurullarından gelen tutanakların ilçe ve geçici ilçe seçim kurulla
rında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık yapılır. 

Siyasi parti gözlemcileri ile adaylar veya gözlemcileri bu işlemleri izleyebilirler. 
Bunlardan hazır bulunmak isteyenlerin sayısı beşi geçerse aralarında çekilecek 
kur'a ile belli edilen beş kişi, kurul işlemlerini yakından izlemeye elverişli ve 
kendilerine ayrılan yerde bulunabilirler (298 S.K. M: 108). 

2 - Birleştirme ve sonuçları açıklama işlemleri aralıksız sürdürülür. 
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İ - Sayım ve Döküm Yerinin Düzeni 

Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları da sandık kurulu başkanlarının 
yetkilerine, sandık alanında alınacak güvenlik önlemlerine ve sandık alanında suç 
işlenmesi halinde sandık kurullarının yapacağı işlere ait yetkileri sayım, döküm ve 
birleştirme işlerinin yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298 S.K. M: 82, 83, 84). 

BÖLÜM III 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 

A ' Milletvekili Seçimi Sonuçlarının İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurulla
rınca Birleştirilmesi 

1 - İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarında sandık kurullarından gelen tutanakla
rın birleştirilmesi aralıksız yapılır. Tutanakların birleştirilmesinde siyasi partilerin 
aldıkları oylar ile bağımsız adayların herbirinin aldıkları oy sayısı tesbit edilerek 
sandık tutanakları sonuçları (Örnek: 90) sayılı tutanağa geçirilir (298 S.K. M: 108, 
2839 S.K. M: 31). 

Ancak; 

Sandık kurulları tutanakları sonuçları (Örnek: 90) sayılı birleştirme tutanağına 
sandıkların numara sırasına göre geçirilir. Şöyle ki; (Örnek: 90) sayılı birleştirme 
tutanağına birinci sıradan itibaren önce ilçe merkezindeki sandıklar ve daha sonra 
numara sırası izleyerek köylerdeki sandıklar numaralarına göre alt alta yazılır ve 
sandık tutanağı geldikçe sırasındaki numarasının karşısına gerekli işlem yapılır. 
Görev alanı içerisindeki seçim bölgelerinden en son sandık tutanağı geldikten 
sonra bütün sandık tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanır ve sandık tutanakları 
sonuçları (Örnek: 90) sayılı tutanağa aşağıdaki gösterildiği şekilde işlenir. 

a) Köy ve mahalle adı, 

b) Sırasına göre sandık kurulu numaralan (Önce 1, sonra 2 ve 3 numaralı 
sandıklar), 

c) Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı, 

d) Oy kullanan seçmenlerin sayısı, 

e) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

f) İtiraz edilen fakat geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

g) Geçerli oy pusulalarının toplamı, 

h) Geçersiz oy pusulalarının toplamı, 
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ı) Siyasi partilerin adlan (birleşik oy pusulasındaki sırasına göre) yazıldıktan 
sonra bu partilerin; aldıkları oy sayısı (rakamla ve yazı ile), 

i) Bağımsız adayların soyadları ve adları (soyadlarının baş harflerine göre al
fabe sırasıyla), 

k) Bağımsız adaylardan her birinin aldığı oy sayısı (rakamla ve yazı ile), yazı-
lır. Tutanak kurul başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakta bağımsız 
adaylar için ayrılan yer yetmezse, ihtiyaçtan fazla gönderilen tutanaklar kullanılır; 
bu da yetmezse ek bölüm çizilerek bu kısıma eklenir. 

I) Geçici ilçe seçim kurulu başkanı ve en az iki üye tarafından (Örnek: 90) sa
yılı tutanağın bir örneği asıl ilçe seçim kuruluna en kısa zamanda ve ivedi olarak 
ulaştırılır. 

m) Asıl ilçe seçim kurulu, kendisinin düzenlediği (varsa geçici ilçe seçim ku
rullarından gelen (Örnek: 90) sayılı) tutanağın; bir örneğini doğruca Devlet İstatis
tik Enstitüsü Başkanlığına gönderir. 

B - Milletvekili Seçiminde Partilerle Bağımsız Adaylara Verilmek ve İlan 
Edilmek Üzere, İlçe Seçim Kurullarınca Düzenlenecek Tutanak Özeti 

1 - İlçe seçim kurulu aşağıdaki, bilgileri kapsayan (Örnek: 91) sayılı tutanağı 
düzenler; bu tutanağa; 

a) Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı, 

b) Oy kullanan seçmenlerin sayısı, 

c) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

d) İtiraz edilen fakat geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

e) Geçerli oy pusulalarının toplamı, 

f) Geçersiz oy pusulalarının toplamı, 

g) Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sırasına göre adları, aldıkları ge
çerli oy sayıları (rakamla ve yazı ile), 

h) Bağımsız adayların soyadları ve adları ile bunlardan herbirinin aldığı ge
çerli oy sayısı (rakamla ve yazı ile), 

Yazılarak orada bulunanlara ilan edilir. Bu tutanak başkan ve üyeler tarafın
dan imza edilerek birer örneği partilere ve isterlerse bağımsız adaylara veya 
bunların müşahitlerine verilir ve bir örneği de ilçe seçim kurulunun çalıştığı bina
nın kapısına bir hafta süre ile asılır (298 S.K. M: 108). 
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C - Milletvekili Seçim Sonuçlarının İl Seçim Kurulu Başkanlığına Bildi
rilmesi 

Birleştirme tutanağı düzenlenmesi işlemleri biter bitmez, ilçe seçim kurulu 
başkanı, seçmen sayısı ile oylarını kullanan seçmenlerin sayısını ve siyasi partiler 
ile bağımsız adayların aldıkları geçerli oy sayılarını derhal bağlı bulunduğu il se
çim kurulu başkanlığına telgraf veya telefax ile bildirir. 

Bu tellerde her cümleden veya cümle parçasından sona (stop) sözü yazılır. 
Örneğin: Tel'de Milletvekili seçiminde seçmen sayısı... stop. Oyunu kullananların 
sayısı... stop. A partisinin aldığı oy sayısı... stop. gibi yazılır. 

Bu tellerdeki sayılar hem rakamla, hem yazı ile gösterilir. 

D - Milletvekili Seçiminde İlçe Birleştirme Tutanağının İl Seçim Kurulu 
Başkanına Verilmesi 

1 - Bu genelgenin Bölüm III - A/1 maddesi gereğince hazırlanan birleştirme 
tutanağından biri ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa 
zamanda en çabuk araçla il seçim kuruluna götürülüp teslim edilir (298 S.K. M: 
108). 

• 2 - Tek dereceli, nisbi temsil sîstemi ile yapılan Milletvekili Genel Seçimle
rinde seçim çevrelerine göre seçilenlerin belirlenmesi işlemleri il seçim kurulla
rınca yapılır. 

BÖLÜM IV 

MAHALLİ SEÇİMLER 

A - Yalnız Bir Sandıkta Oy Kullanılan Köy ve Mahalle Muhtarlığı ve İhti
yar Heyeti Seçim Sonucunun Belirlenmesi 

Köy veya mahalle seçimleri için, seçim çevresinde yalnız bir sandıkta oy kul
lanılmış ise; sandık kurullarının düzenlediği (Örnek: 51) sayılı tutanaktaki bilgilere 
göre; 

- Köy muhtarlığını, 

- Köy ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini, 

- Mahalle muhtarlığını, 

- Mahalle ihtiyar heyeti asıl ve yedek üyeliklerini, 

Kazananları gösterir (Örnek: 60) sayılı tutanak düzenlenir. 

Bu tutanakta yazılı olanlar hazır bulunanlara ilan edilir ve bir örneği, bir hafta 
süreyle ilçe seçim kurulunun ilan yerine asılır. 
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B - Mahalli Seçimlerde Birden Çok Sandığı Bulunan Köyler ile Mahalle
lerde Yapılacak Seçimlere İlişkin Tutanakların İlçe Seçim Kurullarınca Bir
leştirilmesi 

İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanakları, geldikçe almakla 
beraber, aralıksız olarak çalışır ve gelen sandık tutanaklarını birleştirmeye devam 
eder. En son sandık tutanağı geldikten sonra, her bir mahalle veya köydeki bütün 
sandık tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu (Örnek: 57) sa
yılı tutanağa aşağıda gösterildiği şekilde işlenir. 

a) Sandık kurulu numarası, 

b) Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı, 

c) Oy kullanan seçmenlerin sayısı, 

d) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

e) İtiraz edilen fakat geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

f) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulalarının toplamı, 

g) Geçersiz oy pusulalarının toplamı, 

h) Alfabe sırasına göre, muhtar ve üye adaylarının soyadları, adları ve aldık
ları oy sayısı, 

ı) Siyasi partilerle bağımsız adayların, gözlemci ve temsilcilerinin ad ve so
yadları, 

C - Mahalli Seçimlerde Birden Çok Sandığı Bulunan Köyler ile Mahalle
lerde Yapılacak Seçimler Sonunda İlçe Seçim Kurullarınca Düzenlenecek 
Tutanaklar 

1 - İlçe seçim kurulu, aşağıdaki bilgileri kapsayan (Örnek: 58) sayılı tutanağı 
düzenler. 

Bu tutanağa: 
a) Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı, 
b) Oy kullanan seçmenlerin sayısı, 
c) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 
d) İtiraz edilen fakat geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 
e) Geçerli oy pusulalarının toplamı, 
f) Geçersiz oy toplamı, 
g) Adayların adları, soyadları ve aldıkları oy sayısı, 
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Yazılır ve bu sonuçlar, orada bulunanlara yüksek sesle derhal ilan edilir. Bu 
tutanağın birer sureti isterlerse adaylara veya bunların gözlemcilerine verilir; diğer 
bir örneği de bir hafta süre ile kalmak üzere, ilçe seçim kurulunun ilan yerine ası
lır. 

2 - İlçe seçim kurulu ayrıca yukarıda sözü edilen (Örnek: 57) sayılı birleştirme 
tutanağını esas alarak seçilenleri gösteren (Örnek: 60) sayılı tutanağı düzenler ve 
bunu ilçe seçim kurulunun ilan yerine asar. 

3 - Köy ve mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti seçimleri çoğunluk sistemine 
göre yapıldığından, bu seçim çevresinde en çok oy alan aday seçilmiş olur, 

D - Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçlarının Birleştirilmesi 

1 - Belediye başkanlığı seçimiyle ilgili olarak sandık kurullarından gelen so
nuçlar, ilçe seçim kurulu tarafından merkez belediye ve varsa beldeler itibariyle 
(2972 S.K. M: 21) (Örnek: 63) numaralı tutanağa işlenmek suretiyle birleştirilir. Bu 
tutanakta 2972 sayılı Kanun'un 21 inci maddesindeki ve bu genelgedeki ilgili hu
suslar yer alır. Bütün sandıkların sonucu alınıp toplamlar yapılınca sonuç yüksek 
sesle açıklanır. Tutanağın bir örneği seçim kurulunun ilan yerine bir hafta süre ite 
asılır. 

2 - Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçe ve merkez ilçelerde; ikinci, 
üçüncü ila... ilçe seçim kurulları kendi bölgelerine ait sandıkların sonuçlarını 
(Örnek: 63) sayılı tutanakta birleştirmekle beraber bunları birinci ilçe seçim kurulu 
başkanlığına hemen gönderirler. Birinci ilçe seçim kurulu başkanı, bu tutanakları 
ve kendi birleştirme tutanağını birleştirir ve sonucu belirler. 

3 - Yukarıdaki maddeye göre yapılan birleştirme işlemi sonunda, en çok ge
çerli oy alan aday belediye başkanlığına seçilmiş olur ve ilçe seçim kurulunca 
(Örnek: 65) sayılı tutanak düzenlenerek kendisine verilir. 

E - Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimine İlişkin Tutanakların Birleş
tirilmesi 

1 - İlçe seçim kurulları, sandık kurullarından aldıkları büyükşehir belediye 
başkanlığı seçim sonuçlarını (Örnek: 63) numaralı tutanakta birleştirir. Bütün 
sandıkların sonuçları alındıktan sonra sonuç orada açıklanır ve tutanağın bir ör
neği ilçe seçim kurulunun ilan yerine asılır. Büyükşehir belediye başkanlığı seçim 
sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları vakit geçirilmeden il seçim kuruluna ulaş
tırılır (2972 S.K. M: 22/2). 

2 - Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan merkez ilçe ve ilçelerdeki ikinci, 
üçüncü ilçe seçim kurulları, birleştirme tutanaklarını birinci ilçe seçim kuruluna 
hemen teslim ederler. Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları; 
kendi düzenlediği (Örnek: 63) sayılı tutanağa, sütun başlıkları altına toplam sayı-
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ları yazmak suretiyle veya ayrı bir (Örnek: 63) sayılı tutanak düzenleyerek birleş
tirme işlemini yapar. Bu suretle tüm ilçeyi kapsayacak şekilde oluşan birleştirme 
tutanağını il seçim kuruluna geciktirmeden ulaştırır. 

3 - İlçelerden alınan tutanakları il seçim kurulunda birleştirme işlemi (Örnek: 
63/1) sayılı tutanakta yapılır. Birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra sonuç 
orada bulunanlara açıklanır. Partilere ve bağımsız adaylara verilmek ve bir örneği 
il seçim kurutunun ilan yerine asılmak üzere (Örnek: 64/1) sayılı tutanak düzen
lenir. 

4 - Tutanakların birleştirilmesi sonunda en çok oy aldığı anlaşılan aday bü-
yükşehir belediye başkanlığına seçilmiş ojur ve il seçim kurulunca (Örnek: 65) 
sayılı tutanak düzenlenerek kendisine verilir. 

Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerin ve alt kademe belediye baş
kanları seçimi hakkında da bu genelgenin Bölüm IV - D/1-2 maddesi hükümleri 
uygulanır. 

F - Belediye Meclisi Üyeleri Seçimlerine İlişkin Tutanakların İlçe Seçim 
Kurullarınca Birleştirilmesi 

1 - İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanakları, geldikçe almakla 
beraber, aralıksız olarak çalışır ve sandık tutanaklarını merkez belediyesi ve 
varsa beldeler itibariyle birleştirmeye devam eder. En son sandık tutanağı geldik
ten sonra, ilçedeki bütün sandık tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak bunun 
sonucu (Örnek: 62) sayılı tutanağa aşağıda gösterildiği şekilde işlenir. 

a) Her sandığın bulunduğu mahallenin adı ile sandığın numarası ve o sandı
ğın seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı, 

b) Oy kullanan seçmenlerin sayısı, 

c) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

d) İtiraz edilen fakat geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı, 

e) Geçerli oy pusulalarının toplamı, 

f) Geçersiz oy pusulalarının toplamı, 

g) Siyasi partilerin adları ve aldıkları oy sayısı, 

h) Bağımsız adayların soyadları, adları ve aldıkları oy sayısı, 

Rakam ve yazı ile yazılır. Tutanağın altı, kurul başkanı ve üyelerince imzala
nır (2972 S.K. M: 21). 

2 - Birleştirme işlemi için, bir nüsha yetmezse, fazla gönderilen tutanaklar kul
lanılır ve bunlara sayfa numarası konur; bu da yetmezse, çizilerek yapılacak tuta
nak kullanılır. Yetmeyen sadece belli bir bölüm ise, yalnız o bölüm çizilir ve tuta
nağa eklenir. 
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3 - Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birleştirme tutanağının bi
rinci ilçe seçim kurulunca düzenlenerek kazananlara tutanak verilmesi gerektiğin
den, öteki ilçe seçim kurulları kendilerine bağlı bulunan sandıkların sonuçlarını 
yine (Örnek: 62) sayılı tutanakta birleştirmekle beraber bu tutanağın bir örneğini 
derhal birinci üçe seçim kurulu başkanlığına verirler. 

4 - Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları; kendi düzen
lediği (Örnek: 62) sayılı tutanağa, sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak 
suretiyle veya ayrı bir (Örnek: 62) sayılı tutanak düzenleyerek birleştirme işlemini 
yapar. 

ÖNEMLİ NOT: Örnek 62 sayılı basılı kağıtda ilçe adı sütunu bulunmadığın
dan, bu basılı kağıdın sol üst köşesine il ve ilçe adının mutlaka yazılması gerek
mektedir. 

G - İl Genel Meclisi Üyelikleri Seçimlerine İlişkin Tutanakların Birleşti
rilmesi 

İl genel meclisi üyelikleri seçimlerine ilişkin tutanakların birleştirilmesinde 
Bölüm IV - F başlığı altında açıklanan yöntem uygulanır. Ancak, bu seçimlerde 
seçim çevresi ilçe olduğundan birleştirme işlemi ilçe itibariyle yapılır ve o ilçe sı
nırları içindeki köylerin adları ile buralardaki sandıkların numaraları da (Örnek: 62) 
sayılı tutanağa yazılır. 

H - Siyasi Partilerin ve Bağımsız Adayların Elde Ettikleri Belediye Mec
lisi Üyeliklerinin Hesabı 

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi üye sa
yısını belirlemek için (Örnek: 66/Ek) ve (Örnek: 66) sayılı çizelgeler kullanılır. Be
lirleme işlemleri aşağıdaki sıraya göre yapılır ve sonuçlandırılır. 

1 - (Örnek: 66/Ek) çizelgenin ilgili bölümlerinde; 

a) Seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı, 
b) Geçerli oy toplamının 10'a bölünmesi suretiyle bulunacak "onda birlik ba

raj" sayısı, 

c) Seçime katılan siyasi partilerin alfabe sırasına göre adları, 

d) Bağımsız adayların soyadları ve adları, 

e) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları karşısına, 

ea) Aldıkları geçerli oy sayısı, 
eb) Onda birlik baraj sayısı, 

ec) Aldıkları oy sayısından, baraj sayısının çıkarılmasından sonra kalan sayı 
(çıkarma işlemi sonucu bir sayı kalmıyorsa " - " şeklide işaret konulur). 
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f) Alınan geçerli oy toplamından, onda birlik baraj sayısı çıktıktan sonra ge
riye oyu kalan siyasi partilerin ve bağımsız adayların isimleri (çizelgenin üst bö
lümündeki (3-) işaretli yere), 

Yazılır. 

g) Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde geçerli oyların en çoğunu 
almış olan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclisi üyeliğini kazanmış 
olurlar (2972 S.K. 23/a). 

2 - (Örnek: 66) sayılı çizelgede; 

a) Çıkarma işleminden sonra geriye kalan ve (Örnek: 66/Ek) çizelgenin (3-) 
işaretli bölümüne yazılan siyasi partiler ile bağımsız adayların adları ve aldıkları 
geçerli oy sayısından baraj sayısı çıktıktan sonra kalan sayı (Örnek: 66) sayılı çi
zelgenin (1) işaretli bölümünde ayrılmış bulunan yere yazılır. 

b) Her partinin baraj sayısı çıktıktan sonra kalan geçerli oyları önce bire 
sonra ikiye, sonra üçe... şeklinde bölünür. Bölme işlemine, seçim çevresinin çıka
racağı üye sayısından, o çevre için gösterilmesi gereken kontenjan sayısı çıktık
tan sonra elde edilecek sayıya ulaşılıncaya kadar devam edilir. Bölme işlemleri 
sonunda bulunan paylar 1/1,1/2,1/3... gibi gösterilen hanelere yazılır. 

Örneğin: 15 belediye meclisi üyesi seçimi yapılacak bir çevrede bölme işlemi 
1/15'e kadar değil, o çevre için gösterilecek kontenjan sayısı 2 olduğundan 1/13'e 
kadar yapılacaktır. 

(Örnek: 66) formu düzenlenirken kontenjanla ilgili hususlara dikkat edilmesi 
gereklidir. 

NOT: İlçe Seçim Kurulunca bu genelge incelenirken Yüksek Seçim Kurulu
nun 23.06.1992 gün ve 134-109 sayılı ARTIK SAYILARA ilişkin kararına dikkat 
edilmesi. 

c) Bulunan bu paylar ve bağımsız adayların baraj sayısı çıktıktan sonra kalan 
oyları, çizelgenin (2) numara ile gösterilen yerinin solundaki sütuna büyüklük sı
rasına göre yazılır. Bunların karşılarına da bu sayılar hangi partiye veya bağımsız 
adaya ait ise onların isimleri yazılır. 

d) Seçilmesi gereken asıl üye sayısı kadar üyelikler (kontenjan hariç) bu 
payların sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara sayıların büyüklük sıra
sına göre verilir. 

Son kalan üyelikler için eşit sayılar bulunduğu takdirde bu sayıların sahipleri 
arasında kur"a çekilerek, kur'ada adı çıkana üyelik verilir. 

Siyasi partilerin elde ettikleri üyelikler, ilçe seçim kuruluna verilen aday liste
sindeki sıraya göre belirlenerek kimlerin üye seçildiği böylece saptanır. 
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e) Kontenjan adayları başta olmak üzere, üyeliğe seçilen siyasi parti adayları 
alfabe sırasına göre partinin adı, adayın soyadı ve adı, aday listesindeki sıra nu
marası belirtilerek (6) numara ile işaretli yerdeki sütunlara yazılır. Seçilen bağım
sız adaylar da aynı sütunda yer alır. 

Oyların eşitliği nedeniyle ad çekmeye baş vurulmuş ise, ad çekme sonucu 
üyeliğin hangi siyasi partiye veya bağımsız adaya verildiği de çizelgenin (3) nu
mara ile işaretli bölümüne yazılır. 

3 - Belediye Meclisi Yedek Üyeliklerine Seçilenlerin Belirlenmesi 

2972 sayılı Yasanın 23 üncü maddesinin (c) bendinde yedek üyelerin belir
lenmesi için asıl üyeler hakkında yapılan işlemlerin uygulanması öngörülmüştür. 

ÖNEMLİ NOT: 

Yedek üyeleri belirlerken iki farklı durumu gözönünde tutmak gerekir. 

a) BAĞIMSIZ ADAYLARDAN ÜYELİĞE SEÇİLEN YOKSA; ASIL ÜYELİĞE 
SEÇİLENLERDEN SONRA GELEN İSİMDEN İTİBAREN SİYASİ PARTİLERİN 
ELDE ETTİKLERİ ASIL ÜYELİKLER KADAR YEDEK ÜYELİK, ADAY LİSTELE
RİNDEKİ SIRAYA GÖRE BELİRLENİR VE (Örnek: 66) SAYILI ÇİZELGENİN 
YEDEK ÜYELERE AYRILMIŞ SÜTUNLARINA YAZILIR. 

b) Bağımsız adaylardan üyeliğe seçilen varsa; bu takdirde önce yukarıda 
belirtilen şekilde her partiye kazandığı asıl üye sayısı kadar yedek üye verilir. 
Bağımsız adayın yedeği olmayacaksa da bir çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısı 
kadar yedek üye belirlenmesi zorunlu olduğundan, bu yedek üyelikler; parti ayrımı 
yapılmaksızın (yukarıda nasıl yapılacağı belirtilen oy bölüşümünde kendisine ye
dek üyelik verilen) partilerden sonra ilk gelen payın sahibi olan parti veya partilere 
verilir. 

Böylece, bağımsızlar da dahil olmak üzere, bir seçim çevresinden seçilecek 
asıl üye sayısı kadar yedek üyelik belirlenmiş olur. 

Belediye Meclisi Üyeliklerine Seçilenlerin Belirlenmesi İşlemlerinin Bir Ör
nekle Açıklanması 

Belde nüfusu 40.000 

Seçilecek belediye meclisi üye sayısı (asıl) _ 15 

Seçmen sayısı 15.000 

Geçerli oyların toplamı 13.500 

Seçime katılan siyasi parti sayısı 6 

Seçime katılan bağımsız aday sayısı 2 
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olduğunu ve siyasi partilerin alfabe sırasına göre; 6.000,1.400, 1.800, 500, 600, 
2.900 ve bağımsız adayların 210 ve 90 oy aldıklarını varsayalım. 

Sırayla şu işlemler yapılacaktır: 

A) (Örnek: 66/Ek) Çizelgede; 
1 - "Seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı" yazısının karşısına 

(13.500) sayısı yazılır. 

2 - "Onda birlik baraj sayısı" yazısının karşısına, geçerli oyların 10'a bölün
mesi suretiyle (1.350) sayısı yazılır. 

3 - Seçime katılan siyasi partilerin adları alfabe sırasına göre ilgili bölüme, 
bağımsız adayların soyadları ve adları siyasi partilerin altında ayrılmış olan yere 
yazılır. 

4 - A Partisinin karşısına 6.000, B Partisinin karşısına 1.400, C Partisinin kar
şısına 1.800, D Partisinin karşısına 500, E Partisinin karşısına 600 F Partisinin 
karşısına 2.900, bağımsız aday ER Eray'ın karşısına 210 ve bağımsız aday DE
MİR Mehmet'in karşısına 90 sayıları yazılır. 

Hepsinin karşısına baraj sayısı (1.350) eklenir. 

5 - Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oylardan baraj sayısı 
çıktıktan sonra geriye oyu kalan A Partisinin 4.650, B Partisinin 50, C Partisinin 
450 ve F Partisinin 1.550 oyu çizelgedeki son sütuna yazılır. D Partisi ile E Parti
sinin ve bağımsız adayların karşısına çizgi çekilir. 

6 - Çizelgede "c-) üye tahsisinde hesaba katılacak siyasi partiler ve bağımsız 
adaylar" yazısının karşısına da "A Partisi, B Partisi, C Partisi, F Partisi" ibareleri 
yazılır. 

Böylece "ÖRNEK 66 SAYILI ÇİZELGEYE" aşağıdaki gerekli bilgiler işlenmiş 
olur. 
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ÖRNEK: 66/EK 
2972 S.K. 23. M. 

Ö R N E K 66 SAYILI Ç İZELGEYE EK Ç İZELGE 

1- Seçim çevresinde kullanılan 13.500 
geçerli oyların toplamı 

2- Onda birlik baraj sayısı Geçerli oyların toplamı _ 13.500 = 1.350 

3- Üye tahsisinde hesaba katılacak 1 0 1 ° 
Siyasi partiler ve bağımsız adaylar 

A Partisi, B Partisi, C Partisi, F Partisi 

Alfabe sırasına göre 
Siyasi Partiler 

Aldıkları geçerli 
oy sayısı 

2 no. da bulunan 
baraj sayısı 

Partilerin ve bagımsı2 adayların aldıkları 
geçerli oy sayısından baraj sayısı çıktıktan 

sonra KALAN sayı (sayı kalmıyorsa bu 
sütuna \~) işareti konulur. 

A PARTİSİ 1.350 4.650 

B PARTİSİ 1.350 50 

C PARTİSİ 1.800 1.350 

D PARTİSİ 1.350 

E PARTİSİ 1.350 

F PARTİSİ 2.900 1.350 

KAYA ALİ 210 1.350 

DEMİR MEHMET 90 1.350 

B) (Örnek: 66) Sayılı Çizelge: 
Çıkarma işleminden sonra geriye oyu kalan (Örnek: 66/Ek) çizelgenin (3-

üye tahsisinde hesaba katılacak siyasi partiler ve bağımsız adaylar) kısmına yazı
lan (A Partisi, B Partisi, C Partisi, F Partisi) (Örnek: 66) sayılı çizelgenin (1) işa
retli bölümünde belirlenen yere yazılır. 
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Karşılarına da (Aldıkları geçerli oy sayısı yazılı yere) (Örnek: 66/Ek) Çizel
genin son sütununda gösterilen ve geçerli oylardan baraj sayısı çıktıktan sonra 
kalan sayıları (4.650, 50, 450, 1.550) yazılır, devamına da bu sayıların önce bire, 
sonra ikiye, sonra üçe (2 kontenjan üyeliği çıktıktan sonra kalan sayı olan 13'e 
kadar) şeklinde bölünmesi sonucu bulunan paylar ilgili bölümlerindeki hanelere 
aşağıdaki gibi yazılır. 

(1) Tablo.2 
ili: İlçesi: Belediyesi: 

Alfabe sırasına göre 
siyasi partiler 

Onda birlik baraj 
sayısı düşüldük
ten sonra kalan 

oy sayısı 

Alfabe sırasına göre 
siyasi partiler 

Onda birlik baraj 
sayısı düşüldük
ten sonra kalan 

oy sayısı 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 

A PARTİSİ 4.6S0 4.650 2.325 1.5SO 1.162 930 775 884 581 516 465 422 

B PARTİSİ 50 50 

C PARTİSİ 450 450 

0 PARTİSİ 1.550 1.550 775 516 

12) 

Bulunan bu paylar (şayet barajdan 
sonra kalan oyu olsaydı bağımsız 
aday oyları) cetveldeki (2) işaretli 
yere büyüklük sırasına göre yazılır 
ve karşısına da bu oylar hangi siyasi 
partiye ait ise o partinin adı yandaki 
gibi yazılır. 

Bu yazılıştan sonra; adı (10) kez yazıl 
mış olan A Partisinin (10), adı !3) kez 
yazılmış olan F Partisinin (3) üyelik 
elde ettiği ortaya çıkar. 

1 Notu bölüm içinde yazılı 
payların en büyükten en 
küçüğe doğru sıralanışı 

Elde edilen bu sayıların hangi 
partiye veya hangi bağımsız 

adaya ait olduğu 

4.650 A 

2.325 A 

1.550 A 

1.550 F 

1.162 A 

930 A 

775 A 

775 f 
664 A 

581 A 

516 A 

516 f 
465 A 
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Bu durum cetvelin (4) işaretli 
yerine yazılır. 

Siyasi parti adaylarından 
seçilmiş olanların soyadları 
ve adları (seçilmiş olsaydı 
bağımsızlar da) partilerin -
alfabe sırasına göre cetvelin 
(6) numaralı bölümüne yazılır. 

Böylece (A) Partisi 10, (F) Partisi 3 olmak üzere, belediye meclisine seçilen 
13 üye belirlenmiş olur. Örnekte en çok oy almış olan (A) Partisi kontenjan üyelik
lerini de kazanmış olacağından ve çevrenin çıkaracağı üye sayısına (15) göre 
kontenjan adedi 2 olduğundan bu 2 üyelik de (A) Partisine verilerek (A) Partisi 
12+(F) Partisi 3=15 sayısına ulaşılmış olur. 

Kontenjan üyelerinin adları (Örnek: 66) sayılı formun 6 numaralı bölümünün 
başına yazılır. 

Yedek Üyelerin Belirlenmesi 

Yukarıdaki örnekte A Partisi 10 tanesi oy bölüşümünden, 2 tanesi de konten
jan olmak üzere 12 asıl üyelik kazandığından, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra 

PmMn adı wy* baOnutt «davın 
•oyaohvvadı 

K r a n * » 
Ovsttk MY>M 

A MHTISI 

t numsı 3 

A S İ L Ü Y E L E R 

Altate *ra»na 
gfr* partinin adı 

Adayın Adaym aday 
KsfMtndaU 

ava nufrataai 

APARTtSt ŞİMŞEK HASAM KONTENJAN 

A " GÜLER VELİ KONTENJAN 

A ÇELIK ALİ 1 

A GÜNEŞ HÜSEYİN 2 

A ÇIÇEK DURMUŞ 3 

A IRMAK MEHMET 4 
A DEMİR CEMAL 5. 

A _" MAVİ MUSTAFA « 
A ONUR KEMAL 7 

A KOŞAR VELİ a 
A AKILLI İBRAHİM 8 

A ŞAŞMAZ AHMET w 
e GÜZEL SAKİR 1 

F SÖNMEZ AYHAN 2 

f KANDIL IRFAN 3 
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gelen isimden (11 inci asıldan) başlayarak cetvelin yedek üyelere ayrılan bölü
müne 12 isim, sırayla yazılır. 

F Partisi 3 asıl üyelik kazandığından bunların yedekleri olan üç isim 4 üncü 
asıl üyelikten başlayarak yine aynı bölüme yazılır. 

Böylece A Partisinin 12, F partisinin 3 olmak üzere 15 yedek üyenin adları 
aşağıdaki çizelgede belirtilmiş olur. 

Y E D E K Ü Y E L E R 

Alfana Mraama Adayın Adayın aday 

gora partinin adı soyadı va adı Hataaindaki 

*tra numara» 

A PARTİS İ DURDU HAYRİ 11 (ASILI 

A KARA OSMAN 12 (ASILI 

A D A G F t Ü S T E M 13 (ASILI 

A " G Ü L C E M İ L 1 (YEDEK) 

A GÖK CAH İT 2 (YEDEK) 

A KORKMAZ HAYDAR 4 (YEDEK) 

A GÜLER SITKI S (YEDEK) 

A SARI MURAT 5 (YEDEK) 

A DAGU OSMAN 6 (YEDEK' 

A DEN İZ ORHAN 8 (YEDEK) 

A VURAL N E C İ P 8 İ YEDEK İ 

A KIRMIZI MEHMET 9 (YEDEK) 

F OKUR CAFER 4 (ASILI 

F G Ü R ZAFER 5 (ASIL) 

F IŞ IK ZÜLFÜ 6 [ASILI 

I - Belediye Meclisi Üyeliklerine Seçilenlerin Tutanak Özeti ve Seçilen
lere Tutanak Verilmesi 

İlçe seçim kurulu, belediye meclisi üyeliklerine seçilenleri (Örnek: 67) sayılı 
tutanağa yazar. Bu tutanağın bir örneğini ilçe seçim kurulunun ilan yerine asar. 

Belediye meclisi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerle ilgili olarak (Örnek: 
68) sayılı tutanak düzenlenir ve seçilenlere verilir. 
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İ - Siyasi Partilerin ve Bağımsızların Elde Ettikleri İl Genel Meclisi Üyelik
lerinin Hesabı 

İl genel meclisi üyelikleri seçimlerinde siyasi partilerin ve bağımsızların elde 
ettikleri üyeliklerin tespitinde de genel olarak Bölüm IV - H başlığı altında yazılı iş
lemler uygulanacak, bu işlemler için de (Örnek: 66/Ek) ve (Örnek: 66) sayılı çi
zelgeler kullanılacaktır. 

ANCAK; 
Bu tür seçimlerde kontenjan gösterme usulü bulunmadığından, (Örnek: 66) 

sayılı çizelgede yer alan bölme işlemi, seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısına 
ulaşılıncaya kadar sürdürülecektir. Örneğin, (A) ilçesinden seçilecek il genel mec
lisi üye sayısı 4 ise, bölme işlemi 1/1,1/2,1/3,1/4'e kadar devam edecektir. 

Bölme sonucunda elde edilen sayılar büyüklük sırasına ve seçilmesi gereken 
üye sayısına göre yazıldıktan sonra üyelikler, bu payların sahibi olan siyasi parti
lere ve bağımsızlara büyüklük sırasına göre verilir. 

Siyasi partilerin elde ettikleri üyelikler ilçe seçim kuruluna verilen aday liste
sindeki adaylara bu listedeki sıraya göre verilir ve kimlerin üye seçildiği böylece 
belirlenir. 

İL GENEL MECLİSİ YEDEK ÜYELİKLERİNE SEÇİLENLERİ İSMEN BELİR
LEMEK İÇİN; ASIL ÜYELİKLERE SEÇİLENLERDEN SONRA GELEN İSİMDEN 
İTİBAREN SİYASİ PARTİLERİN ELDE ETTİKLERİ ASIL ÜYELİKLER KADAR 
YEDEK ÜYELİK, YİNE ADAY LİSTELERİNDEKİ SIRAYA GÖRE, BELİRLENİR 
VE (Örnek: 66) SAYILI ÇİZELGEDE YEDEK ÜYELERE AYRILMIŞ SÜTUNLARA 
YAZILIR. 

K - İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçlarını Gösteren Tutanak Özeti ve Seçi
lenlere Tutanak Verilmesi 

1 - İl genel meclisi seçiminde siyasi partilerin ve bağımsızların kazandıkları 
oyları göstermek üzere (Örnek: 69) sayılı tutanak düzenlenir. Bu tutanağın bir ör
neği ilçe seçim kurulunun ilan yerine asılır, siyasi partilere ve bağımsızlara da ve
rilir. 

2 - İl genel meclisi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenler (Örnek: 70) numaralı 
tutanakla gösterilir. 

Bu tutanağın bir örneği ilçe seçim kurulunun ilan yerine asılır. 

3 - İl genel meclisi üyeliklerine seçilenlere (Örnek: 71) sayılı tutanak dolduru
larak verilir. 
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BÖLÜM V 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

A - Büyükşehir Belediye Meclisine Katılacak Üyelerin Belirlenmesi 

1 - Büyükşehir belediye meclisi, belediyeler sınırları içinde kalan ilçe seçim 
çevreleri ve alt kademe belediyeleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayı
sının her ilçe ve her alt kademe belediyeleri için beşte biri alınmak suretiyle bulu
nacak toplam sayı kadar üyeden oluşur. 

Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz. 

Yedek üyeler de aynı usulle hesaplanır (2972 S.K. M: 6). 

Bu hesaplamadan sonra kimlerin büyükşehir belediye meclisine katılacağı, 
her ilçe için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baştan başlanarak 
yeter sayıya kadar inilmek suretiyle belirlenir (2972 S.K. M: 24/a). 

Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı yöntem uygulanır (2972 S.K. M: 
24/b). 

2 - 2972 sayılı Kanunun 10/c maddesi uyarınca siyasi partilerce gösterilmiş 
bulunan kontenjan adaylığından belediye meclisi üyeliğine seçilenlerden birinci 
sıradakiler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen oranla (beşte bir) sınırlı 
kalmak kaydı ile büyükşehir belediye meclisine katılırlar (2972 S.K. M: 23/a son). 

3 - İlçe seçim kurulu bu hükümlere uygun olarak belirlediği, büyükşehir bele
diye meclisine katılacak üyelerin isimlerini büyükşehir belediye başkanlığına ve 
valiliğe bildirir. 

B - Mahalle ve Köy Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti Seçimleriyle Belediye 
Başkanlığı ve Belediye Meclisi Seçimini Kazananların İdari Makamlara Bildi
rilmesi 

1 - İlçe seçim kurulları, mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliklerine seçilenler 
ile köy muhtarlıklarını ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini kazananların bir 
listesini (Örnek: 61), ilgisine göre valilik veya kaymakamlığa verirler. 

2 - Belediye başkanlığına seçilen adayın adı ile belediye meclisi asıl ve ye
dek üyeliklerine seçilenlerin bir listesi mahalli mülkiye amirine ve belediye baş
kanlığına verilir. 
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Büyükşehir belediye başkanlığına seçilen adayın ismi, ilgili valiliğe ve büyük-
şehir belediye başkanlığına il seçim kurulu başkanı tarafından bildirilir. 

3 - Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım döküm 
cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen 
torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. 
Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilmez. 

C - Belediye Başkanı ve Meclisi ile İl Genel Meclisi Seçimlerinin Genel 
Sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna Bildirilmesi 

1 - İlçe seçim kurulları, tutanakları birleştirme işlemlerini tamamladıktan ve 
kazananlara tutanakları verdikten sonra, mahalli idareler seçimlerinin genel sonu
cunu (Örnek: 105) ve (Örnek: 106) sayılı çizelgeleri düzenleyerek Yüksek Se
çim Kuruluna hemen gönderirler. 

Henüz adli teşkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulun
dukları ilçe seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayrı düzenlenerek bildirile
cektir. 

2 - Büyükşehir belediye başkanlığı seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları 
da düzenledikleri (Örnek: 64/1) sayılı tutanağın bir örneğini Yüksek Seçim Kuru
luna gönderirler. 

3 - Devlet İstatistik Enstitüsüne Gönderilecek Tutanaklar 

İlçe seçim kurulları, birleştirme işlemlerini tamamladıktan ve kazananlara tu
tanaklarını verdikten sonra; 

Belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri se
çimlerinde düzenlenen (sayfanın sol üst köşe
sine il, ilçe adı yazılacak) (Örnek: 62) 

Belediye başkanlığı seçimlerinde düzenlenen (Örnek: 63) 

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için dü
zenlenen (Örnek: 63) 

sayılı tutanakların okunaklı birer örneklerini; 
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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 

ANKARA 

Adresine iadeli taahhütlü olarak gönderir ve alındı belgesini dosyasında sak
larlar. 

D - Sandık Kurulu Başkanları İçin Kurs Düzenlenmesi 

1 - Sandık kurulu başkanlarına ve birer üyesine 138 sayılı genelge ve seçim 
kanunları ile kendilerine verilen görevlerin öğretilmesi amacıyla ilçe ve geçici ilçe 
seçim kurulları başkanları tarafından kurs düzenlenecektir. Sandık kurulu başkan
ları bu kursa katılmak ve kursu sonuna kadar izlemek zorundadırlar. 

2 - Birleşik Oy Pusulası Paketlerinin Verildiği Sandığın Belirtilmesi 

Birden çok seçim bir arada yapılacağından ve milletvekili, belediye başkan
lığı, belediye meclisi üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi üye
liği seçimleri için ayrı birleşik oy pusulası kullanılacağından, bir karışıklığa mey
dan verilmemesi için, bunların sandık kurulu başkanlarına verilmesinde azami 
dikkat ve özen gösterilmelidir. 

Hangi sandığa hangi oy pusulası paketinin verildiği, tutanakla tesbit edilmeli
dir. 

3 - Sandık Kurullarında Görevli Olanların Oy Kullanmasını Sağlayacak Belge 
Verilmesi 

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, görev yaptıkları sandığın seçmen listesinde 
yazılı değillerse, bunların oy kullanmalarını sağlamak için; o sandık bölgesinde 
yapılan hangi seçimde oy kullanabileceklerini gösteren bir belgeyi ilçe seçim ku
rulu başkanı kendilerine verir (Örnek: 142). 

Ayrıca, esas kayıtlı oldukları sandık kurulu başkanlığına da bilgi verilerek 
isimleri karşısına açıklama yapılması sağlanır. 

4 - Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 07.01.1999 gün ve 20 sayılı kararı 
ile kabul edilmiştir. 
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T.G. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 3 Şubat 1999 
ÇARŞAMBA 

Sayı : 23600 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

Milas Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/660 
K . No : 1998/866 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık, Emin ve Sevim oğlu, 27/5/1980 Samsun 

doğumlu, Samsun Merkez Fevzi Çakmak Mah. Nüf. kayıtlı Barış Orun'un tebligata yarar adresi 
tesbit edilememiş ve tebligat yapılamamış olup, sanık hakkında 2918 SY. 36. T C K . 119. 647 SY. 
4. T C K . 72. maddeleri gereğince 19.485.000-TL Hafif Para Cezası ile cezalandırılmasına karar 
verilmiş olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince Resmi 
Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hüküm temyiz edilmezse 
kesinleşmiş sayılmasına, ilan masraflarının suçüstü tahsilatından ödenmesine dair verilen karar 
ilanen tebliğ olunur. 1850 

E. No : 1998/73 
K . No : 1998/175 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık, Mehmet ve Fatma oğlu, 22/1/1962 Mesken 

D.lu, Muğla Yatağan Kadıköy Nüf. kayıtlı Aiaattin Toka'nm tebligata yarar adresi tesbit edile
memiş ve tebligat yapılamamış olup, sanık hakkında 2918 SY. 36. T C K . 119. 647 SY. 4. T C K . 72. 
maddeleri gereğince 19.485.000,-TL Hafif Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş 
olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de 
ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hüküm temyiz edilmezse kesinleşmiş 
sayılmasına, ilan masraflarının suçüstü tahsilatından ödenmesine dair verilen karar ilanen tebliğ 
olunur. 1851 

Çeşme Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1992/119 
K . No.: 1998/348 
Devletçe belirlenen yerler dışından yurt dışına çıkmak isteyen kişileri bu yerlere naklet

mek ve onlara klavuzluk etmek ve pasaportsuz olarak Türkiye'ye girmek suçundan sanık Mehmet 
oğlu Fatma'dan olma 1949 D.lu Nazmi Özen hakkında Mahkememizin 16/10/1997 tarih ve 
1992/119-1997/348 esas ve karar sayılı ilamı ile 5682 S. Yasanın 36. maddesi, 647 S.Y. 4. mad
desi, gereğince 300.000-TL ağır para cezası verilmiş ve verilen bu ceza 647 sayılı Yasanın 6. 
maddesi gereğince ertelenmiş olup bu karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de 
ilanen tebliğine. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ve ilan mas
raflarının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur. 1853 
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Yalova Sulh Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1998/286 
Sanık : Selahattin Arslan - Mehmet ve Hamide oğlu, 1969 D.lu, Samsun İli Tekkeköy 

İlçesi Yağbasan Köyü Nüf. kayıtlı olup Yalova Yenibursa Yolu 2. Sok. No: 45 
de oturur, evli, Türk, İslam. 

Suç : 2918 S . K . M . 
Suç Tarihi: 30/3/1998 
Yukarıda suç vasfı ile açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 28/9/1998 gün ve 

1998/286-1009 esas ve karar sayılı ilamı ile 2918 SK. 36, T C K . 119, 647 SK. 4 maddesi üe 
19.485.000,-TL hafif para cezası ile 160.000,-TL yargılama gideri sanıktan tahsiline karar veril
diği, ancak tüm aramalara rağmen sanık bulunamamış ve hüküm kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve devam maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği
ne, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine kaim ol
mak üzere ilan olunur. 1856/1 

E. No : 1998/476 
Sanık : Uğur Başyiğit - Ramazan ve Hava oğlu, 1964 D.lu, Kütahya Merkez Doğars-

lan Köyü Nüf. kayıtlı, Yavola Mustafa Kemalpaşa Mah. Divan Sok. No: 4 de 
oturur, evli, 2 çocuklu, okur, yazar, sabıkasız, Türk, İslam. 

Suç : Müessir fiil 
Suç Tarihi: 30/4/1998 
Yukarıda suç vasfı ile açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 21/9/1998 gün ve 

1998/476-959 Esas ve karar sayılı ilamı ile T C K . 456/4, 457/1, maddesi ile 2.026.666-TL ağır 
para cezası ile cezalandırıldığı 310.000,-TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verildiği, 
sanığın gösterilen tüm adreslerinden aranmasına rağmen bulunamamış ve hüküm tebliğ edileme
diğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve devam maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ila
nen tebliğine, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 1856/2 

Suluova Asliye Hukuk Hakimliğinden : 
Dosya No : 1998/72 
Davacı SSK. Genel Md.lüğü vek. Av. Ümit Sert tarafından davalı Mehmet Selis vs. aley

hine açılan "Rücuan alacak" davasının verilen ara kararı gereğince; Davalı Mehmet Seliş'in adre
sinin bilinemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

Davalıya duruşma gününün 4/2/1999 günü saat 9'da yapılacağının ve kendisine dava di-

lekçesininde tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2048 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
KÜÇÜK E K TESİS İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

TEDAŞ Afyon Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Aşağıda grup numarası verilen Küçük Ek Tesis işi TEDAŞ 1998 (D.İ.E.) birim fiyat

ları üzerinden kısmi malzemeli olarak kapalı zarf teklif alma usulü ile yaptırılacaktır. 
Grup No: 99.03/KET-l; İşin Nevi: Afyon İli Coğrafi Sınırları İçindeki Yerleşim Birimle

rinde Yapılacak Küçük Ek Tesis İşleri; İhale Keşif Bedeli: 39.979.364.875,-TL.,- Geçici Temina
tı: 2.000.000.000,-TL; Karne Grubu: G-40 Milyar; Dosya Bedeli: 10.000.000,-TL. (KDV Dahil); 
Süre: 30/9/1999 İş Bitimi. 

2 - İhaleye katılma belgesi almak isteyen firmalar, teklif isteme şartnamesinde yazılı olan 
ve istenilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak vereceklerdir, 

3 - İhaleye katılacak olan firmaların verecekleri belgeler ve özellikle puanlama formu 
Şartname Hükümleri dikkate alınarak, teklif isteme şartnamesi ekindeki formlara göre doldurula
caktır. 
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İSTENİLEN B E L G E L E R -. 
a) Mal i durum bildirimi, Banka referans mektubu ve teyid yazısı 
b) Devam eden işlere ait taahhüt bildirimi (Noter tasdikli) 
c) Faaliyet süresi bildirimi (Noter tasdikli) 
d) Teknik personel bidirimi (Noter Tasdikli) 
e) İhale ve benzeri konularda bitirilen işler (Aslı ve Noter Tas. Sur.) 
f) Müteahhitlik karnesi (Aslı ve Noter tasdikli sureti) 
g) Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi (Aslı veya Noter tasdikli sur.) 
h) İmza sirküleri veya vekaletname (Noter Tasdikli sureti) 
ı) Ortak ve yöneticilerin isimleri ve kimlik bildirimi (Not. Tasdikli) 
İ) Vergi bildirimi (Vergi dairesinden alınacak) 
k) Puanlama formu (Teklif isteme şartnamesine uygun olarak doldurulacak.) 
4 - İhaleye katılmak için "İhaleye Katılma Belgesi" almak mecburidir. İhaleye katılmak 

isteyen istekliler Teklif isteme şartnamesi 4. maddede yazılı evrakları ve belgeleri 12/2/1999 Cu
ma günü saat 17.00'ye kadar TEDAŞ Afyon Elektrik Dağıtım Müessesesi (Dumlupınar Mah. Yzb. 
Agah Cad. No:24 A F Y O N ) Halkla İlişkiler Servisine vermek zorundadırlar. İhaleye kaülma bel
gesi 16/2/1999 Salı gününden itibaren verilecektir. Müessesemiz isteklilerin performansı, işe yak
laşımı, tutumu ve yükümlülüğünde bulunan iş miktarını dikkate alarak ihaleye katılma belgesi ve
rip vermemek üzere değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleye katılma belgesi verip vermemekte 
serbesttir. 

5 - Yüklenici tarafından temin edilecek malzemelere ait teknik şartnameler örnek dosya 
kapsamında bulunmaktadır. 

6 - İhaleye katılmak için ihale evraklarına havi dosyayı almak mecburidir. Örnek dosya 
Müessesemiz Tesis Müdürlüğünde görülebilir. Şartnameler 4. maddede yazılı adresten bedeli mu
kabili temin edilebilir. 

7 - Teklifler en geç 26/2/1998 Cuma günü saat 12.00'ye kadar 4. maddede yazılı adreste
ki Halkla İlişkiler Servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmayacak olup, 
ihale aynı gün saat 14.00'de hazır bulunan istekliler huzurunda alenen yapılacaktır. 

8 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 1888/1-1 

FİRMA R E P E R T U A R DÜZENLEMESİ Y A P I L A C A K T I R 
Makina ve K imya Endüstr is i Kurumu Genel Müdür lüğünden : 
Kurumumuzun 1999 yılında, kapalı zarf usulü ile ihale edeceği, Proje mühendislik, müşa

virlik hizmetleri, inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri için teklif vermek ve benzer işler için 
Kurumumuz Repertuarına girmek isteyen firma ve şahısla™ aşağıda belirtilen belgeleri, M K E 
Kurumu Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı'na hitaben yazılacak bir dilekçe ekinde Genel Mü
dürlüğümüz Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA adresine göndermeleri ilan 
olunur. 

İSTENEN B E L G E L E R 
1 - Firmayı tanıtan ve faaliyet alanlarını belirten doküman ve belgeler. 
2 - Müteahhitlik karnesinin noter tasdikli sureti. 
3 - İş bitirme belgeleri (son 15 yıla ait ve en geniş kapsamlı iş için Noter tasdikli olacaktır.) 
4 - Mal i durum bildirimi (nakit ve kredi teminat miktarı). 
5 - Vergi durum bildirimi (1993-1997 yıllan arası). 
6 - Teknik personel taahhüdü. 
7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (1999 yılı noter tasdikli). 
8 - Taahhüdündeki işlerin bildirimi. 
9 - Noter tasdikli İmza sirküleri. 
Not : 1) Asılları haricinde verilen tüm belgeler noter tasdikli olacaktır. 

2)1998 yılında dosya veren firmaların sadece faaliyetlerini sürdürdüklerini ve fir
madaki adres, karne, iş bitirme, mali durum ve benzeri değişiklikleri gösteren bel
geleri yukarıda belirtildiği şekilde bir dilekçe ile bildirmeleri yeterlidir. 

1665/3-3 
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Y A N G I N A l i RİSK SİGORTASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
Kurumumuzun patlayıcı özelliği olan Bağlı Ortaklıklarının Yangın A l i Risk Sigortası işi 

"Kapalı Zarf Teklif İsteme Usulü" ile ihale edilecektir. 
Bu işe ait İdari ve Teknik Şartnameler M . K . E . K . Genel Müdürlük İç Alım Şubesi Müdür

lüğü Tandoğan/ANKARA adresinden 10.000.000.- TL. (Onmilyon)+KDV bedelle temin edilebi
lir. 

İhaleye iştirak edecek olan Firma'ların şartnamelerimizde belirtilen esaslar dahilinde ha
zırlayacakları fiyatlı Teklif Mektuplarım kapalı zarf içerisinde engeç 15/2/1999 Pazartesi günü sa
at 12.30'a kadar M K E K Genel Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA (B Blok zemin kat Genel Evrak 
ve Arşiv Şube Müdürlüğün de) bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. Bu işe ait Geçici Teminat 
miktarı 1.000.000.000.-TL. (Birmilyar) dır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 2069/1-1 

A l i RİSK NAKLİYE SİGORTASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kurumumuz ihtiyacı için yurt içinden veya yurt dışından nakledilen malzemelerin A l i 

Risk Nakliye Sigortası işi "Kapalı Zarf Teklif İsteme Usulü" ile ihale edilecektir. 
Bu işe ait İdari ve Teknik Şartnameler M . K . E . K . Genel Müdürlük İç Alım Şubesi Müdür

lüğü Tandoğan/ANKARA adresinden 10.000.000.- TL . (Onmilyon)+KDV bedelle temin edilebi
lir. 

İhaleye iştirak edecek olan Firma'ların şartnamelerimizde belirtilen esaslar dahilinde ha
zırlayacakları fiyatlı Teklif Mektuplarını kapalı zarf içerisinde engeç 15/2/1999 Pazartesi günü sa
at 12.30'a kadar M K E K Genel Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA (B Blok zemin kat Genel Evrak 
ve Arşiv Şube Müdürlüğün de) bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. Bu işe ait Geçici Teminat 
miktarı 600.000.000.- TL. (Altıyüzmilyon) dır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 2070/1-1 • 

ARAZİ KİRALANACAKTIR 
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğünden : 
S. No: 1, Arazinin Yeri: D.Bakır-Bismil-Çeltikli, Arazinin Miktarı ve Niteliği: 8.049 De

kar (Sulu), Tahmini Kira Bedeli: 64.932.000.000.- TL. , Geçici Teminat: 1.932.000.000.- TL. , İha
le Tarihi: 15/2/1999, İhale Saati: 14.00. 

2 - Kira Bitiş Tarihi 30/11/1999'dur. 
3 - İhale Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - İstekliler; 
a) İmza sirküleri (1999 onaylı) 
b) İkametgah ilmühaberi 
c) Geçici teminata ait belge (Teminat Mektubu kabul edilir. Nakit yatırmak isteyenler T.C. 

Ziraat Bankası 384253/2503 nolu hesabına yatırabilirler) 
d) Çiftçi olduğuna dair belge (1999 onaylı) 
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacakların vekalet

nameleri ile vekaleten iştirak edecek olanların tasdikli imza sirküleri. 
5 - Daha önceki yıllarda arazileri kiralayıp, bedelini yatırmayan çiftçiler ihaleye alınmı-

yacaktır. 
6 - İşle ilgili şartname ve ekleri Köy Hizmetleri 8. Bölge Müdürlüğünde bedelsiz olarak 

görülebilir. 
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2068/1-1 
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ARAÇ KİRALANACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Muğla Türk Telekom Başmüdürlüğünden : 
1 - Ünitemiz Teknik hizmetlerde çalıştırılmak üzere aşağıda cins, kapasite ve kira süresi 

belirtilen 134 adet araç kiralanacaktır. 

Aracın Cinsi 
Tek Kabin Kamyonet 
Çift Kabin Kamyonet 

STW ve Binek Taksi 
Kamyon 
Minibüs 

Kiralanacak 
Araç Miktarı Taşıma Kapasitesi Kira Süresi 

TAdet ErTâz 1000 kg kapasiteli 31/12/1999 
103 Adet En az 700 kg kapasiteli 31/12/1999 

(Şoför hariç 4 kişilik) 
22 Adet Şoför hariç 4 kişilik 31/12/1999 

3 Adet 5000 kg kapasiteli 31/12/1999 
5 Adet Şoför hariç 14 kişi 31/12/1999 

2 - Taşıt kiralama ihalesi 20/2/1999 Cumartesi günü saat 11.00'de Başmüdürlüğümüz 
Ambarında faaliyet gösteren Motorlu Araçlar servisinde yapılacak olup, İştirakçiler kapalı yazılı 
teklif mektuplarını en geç 19/2/1999 Cuma günü mesai bitimine kadar (17.30) Başmüdürlüğümüz 
Malzeme Amirliğine alındılar karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler Cuma günü saat 17.30'a 
kadar gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır. 

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler teklif ettikleri bedelin %3'ü oranındaki geçici teminat
larını nakit veya teminat mektubu olarak da Başmüdürlüğümüz Veznesine yatıracaklardır. 

4 - Müracaatlar gerçek veya basit usulde vergiye tabii olacaklardır. (Basit usulde vergiye 
tabii olan mükellefler bulunduğu belediyelerden esnaf muaflığı belgesi almak zorundadır) 

5 - Kiralama ihalesi ile i lgil i detaylı bilgiler ve kiralamaya ilişkin şartname Türk Telekom 
Başmüdürlüğü Malzeme Amirliği'nden temin edebileceklerdir. 

6 - Kiralanacak araçlar Muğla İli huduttan dahilinde çalıştırılacak olup, görev yerleri Şart-
name'de belirtilmiştir. 

7 - İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 

İlan olunur. 1818/2-2 

GAYRİMENKUL KİRAYA VERİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanlar ı İsletmesi Genel Müdür lüğünden : 
1 - Samsun (Çarşamba) Hava Alanında bulunan 2 adet banka, 5 adet satış standi, 6 adet 

rent a car, 2 adet duty free shop mahalli ile restaurant/cafe-bar mahalleri açık artırma usulü ile ki
raya verilecektir. 

2 - Kiralık mahallere ait sözleşme ve ihaleye katılma şartnameleri DHMİ Genel Müdür
lüğü Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Samsun (Çarşamba) Meydan Müdürlüğünden (KDV hariç) 
10.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir. 

3 - Sözkonusu mahaller için belirlenen muhammen bedeller ile ihaleye katılmak isteyen
lerin verecekleri teminat tutarları ihaleye katılma şartnamelerinde belirtilmiştir. 

4 - Kiralanacak yerlere talip olanlar 19/2/1999 günü saat 12.00'ye kadar ihaleye katılma 
şartnamelerinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdür
lüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana 
gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Sözkonusu mahaller ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersiz
dir. 

6 - Sözkonusu ihaleler 19/2/1999 tarihinde saat 14.00'de DHMİ Genel Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

7 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 

D H M İ : Devlet Hava Meydanlan İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 
Konya Yolu 06330 Et i l e r /ANKARA 
Tel : (312) 212 39 70 Fax:(312) 212 54 22 1819/2-2 
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ET V E E T ÜRÜNLERİ V E K U R U G I D A MADDELERİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Hacettepe Üniversitesi Bilim Merkezi Derneği Kafeterya ve Kantin İşletmeleri Satın 

Alma Komisyonu Başkanlığından : 
1 - Üniversitemiz Merkez ve Beytepe Kafeterya ve Kantin İşletmelerimizin ihtiyacı olan,-

cinsi, miktarı ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatı aşağıda yazılı yiyecek maddeleri Döner 
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince (Kapalı Teklif) usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - İhaleler aşağıda gündemdeki sıraya takiben hizalarında yazılı saatlerde Hacettepe B i 
lim Merkezi Derneği Genel Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Yiyecek maddeleri için verilen fiyatların rakam ve yazı ile belirtilmesi şarttır. 
4 - Şartnameler hergün çalışma saatlerinde (Hacettepe Kümpüsünde Hacettepe Üniver

sitesi Bi l im Merkezi Derneği Satın Alma Bürosunda) görülebilir veya bedeli mukabili verilir. 
5 - İhaleler ile i lgil i olarak hazırlanacak belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alın

mış olması veya noterden tasdik ettirilmesi ve teminat yatırılması gerekmektedir. 
6 - İhaleler ayrı ayrı yapılacağından aşağıda yazılı her gurup ihale için ayrı ayrı teklif ha

zırlanması ve teminat yatırılması gerekmektedir. 
7 - Her ihale için o işe ait faaliyet belgesi gerekmektedir. 
8 - Yiyecek maddeleri için Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a mad

desine göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının (ihale saatinden yarım saat evvelinden) Ha
cettepe Bi l im Merkezi Derneği Satın Alma Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilme
si şarttır. 

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir. (Derneğimiz 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.) . 

10 - 1999 yılı Ticaret Odası Kayıt Belgesi (veya Esnaf Sicil Kayıt belgesi) muvakkat te
minat mektubu veya Hacattepe Üniversitesi Bi l im Merkezi Demeği Saymanlığına yatırılacak mu
vakkat teminata ait nakit makbuzu ve ihale şartnamesinde belirtilen diğer evrakların teklif mektu
bu ile dış zarfa konulması ve bu zarfın üzerine açık adresi ile teklifinin hangi satın almaya ait oldu
ğunun yazılması şarttır. 

11 - Postada olacak gecikmeler ile telgraf ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 
12 - İlan olunur. 

Sıra Muh. Bed. Geç. Tem. İhalenin İhalenin 
N o Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Günü Saati 

1 Et ve Et Ürünleri (5) Kalem 83.825.000.000 2.514.750.000 16/2/1999 10.00 
2 Kuru Gıda Maddeleri (73) Kalem 29.437.500.000 883.125.000 16/2/1999 15.30 

2067/1-1 • 
2 K A L E M SÜREKLİ F O R M Y A P T I R I L A C A K T I R 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan Ömek 13-059 Nolu (18 cm x 8 İnch boyutun

da 4 nüshalı) oto-copy kağıttan mamul baskılı 800.000 Takım, Örnek 32-024 Nolu (18 cm x 8 İnch 
boyutunda 4 nüshalı) oto-copy kağıttan mamul baskılı 500.000 Takım olmak üzere 2 kalem sürek
l i formun tab ve imali işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale ile i lgi l i kapalı teklif zarflan engeç 17/2/1999 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar, 
M i l l i Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz İdari İş
ler Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. Teklif zarflan, bu adresteki Genel Müdürlüğümüz ye
ni yemekhanesinde aynı gün saat 15.00'de Sandığımız Satın Alma Komisyonu tarafından açıla
caktır. Teklif zarflannın açılması sırasında teklif veren firmalann yetkilileri gözlemci olarak bulu
nabilirler. 

3 - Geçici teminat 500.000.000,-TL.dır. 
4 - İhale şartnamesi, 2. maddede adı geçen Birimimizden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
5 - Sandığımız 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği 

firmaya yapmakta serbesttir. 1763/2-2 
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HİZMET BİNALARININ TEMİZLİĞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihale Komis-

yonu Başkanlığından : 
1 - Müsteşarlığımız Merkez Birimlerinin hizmetlerini yürüttüğü binaların temizlik işleri, 

"kapalı teklif usulü" ile ihaleye konulmuştur. 
2 - 1/3/1999 - 31/12/1999 tarihleri arasında (10 ay süreyle) yaptırılacak olan temizlik iş

lerinin tahmini bedeli 75.170.000.000-TL. 'dır . 
3 - İhale konusu işlerle ilgil i binalar ile bunların ihaleye esas tahmini bedelleri ve geçici 

teminat tutarları aşağıdaki gibidir. » 

Tahmini Bedeli 
(TL.) 

Geçici Teminat Miktarı %3 
(TL.) 

A) Ulus Hizmet Binası 28.150.000.000 844.500.000 

B) Yüksek Blok Binası 30.880.000.000 926.400.000 

C) Eğitim Merkezi Binası 8.040.000.000 241.200.000 

D) Yatakhane Binası 8.100.000.000 243.000.000 

T O P L A M : 75.170.000.000 2.255.100.000 

4 - İstekliler ihale konusu binaların fiyatlarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle tümüne, birine 
veya birkaçına teklif verebilirler. 

5 - İhale 16/2/1999 tarihinde Gümrük Müsteşarlığının Hükümet Meydanı, Hükümet Cad. 
No: 2 Ulus Ankara adresindeki Hizmet Binasının 2. katında bulunan toplantı salonunda saat 
14.30'da yapılacaktır. 

6 - Bu iş için hazırlanmış olan Teknik ve İdari Şartnameler 5.000.000 - (Beşmilyon) TL . 
ücret karşılığında İdari ve Mal i İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğünden (Ana-
fartalar Cad. No. 6 Kar: 7 U l u s / A N K A R A ) temin edilebilir veya bedelsiz görülebilir. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, 
a) İkametgah Bildirimi, (Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi gerekir.) 
b) İhale konusu iş kolunda faaliyette olduklarına dair Sanayi ve Ticaret odasından alına

cak belge, 
c) İmza sirkülerini, 
d) Vekaleten ihaleye katılacak olanların vekaletnameleri ile noter onaylı imza sirkülerini, 
e) Geçici teminatın yatınldığma ilişkin belgeyi, (Her bir bina için ayrı belge) 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile or

taklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, 
g) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE hizmet yeterlilik belgesini, 
h) Teklif mektubu ve teklif mektubu eki formları, 
ı) İdari Şartnamenin 3. maddesinde sayılan ve teklif mektubuna eklenecek diğer belgeleri, 
Vermeleri gerekmektedir. 
8 - Teklif mektuplarının 16/2/1999 günü saat 14.00'e kadar Gümrük Müsteşarlığı İdari ve 

Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Anafartalar Cad. No: 6. Kat: 7 An
kara) sıra numaralı alındılar karşılığında verilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurula
rın da yukarıda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 1211/1-1 
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MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
T E D AŞ Şanlıurfa Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz 2/3/1999 tarihinde 99.63.05 nolu grup adı altında İhalesi yapılacak olan 

48 kalem elektirik malzemesi kapalı zarf usulü teklif almak sureti ile satın alınacaktır. 

Birim Fiyatı Top.Fiyat 
Malz.Kodu Malzeme Adı Miktarı (TL.) (TL.) 

360308604 3x70+lxl6+95mm2 lkValp.Kab. 1000 Mt. 1.326.000 1.326.000.000 
371101004 4mm2 l k V N A (NYA) Kab. 500 Mt. 38.000 19.000.000 
371101204 6mm2 l k V N A (NYA) Kab. 500 Tkt. 57.000 28.500.000 
371101304 10mm2 l k V N A (NYA) Kab. 1000 Mt. 100.000 100.000.000 
371101404 16mm2 l k V N A (NYA) Kab. 1000 Mt. 151.000 151.000.000 
447202001 125W C B balast 500 A d . 1.000.000 500.000.000 
447202201 250W C B balast 500 Ad . 1.850.000 925.000.000 
531506001 125WCB Ampul 1500 Ad . 637.000 955.500.000 
631506401 250W C B Ampul 500 A d . 1.807.000 903.500.000 
535805601 210W SB Ampul 500 A d . 3.999.000 1.999.500.000 
535600001 11 W Ampul (Soketli tip) 500 Ad . 513.000 256.500.000 
411301601 V K S 35 İz. (tip normal D) 250 A d . 6.607.000 1.651.750.000 
411301001 V h D 35 İz (tip MN-35) 250 Ad . 5.179.000 1.294.750.000 
471703201 36 K V 630A. 12,5 K A . H . S . A . 25 Ad . 148.030.000 3.700.750.000 
471704201 36 K V 630A. 12,5 K A . H T S T A 20 Ad . 156.823.000 3.136.000.000 
511901001 36 k V 5 K A Parafudur (metal ok.) 100 Ad . 31.988.000 3.198.800.000 
431401201 A.40-B25 Al-cu klemens 1000 Ad. 137.000 137.000.000 
482501601 Topraklama şeridi (3 mt.lik) 150 A d . 414.000 62.600.000 
482501801 Topraklama şeridi (10 mt.lik) 150 Ad . 1.380.000 207.000.000 
482501001 Topraklama levhası 100 A d . 1.950.000 195.000.000 
440201601 3x(80-100) A T.M.O.Ş. 200 Ad . 10.481.000 2.096.200.000 
440202001 3x(125-160) A T.M.O.Ş. 200 A d . 10.922.000 2.184.400.000 
440202401 3x(200-250) A T.M.O.Ş. 100 Ad . 17.223.000 172.230.000 
440203601 3x(300-400) A T.M.O.Ş. 40 Ad. 41.570.000 1.662.800.000 
440204001 3x(500-630) A T.M.O.Ş. 80 A d . 53.818.000 43.054.400.000 
440204301 3x(800-1000) A T.M.O.Ş. 10 Ad . 92.792.000 92.792.000.000 
337301001 Fotosel role 100 Ad . 4.500.000 450.000.000 
281004001 96x96 400/5 Ampermetre 50 A d . 2.790.000 139.500.000 
280104301 96x96 500 V voltmetre 50 Ad . 3.007.000 150.300.000 
390011901 Akım trafosu 800/5 60 A d . 1.092.000 65.640.000 
444301401 I boy 250 A N H altlık 600 Ad . 1.050.000 630.000.000 
444501001 II boy 400 A N H altlık 1000 Ad . 1.400.000 1.400.000.000 
444201601 00 boy 160 A N H altlık 2000 Ad . 400.000 800.000.000 
444801501 00 boy 80 A N H buşon 500 A d . 500.000 250.000.000 
444801601 00 boy 100 A N H buşon 500 Ad . 500.000 250.000.000 
444801701 00 boy 125 A N H buşon 500 Ad. 500.000 250.000.000 
444801801 00 boy 160 A N H buşon 500 A d . 500.000 250.000.000 
444901601 I boy-250 A N H buşon 500 Ad. 1.400.000 700.000.000 
352110001 T-50 trafo direği 10 A d . 80.780.000 807.800.000 
360201502 Aster Tal İl. 1500 K g . 715.000 1.072.500.000 



3 Şubat 1999 - Say ı : 23600 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 75 

Birim Fiyatı Top.Fiyat 

Malz.Kodu Malzeme Adı Miktarı (TL.) (TL.) 

371512104 3x25+16 mm2 N Y Y kablo 2000 Mt. 1.072.000 2.144.000.000 

371512204 3x35+16 mm2 N Y Y kablo 2000 Mt. 1.382.000 2.164.000.000 

371512304 3x50+25 mm2 N Y Y kablo 2000 Mt. 1.898.000 3.796.000.000 

371512404 3x70+35 mm2 N Y Y kablo 2000 Mt. 2.657.000 5.314.000.000 

371512504 3x95+50 mm2 N Y Y kablo 1500 Mt. 3.640.000 5.460.000.000 

371512704 3x150+70 mm2 N Y Y kablo 1500 Mt. 5.721.000 8.581.500.000 

440301601 3x250 A . Özengili Şalter 1500 Mt. 5.156.000 1,031.200.000 

440301801 3x400 A . Özengili Şalter 100 Ad. 7.528.000 752.800.000 

T O P L A M : 70.706.000.000 
NOT : Malzeme birim fiyatlan T E D AŞ 1998 birim fiyat kitabından alınmıştır. , 
2 - Bu işle ilgil i şartnameler TEDAŞ Ş.Urfa Elk.Dağ.Müessese Müdürlüğü Akçakale yo

lu üzeri ziraat fak. karşısındaki İhale ve satmalma servisinde 20.000.000- TL . ( K D V Hariç) be
delle temin edilecektir. 

3 - Bu işin geçici teminatı 3.535.300.000 - TL . olup kısmi tekliflerde teklifin %5 ' i kadar
dır. 

4 - TeklifleT en geç 2/3/1999 tarihinde saat 12.00'ye kadar aynı adresteki Evrak kayıt ser
visine verilecektir. Aynı gün saat 14.00'de ihaleye katılanların huzurunda olacaktır. 

5 - Malzemeler İSO 9000 ve TSE belgeli olacaktır. 
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada diledi

ğine vermekte serbesttir. 
7 - Teklif mektupl an asgari 20 gün opsiyonludur. 1897/1-1 

ARMATÜR, A M P U L V E B A L A S T SATIN A L I N A C A K T I R 
TEDAŞ İspar ta Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz'ce aşağıda, grup numarası, cinsi, miktan, geçici teminatı ile şartname 

dosya bedeli yazılı armatür, ampul ve balast kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacak
tır. 

Grup Numarası Malzemenin Cinsi 
99.32.MLZ.01 

Miktan 
Geçici Teminatı 

(TL.) 

1- 125 W Civa Buharlı 
Armatür 
2 - 2X11 W Floresant Ar
matür (AR-3 Şehir Tipi) 
3 - 11 W Floresant Ampul 
(Beyaz Işıklı) 
4 -11 W Balast 

500 Ad. 485.000.000 

1.250 Ad. 

Şartname Dosya 
Satış Bedeli (TL.) 

6.000.000 
( K D V dahil) 

2.500 Ad. 
100 Ad . 

2 - İhaleye katılmak için Şartname dosyası satınalmak mecburi olup, şartnameler TEDAŞ 
İsparta Elektrik Dağıtım Müessesesi Eğirdir Yolu 3. km. İsparta Adresinde Makina İkmal ve Sa
tın Alma Müdürlüğü'nden bedeli mukabilinde temin edilir. 

3 - Teklif verecek firmalar teklifde bulunduklan malzemenin bir adet numunesi ile teknik 
dokümanlarını teklif mektuplarına ekliyerek vereceklerdir. 

4 - Teklif verecek olan firmalar, hazırlamış olduklari teklif mektuplannı 17/2/1999 günü 
saat 10.00'a kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi'ne teslim etmiş olacaklardır. Teklifler aynı gün 
saat 11.00'de Satınalma ve İhale Komisyo'nu huzurunda alenen açılacaktır. 

5 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 1896/1-1 
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MUHTELİF BİNEK OTOMOBİL, MİNİBÜS, JEEP, MOTORSİKLET, 
M O T O R B L O K U V E VASITA HURDASI SATILACAKTIR 

Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğü İzmir İsletme Bölge Müdürlüğünden : 
1 - a) İzmir İşletme Bölge Müdürlüğünce; satışa esas bedeli en az 15.000.000,- T L . ile en 

çok 5.500.000.000 - T L . arasında değişen, yatırılması gereken güvence tutan da en az 750.000,-
TL. en çok 275.000.000 - T L . arasında olan ve özellikleri ile ayn ayn satışa esas bedelleri ve gü
vence tutarları şartname eki listede gösterilen araçlar, 16/2/1999 tarihinde BİRİNCİ defa, şartla
madığı takdirde 23/2/1999 tarihinde İKİNCİ defa ve 2/3/1999 tarihinde ÜÇÜNCÜ defa açık artır
ma suretiyle İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğü Atatürk Caddesi No: 107 adresindeki eğitim satış 
salonunda anılan günde saat 9.00'da satışa sunulacaktır. 

b) Güvence 15/2/1999 tarihi saat 16.30'a kadar 1474 Sokak Afa İşhanı No: 1/6 Alsan-
cak/İzmir adresindeki Bölge Müdürlüğümüz veznesine yatırılacaktır. 

c) Satışta 65 araç satılacaktır. 

Sıra 
No 

Cinsi, Modeli, Markası 
ve Tipi 

Hasar 
Oranı 

Sat.Es.Bed. 
(TL.) 

Güv.Tut. Ardiye 
(TL.) Bulunduğu Yer Ücreti 

1 1987 Hyundai Stella Oto H.sız 600.000.000 30.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
2 1990 Toyota Salon Oto .H.sız 2.000.000.000 100.000.000 TCDD Lim.O.Park %15 
3 1982 Buick Park Avanue Oto %5 1.800.000.000 90.000.000 TCDD Lim.O.Park %15 
4 1981 Honda Civic Oto H.srz 1.450.000.000 72.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
5 1986 Honda Ferlude Oto H.sız 1.000.000.000 50.000.000 TCDD Lim.O.Park %15 
6 1982 Renault 1341 Oto H.sız 400.000.000 20.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
7 1984 Renault 11 Oto %10 1.500.000.000 75.000.000 TCDDLim.O.Park %15 
8 1984 Volvo 240 Oto %5 1.600.000.000 80.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
9 1987 Fiat Panda Oto %5 1.300.000.000 65.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 

10 1994 Skoda CS Oto %5 2.000.000.000 100.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
11 1986 Mazda 626 2.0 Oto %30 1.100.000.000 55.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
12 1986 Nissan Patrol Jeep %20 800.000.000 40.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
13 1988 Nissan Blue Brid Oto H.sız 1.200.000.000 60.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
14 1992 Subaru 1.6 D L Oto %3 2.500.000.000 125.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
15 1979 Ford Transit M.Büs %15 1.000.000.000 50.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
16 1979 Ford Transit M.Büs %5 1.500.000.000 75.000.000 TASlŞ Gaziemir %15 
17 1981 Ford Transit Dizel M.Büs %10 1.800.000.000 90.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
18 1983 Ford Escord C L Oto %10 1.150.000.000 57.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
19 1984 Ford Granada Oto %15 1.500.000.000 75.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
20 1985 Ford Sierra 2.01 Oto %10 950.000.000 47.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
21 1986 Ford Scarpio C L Oto %30 800.000.000 40.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
22 1986 Ford Escord C L Oto H.sız 1.100.000.000 55.000.000 TCDD Lim.O.Park %15 
23 1989 Ford Sierra 1.8 Oto H.sız 1.500.000.000 75.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
24 1992 Ford Transit M.Büs H.sız 2.000.000.000 100.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
25 1980 V.Wagen Rabbit Oto %40 400.000.000 20.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
26 1980 V.Wagen Kombi M.Büs %15 450.000.000 22.500.000 TASİŞ Gaziernir %15 
27 1980 V.Wagen Bus M.Büs H.sız 800.000.000 40.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
28 1982 V.Wagen Santana Oto %15 750.000.000 37.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
29 1984 V.Wagen T.Porter M.Büs H.sız 850.000.000 42.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
30 1985 V.Wagen Caravella M.Büs H.sız 950.000.000 47.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
31 1991 V.Wagen 70 D M.Büs %20 600.000.000 30.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
32 1983 Opel Ascona 1.6 S Oto %30 500.000.000 25.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
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Sıra Cinsi, Muls l i , Markası Hasar Sat.Es.Bed. Güv.Tut. Ardiye 
No ye Tipi Oranı (TL.) (TL.) Bulunduğu Yer Ücreti 

33 1985 Opel Kamette Caravan H.sız 900.000.000 
34 1997 Opel Frantera Oto %50 3.000.000.000 
35 1997 Opel Tıora Oto %15 5.500.000.000 

1981BMVV5.25İ Oto %15 1.300.000.000 
1981 B M W 7.28 İ Oto %20 1.600.000.000 
1982 B M W 7.35 İ Oto %25 1.600.000.000 
1986 B M W 3.25 İ Oto Hurda 400.000.000 
1978 Mercedes 200 D Oto 
1979 Mercedes 300 D M.Büs 
1980 Mercedes 200 Oto 
1980 Mercedes 280 SE 
1981 Mercedes 200 D 
1982 Mercedes 200 D 
1982 Mercedes 240 D 
1984 Mercedes 300 D 
1984 Mercedes 200 
1984 Mercedes 500 SEC 
1985 Mercedes 280 SE 
1986 Mercedes 190 E 
1987 Mercedes 190 D 
1987 Mercedes 230 
1990 Mercedes 230 E 
1991 Mercedes 300 D 
Audi 100 Oto Hurdası 
(Motoru Yok) 

57 Wolkswagen Motoru Kull . 15.000.000 
58 1993 Peugeot 309 Oto H.sız 1.800.000.000 

1980 B M W 5.20 Oto %40 450.000.000 
1996 B M W 3.18 Oto Hurda 200.000.000 
1973 Nissan Datsun Oto %30 200.000.000 
1985 Yamaha 5Y3 H.sız 300.000.000 
1964 Chevrolet M.Bloku Kull . 25.000.000 

64 1980 Opel M.Bloku Kull. 25.000.000 
65 1959 Cuilvis M.Bloku Kull . 25.000.000 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

59 
60 
61 
62 
63 

Oto 
Oto 
Oto 
Oto 

M.Büs 
Oto 
Oto 
Oto 
Oto 
Oto 
Oto 
Oto 
Oto 

H.sız 
H.sız 
%5 
%25 
H.sız 
H.sız 
H.sız 
%15 
%20 
H.sız 
%30 
%5 
%25 
H.sız 
%50 

1.500.000.000 
1.300.000.000 
1.150.000.000 

420.000.000 
1.000.000.000 
1.350.000.000 
1.600.000.000 

950.000.000 
1.000.000.000 
1.750.000.000 
1.100.000.000 
3.000.000.000 
1.600.000.000 
1.900.000.000 
3.500.000.000 

Hurda 2.000.000.000 
Hurda 50.000.000 

45.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
150.000.000 TCDD Lim.O.Park %15 
275.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 

65.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
80.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
80.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
20.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
75.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
65.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
57.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
21.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
50.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
67.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
80.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
47.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
50.000.000 TASİŞ Gaziernir %15 
87.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
55.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 

150.000.000 TCDDLim.O.Park %15 
80.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
95.000.000 TCDDLim.O.Park %15 

175.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
40.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 

2.500.000 TCDD Lim.O.Park %10 

750.000 TCDDLim.O.Park %10 
90.000.000 TASİŞ Gaziernir %15 
22.500.000 TASİŞ Gaziemir %15 
10.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
10.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
15.000.000 TASİŞ Gaziemir %15 
1.250.000 TASİŞ Gaziemir %10 
1.250.000 TASİŞ Gaziernir %15 
1.250.000 TASİŞ Gaziemir %10 

2 - A ç ı k artırmaya katılacakların, kimliklerini gösterir belge ile satış tarihine göre 6 ay 
içinde alınmış iş veya ikametgah ilmühaberlerini, vekil olarak satışa katılanların noterden onaylı 
vekaletname örneğini, güvence aranan hallerde güvencenin yatırıldığını belirten belgeleri ibraz et
meleri zorunludur. 

3 - Açık Artırmalı Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Bölge Müdürlüğümüz 
ve diğer İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

4 - Satışla ilgil i olarak satışı yapan İşletme Bölge Müdürlüğünün aşağıda belirtilen telefon 
numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Bi lg i İçin: İzmir işletme Bölge Müdürlüğü Tel: (0) (232) 463 52 66 
İlan olunur. 1445/1-1 
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MUHTELİF İŞLER Y A P T I R I L A C A K T I R 
Sağlık Bakanlığı Mersin Devlet Hastanesi Baştabibliği Döner Sermaye Si-;- sanlığından : 
S.No : 1, Cinsi: Genel Temizlik ve Çamaşır Yık.Ütüleme, Miktarı: 1 Ka! m, Tahmin Edi

len Bedel: 339.668.242.440,- TL. , Geçici Teminat: 10.190.047.274- TL. , İiıale gün ve saati: 
15/2/1999 - 10.00. 

Mersin Devlet Hastanesi Genel Temizlik ve Çamaşır Yıkama, Ütüleme İşi için ihale yapa
caktır. 

- İhale, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29.cu maddesi (a) fıkrası uya
rınca doktor yemekhanesinde kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

- Eksiltmeye konulan işin niteliği ve miktarını ihtiva eden şartname ve ekleri mesai saat
leri içinde hastane Döner Sermaye Saymanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Posta ile gönderil-
mez. 20.000.000,- TL . karşılığında satın alınabilir. 

- İşin tahmin bedeli ve geçici teminat miktarı ihale gün ve saati yukarıya çıkarılmıştır. 
- İhaleye iştirak edeceklerin 
a) Kanuni ikametgah ilmühaberi 
b) 1999 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi 
c) Devlet ihalelerinden yasaklı bulunmadıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odalarından ala

cakları belge 
d) Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri 
e) Geçici teminat belgesi 
f) İmza sirküleri (ihaleye vekaleten iştirak ediyoTsa ayrıca vekilin imza sirküleri) 
g) Teklif mektupları ilanda belirtilen saate kadar sıra numaralan ahndılan karşılığında ko

misyon başkanlığına verilebilir. 
- İha leye katılacak olanlar geçici teminatlannı hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığı 

veznesine nakit olarak yatırabilirler veya banka mektubu olarakta verebilirler. 
- Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbestir. 
- Posta ile teklif kabul edilir. Ancak gecikmelerden Komisyonumuz sorumlu değildir. 
- Muhammen bedele K D V dahil değildir. 
Teknik ve idari şartnameyi görmek iştirakçilerin menfaatine olacaktır. 
Keyfiyet isteklilere ilanen duyurulur. . 1437/1-1 • 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesinden : 
1 - Müessesemizce üretilen Seskaljin Tablet Poşet Ambalajı için 208 mm. eninde, 018 

mm. kalınlığında üzeri Mavi SSK Amblemli, Turuncu Seskaljin yazılı Barkotlu (Yazı şekli, renk 
ve Barkot Müessesemizce bilahare verilecek) P.V.C.ye yapışabilecek nitelikte özel laklı 600 Kg. 
Alüminyum Folyo (Alüminyum Folyolar azami 20 kg. asgari 24 kg. Rulolar halinde ve herbiri ay-
n ayrı Mukavva kutularda ambalajlanacaktır.) kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 

2 - İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar İdari Şartnamemiz esasları dahilinde teklif mek
tuplarını engeç 12/2/1999 Cuma günü saat 16.00'ya kadar (teklif mektubu ve zarfın üzerine ihale 
konusu ve no.su yazılarak) Kazım Orbay Cad. No: 108-110 Şişli-İst. adresindeki Müessesemize 
elden verilmesi veya engeç bu tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde İadeli Taahhütlü 
Postayla gönderilmesi gerekir. 

3 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
4 - Teklif mektuplarına İdari Şartnamenin okunup kabul edildiğinin yazılması gerekir. 
5 - Teklif edilen fiyat bedelinin %3 Geçici Teminat olarak Müessesemiz Veznesine yatı

rılması gerekir. 
6 - Faksla gönderilen teklif mektupları ihale dışı bırakılacaktır. 
7 - İdari Şartname Müessesemizden görülebilir. 
8 - Anılan Malzeme 1999 Mart ayının 2.ci Haftasında teslim edilecektir. 
10 - Müessesemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta ve dilediği firmadan dilediği miktarda mal

zemeyi almakta serbesttir. 1438/1-1 

http://no.su
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TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Çubuk Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 
S/N Cinsi : 1 - Temizlik İhalesi, Miktarı: 1 Kalem, Muhammen Bedel: 

39.600.000.000,-TL., Geçici Teminat: 1.188.000.000-TL., İhale Saati: 10.30, 
1 - Çubuk Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığınca 1999 mali yılı içinde yukarı

da belirtilen l(Bir) kalem ihale yapılacaktır. 
2 - İhale 84/8213 sayılı yönetmeliğin 29. maddesinin (a) bendine göre K A P A L I TEKLİF 

USULÜ ile ihale yapılacaktır. 
3 - İhaleye katılacak olanlar; 
a) 1999 mali yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkarlar Oda

sı Birliğinden alacağı belge. 
b) İkametgah ilmühaberi. 
c) İmza sirküleri (1999 yılı noter tasdikli). 
d) Katılacak olduğu ihalenin geçici teminatı (Hastane Veznesine yatırılmış ise Vezne IvI.--:-

buzu veya Teminat Mektubu). 
e) İhaleye verdiği teklifi içeren Kapalı zarf. 
4 - İlan edilen ihale miktarlarından idarenin isteği doğrultusunda %25 artırma veya eksilt

me hakkım kullanabilir. 
5 - Posta ile teklif kabul edilmez. 
6 - İdari ve teknik Şartnameler Hastane Döner Sermaye Saymanlığından ücretli olarak te

min edilebilir. 
7 - Teklifler ihale saatine kadar Hastane Döner Sermaye Saymanlığına teslim edilecektir. 
8 - İhale ile i lgil i şartname ve ekleri Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından ücretli 

olarak temin edebilirler. Şartname ve ekleri ihale gününden birgün önce mesai saati sonuna kadar 
alacaklardır. Şartname almayan istekli ihaleye giremez. 

9 - Temizlik İhalesi 10 Şubat 1999 Çarşamba günü Hastane.r^z Döner Sermaye Sayman
lığı odasında, Hastane Döner Sermaye Saymanlığı Satmalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Teklifler ilan edilen ihale saatinde açılacaktır. 1767/1-1 

Y E M E K TEMİN EDİLECEKTİR 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sa-

tın Alma Komisyon Başkanlığından : 

Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi 

S.No Yer ve Niteliği Miktarı (TL.) (TL.) İhale Şekli ve Saati 

1 KahvalU 25.392 140.018.900.000 4.200.567.000 Kapalı teklif usulü 15/2/1999 

Öğle yemeği 52.709 Saat 10.00 

Akşam yemeği 27.959 

Ara öğün 7.334 

TOPLAM : 113.394 Öğün 

Üniversitemiz Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin Ye
mek ihtiyacı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereğince Kapalı 
Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İsteklilerin konu hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla öğün 
sayıları, tahmini bedelleri teknik şartnamede ayrıntılı olarak yer almıştır. İsteklilerin 
4.200.567.000 - T L . geçici teminat yatırarak ihalenin tüm kalemlerine teklif vermeleri şarttır. 



Sayfa : 80 RESMÎ G A Z E T E 3 Şubat 1 9 9 9 - S a y ı : 23600 

Söz konusu ihale 15/2/1999 günü belirtilen saatte Tıp Fakültesi Dekanlık Kütüphanesinde 

yapılacaktır. İstekliler, ihaleye ait İdari ve Teknik Şartnameleri 15.000.000 - T L . karşılığında Dö

ner Sermaye Saymanlık Veznesinden satın alabilirler veya ücretsiz olarak Satın Alma Müdürlü

ğü'nde görebilirler. Teklif verecek olan istekliler, en son ihale günü ihale saatine kadar Satın A l 

ma Komisyonu Başkanlığına tekliflerini vereceklerdir. 

İstenen Belgeler: 

- İkametgah Belgesi 

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 

- Tebligat Adresi 

- İmza Sirküleri 

- Vekaleten katılanların Noter Tasdikli İmza sirküleri ve Vekaletnameleri 

- Ortak girişim halinde Ortaklık Sözleşmesi 

- İdari ve Teknik Şartnamelerde istenen diğer gerekli belgeler. 

Komisyonumuz, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup postada olabilecek gecikmelerin 

kabul edilmeyeceği ilan olunur. 1440/1-1 

H O R M O N CİHAZI KİT SATIN A L I N A C A K T I R 

Sağlık Bakanlığı İzmit Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından : 

Cinsi: 1 - Hormon cihazı edinme ile birlikte kit alımı, Miktarı: 7 Kİ., Tahmini Bedeli: 

56.660.000.000-TL, İhalenin Tarihi: 16/2/1999, Saati: 10.30, G.Teminatı: 1.699.800.000,-TL. 

Madde 1: Hastanemizin 1999 mali yılına ait hormon kiti ve cihazı edinme ile birlikte kit 

alımı yukarıda gösterilen tarih ve saatte 2886 D.İ.K.nun 84/8213 Karar sayılı İhale Yönetmeliği

nin 29-a maddesine göre Kapalı Zarf Usulü ile eksiltmesi İzmit Devlet Hastanesi Konferans salo

nunda (3. Kat) toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 2: İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için 1999 yılma ait Ticaret Odası faaliyet ile ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenmiş geçici teminat mektubu ve bu işle ilgil i kapalı zarf eksiltmesi 

satın alma şartnamesinin 3. maddesinde yazılı ve teknik şartnamede istenilen diğer tüm belgeleri 

tam ve noksansız olarak dış zarfa koymaları zorunludur. Aksi taktirde isteklilerin teklif mektubu

nu taşıyan iç zarfı açılmayarak ihale dışı kalacaktır. 

Madde 3: İsteklilerin 2886 D.İ.K.nun 84/8213 Karar Sayılı İhale Yönetmeliğinin 30. mad

desine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını yukanda belirtilen tarih ve saate kadar ihale ko

misyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir. , 

Madde 4: Teklifler tahmini bedelin tamamı üzerinden yüzde indirim yapmak suretiyle ve

rilecektir. Kalem kalem teklif verilemez. 

Madde 5: İstekliler ihale usulü ile ilgili şartname ve eklerini Döner Sermaye Sorumlu Say

manlığından ücretsiz olarak görebilirler ve her türlü belge ve bilgi alabilirler. 

Madde 6: Postadaki vaki gecikmelerin ve telgrafla yapılan müracaatların kabul edileme

yeceği ilan olunur. 1768/1-1 
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HİDRAZİN HÎDRAT SATIN A L I N A C A K T I R 
ETİ Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden : 
Eti Bor A.Ş. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olarak, 3.000 kg. hidrazin hidrat 

kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
Bu işle ilgili şartname Müdürlüğümüz'ün "Meşrutiyet Cad. No: 241 Tepebaşı/İstanbul" ad

resinden alınabilir. 
Son teklif verme tarihi 15/2/1999 saat 16.00'a kadar olup, işin geçici teminatı % 3 tür. 
Eti A.Ş. 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 1901/1-1 

ANTİMONLU KURŞUN SATIN A L I N A C A K T I R 
Pirinçsan Pirinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
M K E Kurumu Genel Müdürlüğü ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan 

1998/131-132 Sayılı Protokollar ve Teknik Şartname esasları dahilinde, 
1400 Ton Antimonlu Kurşun (Tip.l), 200 Ton Antimonlu Kurşun (Tip.2) olmak üzere top

lam 1600 ton Antimonlu kurşun satın alınacaktır. 
1 - Bu ihaleye ait idari ve teknik şartnameler Kırıkkale Pirinçsan A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Alım Servisinden temin edilebilir. 
2 - İhaleye iştirak edecek firmalar şartnamemize göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 

kapalı zarf içerisinde 9/2/1999 Salı günü saat 15.00'e kadar Şirketimiz Arşiv Servisine vermiş ola
caklardır. 

3 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp, yapmamakta ve siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 1898/1-1 

HİZMET İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
A . U . Tıp Fakültesi Döner Sermaye işletmesi İhale Komisyonu Başkanlığından : 
1 - Fakültemiz İbn-i Sina Hastanesi, Morfoloji ve Cebeci Kampusu gözetim, denetim ve 

kontrol yıllık hizmetleri yaptırılması işinin Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. 
maddesi (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale 25/2/1999 tarihine rastlayan perşembe günü aşağıda gösterilen saat'de A.Ü. 
İbn-i Sina Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyon odasında toplanacak 
İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - B u işe ait şartname mesai saatinde (8.00 - 17.00 arasında) Döner Sermaye İşletme Mü-
dürlüğü'nde ücretsiz görülebileceği gibi isteyen talipliye 50.000.000,-TL (Ellimilyon) ücret kar
şılığı verilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edeceklerde aranacak şartlar şartnamede gösterilmiş olup 1999 yılı Ti
caret Odası belgesi verilmesi zorunludur. 

5 - îsteklileT şartnameye göre hazırlayacakları kapalı tekliflerini en geç ihale saatine ka
dar 2. madde de belirtilen Döner Sermaye İhale Komisyonu'na makbuz karşılığı teslim edecekler
dir. 

6 - Teslim edilen kapalı zarflar iade edilmeyecektir. Her türlü gecikme dikkate alın
mayacaktır. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
K.No : 1, Yapılacak İşin Cinsi ve Özelliği: İbn-i Sina Hastanesi Morfoloji ve Cebeci Kam

pusu Gözetim, Denetim Kontrol Yıllık Hizmetleri işi. (Şartnameye göre), Miktarı: 12 Ay, Toplam 
Muammen Bedel : 634.951.800.000-TL, Toplam (%3) Geçici Teminat: 19.048.554.000,-TL, İhale 
Saati: 13.30 1899/1-1 
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Y E M E K TEMİN EDİLECEKTİR 
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci 

Sosyal Hizmetler Biriminden : 
Üniversitemiz öğrenci ve personelinin ihtiyacı olan servise hazır yemek Dön. Ser. Kur. 

İhale Yönetmeliğinin 38. Md. sine göre satın alınacaktır. 
Cinsi: Servise hazır pişirilmiş yemek., 1999 Yılı Yemek Sayısı: 350.000,- Adet., Muham

men Bedeli: 210.000.000.000- TL. , Geçici Teminat: 6.300.000.000,-TL., İhale Tar. ve Saat: 
18/2/1999 - 14.00, İhale Şekli: Açık Teklif. 

İstenilen Belgelerin ihale saatine kadar BAÜ. Rektörlüğü Öğreni Sosyal Hizmetler Birim 
Saymanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyalan ve şartnameler mesai saatleri içinde 
Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda ücretsiz görülebilir veya 50.000.000 - TL. ücret kar
şılığında alınabilir. İhale Balıkesir Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı İhale Odasında yapılacaktır. 

İSTENİLEN B E L G E L E R : 
1 - İkametgah belgesi 1999 yılı tarihli olacak. 
2 - Tebligat için adres gösteren belge 1999 yılı tarihli olacak. 
3 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 1999 yılı tarihli olacak. 
4 - Noter tasdikli imza sirküleri. 
5 - Vekaleten katılanlann noter tasdikli imza sirküleri 1999 yılı tarihli olacak 
6 - İştigal Belgesi. 
7 - Yeterlik belgesi alabilmek için 11/2/1999 Perşembe günü mesai bitimine kadar gerek

l i belgelerin SKS Daire Başkanlığı Öğr. Sos.Hizm.Brm.Saymanlığına teslim edilmesi gerekmek
tedir. 

8 - Yeterlik belgesi (Yeterlik belgesi alabilmek için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiş 
olup yeterlilik alan firmalar ihalenin başlaması ile birlikte açıklanacaktır.) 

9 - Ortak girişim halinde, ortak girişimi oluşturan firmalann ayn ayn aynı belge ve şart
lar aranır. 

10 - Postadaki gecikmeler, telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
11 - Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
- 1999 Mal i Yılı Bütçe Kanunu hükümlerine göre hizmet sözleşmesi yapılacaktır. 
YETERLİLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ O L A N B E L G E L E R : 
1 - TS-EN-İSO 9000 veya T; JE Belgesi. 
2 - Ticaret ve Sanayi Odasından alınan en az 5.000 kişilik kapasite raporu. 
3 - SSK'dan pirim borcu bulunmadığına dair belge. (Aralık 1998 tarihi itibari ile firmanın 

hizmet verdiği işyerleri için) 
4 - Firma kayıtlı bulunduğu T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Dairesinden 1998 yılında vergi 

borcu bulunmadığına dair onaylı belge. 
5 - Firmanın yemekhanelerde kuracağı şartnamede belirtilen asgari alet ve ekipmanlar ile 

ilgil i broşür veya belgeler 
6 - Firmanın yemekhanelerde çalıştıracağı personelin niteliklerini belirtir belgeler. 
7 - Bir tek Kurumda en az bir öğünde 5000 kişilik yemek çıkardığını belirtir referans ile 

birlikte referans veren kurumda en az 50 personel çalıştığına dair kurumun Resmi yazısı ve bu iş
yerinin son bir yılına ait 3 adet 4 aylık dönem bordrosu. 

8 - Mutfak "e yemekhanelerin dezenfeksiyon ve ilaçlama ile ilgili olarak TSE Belgesi. 
9 - Mutfak ; e yemekhanelerin temizliğini ve hijyenini sağlayabileceğini, temizlik işleri ile 

i lgi l i olarak ihale tarihi itibanyla geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi. 
1900/1-1 
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1999 YILI K V C KLİNİĞİ 7 K A L E M ORTEZ-PROTEZ 
MALZEMESİ SATİN A L I N A C A K T I R 

Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Hastanesi Satın Alma Komisyon Başkanlığından : 
Cinsi: 7 Kalem Ortez-Protez İhalesi, Miktarı: 7 Kalem, Muhammen Bedeli: 

424.398.884.000.-TL., Geçici Teminatı: 12.731.967.000.-TL., İhalenin Şekli: 84/8213 sayılı Yö
netmeliğin 29/(a) maddesince kapalı teklif usulü, Tarihi: 15/2/1999, Günü: Pazartesi, Saati: 10.00, 
Yeri: Yeni bina toplantı salonu. 

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin 1999 Yılı ihtiyacı olan yukarıda cinsi, miktarı mu
hammen bedeli, geçici teminatı, ihalenin şekli ile ihale gün, saat ve yeri yazılı olan K V C Kliniği 
7 kalem Ortez-Protez İhalesi 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 29. Maddesi (a) bendi gereğince kapa
lı teklif usulü ile ihaleye çıkılmıştır. 

Teklif mektupları ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilecektir. Bu hususla ilgi
l i liste ve şartnameler kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığından 10.000.000 - T L . karşılığında 
temin edilebileceği gibi Satm Alma Bölümünden de ücretsiz görülebilir. 

İhaleye girecek istekliler şartname ve eklerindeki belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte 
vermek zorundadırlar. 

Postadaki gecikmeler, telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 2061/1-1 • 

P A S L A N M A Z SAÇ L E V H A SATIN A L I N A C A K T I R 
Türkiye Seker Fabrikaları Anonim Şirketi İstanbul Alım-Satım Bölge Müdürlüğünden : 
1 - Turhal Makina Fabrikamız için muhtelif eb'adda toplam 21960 K g . S A E 304 kalite 

paslanmaz saç levha kapalı zarf teklif usulü ile satın alınacaktır. 
2 - İstekliler, Meclisi Mebusan Caddesi Şeker Sigorta Han No: 87/B 80040 Salıpaza-

n/İSTANBUL adresindeki Bölge Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden bedelsiz olarak alacakları ti
cari şartname esasları dahilinde tanzim edecekleri kapalı zarf halindeki tekliflerini 15/2/1999 gü
nü saat 15.00'e kadar aynı adresteki Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine tevdii edeceklerdir. 

3 - Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
4 - 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan Şirketimiz ihaleyi kısmen yada tamamen yapıp yap

mamakta veya ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir. 2066/1-1 • . 
KÜP ŞEKER TESİSİ SATILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Ankara (Etimesgut) Şeker Fabrikası Mü-
dürlüğünden : 

Fabrikamızda atıl durumda bulunan, elba marka küp şeker tesisi kapalı zarfla teklif almak 
suretiyle satılacaktır. 

1 - İhale 10/2/1999 Çarşamba günü saat 10.30'da fabrikamızda yapılacaktır. 
2 - Satışı yapılacak tesis fabrikamızda görülebilir. 
3 - Bu işe ait geçici teminat teklif tutarının % 5'i kadardır. Teminatlar nakit olabileceği 

gibi Banka Teminat mektubu veya Devlet Tahvilide olabilir. 
4 - Teklif mektuplarının 10/2/1999 Çarşamba günü saat 10.30'a kadar, Fabrikamız Mu

haberat Servisine verilmiş olması şarttır. 
5 - Teklif mektuplarının uygun görülmemesi halinde açık artırmaya gidilebileceğinden, 

iştirakçilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
6 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp, yapmamakta veya 

dilediğine satış yapmakta serbesttir. 2071/1-1 

ı 
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7000 M T ± % 5 V C M SATIN A L I N A C A K T I R 
PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya 

Kompleksinden : 
1 - Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan P V C fabrikası ihtiyacı 99-A1-0009/2 dos

ya nolu 7000 M T ± % 5 V C M isimli kimyasal malzeme kapalı zarf usulüyle yurt dışından satın 
alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankara, 
İstanbul, İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir. 

3 - Teklifler şartnamesine uygun olarak en geç 9/2/1999 tarih saat 14.00'e kadar Aliağa 
Muhaberat Servisine ulaşmış olacaktır, teklifler aynı gün huzurda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Alım konusu mal ve hiz
metleri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 

2072/2-1 

3 K A L E M D E T O P L A M 1400 A D E T Y A T A Y V E DİKEY AMORTİSÖR 
SATIN A L I N A C A K T I R 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkan-
lığından: 

Kuruluşumuz ihtiyacı olan 3 kalemde toplam 1400 adet Yatay-Dikey Amortisör için İç-
Dış piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle ihaleye çıkılmıştır. 

1 - Teklifin en geç 5/3/1999 Cuma günü saat 14.00'e kadar Ankara'da T C D D Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olma
sı şarttır. 

2 - Şartnameler Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinde, İstanbul'da 
Sirkeci veznesinden ( K D V dahil) 5.000.000.- T L . bedelle temin edilebüir. 

3 - Teklifle birlikte teklif edilen bedelin % 3'ü nisbetinde geçici teminat verilecektir. 
4 - T C D D 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap

makta ve dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 
5 - Bankalarca verilecek geçici ve kesin teminat mektuplarında yer alacak hususlar şart

name ekindeki örneklerde gösterilmiştir. Bu eklerde gösterilen bilgileri taşımayan teminat mek-
tuplan kabul edilmeycektir. 2073/2-1 

TEMİZLİK HİZMETLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Elektrik işleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden : 
1 - İdaremize ait Genel Müdürlük binasında ve benzeri yerlerde, Temizlik Hizmetleri 

Sözleşmesinde belirtilen işler yaptırılacaktır. 
Bu işe ait geniş bilgi ihale evrakında mevcuttur. 
2 - Bu işe ait şartname (KDV. hariç) 10.000.000 - TL . bedelle ve firma kaşesini içeren 

bir dilekçe ile Eskişehir yolu 7. K m . No: 166 da bulunan İdare Veznesinden temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
4 - En son teklif verme tarihi 24/2/1999 günü saat 14.30'dur. 
5 - Teklifler 24/2/1999 günü saat 15.00'de Satın Alma Müdürlüğünde ve Komisyon hu

zurunda açılacaktır. 
6 - Posta ile şartname gönderilmiyeceği gibi postadaki gecikmelerde dikkate alınmaya

caktır. 
7 - İdaremiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine kısmen tamamen vermekte serbesttir. 2107/2-1 
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P E ÖRTÜLÜK FİLM Y A P I L M A S I İSTİFLENMESİ V E K A M Y O N L A R A 
YÜKLENMESİ HİZMETLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Aliağa Petrokimya 
Kompleksinden : 

1 - Şirketimiz Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası Müdürlüğündeki 2 adet sera ekstrude-
rin makinasında üretilecek olan P E örtülük filmin istiflenmesi, kamyonlara yüklenmesi, bobinle
rin sarılması hizmetlerinin 1/3/1999-31/8/1999 tarihleri arasında 6 ay müddetle temini işi 99/HA-
23 No.lu dosya kodu kapsamında özel şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif temin etmek su
reti ile ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Petrokimya Komplek
si İç Alım Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 10/2/1999 günü saat 12.00'ye kadar Aliağa İşyerimizdeki Muhaberat 
Servisine ulaşmış olmalıdır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'de toplanan İç Alım Komisyonu
muz huzurunda teklif veren firmaların yetkililerinin de katılabileceği toplantıda açılacaktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Alım konusu mal ve hizmet
leri alıp almamakta, dilediğinden kısmen veya tamamen almakta serbesttir. 1817/2-2 

MUHTELİF H U R D A M A L Z E M E SATILACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda San. İşi. ve Tic. (HURDASAN) A.Ş. Aliağa Hur-

da İsletme Müdürlüğünden : 
Aliağa İşletmesi Gemi Söküm Tesisleri ve Kara Hurdası Sahasında mevcut teknik özellik

leri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan 53 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı zarfla tek
lif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 

Malzemelerin cinsi, miktarı geçici teminatı ve bulunduğu yer şartnamede belirtilmiş olup, 
şartname talep edildiği takdirde Hurda San.İşl. ve Tic. (HURDASAN) A.Ş. Aliağa Hurda İşletme 
Müdürlüğü Pk. 35 Aliağa/İZMİR- Hurda San.İşl. ve Tic. (HURDASAN) A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Hipodrum Cad. No: 113 06330/ANKARA ve İstanbul Bölge Müdürlüğü İnönü Cad. No: 88 Tak-
sim/İSTANBUL'dan temin edilebilir. 

Teklifler en geç 9 Şubat 1999 Salı günü saat 14.00'e kadar Yeni Foça yolu 5. Km.deki Hur
da İşi. ve Tic. ( H U R D A S A N ) A.Ş. Aliağa Hurda İşletme Müdürlüğümüze verilecektir. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İsteyen firmalar ihale günü teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında 

bulunabilirler. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlara müracaat edilebilir. 

T E L : P A Z A R L A M A KISIM MÜDÜRLÜĞÜ ALİAĞA/İZMİR - 0 232 6251127 
P A Z A R L A M A MÜDÜRLÜĞÜ A N K A R A - 0 312 3840238 

1443/2-1 

R E N T A C A R MAHALLİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ) Çardak Meydan 

Müdürlüğünden : 
1 - Çardak Hava Meydanı yeni terminal binasında bulunan bir adet rent a car mahalli açık 

artırma usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. 
2 - Kiralık mahalle ait sözleşme ve ihaleye katılma şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü 

Hasılat Dairesi Başkanlığı ile Çardak Meydan Müdürlüğünden ( K D V hariç) 10.000.000-TL (on-
milyon) karşılığında temin edilebilir. 

3 - Sözkonusu mahal için belirlenen muhammen bedel ile ihaleye katılmak isteyenlerin 
verecekleri teminat tutan ihaleye katılma şartnamesinde belirtilmiştir. 

4 - Kiralanacak mahalle talip olanlar 22/2/1999 günü saat 12.00'ye kadar ihaleye katılma 
şartnamesinde belirtilen evraklan tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen 
tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

5 - Sözkonusu mahal ile i lgil i olarak daha önce idaremize verilen dilekçeler geçersizdir. 
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6 - Sözkonusu ihale 22/2/1999 tarihinde saat 14.00'de DHMİ Genel Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

7 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 

DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Konya Yolu 06330 Etiler / A N K A R A 
Tel : (312) 212 39 70 Fax: (312) 212 54 22 1905/2-1 

R E N T A C A R MAHALLİ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 
1 - Şanlıurfa Hava Alanı terminal binası gelen yolcu salonunda bulunan 1 adet Rent A Car 

mahalli açık artırma usulü ile ihale edilerek 1 (Bir) yıl müddetle kiraya verilecektir. 
2 - Kiralık yere ait sözleşme ve ihaleye katılma şartnamesi Şanlıurfa Hava Alanı ile DHMİ 

Genel Müdürlüğü Hasılat Dairesi Başkanlığından K D V hariç 5.000.000,-TL (Beşmilyon) T L kar
şılığında temin edilebilir. 

3 - Sözkonusu mahal için belirlenen muhammen bedel ile ihaleye katılmak isteyenlerin 
verecekleri teminat tutan ihaleye katılma şartnamesinde belirtilmiştir. 

4 - Kiralanacak yere talip olanlar 22/2/1999 günü saat 12.00'ye kadar ihaleye katılma şart
namesinde belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğüne 
vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebi
lecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Sözkonusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir. 
6 - İhale 22/2/1999 tarihinde saat 14.00'de DHMİ Genel Müdürlüğü Hasüat Komisyonun

da yapılacaktır. 
7 - İdaremiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

vermekte serbesttir. 
DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Konya Yolu 06330 Etiler / A N K A R A 
Tel : (312) 212 39 70 Fax: (312) 212 54 22 1906/2-1 

ETÜD PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından : 
Sanayi ve Ticaret Bakanhğı'nın kredi desteği ve Müteşebbis Teşekkül Başkanlığımızın so

rumluluğu altında 60 hektarlık bir alanda kurulacak olan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin hali
hazır harita, yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etüd raporu, imar planları, zeminden aTazi ve ar
sa düzenleme uygulaması ve parselasyon planı ile yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu ve elektrik 
şebekesinden müteşekkil altyapı avan ve uygulama projelerinden oluşan Etüd-Proje Mühendislik 
Hizmetlerinin yapılması 80/13181 sayılı Kararname Hükümlerine göre Kapalı Zarf Usulü, teklifi 
almak suretiyle ihaleye çıkartılmıştır. 

1 - İhale 24/2/1999 günü saat 14.00'de yapılacaktır. 
2 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Fatsa Kaymakamhğı'ndan 

80.000.000 - T L . karşılığında temin etmeleri gerekmektedir. 
3 - İştirakçiler, dış zarfa teklif verme idari şartnamesinde belirtilen koşullara uygun olarak 

iş bitirme ve diğer belgeler ile teklif formu ve teklif mektubunu içeren iç zarfı koyacaktır. 
4 - Madde 3'e göre hazırlanacak teklif dosyasının en geç 24/2/1999 günü saat 9.00'a ka

dar Fatsa Kaymakamfığı'na Dosya Alındı Belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. 
5 - Yapılacak işle ilgil i muhammen bedel yoktur. Geçici teminat yatınlmayacaktır. Kesin 

teminat ihaleyi alan firmanın verdiği teklifin %6'sıdır. 
6 - Yeterlilik değerlendirmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belgeleri 

tamam olan ve komisyonca yeterli görülen firmaların teklif zarfı açılacaktır. 
7 - İşle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek, yer görmek için Fatsa Kaymakamtığı'na müracaat 

edilecektir. 
8 - Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Kamulaştırma çalışmaları devam ettiği için çalışmalar 

yer teslimini müteakip başlayacaktır. 
9 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez. 
10 - Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı'mız 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 
11 - Verilecek tekliflere göre Komisyonumuz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
Keyfiyet ilan olunur. 1904/1-1 
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ANTİMUAN SAHASININ RUHSAT H A K K I DEVİR EDİLECEKTİR 
Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
1 - Kütahya i l i , Gediz ilçesi dahilinde bulunan İR.4131 sayılı antimuan sahasının ruhsat 

hakkı, 3. Şahıs veya Şirketlere devir edilecektir. 
2 - Kapalı zarf usulü ile ihale edilecek olan bu sahanın geçici teminatı ihale dosyasında 

belirlenmiş bulunmaktadır. 
3 - İhale dosyası Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Maden Haklan ve İşletmeler Daire

si Başkanlığı'ndan (İstanbul Yolu 9. K m . Güvercinlik-ANKARA) 3/2/1999 tarihinden itibaren 
5.000.000 - TL . ( K D V dahil) karşılığında temin edilebilir. 

4 - Bu konudaki tekliflerin açılması 10/2/1999 günü saat 13.30'de yapılacaktır. İhaleye iş
tirak etmek isteyenlerin teklif mektupları ile birlikte diğer evraklarını en geç 10/2/1999 günü saat 
12.00'ye kadar Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerek
mektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 1907/2-1 

İAŞE İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüz Altıntepe iaşe mutfağında günlük yemek pişirilmesi, hazırlan

ması ve dağıtımı ile i lgil i hizmetleT kapalı teklif alma usulü ile yaptırtacaktır. 
Keşif Bedeli: 45.000.000.000 - TL. , Geçici Teminat: 1.350.000.000 - TL. , Şartname Be

deli: 10.000.000 - TL . 
2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNAMELER; 
BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
Abdülhakhamit Cad. No: 79/A Kat 3 Oda No: 304 Tel: 237 23 50 561 Taksim/İSTANBUL 

adresinden alınabilir. 
3 - Teklifler en geç 17/2/1999 ~ünü Saat 9.30'a kadar aynı adreste 1. kat 102 nolu odada

ki Genel Evrak Şefliğine verilmelidir. 
4 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 1820/2-1 

ARAÇ KİRALANACAKTIR 
İstanbul Anadolu Yakası Posta İsletmesi Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüz Maltepe P.İ. Merkezi bünyesinde posta T E K E L dışı maddeler ile 

APS gönderilerinin 14 şoförlü araç ve 34 yardımcı eleman ile cihetlerine göre taşınıp dağıtım işi 
şartnamesine göre 1 yıl süreli olarak teklif alınmak suretiyle ihale yoluyla kiralanacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale 23/2/1999 Salı günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüz alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin Yeterlilik Belgesi için müracaat tarihi 19/2/1999 Cuma günü saat 16.30'a 
kadar olup gerekli belgelerle birlikte Anadolu Yakası P.İ. Başmüdürlüğü Yeterlilik Komisyonu 
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

4 - Geçici teminatı şartnamesine göre alınacaktır. Bu işe ait şartnameler mesai saatleri 
dahilinde Anadolu Yakası P.İ. Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden ücreti mukabil temin edi
lebilir. 

5 - Baki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 - Yeterlilik Belgesi alıp ihaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne uygun tanzim ede

cekleri kapalı yazılı teklif mektuplannı ihale günü saat 14.00'e kadar Satın Alma Komisyon Baş
kanlığına vermeleri gerekmektedir. 

7 - İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 2074/2-1 
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ARAÇ KİRALANACAKTIR 

Konya Büyüksehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden : 
İşin Adı: İhale tarihinden itibaren (1) yıl süre ile kiralama yoluyla 32 adet otomobil, 3 adet 

minibüs ve 9 adet çift kabinli kamyonetin çalıştırılması; Muhammen Bedeli: Her bir otomobilin 
muh. bedeli 9.000.000,-TL./gün, her bir minibüs veya çift kabinli kamyonetin muh. bedeli 
10.000.000,-TL./gündür.; Geçici Teminatı: Her bir otomobil için 71.280.000,-TL., Her bir mini
büs veya kamyonet için 79.200.000,-TL.dır.; Yeterlik Müracaat Tarihi: 15/2/1999 günü saat 
14.00'e kadar; İhale Tarih ve Saati: 18/2/1999 Saat 14.30. 

1 - Yukarıda mahiyeti yazılı iş, KOSKİ İhale yönetmeliğinin 32. maddesinin (a) fıkrasına 
göre kapalı teklif eksiltme yoluyla ihaleye çıkartılmıştır. İhale KOSKİ Genel Müdürlüğü Merkez 
Hizmet Binası 2. Katında bulunan Toplantı odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler KOSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal 
Daire Başkanlığı, Malzeme İkmal Şube Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 

3 - Teklif mektuplarının ihale günü en geç ihale saatinden (bir) saat evveline kadar K O S 
Kİ 4. kattaki Genel Evrak ve Yazı İşleri Servisine verilmesi veya gönderilmesi şarttır. 

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranacaktır. 
a) Kanuni ikametgahı olması, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret veya Sanayi Odası belgesi (İdari şartnamde belirtildiği şekilde) 
d) İmza sirküleri vermesi (İdari şartnamde belirtildiği şekilde) 
e) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise vekaletname ve vekalet edene ait imza 

sirküleri vermesi, 
0 İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleş

mesi vermesi, 
g) Geçici teminat verilmesi (İdari şartnamenin 6. maddesinde belirtildiği şekilde) 
h) İlgili şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermesi, 
i) İhaleye iştirak etmek isteyen talipliler yeterlik belgesi vereceklerdir. Yeterlik belgesi al

mak için bir dilekçeyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yukarıda belirtilen tarihte mesai saati 
sonuna kadar müracaat edeceklerdir. 

i-a) Teklif edilecek araca ait trafik tescil belgelerinin fotokopisi 
i-b) Teklif edilecek taşıt istekliye ait değilse bunu en az ihale tarihinden sonra bir yıl sü

reyle kiraladığına dair kira sözleşmesi, 
i-c) Teklif edilecek taşıtın modelini, tipini, cinsini, kullandığı yakıt çeşidini belirtir beya

nı, 
i-d) Yeterlik belgesi almaya hak kazananlar, ihale saatinden iki saat öncesine kadar yeter

lik belgelerini Malzeme ve İkmal Şube Müdürlüğünden almaları gerekmektedir. Her bir otomobil 
için K D V hariç 120.000-TL., her bir minibüs veya kamyonet için 135.000,-TL. yeterlik ücreti 
yatırılacaktır. 

i-e) İstekliler taşıtlarını yeterlik son müracaat tarih ve saatte teknik muayenesi için KOS
Kİ Meram Eski Yol Tesislerinde hazır bulunduracaklardır. 

5 - Ödemeler bu işle i lgil i idari şartnamenin 10. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde 
yapılacaktır. 

6 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbesttir. 

7 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
8 - İhalelerde verilen teklifler layık hadde görülmediği takdirde söz konusu ihale komis

yonun uygun göreceği tarih ve saatte aynı şartname dahilinde aynı komisyon marifetiyle aynı yer
de pazarlık usulü ile yeniden ihale edilecektir, verilen teklif mektupları en az 20 gün opsiyonlu 
olacaktır. 1210/1-1 
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NAKLİYE İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden •• 
1 - Şirketimiz ihtiyacı için Yurtdışından FOB olarak ithal edilecek olan malzemenin ih

raç limanlarından yükleme ve nakliye işlemleri 1999 ve müteakip yıllarda Speditör (Forwarder) 
vasıtası ile yaptırılacaktır. 

2 - İstekliler bu işe ait Şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A . Ş. Malzeme 
DaİTesi Başkanlığı Sigorta Gümrük ve Nakliyat Şube Müdürlüğünden veya İstanbul'da Türk Te
lekom İstanbul Yakası Malzeme Müdürlüğünden K D V hariç 20.000.000.- TL . bedelle temin ede
bilirler. 

3 - Teklifler en geç 17/2/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A . Ş. 
Malzeme Dairesi Başkanlığı Sigorta Gümrük ve Nakliyat Şube Müdürlüğüne verilecek veya pos
ta ile bu tarihte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir. 

4 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
5 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların ihale şartnamesi

ni Şirketimizden almış olmaları şarttır. 
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 2075/2-1 • • 

Çeşitli İlânlar 
Altındağ Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünden : 
Aşağıda ada parsel numaralan yazılı gayrımenkullere ait imar planı Müdürlüğümüz ilan 

levhasına asılmıştır. 
Ada : Karapürçek Tapulama 
Parsel: 181,249,250 ,251, 252, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270,271, 272, 

273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 319, 320, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 
365, 366, 367, 368, 370, 371, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 993, 999, 1003, 1006, 1007, 1008, 
1010, 1011, 1015, 1022, 1023, 1024, 1683, 2001, 9999, 2067. 1902/1-1 

Petrol İsleri Genel Müdürlüğünden : 
Moravske Naftove Doly A.Ş. Şirketinin XII No.lu Gaziantep petrol bölgesinde 

MND/XII /F işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatnamesi iktisabı için 18/12/1998 tarihli di-
lekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27. maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 

1903/1-1 

Tokyo Camii Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığından : 
Ankara'da kurulu Tokyo Camii Vakfı'nın 2. Genel Kurul Toplantısı 12/2/1999 Cuma günü, 

saat 13.00'de aşağıdaki gündem konulannı görüşmek üzere, Dr. Mediha Eldem Sokak No: 47/12 
Kızılay/Ankara adresindeki Vakıf merkezinde yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlana
maması halinde ikinci toplantı 19/2/1999 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

İlan olunur. 
GÜNDEM : 
1 - Açılış ve Yoklama, 
2 - Divanın Teşkili, 
3 - Bilanço ve Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanarak Onay

lanması, 
4 - 1999 Yılı Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanarak Onaylanması, 
5 - Vakfa Kaynak Temini Konusunun Görüşülmesi, 
6 - Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik Yapılması Konusunun Görüşülmesi ve Karara Bağ

lanarak Onaylanması, 
7 - Yönetim Kurulu İle Denetim Kurulu Üyelerine Ücret veya Huzur Hakkı Verilip Veri

lemeyeceğinin Karara Bağlanması, Verilecek İse, Miktannın Tespit Edilmesi, 
8 - Dilek ve Temenniler, 
9 - K a p a n ı ş . 2337/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ G A Z E T E 3 Şubat 1999 - Sayı : 23600 

Vakıflar Genel Müdür lüğünden : 

Vakfı Adı : İzmir Sivaslılar Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Vakfı 

Vakfedenler : Hüseyin Nazım Gürsoy, Abdullah Akpmar, Çetin Çiğdem, Necati Yılanlı-

kaya, Mehmet Şefik Güngör, Mikdat Dabak, Metin Ceylan, Bedir Yerlikaya, Tacettin Çulha, Mus

tafa Cinkılıç, Ruhi Bostancıoğlu, Burhan ildir, Necati Şahin, Ömer Kemerkaya, İhsan Sözübek, 

Muzaffer Tagızade, Mehmet Emin Keleş, Bayram Kaman, Emin Karaçuha, Cebrail Özler, Sadık 

Özdemir, İsmail Yıldırım, Ayhan Öner, Nebahat Atasever, Erol Kara, Ayla Güler, Hürol Okutan, 

Hikmet Tekcan, Muharrem Derbentoğullan, Güner Canatar, Muzaffer Tanınmış, Avni Han, Fil iz 

Kiraz, Garip Kiraz, Mehmet Sabit Özcan, Ahmet Tecer, Oğuz Baran, Yılmaz Uyumaz, Fazlı Ka 

şıkçı, Hüseyin Bakşı, İlhan Yapıcı, Vehbi Erdil, Mehmet Yıldırım, Rahmi Taştan, Orhan Yıldırım. 

Vakfın İkametgahı: İzmir 

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: İzmir 13. Asliye Hu

kuk Mahkemesinin 15/12/1998 gün, E: 1998/597, K : 1998/928 sayılı karan. 

Vakfın Amacı: Gelişen dünyamızda gittikçe daralan insan ilişkilerini gözönünde bulundu

rarak özellikle İzmir'de yaşayan Sivaslılar arasındaki dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmektir. 

Vakfın Mal Varlığı: İzmir İli, Merkez İlçesi, Köprü Köyü mevkii, 2750 ada, 22 parsel'de 

kayıtlı gayrimenkul. 

Vakfın Organları: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük'ün 13. 

Maddesi Gereğince İlan olunur. 2060/1-1 • 
Emniyet Genel Müdürlüğünden : 
Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak amacıyla 1998 Mal i Yılında 2886 sa

yılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (p) fıkrası uyannca pazarlık usulü ile 10 adet Porta

tif X-Ray Röntgen Cihazının D-81545 Mühchen Rabenkopfstrasse 27 Almanya adresinde mukim 

Unimex Handels CmbH. firmasından satın alınmasına karar verilmiş, ancak usulüne uygun olarak 

tebligat yapılmasına rağmen kanuni süre içerisinde firmanın sözleşmeyi imzalamaması ve kesin 

teminat mektubunu Emniyet Genel Müdürlüğüne getirmemesi sebebiyle hakkında kanuni işlem 

yapılmıştır. 

Bu sebeple, adı geçen firmanın Bakanlık Makamının 26/1/1999 tarihli olurlanna istinaden 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereğince bu ilanın yayımlandığı tarihten itiba

ren Türkiye'de 1 (bir) yıl müddetle bütün Devlet ihalelerine katılması yasaklanmıştır. 

Keyfiyet ilan olunur. 2062/1-1 

TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünden : 
29 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe giren ÜRÜN FİYATLARI - K D V hariç - aşağıda veril

miştir. 

LPG-TÜPLÜ,SANAYİ,1S1NMA,0T0GAZ TL/TON 71.935.505 71.935.505 77.534.659 78.522.745 

PROPAN-TÜPLÜ,SANAYİ,ISlNMA,OT0GAZ TL/TON - 75.857.515 

BÜTAN-TÜPLÜ,SANAYİ,ISINMA,OTOGAZ TL/TON - 79.184.071 

LrcOX)RTYOL)-TÜPLÜ,SANAYİlSINMA,OTOGAZ TL/TON 71.935.505 

Ürünler B i r i m 

İzmit İzmir Kırıkkale Batman 

Rafinerisi Rafinerisi Rafinerisi Rafinerisi 

2063/1-1 
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2 ŞUBAT 1999 GÜNÜ SAAT 15.00'DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI 

BÜLTEN NO: 1999/18 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 
1 ABD DOLARI 333,510 335,119 333,277 335,622 
1 AVUSTRALYA DOLARI 212,683 214,074 211,705 215,358 
1 DANİMARKA KRONU 50,796 51,046 50,760 51,163 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 548,237 551,103 547,853 : 551,930 
1 İSVİÇRE FRANGI 235,534 237,051 235,181 237,407 
1 İSVEÇ KRONU 42,334 42,775 42,304 42,873 
1 JAPON YENİ 2,944 2,964 2,933 2,975 
1 KANADA DOLARI 221,448 222,449 220,629 223,294 
1 KUVEYT DİNARI 1,092,599 1,106,990 1,076,210 1,123,595 
1 NORVEÇ KRONU 43,927 44,223 43,896 44,325 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 89,192 89,353 88,523 90,023 
1 EURO 377,801 379,623 
1 ALMAN MARKI 193,166 194,098 193,031 194,331 
1 BELÇİKA FRANGI 9,366 9,411 9,352 9,425 
1 LÜKSEMBURG FRANGI 9,366 9,411 9,296 9,482 
1 İSPANYOL PEZETASI 2,271 2,282 2,266 2,287 
1 FRANSIZ FRANGI 57,595 57,873. 57,509 57,960 
1 İRLANDA LİRASI 479,708 482,022 476,830 484,914 
100 İTALYAN LİRETİ 19,512 19,606 19,453 19,681 
1 HOLLANDA FLORİNİ 171,438 172,265 171,181 172,523 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 27,456 27,588 27,415 27,629 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 1,885 1,894 1,871 1,908 
1 FİN MARKKASI 63,542 63,848 63,498 63,995 
1 BULöAR LEVASI 75 114 
1 İRAN RİYAL) 59 89 
1 ROMEN LEYİ 27 40 
1 SURİYE LİRASI 3,293 4,939 
1 ÜRDÜN DİNARI 420,033 473,655 
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 71,083 74,729 
1 YUNAN DRAHMİSİ 1,153 1,177 

ÇAPRAZ KURLAR 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 ABD DOLARI 
1 EURO 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 
1 KUVEYT DİNARI 

1 5654 AVUSTRALYA DOLARI 
6.5650 DANİMARKA KRONU 
1.4137 İSVİÇRE FRANGI 
7.8345 İSVEÇ KRONU 
113.08 JAPON YENİ 
1.5065 KANADA DOLARI 
7.5780 NORVEÇ KRONU 
3.7505 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1.1328 ABD DOLARI 
1.6445 ABD DOLARI 
3.3033 ABD DOLARI 

EURO DÖNÜŞÜM KURLARI 

1 EURO 

1.95583 ALMAN MARKI 
40.3399 BELÇİKA FRANGI 
40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI 
166.386 İSPANYOL PEZETASt 
6.55957 FRANSIZ FRANGI 

0.787564 İRLANDA LİRASI 
1936.27 İTALYAN LİRETİ 
2.20371 HOLLANDA FLORİNİ 
13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 
5.94573 FİN MARKKASI 

BILGI İÇİN; 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 

1.3939 ABD DOLARI 
467,122 TÜRK LİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İç BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 03-02-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU I 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

23-06-1999 5B 140 72.812 
17-03-1999 6BS 42 89.032 
28-04-1999 7BS 84 80.743 
21-07-1999 9B 168 68.171 
17^02-1999 9BS 14 94.240 
10r6$-1999 9BS 35 90.187 
14-04-1999 9BS 70 83.652 
12-05-1999 9BS 98 78.153 
06-10-1999 10B 245 57.069 
17-02-1999 HBS 14 95.852 
22-04-1999 11BS 78 82.120 
17-11-1999 12T 287 51.981 
24-11-1999 12T 294 51.194 
15-12-1999 12T 315 48.930 
17-03-1999 12TS 42 90.177 
23-03-1999 12TS 48 87.834 
07-04-1999 12TS 63 85.551 
05-05-1999 12TS 91 80.259 
12-05-1999 12TS 98 77.718 
02-06-1999 12TS 119 75.188 
16-06-1999 12TS 133 71.508 
28-07-1999 12TS 175 64.932 
22-09-1999 12TS 231 58.262 
09-02-2000 14T 371 43.546 
15-03-2000 14T 406 40.609 
05-05-1999 7BKV 91 81.656 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

- VADE 
• TARİHİ 

06-08-1999 
06-08-1999 
06-08-1999 

TANIM 

12H1 
12H1A 
12H1K 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TÜFE*20 
TÜFE*20 
TÜFE*20 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

130.364 
65.665 
64.699 

Zİ VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

"3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER» KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE"CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR. ) 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

01-07-1999 60T12-D 7.67 100.548 
15-02-1999 12T-0Z TEFE 146.475 
24-02-1999 12T1 TÜFE*30.95 206.157 
24-02-1999 12T1A TÜFE*30.95 95.393 
24-02-1999 12T1K TÜFE*30.95 110.764 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENET
LERİNİN T İP VE VADELER İT İBARIYLA 03-02-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE N İ T E L İ 
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ü; 

26-02-1999 12T-0Z TEFE 142.901 
05-05-1999 24T4 TÜFE*25 110.371 
18-03-1 999 12T-0Z TEFE 136.642 
24-03-1999 12T-0Z TEFE 134.800 

25-rf 1999 12T-0Z TEFE 134.495 
25-^-1999 12T1 TÜFE*24 181.483 
25-0.1-19)9 12T1A TÜFE*24 89.595 
25-CÎ-1999 12T1K TÜFE*24 91.888 
02-04-1999 24T4 TÜFE*24 103.252 
08-0«- 999 12T-0Z TEFE 130.260 
09-0<i-1999 12T-0Z TEFE 129.960 
0*>-04-1999 24T4 TÜFE*22 100.727 

21-04-1999 12T1 TÜFE*19 .163.111 
21-04-1999 12T1A TÜFE*19 84.325 
21-04-1999 12T1K TÜFE»19 78.786 
24-04-1999 12T-0Z TEFE 125.528 
25-1/4-1999 12T-0Z TEFE 125.236 
02-05-1909 24T4 TÜFE*22 100.002 
06-05-1999 12T-0Z TEFE 122.060 
07-0S-1999 24T4 TÜFE*25 114.556 
14-05-1999 24 T4 TÜFE*29.95 114.876 
26-05-1999 12T1 TÜFE*23 154.255 
26-05-1999 12T1A TÜFE*23 77.762 
26-05-1999 12T1K TÜFE*23 76.493 
31-05-1999 12T-0Z TEFE 115.095 
03-06-1999 12T-0Z TEFE 114.285 
04-06-1999 24T4 TÜFE*32 109.413 
05-06-1999 12T-0Z TEFE 113.749 
16-06-1999 12T1 TÜFE*25 149.978 
16-06-1999 12T1A TÜFE*25 74.021 
16-06-1999 12T1K TÜFE*25 75.957 
18-06-1999 24T4 TÜFE*32 129.692 
03-07-1999 12T-0Z TEFE 106.489 
11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 111.154 
28-07-1999 12T1 TÜFE*23 136.161 
28-07-1999 12T1A TÜFE*23 67.062 
28-07-1999 12T1K TÜFE*23 69.099 
18-08-1999 12T1 TÜFE*30 137.526 
18-08-1999 12T1A TÜFE*30 63.855 
18-08-1999 12T1K TÜFE*30 73.671 
20-08-1999 12T-0Z TEFE 95.223 
27-08-1999 12T4 TÜFE* 5.50 103.581 
23-09-1999 12T-0Z TEFE 88.122 
29-09-1999 12T1 TÜFE*30 125.196 
29-09-1999 12T1A TÜFE*30 57.980 
29-09-1999 12T1K TÜFE*SO 67.216 
02-10-1999 12T1 TÜFE*10 101.972 
02-10-1999 12T1A TÜFE*10 57.587 
02-10-1999 12T1K TÜFE*10 44.385 
05-10-1999 12T1 TÜFE«10 101.326 
05-10-1999 12T1A TÜFE*10 57.198 
05-10-1999 12T1K TÜFE»10 44.128 
23-10-1999 12T1 TÜFE*10 97.603 
23-10-1999 12T1A TÜFE*10 54.932 
23-10-1999 12T1K TÜFE*10 42.671 
30-10-1999 12T-0Z TEFE 81.165 
30-10-1999 12T1 TÜFE*10 96.220 
30-10-1999 12T1A TÜFE*10 54.084 
30-10-1999 12T1K TÜFE*10 42.136 
02-11-1999 12T1 TÜFE*10 92.559 
02-11-1999 12T1A TÜFE*10 53.725 
02-11-1999 12T1K TÜFE*10 38.834 
05-11-1999 12T1 TÜFE*10 91.972 
05-11-1999 12T1A TÜFE*10 53.370 
05-11-1999 12T1K TÜFE*10 38.602 
06-11-1999 12T-0Z TEFE 79.932 
18-11-1999 12T-0Z TEFE 77.882 
23-11-1999 12T1 TÜFE*10 88.593 
23-11-1999 12T1A TÜFE*10 51.306 
23-11-1999 12T1K TÜFE*10 37.287 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI-NCA BELIRLENEN DEVLET i ç BORÇLANMA SENET
LERININ TIP VE VADELER ITIBARıYLA 03-02-1999 TARIHINDEKI GÖSTERGE NITELI
ĞINDEKI GÜNLÜK DEĞERLERI: 

VADE KUPON KUPON OAHİL BUGÜ 
TAR İH İ TANIM F A İ Z ORAMI t 100.000.-TL ÜZ 

25-11-1999 12T-0Z TEFE 76 .718 
26-11-1999 12T-0Z TEFE 76 .556 
26-11-1999 12T1 TÜFE»10 88 .042 
26-11-1999 12T1A TÜFE»10 50 .972 
26-11-1999 12T1K TÜFE*10 37 .070 
26-11-1999 24T4 TÜFE*26 104 .145 
02-12-1999 12T1 TÜFE«10 86 .036 
02:-12-1999 12T1A TÜFE»10 50 .315 
02-12-1999 12T1K TÜFE*10 35 .721 
04-12-1999 12T1 TÜFE*10 85 .669 
04-12-1999 12T1A TÜFE*10 50 .098 
04-12-1999 12T1K TÜFE»10 35 .571 
07-12-1999 12T1 TÜFE*10 85 .136 
07-12-1999 12T1A TÜFE*10 49, .775 
07-12-1999 12T1K TÜFE*10 35 .361 
16-12-1999 12T-0Z TEFE 73. .378 
24-12-1999 23T4 TÜFE*32 104, .572 
24-12-1999 24T4 TÜFE«32 100 .475 
29-12-1999 12T-0Z TEFE 71, .409 
30-12-1999 12T-0Z TEFE 71, .262 
01-01-2000 12T-0Z TEFE 70 .968 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 75, .481 
15-01-2000 12T1 TÜFE«10 78. .503 
15-01-2000 12T1A TÜFE*10 45. .838 
15-01-2000 12T1K TÜF£»10 32. .665 
31-03-2000 24T-0Z TEFE 103, ,098 
07-04-2000 60T-OZ TEFE»1.15 116. .116 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 61. ,857 
01-09-2001 36T-OZ TEFE +6 68. ,991 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 49. ,589 
01-01-200S 60T-OZ TEFE+6 49. ,799 
01-01-2004 60T-OZ TEFE+6 48. 538 
07-04-2005 120T-OZ TEFE«1.15 97. .046 
06-01-2001 24T4 22.00 101. 238 

T . C BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İ Ç BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TAR İH İ TANIM (1 ABD DOLARI K A R Ş I L I Ğ I ) 

27-08-1999 12T401 335.229 
09-09-1999 12H401 339.157 
25-09-1999 36T201 343.642 
26-10-1999 12H401 333.518 
15-11-1999 36T201 339.289 
05-01-2000 12T401 340.216 
01-02-2000 12T401 333.729 

VAOE BUGÜNKÜ DEĞER 
TAR İH İ TANIM ( I ALMAN MARKI K A R Ş I L I Ğ I ) 

15-02-1999 6B16 197.355 
18-06-1999 6B16 194.134 
23-06-1999 6B16 194.014 
18-11-1999 36T216 201.009 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TAR İH İ TANIM (1 FRANSIZ FRANGI K A R Ş I L I Ğ I ) 

13-04-1999 6B17 58.318 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TAR İH İ TANIM (1 HOLLANDA FLORİNİ K A R Ş I L I Ğ I ) 

14-04-1999 6B18 173.571 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 03-02-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-03-1999 OG 331.869 
31-03-1999 OG 329.997 
01-05-1999 OG 328.084 
01-09-1999 OG 320.709 
30-09-1999 OG 319.018 
31-03-2000 . OG 308.624 

6- T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
vIHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

12-10-1999 120T-D 126.55 139.525 
12-10-1999 240T-D 126.55 139.525 
07-12-1999 120T-D 73.34 111.654 
16-12-1999 120T-D 131.9* 118.073 
17-0Z-2000 240T-D 97.16 193.433 

7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Sayfa 

Yönetmelikler 
— Uzlaşma Yönetmeliği 1 

— Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği 7 

— Özel Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Kuruluşlarında Uyması 

Gerekli Asgari İdari ve Mal i Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 

— Radyo ve Televizyon Yayın İzni ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Ya

pılması Hakkında Yönetmelik 16 

— Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

nin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 24 

Tebliğler 
— 1999 M a l i Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3) 25 

— 1999 M a l i Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 4) 26 

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 60) 34 

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 61) 35 

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/13 Sayılı Kararı 36 

Yargı Bölümü : 

Yargıtay Karar la r ı 
— Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı 37 

— Yargıtay 8. ve 14. Hukuk Dairelerine Ai t 2 Adet Karar 39 

Yüksek Seçim Kurulu Karar ı 
— Yüksek Seçim Kurulunun 20 Numaralı Kararı 41 

İlânlar 
a - Yargı İlânları 67 

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 68 

c • Çeşitli İlânlar 89 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin Günlük Değerleri 91 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı : (KDV. dahil) 175.000,-TL. 




