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Amaç ve kapsam 
M A D D E 1. - 1. Bu Kanunun amacı, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, malî 

piyasalarda güven ve istikrarı ve ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi 
sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, 
birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

2. Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yurtdışında kurulmuş ve kurulacak bankaların 
Türkiye'deki şubeleri bu Kanun hükümlerine tâbidir. Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar 
hakkında da kanunlarında yer alan hükümler dışında bu Kanun hükümleri tatbik olunur. Bu Kanunda 
açıklık olmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

Tanımlar 
M A D D E 2 . - Bu Kanunun uygulanmasında; 
İlgili Bakan; Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını, 
Kurum; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, 
Kurul; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 
Başkan; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanım, 
Merkez Bankası; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini, 
Fon; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu, 
Banka; Bu Kanuna göre banka adı altında Türkiye'de kurulan kuruluşlar ile yurtdışında kurulu 

bankaların Türkiye'deki şubelerini, 
Şube; Bankaların elektronik işlem cihazlarından ibaret birimleri hariç, şube, ajans ve mevduat 

kabulü veya diğer bankacılık işlemleriyle uğraşan sabit ya da seyyar büroları gibi her türlü yerel 
teşkilatlarını, 
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Ödenmiş sermaye; Bankaların üç aylık hesap özetlerindeki fiilen ve her türlü muvazaadan ari 
olarak ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın 
yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutarı, 

Yedek akçeler; Bankaların 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 
kanunlar ile anasözleşmelerine göre ayırdıkları ve üç aylık hesap özetlerinde görülen yedek 
akçelerinden varsa bilanço zararının düşülmesinden sonra elde edilen tutan, 

özkaynak; Bankaların ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış sermayeleri ve yedek akçeleri ile 
Kurulca belirlenecek diğer sermaye benzeri kaynaklar toplamını, 

İfade eder. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
M A D D E 3. - 1. Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın, Kanunda gösterilen yetkiler çerçevesinde 

düzenlemeler de yapmak suretiyle uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek, ve 
sonuçlandırmak, tasarruflann güvence altına alınmasını temin etmek ve Kanunla verilen diğer 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe 
sahip "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu" kurulmuştur. Kurum, tasarruf sahiplerinin 
haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide 
önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir 
şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü ve 
yetkilidir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum gerekli gördüğü yerlerde teşkilat kurabilir. 

2. İlgili Bakan, Fon dahil olmak üzere Kurumun yıllık hesaplan ile harcamalarına ilişkin 
işlemlerini Sayıştay denetçisi, Başbakanlık müfettişi ve Maliye müfettişinden oluşan bir komisyona 
denetletir; denetleme sonuçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alır. Denetim sonuçlan ile bunlara ilişkin 
işlemleri ve alınan tedbirleri gösterir bir rapor, Kurumun yıllık faaliyet raporu ile birlikte ilgili Bakan 
tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. 

3. Kurumun karar organı, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşan 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruludur. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır. Üyelerin 
hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla 
ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları gerekir. Üyeler 
Hazine Müsteşarlığınca önerilecek dört aday arasından iki, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, 
Türkiye Bankalar Birliği, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. 
Bakanlar Kurulu, atanan adaylardan birini başkan olarak görevlendirir. Başkanın teklifi ve Kurulun 
onayı ile üyelerden biri ikinci başkan olarak seçilir. Kurul üyeliğine önerilecek kişilerden; 

a) Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından önerilecek 
adayların tamamı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
önerilecek adayların yansının bankacılık veya finans alanında fiilen oniki yıl çalışmış ve üst düzey 
yöneticilik yapmış olanlardan, 

b) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından önerilecek 
diğer adayların ise fiilen oniki yıl çalışmış, bankacılık ve ticaret hukuku alanında temayüz etmiş 
bankacı, hukukçu ve akademisyenler arasından, 

c) Maliye Bakanlığınca önerilecek adayların, maliye alanında en az oniki yıl üst düzey yönetici 
veya denetim elemanı olarak görev yapmış olanlardan, 

Teklif edilmesi gerekir. 
4. a) Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri biten üyeler yeniden 

seçilebilirler. Başkanlık ve üyelikler, görev süreleri dolmadan herhangi bir sebeple boşaldığı 
takdirde, boşalan yerlere yukarıda belirtilen esaslar dahilinde iki ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu 
şekilde atananlar, yerine atandıkları kişinin süresini tamamlar. Üyelerin hastalık, kaza ve sair 
nedenlerle geçici iş göremezliğe uğraması ve bu durumun Kurulun karar almasını tehlikeye 
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düşürmesi halinde, bunların yerine mesleki kıdemi en yüksek olandan başlamak üzere kıdem sırasına 
göre Kurum Başkan Yardımcıları vekâlet eder. Geçici iş göremezlik halinin üç aydan fazla sürmesi 
halinde, bu durumda olan üyelerin üyelikleri düşer ve bunların yerlerine yedi gün içinde atama 
yapılır. 

b) Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak 
atanmaları için gerekli şartlan kaybettikleri veya durumlarının (5) numaralı fıkraya aykırı düştüğü 
tespit edilen, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında verilen mahkûmiyet 
karan kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri süreleri dolmadan Başbakanın onayı ile görevden 
alınırlar. Bu durumda en geç iki ay içinde üye ataması yapılır. Bu durumun Kurulun karar almasını 
tehlikeye düşürmesi halinde, bu süre zarfında, bu üyelerin yerine mesleki kıdemi en yüksek 
olanından başlamak üzere kıdem sırasına göre Kurum Başkan Yardımcıları üyelik görevini görür. 

c) Bu fıkra hükmüne istinaden Kurul üyelerine vekâlet eden ya da görev yapan Başkan 
Yardımcılarının malî ve özlük haklarında bir değişiklik olmaz. 

5. Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmî veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle 
uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans ve ders veremez, sınav 
ve benzeri görev alamaz, her türlü ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. Dernek, vakıf, kooperatif ve 
benzeri yerlerde yöneticilik yapamazlar. Kurul üyeleri görevden ayrılmalarını takip eden üç yıl 
süreyle bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda üst düzey görevli olarak çalıştırılamazlar. 

6. Kurul üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda görevlerinin devamı süresince 
görevlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket 
etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca 
acele işlerden sayılır. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 

7. Kurul, Başkan veya bulunmadığı hallerde İkinci Başkanın başkanlığında en az beş üyenin hazır 
bulunması ile toplanır. Kurul kararları en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Kurul kararlan 
kesindir. Başkan ve üyeler 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 
(3) numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kimselerle ilgili konulardaki 
müzakerelere iştirak edemez ve oylamaya katılamazlar. Kurumun genel yönetim ve temsili ile 
Kurulca alınan kararların yürütülmesi Başkana aittir. Başkanın izin, hastalık, yurtiçi ve yurtdışı 
görevlendirme, görevden alınma ve görevde bulunmadığı diğer hallerde İkinci Başkan Başkana 
vekâlet eder. 

8. Kurul üyeleri ile Kurumun her türlü personeli, çalışmaları ve denetlemeleri şuasında ilgililere 
ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırlan bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına 
açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra 
da devam eder. Kurumun para, evrak ve her çeşit mallan Devlet malı hükmündedir. Kurul üyeleri ve 
Kurum personeli, görevleri esnasında veya görevleri nedeniyle işledikleri ve kendilerine karşı işlenen 
suçlar bakımından Devlet memuru sayılırlar. Buna ilişkin soruşturmalar genel hükümlere göre 
yapılır. Kurul Başkam, üyeleri ve başkan yardımcıları hakkında soruşturma yapılabilmesi için ilgili 
Bakanın izni gerekir. 

9. Kurum, görevleri ile ilgili konularda bakanlıklardan, ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile 
kişilerden gizli dahi olsa her türlü belge ve bilgiyi isteyebilir. Bunlar sözkonusu isteğe cevap vermek 
ve Kurumun görevlilerine gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Kurum, talepleri halinde 
veya gerektiğinde Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Merkez 
Bankasına para, kredi ve bankacılık politikalarının yürütülmesi ile ilgili konularda mütalâa ve bilgi 
verir. 

10. Yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili mercilerin, kendi ülkelerindeki malî 
piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşların Türkiye'deki bu Kanuna tâbi şube veya ortaklıklarında 
denetim yapma ve bilgi isteme taleplerinin yerine getirilmesi Kurulun iznine tâbidir. Bu mercilerce 
istenen bilgiler, açıklanmaması kaydıyla Kurum tarafından verilebilir. Kurul yabancı ülkelerin 
denetime yetkili mercileri ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde bankacılıkla ilgili her türlü işbirliği 
ve bilgi alışverişinde bulunabilir. 
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11. Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler 
çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum, yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli 
kararlar alarak kullanır. Düzenleyici işlem niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler, Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulur, özel nitelikli kararlardan gerekli görülenler, Kurumun haftalık 
bülteni ile ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulur. 

Kurum başkanlığı ve hizmet birimleri 
M A D D E 4 . - 1 . Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan 

yardımcısı atanır. Başkan yardımcıları hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu 
yönetimi, istatistik ve mühendislik dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve Kurumda 
veya Kurumun görev alanına giren konularda en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. 

2. a) Kurumun hizmet birimleri; Kurum görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire 
başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, 
danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Kurumun hizmet birimleri ile bunların 
görev ve sorumlulukları Kurulun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

b) Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği aslî ve sürekli görev ve hizmetler 
bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları iie bankacılık uzman ve uzman yardımcılarından 
oluşan meslek personeli ve diğer personel eliyle yürütülür. 

c) Kurum emrinde çalıştırılan bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları ile bankacılık uzman 
ve uzman yardımcıları ve diğer personel, sözleşmeli olarak istihdam edilir. 

d) Bankacılık uzman yardımcıları konuları ile ilgili dallarda en az lisans düzeyinde öğrenim 
yapmış adaylar arasından sınavla seçilerek alınırlar. Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl 
çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla konulan ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin Kurulca 
kabul edilmesi ve yapılacak uzmanlık sınavında başarılı olmaları halinde, en az beş üyenin olumlu 
oyu ile alınmış Kurul kararıyla bankacılık uzmanı olarak atanırlar. Bankacılık uzman ve uzman 
yardımcılığı yeterlik ve yarışma sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Bankalar yeminli murakıpları 
M A D D E 5. - 1. Bu Kanun ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve 

her türlü bankacılık işlemlerinin denetimi, bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçları, 
kâr ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların 
tespit ve tahlili Kurum adına doğrudan Başkana bağlı bir Kurul teşkil eden bankalar yeminli 
murakıpları ve yardımcıları tarafından yapılır. 

2. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bu Kanunda yazılı görevleriyle kayıtlı olmak 
üzere vergi inceleme yetkisine ve 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgililer hakkında adı geçen Kanunun ek 
1 inci maddesindeki yetkilere sahip olduktan gibi tüm bankaların kuruluş kanunu hükümleri ile diğer 
kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını da denetlemeye yetkilidirler. 

3. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankalar ve bankaların iştirak ve kuruluşları ile 
diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun hükümleri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, 
bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de istenilen bilgileri 
vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler. 

4. Kamu kurum ve kuruluşları, Merkez Bankası ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi 
görevleriyle ilgili olarak istenecek her türlü bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli murakıpları ve 
yardımcılarına verirler. 

5. Bankalar yeminli murakıp yardımcıları konuları ile ilgili dallarda yükseköğrenim yapmış 
adaylar arasından sınavla seçilerek alınırlar. En az üç yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı 
yaptıktan sonra yeterlik sınavında başarı gösterenler, en az beş üyenin olumlu oyu ile alınmış Kurul 
kararıyla bankalar yeminli murakıbı olarak atanırlar. 
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6. Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Kurum başkan yardımcısı statüsünde olup 
bankalar yeminli murakıbı sıfat ve yetkisini taşır. 

7. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesinde yemin 
etmedikçe denetim yapamazlar. 

8. Bankalar yeminli murakıplarının çalışma esas ve usulleri bir yönetmelikle düzenlenir. 
Kurum çalışanlarının özlük ve malî haklan, Kurumun bütçesi 
M A D D E 6. - 1. a) Kurum personeli ile Kurul üyeliklerine atananlar hakkında 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır. 
Emeklilik açısından Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık Müsteşar 
Yardımcısı, Kurum Başkan Yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, Bankalar Yeminli Murakıpları 
Kurulu Başkanına Bakanlık Kurul Başkanı, Kurum 1 inci dereceli Daire Başkanlarına Bakanlık 
Genel Müdür Yardımcısı, en az dört yıl sureli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksek okulları 
bitirmiş, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip ve birinci dereceli bankalar 
yeminli murakıplarına bakanlık müfettişi, en az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya 
yüksekokulları bitirmiş, kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla bankacılık 
uzmanlarına Hazine uzmanı için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı uygulanır. Bu 
görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. 

b) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananlardan atama yapılmadan önce kanunla kurulmuş diğer 
sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olanların bu kurumlara bağlılıkları devam eder ve bunlar hakkında 
yukarıdaki hükümler uygulanmaz. 

c) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleri ile 
olan ilişkileri kesilir. Ancak, Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra ilgili Bakan tarafından, 
mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar 
saklıdır. 

2. a) Kurul üyelerinin aylık ücretleri Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
b) Kurum personelinin ücret ve diğer malî haklan, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar 

çerçevesinde Kurulca tespit olunur. 
3. Kurumun giderleri Kurul kararıyla yürürlüğe giren yıllık bütçeye-göre yapılır. Kurumun bütçe 

yılı takvim yılıdır. Bütçe, bütçe yılından önce gelen otuz gün içinde hazırlanır ve giderler bir önceki 
yıl sonu bilanço toplamlarına göre bankalarca bütçenin yürürlüğe girmesinden önce Kuruma 
yapılacak ödemelerle karşılanır. Giderlere katılma payı olarak tahsil olunacak tutar bankaların 
bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez. Belirtilen süre içerisinde ödenmeyen gider paylan 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 
Kurulun bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin Yıllık Malî Raporu ve Bütçe Kesin Hesabı, Bakanlar 
Kurulu kararıyla ibra edilir. 

4. Kurum, 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 14/7/1965 tarihli ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile 
Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 
21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tâbi değildir. 

5. Kurul üyeleri ile Kurumun her türlü personelinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen 
şartları taşımaları zorunludur. 

6. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun grev ve lokavt yasaklarına ilişkin 
hükümleri Kurum hizmetleri ile görevlilerine de uygulanır. 

Bankaların kuruluşları ve faaliyete geçme esasları 
M A D D E 7 . - 1 . Türkiye'de bir bankanın kurulması veya yurtdışında kurulmuş bir bankanın 

Türkiye'de ilk şubesinin açılmasına Kurulun, en az beş üyenin olumlu oyuyla aldığı karara istinaden 
yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu tarafından izin verilir. İzin için yapılacak başvurular ve iznin 
verilmesine ilişkin esas ve usuller, Kurulun önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir 
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. yönetmelikle düzenlenir. Kuruluşa veya Türkiye'de şube açılmasına ilişkin izinler, izin tarihinden 
itibaren bir yıl içinde faaliyete geçilmemesi halinde geçersiz olur. 

2. Türkiye'de kurulacak bir bankanın; 
a) Anonim şirket şeklinde kurulması, 
b) Kurucularının; 

ba) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, 

bb) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri ve para ve sermaye 
piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda ve Fona devredilen bankalarda doğrudan veya dolaylı 
olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması, 

bc) Hakkında 14 üncü madde uyarınca işlem yapılmakta olan bir bankada doğrudan veya 
dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması, 

bd) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya beş yıldan fazla 
hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan 
kaçakçılık suçlan, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet 
sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından 
dolayı hüküm giymiş bulunmaması, 

be) Banka kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği malî güç ve itibara sahip bulunması, 
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının ada yazılı olması, tüzel kişi 

kurucuların yönetim ve denetimine sahip gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi ve 
kurucularda aranan şartları taşıması, 

d) Nakden ve her türlü muvazaadan an olarak ödenmiş olan sermayesinin yirmi trilyon liradan 
az olmaması, 

e) Anasözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 
Şarttır. 
3. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurtdışında kurulu bankaların; 
a) Türkiye'ye ayrılan ödenmiş sermayelerinin (2) numaralı fıkranın (d) bendinde belirtilen 

miktardan az olmaması, 
b) Kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde mevduat kabul etmelerinin veya bankacılık 

işlemleri yapmalarının yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olması, 
Şarttır. 

4. Kuruluş izni veya Türkiye'de şube açma izni almış olan bir bankanın, mevduat kabulü veya 
bankacılık işlemleri yapmak üzere ayrıca izin alması şarttır. Bu izin bir beyanname ile yapılacak 
başvuru üzerine Kurulca verilir. Verilen izinler Resmî Gazetede yayımlanır. Kurum, bu Kanun ve bu 
Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki şartlan taşımayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları 
ve eksiklikleri tamamlamaları için uygun bir süre verir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında 
yapılan inceleme sonunda durundan uygun bulunmayanlara sonuç tebliğ olunur ve verilmiş olan 
kuruluş izni geçersiz olur. Başvuru ile iznin verilmesine ilişkin esas ve usuller Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle tespit edilir. Kuruluş izni almış bir bankanın faaliyete geçebilmesi için, 

a) Sermayenin nakit olarak ödenmiş olması, 
b) Yüzde beşi faaliyete başlamadan önce ve kalan yüzde beşi de faaliyete geçiş tarihinden 

itibaren bir yıl içinde olmak üzere kurucular tarafından Fona (2) numaralı fıkranın (d) bendinde 
belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında ayrıca sisteme giriş payı yatırılması, 

c) Bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek ölçüde yönetim, personel ve teknik donanıma sahip 
olunması, 

Şarttır. 
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5. Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulmasına veya 
yurtdışında kurulu bankalarca şube açılmasına ilişkin hususlar, faaliyet esas ve alanları, hesap ve 
kayıt düzeni ile denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli durdurulması Kurul kararıyla 
belirlenir. Münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunan bankalar hakkında bu fıkra haricinde bu 
Kanunun diğer maddeleri ile 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Tüıkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun 40 mcı maddesi uygulanmaz.Ancak, kıyı bankacılığı dışında, serbest bölgelerdeki 
bankacılık faaliyetleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Bankaların anasözleşme ve ortak değişiklikleri 
M A D D E 8 . - 1 . Bankaların anasözleşmelerinin değiştirilmesinde Kurumun uygun görüşü aranır. 

Kurumca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, 
Kurumun uygun görüşü olmaksızın anasözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez. 
Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı, özkaynak hesabında dikkate 
alınmaz. 

2. a) Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak banka sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını 
temsil eden paylan edinmesi veya bir ortağa ait payların banka sermayesinin yüzde on, yüzde yirmi, 
yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların 
yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tâbidir. Ortak 
sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay 
defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Oy 
hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim ve denetim 
kurullarına üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan hisse senetlerinin devri, 
yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir. 

b) Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına sahip olan ortakların 
kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile Kurulun iznini 
almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer 
ortaklık haklan Fon tarafından kullanılır. 

c) Tüzel kişilere yapılacak izne tâbi pay devirlerinde, devralan tüzel kişilerin yönetim ve 
denetimine sahip gerçek kişilerin kim olduğunun belgelenmesi ve bunların kurucularda aranan 
şartlan taşıması zorunludur. 

d) Bu madde uygulamasında dolaylı pay sahipliği, 11 inci maddenin (3) numaralı fıkrasının (b) 
bendine göre belirlenir. 

Bankaların teşkilat ve organları 
M A D D E 9. - 1- a) Bankaların yönetim kurulları beş kişiden az olamaz. Banka genel müdürü, 

bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir. Bu maddenin (2) numaralı fıkrasının 
(a) bendinde genel müdür için öngörülen şartlar, süre. hariç yönetim kurulu üyelerinin yandan bir 
fazlası için de aranır. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartlan taşımaları zorunludur. 
Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurtdışında kurulu bankaların Türkiye'deki 
yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan, merkez müdürünün de 
dahil olduğu üç kişilik bir müdürler kurulu kurulur. 

b) Bankaların yönetim kurulu üyeleri ile yurtdışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubelerinin 
müdürler kurulu başkan ve üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra yemin etmekle 
yükümlüdürler. Bunlar ile bankaların Kurulca belirlenen diğer görevlerinde bulunanlar 19/4/1990 
tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
hükümlerine tabidirler. Yemin ve mal bildiriminin esas ve usulleri Kurulca belirlenir. 

c) Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Kurulca belirlenecek 
usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi komitesinin 
oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurulca belirlenir. 

2. a) Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi 
ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim 
görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip 
olmaları şarttır. 
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b) Banka genel müdür yardımcılarının, asgari yansı (a) bendinde belirtilen alanlarda olmak 
kaydıyla, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında 
en az yedi yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, 
yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan 
diğer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tâbidir. 

3. a) Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartları 
taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bunların atanmaları, Kurum 
tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde gerekçeli olumsuz bir görüş 
bildirilmediği takdirde yapılabilir 

b) Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının, görevden ayrılma 
nedenleri banka ve görevden ayrılan tarafından, ayrılış tarihinden itibaren yedi iş günü içinde 
Kuruma bildirilir. 

c) Bu madde uygulamasında, yurtdışında kurulu bankaların Türkiye'deki merkez şubesi müdürü 
genel müdür, müdürler kurulunun diğer üyeleri genel müdür yardımcısı gibi değerlendirilirler. 

4. Bankalar, işlemleri nedeniyle karşılaştıkları risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak 
amacıyla faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu, esas ve usulleri Kurumca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenecek etkin bir iç denetim sistemi ile risk kontrol ve yönetim sistemi kurmakla 
yükümlüdürler. Bankaların, işlemlerinin bankacılık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu 
denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çaiıştırmaları zorunludur. 

5. Bu Kanun hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya bir defadan fazla ağır para 
cezası ile cezalandırılan kimseler, durundan bu Kanunun 7 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının 
(be) alt bendi hükmü hariç olmak üzere (b) bendine uymayanlar hiç bir bankada yönetim kuruiu 
başkanı, üyesi, denetçi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya birinci derecede imza yetkisini 
haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar bu gibi kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak 
zorundadırlar. Yapılan denetlemeler sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini 
ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka 
mensuplarının, haklarında kanuni kovuşturma istenmesini müteakip Kurulun talebi üzerine geçici 
olarak imza yetkilerinin kaldırılması zorunludur. Bu kimseler Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini 
haiz personel olarak hiç bir bankada çalıştırılamazlar. 

6. a) Bankaların Kurulca belirlenecek esaslara uymaları ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe 
konulacak standart oranlan gerçekleştirmeleri kaydıyla şube açmaları serbesttir. Kurul, gerektiğinde 
bankaların şube açmasını izne tâbi tutabilir. Bankaların, merkez şubesi hariç, her bir şubesi için en 
az 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde yazılı sermaye miktarının yüzde biri 
oranında özkaynak bulundurmaları zorunludur. 

b) Türkiye'de kurulan bankalar yurtdışında şube veya temsilcilik açmak için Kuruldan izin almak 
zorundadırlar. 

c) Yurtdışında kurulu bankaların mevduat kabul etmemek ve bankacılık işlemleri yapmamak 
kaydıyla Türkiye'de temsilcilik açmaları Kurulun iznine tâbidir. 

Mevduata ilişkin hükümler 
M A D D E 10. - 1. Bu Kanuna göre izin verilen bankalarla özel kanunlarına göre yetkili olanlar 

dışında hiç bir gerçek veya tüzel kişi aslen veya fer'an meslek edinerek mevduat kabul edemeyeceği 
gibi ticaret unvanları ve kamuya yapacakları açıklamalar ile ilan ve reklamlarında mevduat kabul 
ettikleri izlenimini yaratacak ifade ve deyimleri kullanamazlar. Bu Kanunun uygulanmasında yazılı 
ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz 
karşılığında istendiğinde ya da belli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü mevduat kabulü 
sayılır. Karşılığında mevduat cüzdanı yerine katılma belgesi, makbuz, senet ve benzeri belgelerin 
verilmesi, alınan paraların mevduat sayılmasına engel değildir. Resmî ve özel kuruluşlar ile 
ortaklıklarda, yalnız kendi çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, ihtiyat ve tasarruf 
sağlama amaçlarıyla kurulan sandıkların münhasıran kendi üyelerinden ve bu amaçlar için 
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topladıkları paralar, bu Kanun uygulamasında mevduat sayılmaz. 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihracı hakkında bu madde 
hükümleri uygulanmaz. 

2. a) Bankalar tasarruf mevduatını diğer mevduat hesaplarından ayırmak ve mevduat hesaplarını, 
Merkez Bankasınca tespit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek zorundadırlar. 

b) Tasarruf mevduatı, gerçek kişiler tarafından bu nam altında açtırılan ve ticari işlemlere konu 
olmayan mevduattır. Ancak vadesiz tasarruf mevduatı hesaplan üzerine münhasıran çek keşide 
edilmesi ticari işlem sayılmaz. 

c) Bir bankanın iflası halinde tasarruf mevduatı sahipleri, Fonun alacaklarından sonra gelmek 
üzere tasarruf mevduatlarının sigortaya tâbi olmayan kısmı için 2004 sayılı İcra ve iflas Kanununun 
206 nci maddesindeki birinci sırası anlamında imtiyazlı alacaklıdırlar. 

3. 17/2/1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin rehinlere ve 22/4/1926 tarihli ve 818 
sayılı Borçlar Kanununun alacağın devir ve temlikine ilişkin hükümleri ile diğer kanunların verdiği 
yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mevduat sahiplerinin mevduatlarını geri 
alma haklan hiç bir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat sahibi ile banka arasında vade ve ihbar süresi 
hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

4. Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan en son talep, işlem veya 
mudiin herhangi bir şekilde yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar 
zamanaşımına tâbidir. Zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Fona gelir kaydedilir. 
Bununla ilgili esas ve usuller Kurulca belirlenir. 

Genel kredi sınırlan, iştiraklere, ortaklara ve mensuplara kredi 
M A D D E 11. - 1. Bir bankanın vereceği nakdî krediler ile teminat mektupları, kefaletler, aval, 

ciro ve kabuller gibi gayrinakdî krediler, satın alacağı tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, 
tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette vereceği ödünçler, varlıkların vadeli 
satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler ve gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan 
bedelleri, izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır. 

2. a) Bir banka gerçek veya tüzel bir kişiye özkaynaklarının yüzde yirmibeşinden fazla kredi 
veremez, aval ve kefaletlerini kabul edemez. Bir adi ortaklık tarafından kullanılmak üzere verilecek 
krediler, sorumluluktan oranında ortaklara verilmiş kredi sayılır. 

b) Bir gerçek ya da tüzelkişiye doğrudan veya dolaylı olarak banka özkaynaklanmn yüzde 
onundan daha fazla bir oranda verilen krediler ile kabul edilen aval ve kefaletler büyük kredi sayılır 
ve kabul edilen aval ve kefaletler hariç olmak üzere bunların toplamı özkaynakların sekiz katını 
aşamaz. 

3. a) Her birine açılacak kredi miktarı hakkında (2) numarali fıkradaki sınırlar saklı olmak üzere, 
bir bankanın dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek veya tüzelkişilerin tümüne açacağı 
kredilerin toplamı banka özkaynaklarının yüzde ellisini aşamaz. 

b) Bu Kanun uygulamasında lehlerine kredi verilip verilmediğine bakılmaksızın; 
ba) Bir gerçek kişi ile eş ve velayet altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla 

katıldıktan veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü ya da genel müdür yardımcısı 
oldukları ortaklıklara, 

bb) Bir tüzelkişinin veya (ba) alt bendinde sayılanlann sermayelerinin doğrudan veya dolaylı 
olarak yüzde yirmibeş ve daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara, 

Verilen krediler, bir gerçek veya tüzelkişiye dolaylı olarak verilmiş kredi sayılır. Dolaylı iştirak 
oranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle bulunur. 

c) Dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek ya da tüzelkişilerin bu krediler için bankaca kabul 
edilen aval ve kefaletleri dolaylı kredi sınırının hesabında dikkate alınmaz. 

4. Nakit kredi temini amacıyla verilen teminat ve garantiler hariç olmak üzere gayrinakdî krediler 
bu maddenin uygulanmasında yüzde yirmibeş oranında dikkate alınır. 
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5. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü üyesi ülkeler ile Kurulca kabul edilecek diğer 
ülkelerdeki kredi kurumlan ile yapılan işlemler veya bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti 
edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları ve verilen diğer garantiler karşılığı yapılan 
işlemler Kurulca belirlenen oranlar dahilinde dikkate alınır. 

6. Aşağıdaki kredi işlemleri bu maddedeki sınırlamalara tâbi değildir. 

a) Karşılığı nakit olan işlemler, 
b) Hazine, özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler 

ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono ve tahviller karşılığı yapılan işlemler, 
c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü üyesi ülkeler ile Kurulca kabul edilecek diğer 

ülkelerin merkezî yönetimleri ve merkez bankaları ile yapılan işlemler veya bu kurumlarca çıkarılan 
ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları karşılığı yapılan 
işlemler, 

d) Merkez Bankası ile ya da bu Banka nezdindeki piyasalarda yapılan işlemler, 
e) Merkez Bankası ile Türkiye İhracat ve Kredi Bankasından sağlanan reeskont kredileri ve 

avanslar için verilen cirolar, 
f) Bankaların kendi aralarındaki işlemler, 
g) Diğer bankaların kendi kredi sınırları dahilindeki mukabil garantileri ile verilen gayrinakdî 

krediler, 
h) Kredi limitlerinin hesabında aynı kişiye yeni kredi tahsisi halinde daha önce yabancı para 

cinsinden verilen kredilerin müteakiben tahsis edilen kredinin kullandırıldığı tarihteki cari kurdan 
dikkate alınması kaydıyla, kredilerde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş 
kredilere tahakkuk ettirilen faiz ve diğer unsurlar. 

7. Bu maddenin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
bankaların; 

a) Sermayelerinin yüzde on ve daha fazlasına sahip oldukları iştiraklerine, 
b) (a) bendindeki iştiraklerinin banka iştirak payı dahil ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin 

yüzde yirmibeşinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara, 
c) (a) ve (b) bentlerindeki ortaklıkların kefaleti ile diğer gerçek ve tüzelkişilere, 
Vereceği kredilerin toplamı banka özkaynaklarının iki katını aşamaz. 
8. Bu maddenin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir 

bankanın sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve ikinci dereceye kadar, 
bu derece dahil, kan ve sıhrî hısımlarını kapsayacak şekilde bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren 
gerçek veya tüzelkişilere vereceği kredilerin toplamı banka özkaynaklarının yarısını aşamaz. 

9. Bankalar; 
a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, kredi açmaya yetkili 

diğer mensuplarına, bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına ve bunların ayrı ayrı veya birlikte 
sermayelerinin yüzde yirmibeş ve daha fazlasına sahip oldukları ortaklıklara, 

b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velayet altındaki 
çocuklarına, 

c) Banka mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, demek, sendika veya vakıflara, 
Her ne şekil ve surette olursa olsun kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez ve tahvil ya da 

benzeri menkul kıymetlerini satın alamazlar, (a) bendi hükümleri, yönetim kurulu üyeliklerinde 
bulunan (8) numaralı fıkra kapsamındaki gerçek kişi ortaklar ile tüzelkişi ortakların hissedarları 
hakkında uygulanmaz. Bir bankanın iştirak veya kuruluşlarının yönetim ve denetim kurullarında 
bulunan kimselerin aynı zamanda bu bankanın mensubu olması, bu iştirak ve kuruluşun banka ile 
işlem yapmasına engel değildir. Banka mensuplarına aylık net ücretleri toplamının beş katını 
aşmamak üzere verilecek nakdî krediler ile bu kişilere yönetmelikle belirlenecek esas ve şartlar 
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çerçevesinde kredi kartı verilmek suretiyle kullandırılacak krediler ve bunlar için kabul edilecek 
kefaletler bu fıkra hükümlerine tâbi değildir. 

10. Sonradan (8) ve (9) numaralı fıkra hükümlerine aykırı hale gelen kredilerin altı ay içinde 
tasfiye edilmesi zorunludur. Kredinin vadesi konusunda önceden tespit olunmuş şartlar saklıdır. 

11. Bankalar açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için, talepte bulunanlardan 
Kurumca belirlenecek esas ve usuller dahilinde hesap durumu almak zorundadırlar. Sermayenin 
yansından fazlasına genel ve katma bütçeli dairelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, 28/5/1986 
tarihli ve 3291 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip olduğu kurum ve ortaklıklar ve 
bankalar dışında kalan müşterilere açılacak krediler ve verilecek kefalet ya da teminatların Kurumca 
belirlenecek tutan geçmesi halinde alınacak hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar 
cetvellerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun Kurumca belirlenecek esaslar 
dahilinde 1/671989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek 
mensupları tarafından denetlenmesi şarttır. 

12. Bankalar, kredileri ile diğer alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen ancak miktarı 
kesin olarak belli olmayan zararlarım karşılamak amacıyla karşılık ayırmak zorundadırlar. Karşılık 
ayrılacak kredi ve alacakların nitelikleri ile karşılıklara ilişkin esas ve usuller Kurulun önerisi üzerine 
Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenir. Bu karşılıklardan Bakanlar Kurulunun belirlediği esaslar 
çerçevesinde teminatsız kalan kredilere tekabül eden kısmı, aynldıkları yılda kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. 

İştirakler, emtia ticareti yasağı ve gayrimenkul üzerine işlemler 
M A D D E 12. - 1 .a) Bankalar, ana faaliyet konulan para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık 

olan ve bu konularda özel kanunlarına göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren malî kurumlar 
dışındaki bir ortaklığa, özkaynaklarının en fazla yüzde onbeşi oranında iştirak edebilirler. Bu tür 
ortaklıkların toplam tutan banka özkaynaklarının yüzde altmışını aşamaz. 

b) Bankalar ve sermayelerinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri, banka 
sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olan ortakların, yönetim kurulu başkam ve üyelerinin, 
genel müdür ve yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin yüzde yirmibeşinden fazlasına 
sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler. 

c) Bir bankanın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar, sermayelerine iştirak eden bankanın hisse 
senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler. 

d) Bankaların yurtdışında ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları Kurulun 
iznine tâbidir. 

e) Bu Kanuna göre yürürlüğe konulan standart oranlan gerçekleştiremeyen bankalar, mevcut 
iştiraklerden bedelsiz edinilen hisseler hariç, hiçbir surette yeni iştirak edinemezler. 

2. Bankalar, ticaret amacıyla gayrimenkul alım ve satımında bulunamayacakları gibi basılı ve 
külçe halinde altın ile Kurulca uygun görülecek diğer kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç ticaret 
amacıyla emtia alım ve satımı ile de uğraşamazlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak 
üzere münhasıran gayrimenkul ticareti yapan ortaklıklara katılamazlar ve bu konuda iş yapan gerçek 
ve tüzelkişilere kredi açamazlar. Bankaların edinecekleri gayrimenkullerin amortismanlar 
düşüldükten sonraki kayıtlı değerleri toplamı özkaynaklarının yansını aşamaz. Bu hesaplamada 
yeniden değerleme yapılarak gayrimenkul hesabına eklenen tutarlar yüzde elli oranında dikkate 
alınır. Bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları emtia ile gayrimenkullerin elden 
çıkarılmasına ilişkin esas ve usuller Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Hesap ve kayıt düzeni 
M A D D E 1 3 . - 1 . a) Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini Türkiye 

Bankalar Birliğinin görüşü alınarak Kurulca belirlenecek esas ve usullere uygun şekilde tutmak, 
yayımlamak ve ilgili mercilere göndermekle yükümlüdür. Kurul, bu Kanunun uygulanmasını 
izlemek amacıyla bankalardan belirleyeceği esaslar ve örneklere uygun her türlü cetvel, rapor ve malî 
tablolar istemeye, uluslararası ilke ve standarttan da dikkate alarak malî bünyeleri ve kaynaklarının 
kullanımı ile ilgili standart oranlan, bu oranlar ile malî tabloların gerekli görüldüğü takdirde 
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yayımlanmasına ilişkin esas ve usulleri, Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini alarak tespite 
yetkilidir. Bankalar bu cetvel, rapor ve malî tabloları Kuruma tevdi etmek ve tespit edilecek oranlara 
uymak zorundadır. 

b) Bankalar işlemlerini kayıt dışı bırakamazlar ve gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir 
şekilde muhasebeleştiremezler. Bankalar, kanuni ve yardımcı defterleri ile kayıtlan, şubeleri, yurtiçi 
ve yurtdışındaki muhabirleri ile hesap uygunluğu sağlamadan bilançolarını kapatamazlar. 

2. Bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerinin bağımsız 
denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır. Bağımsız denetim kuruluşlarının kurulmasına, 
çalışmalarına, faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına ilişkin esaslar Merkez 
Bankası ve Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 
Birliğinin görüşü alınarak Kurulca düzenlenir. Bağımsız denetim kuruluşları, bu Kanun uyarınca 
yaptıkları faaliyetler dolayısıyla üçüncü kişilere verecekleri zararlardan sorumludurlar. 

3. Kurul, yayımlanan bilanço veya kâr ve zarar cetvelinin gerçeğe aykırı olduğunun veya kamuya 
gerçeğe aykırı bilgi verildiğinin tespiti halinde, bilanço veya kâr ve zarar cetvelinin düzeltme beyanı 
ile birlikte aynı gazetelerle yeniden yayımlanması da dahil olmak üzere, mevduat sahiplerinin 
yanıltılmasına karşı gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

4. Bankalar, Kurulca tespit edilecek kapsam ve esaslar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı 
iştirakleri ile yönetim ve denetimine sahip oldukları ortaklıklarının malî tablolarını konsolide etmek 
zorundadırlar. 

5. Bankalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aldıkları yazılarla 
faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet 
etmeyecek kopyalarını ve yazdıkları yazıların makine ile alınmış suretlerini tarih ve numara sırası ile 
düzenleyerek usulleri dairesinde saklamak zorundadırlar. Bu belgelerin Kurulca tespit olunacak usul 
ve esaslar çerçevesinde mikrofilm, mikroliş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri 
ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bankaların yönetim kurulu kararları ile yurtdışında kurulu 
bankaların Türkiye'deki şubelerinin müdürler kurulu kararlan, aralarında açıklık bırakılmamak ve 
satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara sırasıyla 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa numaralı 
ayrı birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü gününe 
kaydedilir ve her kararın altı üyeler tarafından imza olunur. İş hacimleri büyük olan bankalarda 
Kurumun izni ile ve yıl sonlarında ciltlettirilmeleri kaydıyla karar defterleri yerine yapraklan noterce 
tasdikli ve müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza kullanılabilir 

Denetlemeler sonucunda alınacak tedbirler 
M A D D E 14. - 1. Denetlemeler sonucunda bu Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak alınan kararlara 

ve yapılan düzenlemelere, bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı ve bankanın emin bir şekilde 
çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlemlerin tespit olunması halinde Kurum, sorumluları 
hakkında yapılacak cezai işlem saklı olmak üzere, vereceği süreler içinde söz konusu işlemlerin 
düzeltilmesi ve tekrarına meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda ilgili 
bankayı uyarır. Banka, verilen süreler içinde Kurumca istenen tedbirleri almak ve aldığı tedbirleri 
Kuruma bildirmek zorundadır, istenen tedbirlerin alınmaması veya bankanın emin bir şekilde 
çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikteki işlemlerin tekerrürü halinde Kurul, işlemlerin mahiyet ve 
önemine göre; 

a) Yönetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını görevden alarak veya üye sayısını 
artırarak bu kurula üye atamak, 

b) Bankanın faaliyetlerini, faaliyet türleri itibariyle tüm teşkilatını veya gerekli görülecek 
şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kısıtlamak, 

c) Bankanın mevduat sigortası primlerini yükseltmek veya kabul ettiği mevduatı yüzde yüz 
oranına kadar karşılığa tâbi tutmak, 
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Da dahil olmak üzere, bankanın emin bir şekilde çalışmasına ve mevduat sahiplerinin 
korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya ve uygulamaya yetkilidir. Bu maddeye göre Bankalara 
atanacak yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Kurulca tespit olunur ve Fon'dan karşılanır. 

2. Bir bankanın varlıklarının vade itibariyle taahhütlerini karşılayamadığının veya bu durumun 
gerçekleşmek üzere olduğunun tespiti halinde Kurum, likiditenin güçlendirilmesi amacıyla, uygun 
bir süre vererek bankadan; 

a) Uzun vadeli veya duran değerlere yatırım yapılmaması, 
b) iştirakler ve gayrimenkuller gibi duran değerlerin elden çıkarılması, 
c) Sermayenin artırılması veya sermaye benzeri uzun vadeli kaynak sağlanması, 
Da dahil olmak üzere, uygun göreceği her türlü tedbirin alınmasını isteyebilir. Kurul likiditenin 

güçlendirilmesi amacıyla iştirak veya gayrimenkullerin satın alınması veya karşılığında avans 
verilmesi ya da mevduat yapılması veya alacakların devralınması suretiyle Fondan bankaya likidite 
sağlanmasını, likidite dengesinin tesisi için vadeleri uzatılmak kaydıyla bankanın borçlarının Fon 
tarafından garanti edilmesini temine yetkilidir. 

3. Bir bankanın gelir-gider dengesinin bozulduğunun ve bu durumun süreklilik kazandığının 
tespiti halinde Kurum, uygun bir süre vererek bankadan durumun düzeltilmesi için sermayenin 
arttırılması da dahil olmak üzere gider azaltıcı ve gelir artırıcı tedbirlerin alınmasını ister. Bankaca 
alınan bu tedbirlerin mahiyet ve kapsamına göre Kurul, malî bünyenin güçlendirilmesi için Merkez 
Bankasının görüşü alınarak bankanın kanuni karşılık yükümlülüklerini gerektiğinde cezai faizlerini 
de kaldırmak suretiyle ertelemeye veya düşürmeye yetkilidir. Verilen süre içinde gerekli tedbirlerin 
alınmaması veya zararların özkaynakları aşarak yabancı kaynaklara sirayet ettiğinin veya bu 
durumun gerçekleşmek üzere olduğunun tespiti halinde, banka sermayesi Kurul tarafından re'sen 
artırılarak, verilecek süre içinde hissedarlar artırılan sermayeyi taahhüde davet edilir. Sermayenin 
artırılmasına Kurul tarafından re'sen karar verilmesi halinde 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. Re'sen artırılan sermayenin verilen süre içinde hissedarlar 
veya bunların rüçhan haklarını devrettikleri Kurulca uygun görülecek kişiler tarafından taahhüt 
edilmemesi halinde, Kurul; 

a) Artırılan sermayenin Fon tarafından taahhüt edilerek ödenmesi, 
b) İsteklisi bulunduğu takdirde, bankanın gerektiğinde Fondan da malî destek sağlamak suretiyle 

bir başka bankayla birleştirilmesi veya bu bankaya devredilmesi, 
Dahil olmak üzere, malî bünyenin güçlendirilmesi ve bankanın yeniden yapılandırılması ile ilgili 

her türlü önlemi almaya ve uygulanmasını istemeye yetkilidir. Kurul, malî bünyenin güçlendirilmesi 
amacıyla zorunlu hallerde iştirak ve gayrimenkullerin sermaye olarak konulmasına izin verebilir. 

4. a) Bir bankanın yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte 
elinde bulunduran ortakların, banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye 
düşürecek biçimde kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıkları tespit 
edildiği takdirde, Kurul bunların temettü hariç ortaklık haklarını ve bankanın yönetimini Fona 
devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kullanılan kaynaklar veya uğranılan zarar, Kurum tarafından 
verilen süre içinde iade veya tazmin edilmediği veya Kurumca uygun görülecek biçimde 
teminatlandırılmadığı ve bu şekilde kullanılan kaynaklar ve uğranılan zarar özkaynakları aştığı 
takdirde, bunlara ait hisseler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Fona intikal eder. Bankanın 
yönetiminin Fona devredilmesi halinde, Kurumun yazılı bildirimi üzerine bankanın yönetim ve 
denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklar ile 
tüzelkişi ortakların sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları en geç yedi 
gün içinde kendilerine, eşlerine ve velayet altındaki çocuklarına ait taşınmaz mal ve iştiraklerini, 
haczi caiz olan taşınır mal, hak ve alacaklarını ve menkul kıymetlerini ve her türlü kazanç ve gelirleri 
ve ayrıca bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya 
devrettikleri taşınmaz mal, haczi caiz taşınır mal, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer 
mal beyannamesini Fona vermek zorundadırlar. Bu mal beyanının hüküm ve sonuçlan hakkında 
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri geçerlidir. Bu hükmün uygulanmasında, 
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Kurumun başvurusu üzerine bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak, tek 
başına veya birlikte elinde bulunduran ortakların malvarlıkları üzerine mahkemece teminat 
aranmaksızın ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlan ile ilgililerin yurtdışına çıkmasına yasaklama 
dahil, alacaklıların menfaati için zorunlu olan her türlü muhafaza tedbirinin alınmasına karar verilir. 
Bu şekilde alınan tedbir ve hacizler, karar tarihinden itibaren altı ay içinde dava veya icra-iflas 
takibine konu olmazsa kendiliğinden ortadan kalkar. Kurumun ilgililer hakkında 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanununun Onbirinci Bab hükümlerine göre açacağı iptal davasında aciz vesikası şartı 
aranmaz. 

b) Bu Kanun hükümleri çerçevesinde yönetim ve denetimleri Fona intikal eden bankaların, 
alacaklarını dava veya takip yoluyla tahsil etme cihetine gitmeleri halinde 492 sayılı Harçlar 
Kanununun 2 nci maddesi hükümleri uygulanmayacağı gibi, her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 
taleplerinde teminat şartı aranmaz. Fonun ve Fona intikal eden bankaların alacaklarına ilişkin 
davalarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun seri muhakeme usulü hükümleri uygulanır, 

c) Kurul, bu madde hükümleri çerçevesinde yönetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankalar 
hakkında bu maddede belirtilenler de dahil olmak üzere, bankanın malî bünyesinin güçlendirilmesi 
ve yeniden yapılandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

5. Bir bankanın; 
a) (2) ve (3) numaralı fıkralarda belirtilen tedbirlerin kısmen veya tamamen alınmış olmasına 

rağmen malî bünyesinin güçlendirilmesine imkan bulunmadığı ya da malî bünyesinin bu tedbirler 
alınsa dahi güçlendirilemeyecek derecede zayıflamış olduğu, 

b) Faaliyetine devamının mevduat sahiplerinin haklan ve malî sistemin güven ve istikran 
bakımından tehlike arzettiği, 

Tespit edildiği takdirde, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni, Kurulun en az 
beş üyenin aynı yöndeki oyuyla aldığı karara istinaden yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu 
tarafından kaldırılır. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
M A D D E 1 5 . - 1 . Bankalardaki tasarruf mevduatı kamu tüzelkişiliğini haiz "Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu" tarafından sigorta edilir. 
2. Fonun kaynakları; 
a) Sigorta primlerinden, 
b) 10 uncu maddeye göre zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklardan, 
c) Kuruluş izni verilen bankaların kurucularının 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (d) 

bendinde belirtilen asgari sermayenin yüzde onu tutarında Fona yatıracakları sisteme giriş payından, 
d) 8 inci maddenin (2) numaralı fıkrası hükümleri çerçevesinde, devralan bakımından verilen 

hisse devir izinlerinde, hisseleri devralan ortaklar tarafından, devralınan hisselerin nominal bedelinin 
veya borsa değeri daha yüksek olduğu takdirde borsa değerinin yüzde biri oranında Fona yatırılacak 
tutarlardan, 

e) Bu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezaları ile idarî para 
cezalarının yüzde ellisinden, 

f) Fon mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, 
Oluşur. Fon olağanüstü hallerde, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabilir. 
3. Fon her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Fon kaynaklan ile her türlü alacaklarının 

tahsilinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Atacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır. Fon, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ile bunların ek ve değişikliklerine tâbi değildir. 

4. Fon, Kurulca hazırlanacak Fon yönetmeliği dahilinde Kurum tarafından idare ve temsil olunur. 
Fon mevcudunun kullanılış şekil ve esasları da Fon yönetmeliğinde gösterilir. 
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5. a) Fon mevcudunun ihtiyacı karşılayamaması durumunda bankalardan ileride doğacak prim 
yükümlülüklerine mahsuben bir önceki yılda ödedikleri sigorta primi toplamına kadar avans 
alınabilir. Bu avans Kurulca belirlenecek oran üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte, doğacak 
prim borçlarına mahsup edilir. 

b) Olağanüstü şartlar nedeniyle, bankalardan alınan avansın ihtiyacı karşılamakla yetersiz kalması 
halinde, bakiye kısım için Kurulun talebi üzerine Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Alman 
avansın vadesi, tutan, geri ödeme şekil ve şartları ile uygulanacak faiz oranı ve diğer hususlar 
Kurulun görüşü alınarak Merkez Bankasınca belirlenir. 

6. a) Sigortaya tâbi olacak tasarruf mevduatının kapsamı, tutan, sigorta priminin tarifesi ile tahsil 
zamanı, şekli ve diğer hususlar Kurulun Önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. 
Mevduat kabul eden bütün bankalar, kabul ettikleri tasarruf mevduatım bu kapsam ve şartlar 
dahilinde sigorta ettirmek zorundadır. 

b) Bir bankanın sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip ortaklan ile yönetim kurulu veya 
müdürler kurulu başkan ve üyelerine, genel müdür ve yardımcılarına, kredi açmaya yetkili 
memurlarına, denetçilerine ve bunların ana, baba, eş ve çocuklarına ait o bankadaki tasarruf 
mevduatı sigortaya tâbi değildir. 

c) Bankalarca Fona ödenen primler kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider kabul edilir. 
Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasının sonuçlan 
M A D D E 16. - 1. Bir bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 

kaldırılması halinde.yönetim ve denetimi Fona intikal eder. 
2. İznin kaldırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten 

itibaren banka hakkındaki ihtiyati tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibatı durur. 
3. Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankada mevduat sahipleri ile diğer 

alacaklıların haklarını korumaya yönelik tedbirleri alır. Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 
etme izni kaldırılan bankanın 17 nci maddede sayılan ilgililerinin mal, hak ve alacaklarına Fonun 
talebi üzerine mahkeme tarafından teminat şartı aranmaksızın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz 
konulabilir. Bu şekilde alınan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlan, karar tarihinden itibaren altı 
ay içinde dava ve icra-iflas takibine konu olmaz ise kendiliğinden ortadan kalkar.Bankacılık 
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten itibaren bankanın alacaklıları, 
alacaklarım temlik edemez veya bu sonucu doğurabilecek işlemleri yapamazlar. Fon, yönetim ve 
denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı mevduatı doğrudan veya ilan edeceği başka bir 
banka aracılığı ile ödeyerek, mevduat sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını ister. Bu 
görev ve yetki münhasıran Fona aittir. Bu şekilde yapılacak iflas isteminde 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 178 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 

4. İflas karan alınması halinde Fon, iflas masasına imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder ve bu 
Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 saydı İcra ve İflas Kanununda yazılı iflas dairesi 
ve alacaklılar toplantısı ile iflas idaresi görev ve yetkilerine de sahip olarak bankayı anılan Kanun 
hükümleri çerçevesinde tasfiye eder. 

5. İflasına hükmolunan bankanın Fona olan borçlan, masanın nakit durumuna göre 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin 
ödenir. 

6. İflas karan verilmeyen hallerde banka hakkında 18 inci maddenin (2) numaralı fıkrası 
hükümleri uygulanır. 

7. Türkiye'de şubesi bulunan yurtdışında kurulu bankaların herhangi bir nedenle bankacılık 
işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkilerinin kaldırılması, faaliyetlerinin durdurulması, iflas 
veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilan etmeleri halinde, bu bankaların Türkiye'deki 
şubeleri hakkında da 14 üncü maddenin (5) numaralı fıkrası hükümleri ile bu madde hükümleri 
uygulanır. Bu şubelerin mevcut ve alacaklarının yurtdışına transferine ilişkin esaslar Kurulca 
belirlenir. 
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8. Fon, iflas masasının aktifindeki paralarla, iflas idaresi sıfatıyla tahsil ettiği paralan muhafaza 
ve nemalandırma hususunda 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu ve sair ilgili maddelerine 
tâbi değildir. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun. 36 nci maddesinin birinci fıkrası 
hükmü bu paralar için uygulanmaz. 

9. Fon, iflas idaresi sıfatıyla ve masanın menfaatine olduğu takdirde her türlü alacaklar 
bakımından tahkim, sulh, kabul ve feragat yetkilerini haizdir. Müflise ait menkul ve 
gayrimenkullerin satışında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümleri uygulanmaz. 

Şahsi sorumluluk 
M A D D E 17. - 1. Bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel 

müdür, genel müdür yardımcıları ve imzalan bankayı ilzam eden memurlarının kanuna ayları karar 
ve işlemleriyle bankanın iflasına neden olduklarının tespiti halinde, bankaya verdikleri zararlarla 
sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilerek, Kurul kararına istinaden ve Fon'un 
talebi üzerine şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve işlemler bankanın yönetim 
ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortaklara 
menfaat temini amacıyla yapıldığı takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri 
menfaat üzerinden aynı hüküm uygulanır. 14 üncü maddenin (4) numaralı fıkrasındaki mal 
beyannamesine ve muhafaza tedbirlerine ilişkin hükümler burada da kıyasen uygulanır. 

2. Bu madde, 14 üncü maddenin (4) numaralı fıkrası gereğince ortaklık haklan smırlandırılan ya 
da hisseleri devrolunan ortaklar ile anılan fıkrada belirtilen işlemlerde sorumluluğu bulunan ve bu 
maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan banka görevlileri hakkında da bankanın iflası aranmaksızın 
uygulanır. 

3. Mahkemece iflasına karar verilenler hakkındaki takibi, alacaklı sıfatıyla Fon yürütür. 
4. Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve İflas 

Kanununun 257 nci ve izleyen maddeleri hükümleri uygulanır. 
5. 16 nci madde hükümleri, bu maddeye göre şahsi iflası istenenler hakkında da uygulanır. 
Bankaların devir, birleşme ve tasfiyesi 
M A D D E 18. - 1. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin diğer bir veya birkaç banka 

ile birleşmesi veya bütün borç, alacak ve mevduatını Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya 
devretmesi, Kurulun iznine bağlıdır. İzin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankaların yetkili 
organlarınca karar alınarak devir veya birleşme işlemlerine geçilmediği takdirde, verilen izin 
geçersiz olur. Merkez Bankası, Kurulca alınacak karar üzerine devir veya birleşme işlemleri 
süresince bankalara mevduat munzam karşılıkları hesabından iadeler yapabilir veya bu 
yükümlülüklerini erteleyebilir. Bankaların bu madde hükümlerine göre birleşme ve devirlerinde 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz. Birleşme ve devirlere ilişkin esas ve usuller 
Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir. Birleşme veya devir işleminin 
kesinleşmesini müteakip, devredilen bankanın bütün hak ve borçları ile mevduatı devralan bankaya 
geçer ve devredilen bankanın tüzelkişiliği sona ererek kaydı Ticaret Sicilinden silinir. 

2. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye etmek 
istedikleri takdirde, durumu Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilan ve 
mevduat sahipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi ye kurumlara tebliğ ederek 
ellerinde bulunan aynî ve nakdî her türlü mevduat ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair 
borçlarını, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde 
sahibi başvurmayan aynî ve nakdî her türlü mevduat, emanet ve alacakları Kuruma tevdi etmeye 
mecburdurlar. Kurum, bu suretle verilen değerleri, takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süre 
ile her yıl başında usulüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Son ilan tarihinden-itibaren altı ay içinde 
aranmayan bu değerler Fona gelir kaydolunur. Kurum, tasfiye işlemlerini denetlemeye ve ilgililerden 
gerek göreceği her türlü belge ve bilgiyi istemeye yetkilidir. 
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Türkiye Bankalar Birliği 
M A D D E 19. - 1. Bu Kanuna tâbi bankalar faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde 

Türkiye Bankalar Birliğine üye olmak zorundadırlar. Tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde 
meslek kurutuşu olan bu Birliğin amacı; 

a) Bankacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek, 

b) Bankaların birlik ve bankacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin 
ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

c) Bankalar arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla, gerekli her türlü tedbiri almak ve 
uygulamak, 

d) İlan ve reklamlarında bankaların uyacakları esas ve şartlan tür, şekil, nitelik ve miktarları 
itibariyle Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmektir. 

2. Birlik, bankacılık konusundaki mevzuatı ve aldığı karar ve önlemlerin uygulanmasını takip 
eder ve Kurumca alınması istenen tedbirleri alır. 

3. Birliğin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı 
gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce 
seçimlere katılacak üye kuruluşları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemini, yerini, 
gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten 
bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkam 
hakime tevdi edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar, bir sandık 
kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme işlemi gizli 
oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip 
seçim sandık kurulu başkam ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren 
iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin 
olarak karara bağlanır. 

4. Birliğin organları, çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı Kurulun, Birliğin görüşünü 
alarak yapacağı öneri üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak Birlik Statüsünde 
gösterilir. Bankalar, Birlik Statüsüne ve Birlik tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak 
zorundadır. Birliğin giderleri, Birlik Statüsü gereğince tespit olunan oy sayısına göre bankalara 
dağıtılır. Bankalar, kendilerine düşen masraf paylarını statüde belirtilen süre içinde yatırmak 
zorundadırlar. Masraf iştirak paylan belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde Birlik tarafından icra 
yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak paylarının ödenmesine dair kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir. 

5. Birliğin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak 
uymayan üyeler hakkında Birlik Yönetim Kurulunca bir milyar liraya kadar para cezası 
uygulanabilir. Birlik, cezaları bir yandan ilgiliye tebliğ etmekle beraber diğer yandan gelir kaydı için 
Fona bildirir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenmediği takdirde Fon 
tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

Diğer hükümler 
M A D D E 20. - 1. Bakanlar Kurulu; 
a) Bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz 

oranlan ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit 
etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya, 

b) Kredilerin kalkınma planlarının amaçlarına uygun olarak yönlendirilmesi için fon kurmaya, 
kaldırmaya, kaynağım kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya, 

Yetkilidir. Bakanlar Kurulu, (a) bendinde belirtilen yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir. 
2. Mevduat kabul etmeyen bankalar bu Kanunun 10 uncu maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı, 11 

inci maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) numaralı fıkraları ile 12, 15(2/c,d ve e benden 
hariç), 16 ve 17 nci maddeleri hükümlerine tâbi değildir. Bu bankaların kuruluşunda ödenmiş 
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sermaye tutan 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen tutarın üçte ikisinden az 
olamaz. Bu bankaların bankalardan ve kendi müstakrizlerinden genel esaslar dahilinde sağladıkları 
paralar mevduat sayılmaz. 

3. 21, 22 ve 23 üncü madde hükümleri hariç olmak üzere, bu Kanundaki parasal tutar ve 
sınırlardan her biri, her yıl, kısmen ya da tamamen, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan 
toptan eşya fiyatları endeksinin iki katının gerektirdiği miktar ve sınırlan geçmemek üzere Kurul 
kararıyla artırılabilir. Bu Kanunun 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde yer alan maktu para cezalan ise, 
her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci 
maddesi uyarınca tespit edilecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle bulunacak 
tutarlar üzerinden uygulanır. 

4. Bankaların, kimliklerini ve vergi kimlik numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, 
kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo 
hizmetleri ile diğer bankacılık ve malî hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkranın uygulanmasına 
ilişkin esas ve usuller Kurumun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca düzenlenir. Bu fıkra hükmüne 
ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında, 2/4/1998 tarihli ve 4358 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirlenen 
kovuşturma usulüne tâbi değildir. 

5. Bankalar dışındaki malî kuruluşların kuruluş ve faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbi 
değildir. Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, organlarına ve tasfiyelerine ilişkin hususlar ile 
bunların 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve diğer mevzuatın çeke ilişkin hükümlerine tâbi olup 
olmayacağı Bakanlar Kurulunca düzenlenir. Düzenleme dışı kalan hususlarda 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

İdari suç ve cezalar 
M A D D E 21. - 1. Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bankalara, bu Kanunun; 
a) 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki izin alınmaksızın yapılan pay devirlerinin pay 

defterine kaydedilmesi hâlinde iki milyar lira, 
b) 9 uncu maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarına aykırı şekilde atama yapılması veya (5) 

numaralı fıkrasında belirtilen kişilerin yasaklanan görevlerde çalıştırılması halinde beş milyar lira ve 
cezanın tebliğ tarihinden itibaren on iş günü içinde aykırılığın giderilmemesi halinde bu sürenin 
bitiminden itibaren geçen her gün için verilmiş olan cezanın yüzde onu tutarında, 

c) 9 uncu maddesinin (6) numaralı fıkrasına aykırı şekilde şube ve temsilcilik açılması halinde 
on milyar lira, 

d) 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bir 
milyar lira, 

e) 11 inci maddesinin (2), (3), (7) ve (8) numaralı fıkralarındaki kredi sınırlarına uyulmaması 
halinde iki milyar liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan tutarın yüzde biri ve (9) numaralı 
fıkrasındaki kredi yasaklarına uyulmaması halinde verilen kredinin yüzde beşi tutarında, 

f) 11 inci maddesinin (11) numaralı fıkrasına aykırı davrarılması halinde bir milyar lira, 
g) 11 inci maddesinin (12) numaralı fıkrasına göre ayrılması gereken karşılıkların tesis 

edilmemesi halinde, beşyüz milyon liradan az olmamak üzere, ayrılması gereken karşılık tutarının 
binde ikisi; üç aydan az olmamak üzere Kurumca verilecek süre içinde aykırılığın giderilmemesi 
halinde ise tesis edilmeyen karşılık tutarının yüzde üçü tutarında, 

h) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki sınırlama ve yasaklamalara aykırı davranılması 
halinde, iki milyar liradan az olmamak üzere, aykırılık teşkil eden tutarın yüzde beşi ve cezanın 
tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise bu sürenin 
bitiminden itibaren aykırılığın giderildiği tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde biri 
tutarında, 

ı) 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki yasaklama ve sınırlamalara aykırılık halinde, iki 
milyar liradan az olmamak üzere, yasaklama ve sınırlama konusu değerin yüzde onu ve cezanın 

Yasama Bölümü Sayfa : 18 



23 Haziran 1999 - Say ı : 23734 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 19 

tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise, kredi 
kullandırımından kaynaklanan aykırılık hariç, bu sürenin bitiminden itibaren aykırılığın giderildiği 
tarihe kadar geçen her gün için verilen cezanın yüzde biri tutarında, 

j) 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (2) ve (4) numaralı fıkralarına aykırı 
davranılması halinde üç milyar lira, 

k) 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere 
aykırı şekilde faiz alınması veya verilmesi ya da sair menfaat sağlanması halinde, bir milyar liradan 
az olmamak üzere, sağlanan menfaat tutarında, 

1) İlgili maddelerine göre, Bakanlar Kurulu ve Kurum tarafından bu Kanuna dayanılarak alınan 
kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde bir 
milyar lira, 

İdarî para cezası uygulanır. 
İdarî para cezalarının uygulanmasından önce ilgili bankanın savunması alınır. Savunma 

istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi halinde 
savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin 
tekrarı halinde, süreli ve oransal cezalar hariç olmak üzere, verilen para cezası iki katı, ikinci ve 
müteakip tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde 
idarî para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde, önceki cezalar tekrarda esas 
alınmaz. Verilen para cezalan bir taraftan ilgili bankaya tebliğ edilmekle beraber diğer taraftan tahsil 
ve gelir kaydı için Fona bildirilir. 

2. Bu maddeye göre ceza uygulama hakkı, aykırılığın vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıllık 
zamanaşımına tâbidir. 

3. Bu Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki suçlan işleyenler hakkında kanuni 
kovuşturmaya geçilmekle birlikte, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kurul kararına istinaden 
Kurumun talebi üzerine valiliklerce bunların işyerleri geçici olarak kapatılacağı gibi, ilan ve 
reklamları durdurulur ya da toplatılır. Bu hüküm 9 uncu maddenin (6) numaralı fikrası hükümlerine 
aykırı olarak yurtiçinde açılan şube ve temsilcilikler hakkında da uygulanır. 

Adlî suç ve cezalar 
M A D D E 22. - 1. Bu Kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın bankacılık işlemleri ile 

uğraşan veya mevduat kabul eden veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri , ilan ve reklamları veya 
kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını kullanan,mevduat kabul ettikleri, bankacılık 
yaptıkları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzelkişilerin görevlileri, 
fiile katılma derecelerine göre, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üç milyar liradan beş milyar liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca Kumlun talebi üzerine, bu suçlan işleyen kişilerin 
işyerlerinin sürekli veya bir yılı geçmemek üzere geçici olarak kapatılmasına, ilan ve reklamlarının 
durdurulması veya toplatılmasına mahkemece karar verilir. 

2. Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, mevduat 
sahiplerinin mevduatlarını geri almalarını kasıtlı olarak engelleyen bankaların görevli veya ilgili 
mensupları altı aydan iki yıla kadar hapis ve bir milyar lira ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Bu Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine uymayan bankaların işlerini fiilen yöneten 
mensupları görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre iki milyar liradan beş milyar liraya 
kadar ağır para cezasıyla birlikte iki yıldan dört yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Şu 
kadar ki; bu fiiller bankanın yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya 
birlikte elinde bulunduran ortaklara veya bunların iştirak ve kuruluşlarına yarar sağlamak amacıyla 
yapıldığı takdirde ağır para cezası beş milyar liradan az olmamak üzere bu yararların beş katı olarak 
hükmedilir. 

3. Banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları görevleri dolayısıyla kendilerine 
tevdi olunan veya muhafazaları, denetim veya sorumlulukları altında bulunan bankaya ait para veya 
sair varlıkları zimmetlerine geçirirlerse altı yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası ile 
cezalandırılacakları gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahkûm edilirler. Bu fıkrada gösterilen 
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suç, bankayı aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak 
suretiyle işlenmişse faile oniki yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis ve meydana gelen zararın üç 
katı kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece 
re'sen ödettirilmesine hükmolunur. Zararın kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmiş olması 
halinde cezaların yansı, ödeme hükümden Önce gerçekleştirilmiş ise üçte bir oranında indirilir. 

4. Bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgeleri 
vermeyen ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek kişilerle 
tüzelkişilerin görevli ve ilgilileri bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bir milyar liradan üç milyar liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bu fıkrada belirtilen cezalar 13 üncü maddenin (5) 
numaralı fıkrasında belirtilen yükümlülüğe uymayan bankaların sorumluluğu bulunan görevli ya da 
ilgilileri hakkında da uygulanır. 

5. Bankaların bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlilerine, mahkemelere ve diğer 
resmi dairelere hitaben düzenledikleri belgelerle yayımladıkları belgelerde yapılan gerçeğe aykırı 
beyanlardan, işlemlerin kayıt dışı bırakılmasından veya gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir 
şekilde muhasebeleştirmesinden, kanuni ve yardımcı defterler ile kayıtlar, şubeler, yurtiçi ve 
yurtdışındaki muhabirler ile hesap uygunluğu sağlanmadan bilançolarının kapatılmasından dolayı 
bunları veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri imza edenler görev ve ilgilerine 
ve fiile katılma derecelerine göre bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç milyar liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

6. Bir bankanın itibarını kırabilecek ya da şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa 
kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar için bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bir 
milyar liradan iki milyar liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu fiilin 15/7/1950 tarihli ve 
5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya 
elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde bir yıldan üç 
yıla kadar hapis ve iki milyar liradan dört milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
İsimleri belirtilmese dahi bankaların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açarak 
bankaların malî bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri 
yukarıda belirtilen araçlarla yayınlayanlara iki milyar liradan dört milyar liraya kadar ağır para 
cezası verilir. 

7. Bu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri 
sırasında öğrendikleri bankalar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve müşterilerine ait sırlan bu 
Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına 
kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu yükümlülüğe 
uymayan kimseler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve iki milyar liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına hükmolunur. 

8. Bankaların mensuptan ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri bankalara 
veya müşterilerine ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına 
açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne 
aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir yıldan üç yıla kadar ağır hapis ve bir milyar liradan az 
olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.Banka ve müşterilerine ait sırlan açıklayan üçüncü 
kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır. Kredilerin takip ve kontrolü için, ana faaliyet konulan 
para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan ve bu konularda özel kanunlarına göre alınan izin ve 
ruhsat ile faaliyet gösteren malî kurumlar arasında müşterileri ile ilgili olarak doğrudan doğruya veya 
en az on kuram tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapılacak bilgi alışverişi bu hükmün 
dışındadır. 

9. (7) ve (8) numaralı fıkralarda yazılı kişiler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak 
amacıyla açıklarlarsa, üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasına ve üç milyar liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm edilmekle birlikte, fiilin önemine göre bu Kanun kapsamına giren, 
kuruluşlarda görev yapmaları geçici veya sürekli olarak yasaklanır. 
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10. Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği 
takdirde, failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır. 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır. 

Diğer kanunlara aykırılıklar 
M A D D E 2 3 . - 1. 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Kanununun 4 üncü maddesinin (II) numaralı paragrafının (d) bendi ile 52 nci madde 
düzenlemelerine uymayan; 40 ıncı maddesinin (II) numaralı paragrafının (a) bendi uyarınca umumi 
disponibilite ve mevduat karşılıkları için tespit edilen oranlan süresi içinde tesis etmeyen veya 
noksan tesis eden ya da (c) bendi uyarınca Merkez Bankasınca alınan ayarlama kararlarına uymayan 
bankaların, kurum ve kuruluşların sorumluları hakkında beşyüz milyon liradan bir milyar liraya 
kadar para cezası uygulanır. 

2. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 43 ve 44 üncü maddelerinde 
gösterilen zorunluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sorumlular hakkında 22 nci 
maddenin (4) ve (5) numaralı fıkra hükümleri uygulanır. 

3. Bu maddenin (1) ve (2) numaralı fıkra hükümleri dolayısıyla kovuşturma yapılması; kanuna 
aykırılığın Merkez Bankasınca tespiti halinde bu Bankaca Kuruma bildirimde bulunulması, diğer 
hallerde ise bu Bankanın görüşü alınarak Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı 
başvuruda bulunulmasına bağlıdır. 

4. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 35 inci maddesine aykırı hareket 
edenler 22 nci maddenin (7) ve (9) numaralı fıkraları gereğince cezalandırılırlar. 

5. Diğer Kanunlarda 3182 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış 
sayılır. 

Kovuşturma usulü ve para cezalarının tahsili 
M A D D E 24, - 1. Bu Kanunda belirtilen cezalara ilişkin suçlardan dolayı kovuşturma yapılması 

Kurumun Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Kurum 
aynı zamanda müdahiİ sıfatım kazanır. 

2. Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, Kurum, 4/4/1929 tarihli ve 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı 
itiraza yetkilidir. 

3. 22 nci maddenin (6), (8) ve (9) numaralı fıkralarında yazılı suçlardan dolayı ilgili kuruluşların 
dava açma hakkı saklıdır. 

4. Bu maddeye göre açılacak davalar, ilgili bankanın merkezinin bulunduğu yerdeki 
mahkemelerde 8/6/1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu 
hükümlerine göre görülür. 

5. Bu Kanunda gösterilen para cezalan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince vergi dairelerince tahsil edilir. Para cezalarında 
tüzelkişilerin sorumluluğu 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci 
maddesine göre tayin olunur. 

Kaldırılan ve değiştirilen hükümler 
M A D D E 25. - 1. 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişiklikleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
2. 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun, bu Kanunda düzenlenen görev ve yetkilere ilişkin hükümleri 
yürürlükten kaldınlmıştır. 

3. 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü 
maddesinin (I/j) bendi, 22 nci maddesinin (14) numaralı, 43 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkraları yürürlükten kaldırılmış, 4 üncü maddesinin (III/c) bendi ile 44 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 
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Banka dışı malî kurumlarla ilgili kuruluş izinleri ve bunlardan, tasfiyeleri hususunda karar alma 
yetkisi Hükümete ait olanların tasfiyeleri hakkında karara varılmadan önce bankanın mütalaası alınır. 

Madde 44- Banka, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, özel fınans kurumları, finansal 
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve bankaca uygun görülecek benzeri malî 
kurumların müşterilerinin risk durumlarını nezdinde toplamak maksadıyla Risk Merkezi kurar. 

Yukarıdaki kurumlar, risk durumları hakkında bankanın kendilerinden istediği bütün bilgileri, 
bankanın talimatına göre belirteceği süre içinde ve standartlara uygun olarak vermekle 
yükümlüdürler. 

Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtlan gizli olup, banka ancak yukarıdaki kurumlan, 
müşterilerinin veya kredi isteklilerinin risk durumları hakkında aydınlatabilir. Bilgi alma ve verme 
şekil ve şartlan yönetmelikle belirtilir. 

Bankaların keşide ettikleri protestolar, bankada toplanır. Bunların toplanma ve duyurulma 
esasları, Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü alınarak banka tarafından tespit edilir. 

GEÇİCİ M A D D E 1. - a) Kurul Başkan ve üyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde atanırlar, ilk defa atanan üyelerden Başkan dışında, ikinci yılın sonunda kura 
sonucunda belirlenecek iki üye ve dördüncü yılın sonunda, kalan üyelerden kura sonucunda 
belirlenecek iki üyenin yerine, bu Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak yeni üye ataması 
yapılır. 

b) Kurum, Başkan ve üyelerin atandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde faaliyete geçer. 
Kurul, Kurumun faaliyete geçeceği tarihe kadar, Hazine Müsteşarlığı ile müştereken, Kurumun 
teşkilatına, faaliyetlerine ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin hazırlık ve düzenlemeler yanında ilgili 
mercilere görev alanına giren konularda mütalaa ve önerilerde bulunmak da dahil olmak üzere 
istişari nitelikte çalışmalar yapar. Bu süre içinde Kurulun sekreterya hizmetleri Fon tarafından yerine 
getirilir 

c) Kurumun faaliyete başlayacağı tarihe kadar, bu Kanunla Kuruma veya Kurula verilen görev ve 
yetkiler, ilgisine göre, mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununda belirtilen Bakanlar Kurulu, Bakan, 
Hazine Müsteşarlığı ile bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, Merkez Bankası ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmaya devam olunur. 3182 sayılı Bankalar Kanununda yer 
almayan ve bu Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili yetkiler, Kurumun faaliyete başlayacağı tarihe 
kadar ilgili Bakan tarafından kullanılır. 

d) Kurul Hazine Müsteşarlığı ile müştereken kuruluş bütçesini hazırlar. Bu bütçenin giderlerini 
karşılamak üzere bankalar, 1998 yıl sonu bilanço toplanılan üzerinden 6 nci maddedeki esaslar 
çerçevesinde giderlere katılma paylarını tebligattan itibaren onbeş gün içinde öderler. Bakanlar 
Kurulu ilk iki yıl için 6 nci maddenin (3) numaralı fıkrasında belirtilen oram iki katına kadar 
artırmaya yetkilidir. Bütçenin uygulanması Kurulca yürütülür. Kuruluş bütçesi yürürlüğe girinceye 
kadar Kurul üyelerinin ücretleri, malî haklan ve sair giderler Fon tarafından karşılanır. 

e) Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı ile bankalar yeminli 
murakıpları, murakıp yardımcıları ve Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun diğer personeli, 
Kurumun faaliyete geçtiği tarihte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankasının bu Kanunun 
uygulanmasıyla ilgili personeli, ,muvafakatları alınmak kaydıyla, Kuruma naklen atanır. Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlık ve Merkez Bankasının bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili 
personelinden; bu Kurumların yurtdışı teşkilatında görev yapan veya uluslararası kuruluşlarda 
görevli bulunan, lisans üstü eğitim nedeniyle yurtdışında bulunan veya askerlik ya da sair nedenlerle 
ücretsiz izinli olanların naklen atanma haklan saklıdır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde kullanılmayan haklar geçersiz olur. Muvafakatları olmayan personel gerektiğinde 
Kurum tarafından yeterli personel sağlanıncaya kadar ve her halde iki yılı geçmemek üzere 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ek 8 ve ek 9 uncu maddeleri hükümlerine bağlı kalınmaksızın 
Kurumda geçici olarak görevlendirilebilir. 
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f) Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankasından naklen atanacak ilgili personelden, yaş şartı 
dışındaki şartları taşıyan ve hazırlanacak yönetmeliğe göre yeterli görülenler arasından en az üç 
yıllık hizmeti bulunanlar, bankacılık uzmanı, üç yıldan az hizmeti olanlar bankacılık uzman 
yardımcısı olarak atanır. Bunların geldikleri Kurumlarda çalıştıkları süreler bankacılık uzman ve 
uzman yardımcılığında geçmiş sayılır. Devredilmiş sayılan ve naklen atanan personelden geldikleri 
kurumlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunanların Kurumda geçirdikleri süreler bu 
yükümlülüklerin ifasında dikkate alınır. 

g) Bu maddenin (e) fıkrası hükmüne göre Hazine Müsteşarlığından Kuruma devredilmiş 
sayılanların kadroları ile naklen ataması yapılan personel kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın 
iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait 
bölümünden çıkartılmış sayılır. 

GEÇİCİ M A D D E 2. - a) Bu Kanuna göre çıkarılacak kararname, yönetmelik ve tebliğler 
yürürlüğe girinceye kadar, kaldırılan hükümlere dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte bulunan 
düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

b) Bankalar, anasözleşmelerini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl içinde, bu 
Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar. 

c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyet göstermekte olan bankaların yönetim ve 
denetiminin doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir sermaye grubuna geçmesine yol açan hisse devir 
ve edinimlerine izin verilmesinde, 8 inci maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen hükümlere 
uygunluk yanında, banka ödenmiş sermayesinin 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde 
belirtilen tutara yükseltilmesi şarttır. Ödenmiş sermayenin devre ilişkin izin tarihinden itibaren bir yıl 
içinde 7 nci maddenin (2) numaralı fıkrasının (d) bendinde belirtilen tutara yükseltilmemesi halinde, 
hisseleri devralan ortaklar temettü hariç ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık 
haklan Fon tarafından kullanılır. 

d) 9 uncu maddenin (1) numaralı fıkrasının murahhas üyelere ilişkin hükmü, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan kişiler hakkında bu görevlerine devam ettikleri sürece 
uygulanmaz. 

e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faaliyet göstermekte olan bankalar 
özkaynaklarını 9 uncu maddenin (6) numaralı fıkrasının gerektirdiği tutara yükseltmedikleri sürece 
yeni şube açamazlar. 

f) Bankalar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açtıkları kredileri ve bunlara ilişkin 
karşılık yükümlülüklerini dört yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar. 

g) 11 inci maddenin (3) numaralı fıkrasının (a) bendindeki oran, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi izleyen yirmidördüncü ayın sonuna kadar yüzde yetmişbeş, yirmidördüncü ayın sonundan 
otuzaltıncı ayın sonuna kadar yüzde yetmiş, otuzaltıncı ayın sonundan kırkikinci ayın sonuna kadar 
yüzde altmışbeş, kırkikinci ayın sonundan ellidördüncü ayın sonuna kadar yüzde altmış, ellidördüncü 
ayın sonundan altmışıncı ayın sonuna kadar yüzde ellibeş olarak uygulanır. 

h) Bankalar iştirak tutarlarını 31/12/2000 tarihine kadar bu Kanun hükümlerine uygun hale 
getirmek zorundadırlar. 

ı) Bankalarca, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 32 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü 
gereğince ayrılmış bulunan "Muhtemel Zararlar Karşılığı" hesabındaki bakiyeler "İhtiyari Yedek 
Akçeler Hesabı"na aktarılır. 

j) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce iflas etmiş olan Bankaların tasfiyesi, tekemmül ettirilen 
işlemler saklı kalmak kaydıyla, iflas idareleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. Bu 
maddenin uygulanmasında, iflas idareleri, bu Kanunun 16 nci maddesinin 4 üncü, 8 inci ve 9 uncu 
fıkralarında Fona verilen yetkileri haizdir ve iflas idarelerinin açacağı dava ve yürütecekleri 
takiplerde 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesi uygulanmayacağı gibi, her türlü ihtiyati 
tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 
25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Kanunun 23.8.1993 tarihli ve 512 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yürürlükten kaldırılan 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak yapılan 
işlemler hakkında eski hükümlerin uygulanmasına devam o l u n u r . Y a s a m a Bölümü Sayfa : 23 
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k) Bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı oransal cezalar, 2000 yılı sonuna kadar maddede 
belirtilenlerin yansı nispetinde uygulanır. 

1 ) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yönetimi veya hisseleri Fona intikal eden bankalar 
hakkında da 14 üncü madde hükümleri uygulanır. Kurul bu bankaların malî bünyelerinin 
iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmaları için anılan maddede belirtilenler de dahil gerekli her 
türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

GEÇİCİ M A D D E 3. - Tasfiye halindeki müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası 
A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri 
yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihler itibariyle bu bankalar nezdinde bulunan 
bir gerçek kişiye ait Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz 
döviz tevdiat hesaplan toplamının, Fon tarafından sigorta kapsamında nakden veya hesaben yapılan 
ödemeler düşüldükten sonraki bakiyesinin bir milyar Türk Lirasına kadar olan kısmı, Bankaların 
bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinlerinin kaldırıldığı tarihte geçerli Merkez 
Bankası döviz alış kurları üzerinden A B D Dolarına çevirilerek, bu Kanunun yayımı tarihinde geçerli 
Merkez Bankası A B D Dolan döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılıkları, Fon 
tarafından hesap sahiplerine ödenir. 

Tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz tevdiat hesaplarının yukarıda belirtilen bir milyar Türk 
Lirasına kadar olan karşılığının belirlenmesinde, bankaların bankacılık işlemi yapma ve mevduat 
kabul etme izinlerinin kaldırıldıgı tarihte geçerli Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınır. 

ödemelere ilişkin sair usul ve esaslar Fon tarafından belirlenir. 
Fon, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapacağı ödemelerle ilgili olarak iflas masalarına 

imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder. 

Yürürlük 
M A D D E 26. - Bu Kanunun 14 üncü maddesi ve Geçici 2 nci maddesinin (1) bendi hükümleri 

11.06.1999 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
M A D D E 27. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/6/1999 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Yönetmelikler 
Osmangazi Üniversitesinden: 

Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
M A D D E 1 — 9/7/1997 tarih ve 23044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlü

ğe giren Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 12 — Öğrenci ders, laboratuvar ve uygulama çalışmalarının yüzde sekseni
ne devam etmek zorundadır. Öğrencinin derse devamı dersi veren öğretim elemanı tarafın
dan izlenir. 

Kayıt olduğu derslere akademik izinl i olduğu için devam edemeyen öğrencinin başa
rı notu değerlendirmesi İZ notu verilerek yapılır. İZ notu ortalamaya katılmaz. Derse devam 
koşulunu yerine getirmeyen öğrenciye devam etmediği dersten D Z notu verilir. D Z notu, not 
ortalaması hesabında F F notu işlemi görür. İZ veya D Z notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl so
nu sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorundadır." 

M A D D E 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 14 — Öğrencinin başarısı yarıyıl içi sınavları ile yapılan çalışmalardaki 
(ödev, uygulama, laboratuvar vb.) başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları gözönüne 
alınarak belirlenir. B u sınavların tarihleri i lg i l i yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın i lk 
dört haftası içinde öğrencilere duyurulur. 

Yarıyıl içi çalışmalarının, sınavının ve yarıyıl sonu sınavının başarı tesbitindeki ağır
lıkları dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyılın i lk i k i haftası içinde i lg i l i bölüm baş
kanlığına bildir i l ir ve bölüm başkanının onayı ile öğrencilere duyurulur. Ancak yarıyıl içi de
ğerlendirmelerinin toplam ağırlığı % 30'dan az ve % 70'den çok olamaz. 

Proje, laboratuvar ve uygulama esasına dayanan derslerde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu 
değerlendirme sınırlarına uyulma zorunluluğu yoktur." 

M A D D E 3 — Aynı Yönetmeliğin 16 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 16 — Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci i lg i l i yönetim ku
rulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu 
sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları yarıyıl so
nu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır. 

Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendiril
diği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebi
lir. B u öğrencinin mazeret sınavının ne zaman yapılacağı i lg i l i yönetim kurulu kararı ile be
lirlenir. 
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Mazeretle i lgi l i başvuru, mazeretin süresi içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak öğ

rencisi olduğu birimin dekanlık veya müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvuru

lar geçersizdir. 

Mazereti i lgi l i yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi için

de derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrenci hakkında di

siplin soruşturması açılır." 

M A D D E 4 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 17 — Öğrencinin bir dersten yarıyıl sonu "başarı notu", derse ait yarıyıl içi 

başarısı ile yarıyıl sonu sınavından aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyi

ne göre belirlenir. B u amaçla dersi veren öğretim elemanı yarıyıl sonunda öğrencilerin not 

dağıl ımını ve ortalamasını gözönüne alarak başarısızlık sınırını belirler. B u sınır sınıf ortala

masının üstünde olamaz. B u sınırda veya daha düşük not alanlara F F harf notu, sınırın üstün

de not alanlara ise yaklaşık olarak verilen yüzdelik dilimler gözönüne alınarak tabloda gös

terilen harf notlan "başarı nolu" olarak verilir. Derse kayıtlı öğrenci sayısı 15'in altında ise 

yüzdelik dilimler gözönüne alınmaz. 

Not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendir

meleri aşağıdaki gibi yapılır, 

D Z notu : Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not or

talaması hesabında F F sayılır. Öğrenci D Z notu aldığı dersi tekrar eder. 

İZ notu : Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygu

lamalarına ait koşullan yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğ

renci İZ notu aldığı dersi tekrar eder. 

Y T notu : Bölümün önerisi, i lg i l i yönetim kurulunun karan ve senatonun onayı ile not 

ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir. 

Y Z notu : Not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye 

verilir. 

M U notu : İlgili yönetim kurulu kararıyla; bölümce uygulanan muafiyet sınavını ba

şaran veya başka bir yükseköğretim kurumunda alınıp başarılmış olan derslerin notudur. 

T N notu : Öğretim elemanının kabul edeceği mazeretler nedeniyle; proje, uygulama, 

bitirme ödevi ve bunun gibi derslerde gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğren

ciye verilir. B u notu alan öğrenci yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ik i hafta içinde ek

siklerini tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre bitmeden öğretim elemanı tarafından öğren

cinin başvurması ve i lgi l i yönetim kurulunun onayı durumunda öğrenciye ek süre verilebilir. 

Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin T N notu F F notuna dönüşür. 

G M notu : Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. 
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E K notu : Girmediği sınavı nedeni ile G M notu bulunan öğrencinin devamsız veya 
akademik izinli olmadığı durumda başarı notu değerlendirmesi için verilir. Mazeret sınavı so
nunda aldığı not girmediği sınavlardan dilediği birinin yerine sayıldıktan sonra, varsa diğer 
G M notları sıfır olarak değerlendirilerek E K notu öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralama-
sındaki yerine göre başarı harf notuna dönüştürülür. 

Başarı Notu Katsayısı 
Yaklaşık 

Yüzdelik D i l im i Başarı Derecesi 
A A 4.0 % 5 Pekiyi 
B A 3.5 % 10 İyi-Pekiyi 
B B 3.0 % 15 İyi 
C B 2.5 % 2 0 Orta-İyi 
C C 2.0 % 2 5 Orta 
D C 1.5 % 15 Zayıf-Orta 
D D 1.0 % 10 Zayıf 
F F 0.0 Başarısız" 

M A D D E 5 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Madde 20 — b) D C ve D D notu alınan derslerin tekrarı öncelikle bulunulan yarıyıl

dan geriye doğru gidilerek yapılır." 

M A D D E 6 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 22 — B i r öğrencinin kayıtlı olduğu programı bitirebilmesi ve diploma alabil
mesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması yanında tüm derslerden en az D D veya 
Y T notu alması ve zorunlu stajları başarması gereklidir. B u koşullan bu yönetmeliğe uyarak 
sekiz yarıyıldan önce sağlayan öğrenci daha kısa sürede diploma alabilir. 

B i r öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının i lk dört yarıyıllık kısmındaki dersle
ri başarı ile tamamlamak, belirtilen en az genel not ortalamasını sağlamak ve devam ettiği 
programdan kaydım sildirmek koşullarıyla önlisans diploması verilebilir." 

M A D D E 7 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 24 — Osmangazi Üniversitesi Senatosunca belirlenen haklı ve geçerli neden
lere uygun özürünü belgeleyen öğrenci i lg i l i yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yarı-
yılı geçmemek üzere dört yarıyıla kadar akademik izinli sayılabilir. Ancak sürekli sağlık so
runlarını üniversite hastenelerinden heyet raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışın
dadır. B u şekilde iz in alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yarar
lanamaz." 

M A D D E 8 — B u Yönetmelik 1999-2000 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 9 — B u Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Trakya Üniversitesinden: 

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin 

Akademik Kıyafet Yönetmeliği 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin akade

mik kıyafetinin düzenlenmesidir. 

Madde 2 — Trakya Üniversitesi öğretim üyelerine ait kıyafet, cüppe ve omuz atkısın

dan oluşur. Cüppenin rengi siyahtır. Cüppenin yaka, ön ve kollarının iç kısımlarına 25 cm 

eninde mavi renkli saten geçirilir. Omuz atkısı 150 cm. uzunlukta ön ucu 20 cm, arka ucu 

16 cm genişlikte olup, cüppenin kumaşından yapılır ve altı mavi renkli saten kaplanır. Atkı

nın ön yüzüne, ön ucundan 30 cm. yukarıya 5 cm. eninde mavi saten bir şerit dikilir. Yardım

cı Doçentler için, ön uçtan 3 cm yukarıya 1/2 motif, Doçentler için,1/2 lik motifin 2.5 cm üze

rine tam bir motif, Profesörler için, tam motifin 2.5 cm. üzerine bir tam motif daha eklenir. 

( E K : 1) 

Madde 3 — Akademik kıyafet, Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliği ile be

lirlenen kıyafet üzerine giyilir. 

Madde 4 — Akademik kıyafetin, üniversiteler içindeki akademik törenlerde, doktora 

ve doçentlik sınavlarında, Üniversite açılış törenlerinde verilen açılış derslerinde, giyilmesi 

zorunludur. 

Madde 5 — Her öğretim yılının ilk senato toplantısına da üyeler akademik kıyafetle 

katılırlar. 

Madde 6 — Üniversiteden emekli olan veya ayrılan öğretim üyeleri, davet edildikle

ri akademik törenlere akademik kıyafet ile katılabilirler. 

Yürürlük 

Madde 7 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 8 — B u Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Tebliğler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından : 

YAŞ İPEKBÖCEĞİ KOZASI ÜRETİCİSİNİN DESTEKLENMESİNE VE 

DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ FİNANSMANIN 

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN 

KARŞILANMASINA İLİŞKİN BAKANLAR 

KURULU KARARI UYGULAMA 

TEBLİĞİ 

(Seri No: 1) 

Amaç, Kapsam ve Yetki 

Madde 1- Bu Tebliğ, Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin çalışma konusuna dahil 1999 
yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşa satışında üreticilere destekleme primi ödenmesine 
ilişkin 9/4/1999 tarihli ve 99/12685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarını göstermek 
amacıyla hazırlanmıştır. 

Söz konusu Kararnamenin Eki Karar'ın 1 inci maddesi ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğinin çalışma konusuna dahil 1999 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşa satışında 
üreticilere verilecek prim tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığının 
görüşü üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Tanımlar 

Madde 2- Bu Tebliğde geçen; 

a) Kooperatifler ve Birlik: 30/4/1985 tarihli ve 3186 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan 
Koza Tarım Satış Kooperatifleri ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini, 

b) Banka: T.C. Ziraat Bankasını, 

c) Destekleme Primi veya Prim: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine Kararname uyarınca 
yapılacak ödemeyi, 
ifade eder. 
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Prim Tutan 

Madde 3- 1999 yılı ürünü yas ipekböcegi kozasının Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 
satışında üreticiye verilecek destekleme primi sınıflar itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 

Uygulama konusu 

Madde 4- Birliğin çalışma konusuna dahil 1999 yılı ürünü yaş ipekböcegi kozasının bu 
kuruluşa satışı karşılığında, üreticiler prim ödemelerinden yararlanır. 

Madde 5- Destekleme primi ödemeleri için gerekli finansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonundan karşılanır. 

Saptanan, prim üreticilere ödenmek üzere, gerekli belgelere istinaden Banka aracılığıyla 
Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılır 

Aktarılan prim tutarları, Kooperatifler ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 10 
gün içinde, ödeme belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir. 

Üretici Belgesi 

Madde 6- Üretici belgesi 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 
uyarınca ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilir. Ziraat odası bulunmayan yerlerde 
ise 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri 
tarafından düzenlenir. Üretici belgelerinin, 1999 yılı içerisinde düzenlenmiş ve muhtar tarafından 
onaylanmış olması gerekir. 

Üretici belgesinde yaş ipekböcegi kozası üretilen yer ve üretim miktarı gösterilir. 

Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri ve muhtarlar, 
üretici belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin 
gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler. . 

Yaş Koza Sınıfı Prim Tutan m/Kg) 
Damızlık ve I. Sınıf Yaş Koza 
II. Sınıf Yaş Koza 
III. Sınıf Yaş Koza 
Çepez Koza 

1.400.000 
1.300.000 
1.200.000 

300.000 

Ödeme sekli ile ödeme yer ve zamanı 
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Prim uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri 

Madde 7- Kooperatifler, yaptıkları alımlara ilişkin olarak üreticilerden üretici belgelerini 
talep ve muhafaza eder. 

Üretici belgelerinde belirtilen 1999 yılı yaş ipekböceği kozası üretim miktarı üzerindeki 
satışlar için prim ödenmez. 

Kooperatiflerce, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir "müstahsil makbuzu" 
düzenlenerek bir nüshası teslim edene verilir. Bu makbuzda; asgari ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, 
alım tarihi, alım fiyatı, tutan, yapılan kesintiler ve üreticinin net alacağı tutar ile prim tutan gösterilir. 

Müstahsil makbuzu asıllarının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur. 

Prim ödemesi için bankaya ibraz edilecek belgeler 

Madde 8- Prim ve alım tutarları ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki 
bilgiler, günlük olarak "alım bordrolarına" geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin 
isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler tarafından ertesi hafta Bankanın prim 
ödemekle görevlendirilen şubesine gönderilir 

Bu Tebliğin yayımından önceki alımlara ilişkin 'alım bordroları' yayım tarihini takip eden 15 
gün içerisinde ilgili banka şubesine ibraz edilir. 

Hukuki ve cezaî sorumluluk 

Madde 9- Haksız yere destekleme primi ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme 
priminden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar 
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri 
uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır 

Haksız yere destekleme priminden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere 
ödenen destekleme primi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde Kooperatifler ve Birlik ile diğer ilgililerden geri alınır. 

Yürürlük 

Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

Yürütme 

Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanı birlikte yürütür. 
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Hazine Müsteşarlığından: 

YATIRIMLARDA D E V L E T YARDIMLARI V E YATIRIMLARI 
TEŞVİK F O N U E S A S L A R I H A K K I N D A K A R A R I N 

U Y G U L A N M A S I N A İLİŞKİN TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(Tebliğ No: 99/1) 

Madde 1- 6/5/1998 tarihli ve 23334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/1 
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkındaki 
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 Üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı 
maddenin beşinci fıkrasının (b), (f), (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j) 
bendinden sonra gelmek üzere (k) ve (I) bendleri ilave edilmiştir. 

"Sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 
50 milyar Türk Lirası, gelişmiş ve normal yörelerde 100 milyar Türk Lirasından az 
olmamak ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda aranacak 
asgari sabit yatırım tutan bu miktarların %25'i kadar olmak üzere, yabancı sermayeli 
ortaklıklarca Müsteşarlık Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne, diğer yatırımcı 
kuruluşlarca Müsteşarlık Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne müracaat edilir." 

"b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 80 milyon Türk 
Lirasının, gelişmiş ve normal yörelerde ise 160 milyon Türk Lirasının (gelişmiş ve normal 
yörelerde yapılacak yatırımların 8 trilyon Türk Lirasının üzerinde olması halinde 500 
milyon Türk Lirasının, 85 trilyon Türk Lirasının üzerinde olması halinde ise 1 milyar Türk 
Lirasının) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Yatırımları Teşvik Fonu'na 
yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası," 

"f) Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığı'ndan alınacak turizm yatırım belgesi 
(21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanun kapsamında arazi tahsisi yapılmasının söz 
konusu olması halinde bu belge teşvik belgesinin düzenlenmesi safhasında aranmaz), 
eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak izin belgesi; tersane (gemi inşa 
ve onarım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik Müsteşarlığı'ndan alınacak uygun görüş 
yazısı," 

"h) Madencilik yatırımlarında, maden işletme ruhsatı ile izni veya Maden İşleri 
Genel Müdürlüğünce onaylanmış işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesi 
(Türkiye Taşkömürü Kurumu uhdesindeki taşkömürü maden sahaları ile ilgili rödövans 
anlaşmalarında Maden İşleri Genel Müdürlüğünün onayı aranmaz.)" 

"i) Gelişmiş yörelerde tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz 
giderme, entegrasyon ve tamamlama niteliğinde gerçekleştirilecek yatırımlarda kapasite 
raporu ve mücbir sebebler dolayısıyla nakledilmiş olanlar hariç en az iki (2) yıldan beri 
aynı iş yerinde ve aynı iş kolunda faaliyette bulunulduğuna dair ilgili sanayi odasından 
alınacak yazı." 

•k) Vergi, resim ve harç istisnası desteğinin talep edilmesi halinde ihracat 
taahhütnamesi (Ek 3'deki örneğine uygun olarak)." 

"I) Yatırımcıların 32 nci maddede belirtilen esaslara aykırı bir fiillerinin olmadığına 
veya olmayacağına dair taahhütname (Ek 4'deki örneğine uygun olarak)" 
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Madde 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Teşvik Belgesine bağlanmas ı talep edilen yatırım ile ilgili projenin, makro 
ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektöre), mali ve teknik yönden yapılacak 
değer lendi rme sonucunda uygun bulunması halinde, Müsteşarl ıkça teşvik belgesi ile eki 
döviz ve kredi kullanım formu verilir." 

Madde 3- Aynı Tebliğin 6 nci maddesinde sayılan destek unsurlarından "yatırım 
indirimi" ibaresinden sonra gelen "- İthalde Katma Değer Vergisi ertelemesi" ve "- Yerli 
makine ve teçhizat ta Katma Değer Vergisi desteği" ibaresi yürürlükten kaldırılarak, bu 
destek unsurları a r a s ı n a " - Katma Değer Vergisi istisnası" ibaresi ilave edilmiştir. 

Madde 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında sayılan yatırımların son paragrafı içinde yer alan 
parantez içindeki "(50 milyon- A B D Dolarlık yatırımın tespitinde aynı tüzel kişiliğe ait 
olmak üzere gelişmiş ve diğer yörelerde entegrasyon niteliğindeki yatırımlar bütünüyle 
dikkate alınır.)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar hariç, Kalkınmada öncelikli Yöreler, 
Normal Yöreler ile Gelişmiş Yörelerde gerçekleştirilecek a şağ ıda belirtilen yatırımlar ve 
bu yörelerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen Organize Sanayi Bölgelerindeki 
yatırımlar, aynı tebliğin 6 nci maddesinde yer alan destek unsurlarından 
yararlandırılabilir." 

Madde 5- Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 8- Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı 
ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince 
ö d e n m e s i gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır. Teşvik belgeli 
yatırımlar k a p s a m ı n d a üretilecek araçlarda (otomobil) kullanılacak C K D aksam ve 
parçaları ile ana makine-teçhizat bedelinin %5'ini g e ç m e m e k üzere yedek parça ithalatı 
(otobüs, çekici, treyler ve kiralık otomobil yatırımları hariç) teşvik belgesi kapsamında 
uygun görülebilir. 

Ancak, binek araçları, o tobüs (çift katlı otobüs dahil), çekici (Euro I ve/veya Euro 
11 normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), Teşvik Belgesi kapsamında 
üretilecek araç larda (otomobil) kullanılacak C K D aksam ve parçaları , yedek parça, 
treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat (motorbot dahil), kamyon (off road-truck tipi 
île karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), 
transmikser, kesintisiz güç kaynağı , beton santrali, forklift , beton pompas ı , inşaat 
malzemeleri ile porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyas ın ın teşvik 

belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararanda 
öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir. 

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasından yararlanabilmek için. 
(Müsteşarl ıktan teminat karşılığında ç e k m e izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik 
belgesine bağ lanmas ı ve sözkonusu makine ve teçhizatın ithal listede yer alması 
gerekir. 
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Teşvik belgesi kapsamında yer alan ve muafiyetten istifadesi öngörülen ithal 
mallarının tamamının veya bir kısmının mutemet eliyle ithali mümkündür. Sözkonusu 
ithalatta; mutemet, malın maliki olmayıp sadece ilgili malın gümrük işlemlerini yatırımcı., 
firma adına tekemmül ettirendir. Mutemet eliyle ithalata ilişkin işlemler ilgili mevzuatı 
çerçevesinde Gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Mutemet eliyle ithalat, geçerli bütün 
teşvik belgeli yatırımlar için uygulanabilir. Kamu kurum ve kuruluşları da mutemet eliyle 
ithalat yaptırabilirler. 

Teşvik belgesi almak üzere Müsteşarlığa müracaat edilmiş olup da henüz teşvik 
belgesine bağlanmamış yatırımlar ile ilgili makine ve teçhizatın ithaline, Gümrük Vergisi 
ve Toplu Konut Fonu'nun toplam tutarı kadar teminatın Gümrük Müsteşarlığınca 
alınması kaydıyla, Müsteşarlıkça müsaade edilebilir. 

Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı (6) aydır. 
Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı 
için Gümrük Müsteşarlığı'na müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, fiili ithal tarihidir. 
Yatırımcının, teminat süresi içinde teminatın çözümü için teşvik belgesi ve eki ithal 
makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığı'na müracaat etmesi gerekir. 
Aksi taktirde, teminat irat kaydedilir. 

Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler. 
Gümrük Mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresince yerine getirilir. Uygulamaya ilişkin 
usuller, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) 
müştereken tespit edilir. Bu tebliğin uygulamasından doğacak ihtilaflar gümrük 
idarelerince doğrudan Müsteşarlığa iletilir. 

Tamamlama vizesi yapılmamış olan geçerli teşvik belgesi kapsamındaki makine 
ve teçhizattan; evsafa uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla fiili 
ithali müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizat ile herhangi bir 
şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve 
teçhizat için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Yurt dışı edilmesinden itibaren 
bir (1) yıl içinde yerine yenisi getirilen veya geri getirilen makine ve teçhizatın yurda giriş 
işlemleri, Müsteşarlığın herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi ve Toplu 
Konut Fonu istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince 
sonuçlandırılır." 

Madde 6- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 9- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Ek 3 üncü maddesi hükmü 
uyarınca yatırım indirimi uygulaması açısından, teşvik belgesi kapsamında Gelişmiş. 
Yöreler ile Normal Yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlar ile Küçük ve Ortaboy 
Işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar özel önem Taşıyan Sektör yatırımıdır. 

Yatırım İndirimi, özel Önem Taşıyan Sektörlerde yapılan yatırımlar ile, 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlarda 
%100 oranında, ülkemize uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji 
gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az 
ikisini içeren 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlarında ise 
%200 oranında uygulanır. 

Yatırım indirimi uygulaması yönünden yatırımcının Müsteşarlığa teşvik belgesi 
için müracaat tarihinden itibaren yapılan harcamalar dikkate alınır. 
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22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanununun 54 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununa eklenen geçici 50 nci madde çerçeves inde yatırım indirimi ile ilgili 
hükümden yararlanmayı teminen teşvik belgesi talep eden yatırımcıların her yıl 15 Nisan 
tarihine kadar Müsteşarlık evrak kayıtlarına girmiş olan müracaatlar ı bu madde 
çe rçeves inde öncelikte değer lendirmeye alınır." 

Madde 7- Aynı Tebliğin "İthalde KOV Ertelemesi" başlıklı 10 uncu maddesi 
yürüdükten kaldırılmıştır. 

Madde 8- Aynı Tebliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 9- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"İhracat t aahhüdü; 

Dahilde iş leme rejimi, hariçte işleme rejimi, ihracat sayılan sa t ı ş ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçeves inde düzen lenen vergi, resim, harç 
istisnası belgelerinin t aahhüt hesaplarının kapatıldığını gösterir ilgili merciiden alınacak 
yazı ile kapatılabileceği gibi, 

bu belgelerin ibraz edilemediği hallerde 

- İhraç edilmek kaydıyla yurt içinde inşa edilen gemi ve/veya yatlarla ilgili gemi 
ve/veya yatın ihracat bedeli, 

- Turizm yatırımlarında seyahat acentalarına veya yabancı uyruklu kişilere kesilen 
faturaların kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kur değeri 
dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı, 

- Ulaştırma yatırımlarında ihracatçı ya da ithalatçı firmalara kesilen navlun 
faturalarının kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru değeri 
dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı, 

- Diğer hizmet yatırımlarında yabancı uyruklu kişilere verilen hizmet karşılığı 
kesilen faturaların kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kur 
değeri dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı, 

- Diğer yatırımlarda ise aynı firmaya ait tesislerde üretilen ürünlerden herhangi 
birinin ihraç bedeline ilişkin Gümrük Beyannamesi 

ile de kapatılabilir. 

Ayrıca, finansal kiralama şirketlerine ait teşvik belgelerindeki ihracat taahhüdü 
kiracının (yatırımcı) teşvik belgesi kapsamında gerçekleştireceği ihracat bedelleri ile 
kapatılır." 

Madde 10-Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 15- Fon'dan, Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili mevzuat 
ç e r ç e v e s i n d e Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), Teknopark, Çevre Korumaya Yönelik 
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Yatırımlar, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nca belirlenen Öncelikli Teknoloji 
Alanındaki Yatırımlar ve KOBİ Yatırımları ile Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımların 
desteklenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde kredi 
tahsisi yapılabilir. 

A- Tanımlar 

1- Ar-Ge Yatırımı: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının 
yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına 
uyumunun sağlanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bu tür 
faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim 
tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji 
uyarlanması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş 
araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları, 

2- Teknopark Yatırımı: Yüksek/İleri teknoloji kullanan veya yeni teknolojilere 
yönelik küçük ya da orta ölçekli firmaların, belirli bir üniversite ya da araştırma 
kurumunun olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu; ticari bir ürün, yöntem ya 
da hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri (ve bu yolla bölgenin 
kalkınmasına katkıda bulundukları) aynı üniversite ya da araştırma kurumu yakınında 
kurulan site yatırımlarını, 

3- Çevre Yatırımı : Sıcak nokta olarak belirlenmiş acil önlem gerektiren çevre 
kirliliklerinin giderilmesi dahil katı, sıvı, gaz, tehlikeli atık ve benzeri her türlü atığın 
toplanması, geri kazanılması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere 
ilaveten çevre kirliliği yaratabilecek durumları önlemeye ve doğal kaynakların rasyonel 
kullanımına yönelik "temiz üretim teknolojileri", "temiz ürünler üreten teknolojiler", "temiz 
biyoteknoloji", "temiz enerji teknolojileri", "sürdürülebilir tarım teknolojileri" gibi çevre ile 
uyumlu teknolojiler konusundaki yatırımları, 

4- öncelikli Teknoloji Alanlarındaki Yatırımlar: Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu'nca belirlenen yatırımları, 

5- Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımlar; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 
Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılan, asgari 
sabit yatırım tutarı 8 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası (bu değer teşvik belgesinin 
ilk düzenlenişi sırasında belgede yer alan değer olup, daha sonra revize nedeniyle bu 
değere ulaşılmış olması yatırımın bölgesel gelişmeye yönelik yatırım sayılmasını 
gerektirmez) olan en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik, hayvancılık, dokuma-
giyim ve ulaştırma sektörleri haricindeki komple yeni yatırımları 

ifade eder. 

B- Kredilendirmeye İlişkin Esaslar 

Kredi tahsis edilebilmesi için; 

a) Yatırımın yukarıdaki tanımlara uyması, 

b) Yatınma ilişkin fizibilite raporunun Müsteşarlığa ibraz edilmesi, 

c) Yatırımcı tarafından bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar dışındaki konularla 
ilgili olarak edinilmiş varsa fikri mülkiyet haklarına ilişkin belgenin ibraz edilmesi, 
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d) Araştırma-Geliştirrne (Ar-Ge), Teknopark, Çevre ve öncelikli Teknoloji 
Alanındaki yatırım konularında başka bir kamu kuruluşundan devlet desteği alınmamış 
olduğunun belgelenmesi ve bu hususta taahhütte bulunulması, 

e) Ar-Ge, Teknopark, Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar, öncelikli Teknoloji 
Alanındaki Yatırımlar ile Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımların kredilendirilmesinin 
doğrudan Müsteşarlıkça yapılması (Ancak, Müsteşarlıkça; Ar-Ge Yatırımlarında Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun, Teknopark yatırımlarında Küçük ve Orta 
ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, çevre yatırımlarında 
Çevre Bakanlığı'nın, öncelikli teknoloji alanlarındaki yatırımlarda.ise Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu'nun uygun görüşü alınarak değerlendirme yapılır.), 

f) Ar-Ge, Teknopark, Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar, öncelikli Teknoloji 
Alanındaki Yatırımların bu Tebliğ'in yayımını müteakip yapılan müracaatlar 
doğrultusunda yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve/veya bu Tebliğ'deki yatırım 
tanımlarına ve kredilendirmeye ilişkin esaslara uygun olmak kaydıyla 23/2/1998 tarihli ve 
98/10755 sayılı Karar'a istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin yatırımın yararlanacağı 
destek unsurları bölümüne Fon Kaynaklı Kredi'nin işlenmesi, 

Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda ise 26/12/1994 tarihli ve 94/6411 sayılı 
Karar'a istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerinde, belgenin düzenlendiği tarihteki sabit 
yatırım tutarı esas alınmak kaydıyla Fon Kaynaklı Kredinin uygun görülmesi ve 
23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Karar'a istinaden düzenlenen veya düzenlenecek 
teşvik belgelerine Müsteşarlıkça Fon Kaynaklı Kredi desteğinin yazılması 

gerekmektedir. 
C- Kredinin kapsamı 

a) Ar-Ge yatırımlarında; münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyeti için 
kullanılan makine ve teçhizat ile yazılım giderleri, 

b) Teknopark yatırımlarında; teknopark hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli 
makine ve teçhizat ile bina-inşaat giderleri, 

c) Çevre yatırımlarında; münhasıran çevre yatırımı için gerekli bina-inşaat ve 
makine ve teçhizat giderleri, 

d) Öncelikli teknoloji alanlarındaki yatırımlarda bu kapsamda değerlendirilen 
yatırımlarda kullanılacak makine ve teçhizat giderleri, 

e) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda faizsiz sabit yatırım tutarı 

Fon kaynaklarından kredilendirilebilir. Bu kapsamda kredilendirilecek makine ve 
teçhizatın yeni olması gerekmektedir. 

D- Fon kaynaklı kredi miktarı 

Bu Tebliğ kapsamında yer alan yatırımların, bölgesel kalkınmaya yönelik 
yatırımlar hariç, yukarıda belirtilen harcamalarının en fazla % 50'sine kadar olan kısmı 
Fon'un imkanları çerçevesinde kredilendirilebilir. Ancak, her bir proje için Fon 
kaynaklarından tahsis edilebilecek kredi miktarı 100 milyar Türk Lirası'nı geçemez. 
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Bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımlarda ise tahsis edilebilecek kredi miktarı 
faizsiz sabit yatırım tutarının %30'u olup, 100 milyar Türk Lirası sınırlamasına bağlı 
kalınmaz. 

E- Fon kaynaklı kredinin faiz oranları ve ödeme şekli 

Fon kaynaklarından kullandırılacak kredilerden; 

a) Ar-Ge, Teknopark, Çevre ve Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki yatırımlar 
kapsamında tahsis edilecek krediler, 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup Ödemesiz 
dönemin bitiminden başlamak üzere altışar aylık eşit taksitler halinde, 

b) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler, 3 yıl 
ödemesiz toplam 6 yıl vadeli olup, ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere altışar 
aylık eşit taksitler halinde, 

geri alınır. 

Bu kapsamda kullandırılan kredilerin faiz oranı %30'dur. 

Fon Kaynaklı Krediyi uygulamakla görevlendirilmiş bankalarca yapılacak 
değerlendirme çerçevesinde tahsis edilecek kredinin bölgesel gelişmeye önelik 
yatırımlarda %40'ı, bu maddede sayılan diğer yatırımlarda ise azami %50'si avans 
olarak verilebilir. Bakiye, hakediş esasına göre ödenir. Verilen avans en geç altı ay 
içinde hakedişlerden mahsup edilerek kapatılır. Bu süre içinde avansın kapatılmaması 
halinde kredi kultandırımına devam edilemeyeceği gibi aracı bankalar müeyyideleri ile 
birlikte süresinde kapatılmayan avansın ödenmesini talep eder. 

Avansın kullandırılmasından sonra bakiye, firma tarafından aracı bankaya ibraz 
edilecek hakediş belgelerine göre düzenlenecek aracı banka raporlarına istinaden en 
fazla 3 dilim halinde kullandırılır. 

F- Fon kaynaklı krediyi uygulayacak bankalar ve bu bankaların sorumluluğu 

Bu kredi, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye 
Halk Bankası, Sınai Yatırım ve Kredi Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile 
kullandırılır. Fon kaynaklı kredilerin verilmesi işlemi sırasında alınacak teminata ait 
esaslar aracı bankalar tarafından bankacılık usullerine göre tespit edilir. Aracı bankalar 
yapacakları aracılık işleminden dolayı krediye tahakkuk eden faizin azami "4" puanına 
kadar komisyon alabilir. İlgili bankalar bunun dışında yatırımcıdan ücret veya komisyon 
v.b. isimler altında hiçbir karşılık talep edemezler. 

Yatırımları Teşvik Fonu'ndan kredi aktarılan aracı bankalar, kredilerin amacına 
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığından, yatırımın teşvik belgesinde öngörülen sürede 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden, ana para taksit ve faizlerin zamanında Fon'a 
yatırılıp yatırılmadığından, avans kullandırılmış ise avansın zamanında kapatılıp 
kapatılmadığından sorumludur. 

Yatırımın teşvik belgesinde öngörülen yatırım süresi içinde gerçekleştirilmemesi, 
avans verilmiş ise avansın süresinde kapatılmaması veya teşvik belgesinin iptal 
edilmesi, Fon kaynaklarından kullandırılan kredilerin fona yatırılma süresi ve aracı 
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bankaların sorumluluğu ile ilgili konularda 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Karar'ın 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Aracı bankalar kanalıyla Yatırımları Teşvik Fonu'ndan kullandırılan Fon Kaynaklı 
Kredilerin (KOBİ'ler için kullandırılan krediler dahil) vadesinden önce Fon'a iade edilmesi 
talebinde bulunulması halinde, Fon'a iade tarihi ile itfa planında belirtilen vade sonuna 
kadar olan devre için faiz tahakkuk ettirilmez. Vadeden önce aracı bankalara intikal 
ettirilen Fon Kaynaklı Krediye ilişkin iade tutarlarının bu bankalarca 5 işgünü içerisinde 
Yatırımları Teşvik Fonu'na iade edilmesi zorunludur. Aksi takdirde, aracı bankalara 
23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Karar'ın 15 inci maddesinde belirtilen hükümler 
uygulanır. 

Uygulamada ortaya çıkacak ihtilaflarda Hazine Müsteşarlığının görüşü 
doğrultusunda işlem tesis edilir. 

Fondan hak sahiplerine yapılacak yeni ve birikmiş yükümlülüklerin tasfiyesine 
yönelik ödemelerin ilgili kuruluşlarca bu taleplerin değerlendirilip Müsteşarlığın evrak 
kayıtlarına intikal sırasına göre yapılması esastır. Ancak, Yatırımlarda Devlet Yardımları 
ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin 
Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve yürürlükte olduğu sürece 
Yarım Kalmış veya İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş 
Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar'a dayalı olarak yapılacak 
ödemeler; nakit imkanları, bölgesel ihtiyaçlar, birikmiş yükümlülükler, ulusal ve 
uluslararası piyasalarda ortaya çıkan olağanüstü durumlar gibi gerekçeler gözönünde 
bulundurularak yapılır.* 

Madde 11- Aynı Tebliğin 16 nci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi ve 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

- Tersane, gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımları %15," 

"- Teşvik belgesinin istinad ettiği Karar ve Tebliğlerde belirtilen asgari özkaynak 
oranının, mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça muhafaza edilmesi zorunludur. Yatırım 
teşvik belgesinde "yatırımın finansmanı" başlığı altında yer alan iç kredi, dış kredi, döviz 
kredisinin karşısında yazılan tutarın kullanılması esas olmakla birlikte, teşvik 
belgelerinde öngörülen özkaynak ve yabancı kaynak oranları ile yabancı kaynaklar 
bölümünde yer alan toplam tutarı aşmamak kaydıyla, iç kredi, döviz kredisi ve/veya dış 
kredi bankalarca doğrudan kullandırılabilir. Bu durumda, ilgili bankaca teşvik belgesi eki 
"kredi ve döviz kullanım formu"na kullanılan kredinin cinsi, döviz satış kuru, döviz ve 
karşılığı Türk Lirası tutarı ile, tarihi belirtilir. Ancak, yabancı kaynak oran ve miktarlarının 
aşılması durumunda, fazla kullanılan krediye tekabül eden Vergi, Resim ve Harçlar 
3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır." 

Madde 12- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarında %100'ün üzerinde meydana gelecek 
artış ya da %50'nin üzerindeki azalışlarda yatırımcılar, Müsteşarlığa müracaat ederek 
teşvik belgesinin revizesini talep edebilirler. Ancak, yatırım indirimi ve/veya kredi 
kullanımı açısından yatırımcıların talep etmeleri halinde %100 ya da %50 oranlarına 
bağlı kalınmaksızın teşvik belgesi revize edilebilir." 
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Madde 13-Aynı Tebliğin 20 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 20- Yatırımın, teşvik belgesinde öngörülen sürede tamamlanması 
esastır. Yatırımın öngörülen sürede tamamlanamaması halinde süre bitiminden önce 
veya süre bitimini izleyen altı (6) ay içinde Müsteşarlığa veya yatırımın bulunduğu ildeki 
Ticaret ve Sanayi Odasına (sadece Sanayi Odası olması halinde Sanayi Odasına) 
yatırımın gerçekleşme durumunu belirtir örneği Ek-5'de yer alan yatırım takip formu ve 
teşvik belgesi aslı ile birlikte süre uzatımı talebinde bulunulması gerekir. Ayrıca, 
yatırımın bulunduğu ildeki Müsteşarlık Kambiyo Müdürlüğüne (mevcut ise) veya 
yatırımın bulunduğu ile en yakın Müsteşarlık Kambiyo Müdürlüğüne de süre uzatımı 
talebine ilişkin müracaatta bulunulabilir. Süre uzatımı talebi uygun görülen teşvik 
belgeleri ilgili Müdürlük/Oda tarafından bir ay içinde Müsteşarlığa bildirilir. Fon Kaynaklı 
Kredi ihtiva eden teşvik belgelerinin 6 ayı geçmemek üzere ilk süre uzatımı işlemi de 
ilgili Oda veya Müdürlük tarafından bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir, müteakip 
ek süre talepleri ise Müsteşarlıkça sonuçlandırılır. 

Yatırım süresinin bitimini müteakip altı (6) ay içerisinde süre uzatımı talebinde 
bulunulmaması halinde ise, önemli ölçüde yatırım harcaması yapılmış bulunan teşvik 
belgelerine ek süre verilebilir." 

Madde 14-Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 21- Teşvik belgesi ve yatırımın devrine, makine ve teçhizatın devir, 
temlik, satış ve ihracına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Teşvik belgesi devri: Tamamlama vizesi yapılmamış ve komple yeni yatırım 
olarak düzenlenmiş teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın tümüyle, diğer yatırım 
cinslerinde ise mevcuduyla birlikte devir, temlik veya satışı halinde; yatırım konusunun 
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde teşvik edilip edilmediğine bakılmaksızın, 
Müsteşarlıkça teşvik belgesi üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle bölgesel ve sektörel 
kısıtlamalar göz önüne alınarak devir, temlik veya satışına müsaade edilebilir. 

b) Makine ve teçhizatın devir, temlik ve satışı: Teşvik belgesi kapsamında ithal 
edilen veya yurt içinden temin edilen makine ve teçhizatın, teşvik belgesine sahip diğer 
yatırımcılara devir, temlik veya satışı Müsteşarlığın iznine tabidir. 

c) Makine ve teçhizat ihracı: Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi 
Kapsamı makine ve teçhizatın ihracı Müsteşarlığın iznine tabidir. Yatırım tamamlama 
vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ihracı ise serbesttir. 
Ancak, ihraç işlemini takip eden 2 ay içinde ilgili gümrük idaresince Müsteşarlığa ve 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi gerekmektedir. 

d) Yatırımın devri: Yatırım tamamlama vizesi yapılmak ve varsa ihracat 
taahhüdünün yerine getirilmiş olması kaydıyla, teşvik belgesi kapsamında ithal edilen 
makine ve teçhizatın fiili ithal tarihinden itibaren 5 yıl, yurt içinden sağlanan makine ve 
teçhizatın ise. 2 yılını doldurması halinde tüm sabit yatırım ile birlikte devir, temlik ve yurt 
içi satışı serbesttir. Ancak, bu kapsama giren belgelerin Fon'dan kredi tahsisini ihtiva 
etmeleri hafinde bu belgelere ait işlemlerde Müsteşarlığın izni aranır. 

Talep edilmesi halinde, tamamlama vizesi yapılmış yatırımların tüm hak ve 
yükümlülükleri ile devir, temlik ve satışı, 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile ilgili hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, belge üzerinde unvan değişikliği suretiyle yapılabilir. 
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Teşvik belgesine tamamlama şerhi konulmuş olmakla birlikte yukarıda belirtilen 
süreleri doldurmayan ancak çeşitli sebeplerle işletilemeyen yatırımların, işletmeye 
alınmasını teminen satışına Müsteşarlıkça müsaade edilebilir. Bu tür yatırımların belge 
kapsamında ithal makine ve teçhizat ihtiva etmemeleri halinde uygulanan destekler geri 
alınmaz. İthal makine ve teçhizat ihtiva etmeleri ve muafiyetten faydalanmayan yerlere 
ve kişilere satılmaları halinde sadece ithal makine ve teçhizata ait fonlar ve gümrük 
vergi, resim ve harçlar ilgili mevzuatına göre tahsil edilir. 

e) Genel hükümler: Yatırım tamamlanmadan yatırım konusu makine ve teçhizatın 
devir, temlik, satış ve ihracı halinde yatırım indirimi uygulaması yönünden 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 

Devir, temlik, satış ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Fon'dan 
tahsis edilen kredi borcu mevcut ise, borcun vadesine bakılmaksızın tümünün Fon'a geri 
ödenmesi zorunludur. Ancak, kredi işlemine aracılık eden bankanın uygun görüş 
vermesi halinde, Fondan kullandırılan kredinin bakiyesinin itfa planına uygun şekilde 
ödenmesi kaydıyla, sözkonusu devir, temlik, satış ve ihraç işlemine Müsteşarlıkça izin 
verilebilir." 

Madde 15- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23- Müsteşarlıkça teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple 
tesislerin ithaline (karayolu nakil vasıtaları hariç) proje bazında incelenerek izin 
verilebilir. Kullanılmış kormple tesislerin teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilmesi 
için, yatırımcıların; 

a) Kullanılmış komple tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını gösterir 
proforma fatura asılları, 

b) Komple tesisin bulunduğu ülkedeki yatırımcıların bağlı bulunduğu Ticaret 
ve/veya Sanayi Odasınca yatırımın bulunduğu ülkedeki hangi yatırımcıya ait olduğunu 
gösterir onaylı belge, 

c) Kullanılmış komple tesisin kuruluş yılı ile kalan ekonomik ömrü hakkında bilgi 
veya varsa belgeler 

ile birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Kullanılmış münferit makine ve teçhizat ithaline (karayolu nakil vasıtaları hariç); 
İthalat Rejimi Kararı eki Tebliğin eki listelerde yer alması ve azami 10 yaşında olmak 
kaydıyla İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde veya bu Karara uygun olarak Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından verilen özel izin belgelerine istinaden müsaade edilebilir. 
Müsteşarlıkça münferit makine ve teçhizat olarak değerlendirilen komple tesis talepleri 
ile kullanılmamış ancak model yılı eski olan makine ve teçhizat için de aynı hükümler 
uygulanır." 

Madde 16- Aynı Tebliğin 26 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"b) Altyapıyla ilgili ihale bedelinin Kalkınmada öncelikli Yörelerde 800 milyar TL. 
diğer yörelerde ise 1 trilyon 600 milyar TL.'nin üzerinde olması (bu değerler her yıl 
yeniden değerleme oranında artırılır ve daha önceki yıllardaki ihalenin müracaat tarihi 
itibarıyla kalan kısmı esas alınır)," 
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Madde 17- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanmamak ve uluslararası eşya 
taşımacılığı yapmak kaydıyla teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan ve en az 10 
birimden oluşan çekici ve/veya treylerlerin yenileme yatırımları ile yine,Katma, Değer 
Vergisi istisnasından yararlanmamak ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak üzere en 
az 10 birimden oluşan otobüs yatırımlarına teşvik belgesi düzenlenebilir." 

"Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanmamak ve komple yeni yatırımlarda 
en az yüz (100) birim, tevsi yatırımlarında ise en az elli (50) birimden oluşmak kaydıyla 
(asgari %50'sinin yerli olması şartı ile) kiralık otomobil yatırımlarına teşvik belgesi 
düzenlenebilir." 

Madde 18-Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin (b) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"b) Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımın tamamlama vizesi 
işlemleri, Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından görevlendirilecek yatırımın 
bulunduğu ildeki Valilikçe belirlenecek asgari iki personel ve yatırımcı tarafından tayin 
edilecek Yeminli Mali Müşavir ile birlikte müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili 
Valilikçe veya yatırımın bulunduğu yerdeki Ticaret ve Sanayi Odasınca (sadece Sanayi 
Odası bulunması halinde Sanayi Odası, gemi ve yat inşası ile tersane yatırımlarında 
Deniz Ticaret Odası) belirlenecek asgari iki personel ve yatırımcı tarafından tayin 
edilecek Yeminli Mali Müşavir ile birlikte müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili 
Ticaret ve Sanayi Odasınca yapılabilir. 

Müsteşarlık gerekli gördüğü takdirde yatırımın her aşamasında takip ve kontrol 
yapabilir. 

Müsteşarlık personeli haricinde yapılan ekspertiz işlemlerinde, tamamlama 
vizeleri, ekspertiz işlemini yapan ve raporunu düzenleyen merci (ilgili Valilik veya Oda) 
tarafından gerçekleşme değerleri ile birlikte doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilir. 
Ekspertiz işlemine esas olan rapor, teşvik belgesinin onaylı fotokopisi, ithal ve yerli 
makine ve teçhizat liste asılları, gerçekleşen değerler üzerinden yeni listeler, döviz ve 
kredi kullanım formunun aslı ile birlikte bir ay içerisinde Müsteşarlığa gönderilir. Fon 
Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri raporun ilgili 
merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesini müteakip Müsteşarlıkça yapılır. 

Ekspertiz işlemlerinin Müsteşarlıkça yapılması halinde, yatırım mahallinde 
ekspertiz yapmak üzere Müsteşarlıktan en az 2, en fazla 3 eksper görevlendirilir. 

1999 yılında bu Tebliğin yayımını müteakip yapılacak ekspertizlerde Müsteşarlık 
ile diğer Kamu kuruluşlarınca görevlendirilecek eksperlerin her birine ödenecek 
ekspertiz ücreti 25 milyon Türk Lirası (Valiliklerce yapılacak KDV desteği ile ilgili 
ekspertiz işleminde eksperlere aynı ücret ödenir.) olup, bu tutar her yıl yeniden 
değerleme nispetinde artırılarak uygulanır. Bu görevlendirmelerde yol ve ikamet giderleri 
de yatırımcı tarafından karşılanır." 

"e) Çekici ve/veya Treyler, Otobüs yatırımları ile Finansal Kiralama kuruluşlarınca 
gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri yatırım mahallinde ekspertiz 
işlemi yapılmadan Müsteşarlığa ibraz edilecek bilgi ve belgelere istinaden yapılır." 
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Madde 19- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü, fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"- 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanuna, 

- 7/11/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, 
- 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa, 
- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 
-19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununa, 
- 30/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, 
-10/6/1985 tarihlî ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa, 
- 8/9/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 
- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının 

Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 

- 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine 
Dair Kanuna, 

- 30/9/1993 tarihli ve 90 sayılı ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye, 

-16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı Özel Finans Kurumlarının Kurulması, 
Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usullere Dair Karara, 

ve benzeri mali mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden fiillerde bulundukları 
mahkeme kararları ile tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarca durumları Müsteşarlığa 
bildirilen yatırımcılara (adına teşvik belgesi düzenlenmiş firma tüzel kişiliği ile doğrudan 
veya dolaylı hisseye sahip ortakları veya iştirakleri dahil) Müsteşarlıkça yapılacak 
değerlendirme neticesinde süreli veya süresiz yeni teşvik belgesi verilmeyebilir. Ayrıca 
bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş bulunan teşvik belgeleri ile ilgili 
uygulamaya, belge kapsamına yeni ilave yapılmadan ve ilave destek unsurlarından 
istifade ettirilmeyecek şekilde devam edilir. Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra 
verilmiş bulunan teşvik belgeleri aykırı durumun tespiti halinde iptal edilebilir. 

Yukarıda belirtilen mali mevzuata aykırı davrandığına ilişkin inceleme başlatıldığı 
ilgili kurum ve kuruluşlarca Müsteşarlığa bildirilen yatırımcıların yeni teşvik belgesi 
ve/veya mevcut teşvik belgeleriyle ilgili müracaat konusu her türlü talepleri söz konusu 
inceleme sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmayarak işlemden kaldırılır." 

"Müsteşarlık, yukarıda belirtilen haller dışında milli menfaatlerin ve önceliklerin 
gerektirdiği durumlarda da aynı şekilde hareket etmeye yetkilidir." 

Madde 20- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 33- 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararından 
önceki Karar hükümlerine göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, 
teşvik belgesinin istinad ettiği Karar ile diğer ilgili Kararlarda belirtilen hükümler 
çerçevesinde devam olunur. 

Ancak, 98/10755 sayılı Karar'ın ihracat taahhüdü, yatırımların devir, temlik, satış 
ve ihracı, süre uzatımı, kullanılmış makine ve teçhizat ve tesis ithali ile KDV istisnasına 
ilişkin hükümleri daha önceki yıl Kararlarına istinaden düzenlenen belge kapsamı 
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yatırımlar için de uygulanır. Bunun dışında, 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Karararı 
lehe gelen bütün hükümleri yatırımcıların talep etmeleri halinde, sadece 26/12/1994 
tarihli ve 94/6411 sayılı Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatırımlar 
için uygulanabilir. 

Diğer taraftan, ithalde alınan fon oranları ile ilgili olarak lehe gelen değişiklikler 
daha önceki Kararlar uyarınca düzenlenmiş ve halen geçerli olan teşvik belgeleri 
kapsamında bulunan ithal edilmemiş yatırım mallarına da uygulanır. 

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar, ilgili olduğu yatırım 
teşvik belgesinin istinad ettiği Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Daha önceki yıl Kararlarına istinaden düzenlenen ve ihracat taahhüdü ihtiva eden 
teşvik belgelerinde öngörülen sözkonusu ihracat taahhüdünü yerine getiremeyen 
ve/veya süre uzatımı alamayan yatırımcıların 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı 
Karar'ın yürürlük süresi içerisinde müracaat etmeleri halinde ihracat taahhüt miktarı 
10.000 ABD Doları'na düşürülür. 10.000 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdünü 
gerçekleştirmiş olmaları halinde ise (teşvik belgesi iptal edilen ve cezai müeyyidesi fiilen 
tahsil edilenler hariç) taahhüt hesapları bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen mal ve 
hizmet ihracına ilişkin kriterler dikkate alınarak kapatılabilir. 

Bu Tebliğin istinad ettiği Karar ve daha önceki Kararlarda yer alan destek 
unsurlarının uygulanmasında ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Vergi Kanunlarına 
ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis 
edilir." 

Madde 21- Aynı Tebliğin eki (Ek-2) ve (Ek-3) ekteki şekilde değiştirilmiş ve (Ek-4) 
ile (Ek-5) ilave edilmiştir. 

Madde 22- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 
maddeler ilave edilmiştir. 

"Ek Madde 1- Gelişmiş yörelerdeki mevcut yatırımın Gelişmiş Yörelerin Organize 
Sanayi Bölgelerine, Normal Yörelere veya Kalkınmada Öncelikli Yörelere; Normal 
Yörelerdeki mevcut yatırımın Normal Yörelerin Organize Sanayi Bölgelerine ve 
Kalkınmada öncelikli Yörelere; Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki yatırımın Kalkınmada 
öncelikli Yörelerin Organize Sanayi Bölgelerine naklinin talep edilmesi halinde; yeni 
yatırım yerine nakledilecek mevcut yatırımları ile ilave yatırımlarına ilişkin arazi-arsa, 
bina-inşaat ve/veya makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları için teşvik belgesi 
düzenlenerek yatırımlar destek unsurlarından yararlandırılabilir. 

Yukarıda sayılan yörelerin kendi içindeki nakil taleplerinde ise; mevcut tesisin 
kiralık iş yerinden yatırımcının yeni yapılacak kendi yatırım yerine (finansal kiralama 
aracılığıyla yapılacak yatırımlar hariç) taşınması veya ilgili Bakanlık veya Devlet 
Kuruluşunca zorunlu olarak yeri değiştirilen ya da ilgili merciiden alınacak yazıya 
istinaden alt yapı yetersizliği nedeniyle nakli gereken tesislerin yeni yatırım yerine 
taşınması durumunda da aynı esaslar çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenerek 
yatırımlar destek unsurlarından yararlandırılabilir. 
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Ayrıca, gelişmiş yörelerdeki mevcut yatırımın Kalkınmada öncelikli Yörelere nakli 
halinde, 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Karar'ın 5 inci maddesi kapsamında aynı 
mahalde yeni yatırım yapma hakkından istifade etmemek kaydıyla, yeni yatırım yerinde 
yapılacak arsa alımı, bina- inşaat harcamaları ile diğer yatırım harcamaları ve/veya ilave 
makine ve teçhizat için Kararda öngörülen asgari yatırım tutarının üzerinde olmak 
şartıyla yatırım teşvik belgesi düzenlenerek destek unsurlarından yararlandırılabilir." 

"Ek Madde 2- Teşvik belgesi, eki ithal veya yerli makine ve teçhizat listesi ile 
Döviz ve Kredi Kullanım Formu'ndan herhangi birinin zayi olması nedeniyle yatırımcı 
tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, teşvik belgesinde yazılı sabit 
yatırım tutarının % 0.2'si oranındaki meblağ Fon'a yatırılır. Bu meblağ, her bir belge 
itibariyle 80 milyon Türk Lirasını geçemez." 

"Ek Madde 3- Proje yapmak, şirket kurmak, arsa almak, yatırıma başlama 
sayılmaz. Yatırıma başlandığının kabul edilebilmesi için yatırımın büyüklüğü ve termini 
ile uyumlu olarak su ve elektrik temin etme, arsa düzenleme ve inşaat yapma, akreditif 
açma gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması gerekir. 

Destek uygulamalarında, verilen ek süreler dahil belge geçerlilik süresi orjinal 
süre olarak kabul edilir." 

"Ek Madde 4- Muhtelif yatırımları gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin her 
birinde şirket sermayesinin % 50'sinden fazla hisseye sahip olan gerçek veya tüzel 
kişilerin, yatırım teşvik belgeli yatırımlarında kullanılmak üzere tahsis edilen yatırım 
kredilerinin; belgeler arasında bir yılı geçmeyecek şekilde, hangi firma ve teşvik belgesi 
kapsamında kullanılacağı ve kredi tutan da belirtilmek suretiyle bir defaya mahsus 
olmak üzere aktarılabilmesi Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu şekilde kredi aktarımları 
teşvik belgesine dercedilir. Verilen süre sonunda kredinin, krediyi alan şirkete geri 
dönüşü Müsteşarlığa tevsik edilir. 

Müsteşarlıkça, teşvik belgesi üzerinde yapılan değişiklikler dahil, teşvik 
belgesinde öngörülen şartlar aynen yerine getirilmek kaydıyla, yatırımını termin 
programına uygun olarak gerçekleştiren yatırımcılar hakkında, kredi kullanım safhasında 
yapmış oldukları kaynak aktarımları dolayısıyla müeyyide uygulanmaz. Aksi takdirde 
kredi teşvik belgesi kapsamından çıkartılarak krediye sağlanan istisna ve muafiyetler 
6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme cezası ile birlikte geri alınır." 

Madde 23- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Geçici Madde 1- Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenmiş ve Kaynak 
Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve 
Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmeyen teşvik belgelerinden, yatırım süresi sona ermiş 
olmakla birlikte tamamlama vizesi yapılmamış veya Müsteşarlık kayıtlarına göre hiç 
işlem görmemiş olanlar firma talebi olmaksızın, yatırım süresi devan, etmekle birlikte 
mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılması istenenler firma talebine istinaden, 
Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilen yatırımın bulunduğu il Valiliğince veya 
Ticaret ve Sanayi Odasınca (sadece Sanayi Odası bulunması halinde Sanayi Odası, 
gemi ve yat inşası ile tersane yatırımlarında Deniz Ticaret Odası) düzenlenmiş veya en 
az 2 en fazla 3 eksper tarafından düzenlenecek ekspertiz raporlarına istinaden teşvik 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 22 



23 Haziran 1999 - Say ı : 23734 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 47 

belgesi konusu yatırımın bütünlüğü ile belge şart ve karakteristik değerlerine 
bakılmaksızın gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizeleri yapılır. Ekspertiz 
işlemini yapan ve raporunu düzenleyen merci tarafından tamamlama vizeleri doğrudan 
gerçekleşme değerleri ile birlikte teşvik belgeleri üzerine dercedilir. Ekspertiz işlemine 
esas olan rapor, teşvik belgesinin onaylı fotokopisi, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste 
asılları, gerçekleşen değerler üzerinden yeni listeler, döviz ve kredi kullanım formunun 
aslı ile birlikte bir ay içerisinde Müsteşarlığa gönderilir. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine ilişkin tamamlama 
vizesi talepleri 31/12/1999 tarihine kadar Müsteşarlığa yapılır. Bu taleplere istinaden 
ekspertiz işlemleri Müsteşarlıkça veya Müsteşarlığın uygun göreceği bankalar veya 
yukarıdaki fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir. Görevlendirilen 
kuruluşların yetkililerince düzenlenecek ekspertiz raporuna istinaden tamamlama 
vizeleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde Müsteşarlıkça neticelendirilir. 

Gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesindeki ihracat 
taahhüdünün süresi içerisinde kısmen veya tamamen yerine getirilememesi halinde, 
yerine getirilemeyen kısma isabet eden vergi, resim ve harçlar; belgede kayıtlı oran 
üzerinden kullanılan özkaynağa tekabül eden kredi miktarının aşılması halinde ise, 
aşılan miktara tekabül eden vergi, resim ve harçlar 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. 

Bu şekilde işlem yapılan belgeler konusu yatırımların bakiye kısımları için talep 
edilmesi halinde, sektörün durumu da dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümleri 
çerçevesinde yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. 

26/12/1994 tarihli ve 94/6411 sayılı Karar'a istinaden düzenlenen, henüz yatırıma 
başlanamamış ve herhangi bir nedenle iptal edilmemiş teşvik belgelerine 23/2/1998 
tarihli ve 98/10755 sayılı Karar" ın yürürlük süresi içerisinde müracaat edilmesi halinde 
bu Tebliğin süre uzatımına ilişkin hükümleri çerçevesinde veya yatırımın başlamış 
olması halinde proje bazında sektörel kısıtlamalar da gözönüne alınarak ek süre 
verilebilir. 

' Müsteşarlıkça veya görevlendirilen kurumlarca yatırım yeri tespit edilemeyen 
veya süre uzatımı alamayan teşvik belgeleri ise Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle 
iptal edilmiş sayılırlar.'' 

Madde 24- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin (c) bendinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bu belgelerle ilgili olarak 31/12/1999 tarihine kadar tamamlama vizesi işlemleri 
için Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunludur. Bu tür yatırım teşvik belgelerinin fiziki 
gerçekleşme durumuna bakılmaksızın tamamlama vizeleri yapılır. Aksi taktirde teşvik 
belgeleri iptal edilerek yararlanılan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde geri alınır. Olağanüstü Hal 
Bölgesi ve mücavir alanına dahil Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, 
Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva 
eden ve 1/1/1995 tarihinden sonraki bir tarihe kadar ekspertiz işlemi yapamadan süre 
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almış olan teşvik belgelerine bu tarihten sonra yapılmış harcamalar için de prim ödemesi 
yapılır. Ancak, 31/12/1996 tarihinden sonraki harcamalar primden yararlanamaz.* 

Madde 25- Aynı Tebliğin geçici 3 Oncü maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki geçici maddeler ilave edilmiştir: 

'Geç ic i Madde 4- Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ve Fon Kaynaklı Krediyi 
birlikte ihtiva eden turizm yatırımlarının teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi 
talepleri, Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmelerine bakılmaksızın, mevcut gerçekleşme 
durumu dikkate alınarak Müsteşarlıkça neticelendirilir. Bu yatırımlardan gerçekleşen 
haliyle faaliyette bulunabilecek olanların ilgili mevzuatta belirtilen asgari limitlerin yerine 
getirilmiş olması şartıyla tamamlama vizesi yapılabilir. Bu Tebliğin Geçici 3 üncü 
maddesi çerçevesinde kredilendirilen Turizm yatırımlarının ise belirtilen sürede 
tamamlanmaları esastır. Bu madde kapsamında değerlendirilen ve kredi tahsisi uygun 
görülen yarım kalmış turizm yatırımlarına ilişkin süre uzatımlarında Geçici 2 nci 
maddedeki kısıtlamalara bağlı kalınmaz." 

"Geçici Madde 5- Teşvik belgesi kapsamında yapılmış bulunan üretim tesisleri 
ve bu tesislere ilişkin gayrimenkullerin Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapan 
25/5/1995 tarihli ve 4108 sayılı Kanun'a göre kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni 
sermaye olarak konulmak üzere devri Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu durumda, yatırım 
teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması kaydıyla, destek unsurları geri alınmaz. 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredinin ise itfa 
planlarında belirtilen vade sonuna kadar ödenmesine devam edilir. 4108 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak şirketin 5 milyon ABD Doları karşılığı 
Türk Lirasını aşan yatırımları için; Tebliğin 7 nci maddesindeki hükümler saklı kalmak 
kaydıyla yöre farkı gözetilmeksizin sektörün mevcut durumu da dikkate alınarak teşvik 
belgesi düzenlenir." 

"Geçici Madde 6- 22/07/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun Geçici 50 nci 
maddesi çerçevesinde, 01/01/1999 tarihinden önce teşvik belgesine bağlanan yatırım 
harcamalarına Kurumlar Vergisi Kanununun bu Kanunla kaldırılan mükerrer 8 inci 
maddesi hükmü (Finansman Fonu); 01/01/1999 tarihinden itibaren yatırım, teşvik 
belgesine bağlanmış yatırım harcamalarına ise söz konusu maddenin bu Kanunla 
değişik hükmü uygulanır." 

"Geçici Madde 7- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılan yatırımlar ile 4/6/1985 
tarihli ve 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü gereği bu yörelerde uygulanan 
destek unsurlarından istifade ettirilen yatırımlar için düzenlenmiş ve halen geçerli olan; 

- KDV+10 puan oranında KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden, 

- 1/8/1998 tarihinden önce onaylanmış yedi makine ve teçhizat listesinde yer 
alan, 
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-1/871998 tarihinden itibaren satın alınması sebebiyle KDV desteğinden 
yararlanamayarak istisnadan yararlanan 

teşvik belgeleri (K08İ teşvik belgeleri dahil) kapsamındaki makine ve teçhizata, 
bu makine ve teçhizatın KDVsiz fatura bedelinin %10'u oranında, Fon'un imkanları 
çerçevesinde destek sağlanır. 

Bu yörelerde uluslararası ihale sonucunda yapılan teşvik belgeli yatırımlarda, 
ihalenin Türkiye'de yerleşik firmalarda kalması halinde yatırımcı firma yerine, ihaleyi 
kazanan firmalar için de aynı uygulama yapılır. KDV desteği uygulaması ilgili mevzuat 
uyarınca yapılır. 

Diğer taraftan, gemi ve yat inşa yatırımları için düzenlenmiş ve sabit yatırım tutarı 
üzerinden KDV desteği veya teşvik primi öngörülmüş bulunan teşvik belgelerine ilişkin 
destek uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir. 

KDV desteği ile ilgili uygulama yatırımcının tercihi doğrultusunda, uygulamayı 
yapacak merciin Müsteşarlıkça yerli makine ve teçhizat listesi üzerine kaydedilmesini 
müteakip yatırımın bulunduğu il Valiliği veya Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılır." 

Madde 26-Bu Tebliğin, 

a) 10 uncu maddenin bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlara ilişkin hükümleri ile 
20 ve 23 üncü maddeleri 25/3/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 3, 7 ve 8 inci maddeleri 1/8/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde, 

c) 24 üncü madde ile eklenen geçici 6 nci madde 1/1/1999 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 5 ve 6 nci maddeleri ile 10 uncu maddenin bölgesel gelişmeye yönelik 
yatırımlar hariç diğer hükümleri 5/3/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

e) 1 inci maddesinin (0, (h), (i), (k) ve (I) fıkraları dışında kalan hükümleri ile 14, 
23, 22 nci madde ile eklenen ek 2 nci maddesi, 24 üncü madde ile eklenen geçici 4, 5 
ve 7 nci maddeleri 25/4/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

f) Diğer hükümleri yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Madde 27- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet 
Bakanı yürütür. 
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Yurt i ç i n d e n Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi 

EK - 2 

Adı, Soyadı (Unvanı) 
Adresi 
Verg i Da i res i 
Verg i K im l ik No 
Y T B Tarih ve Sayısı 

Sıra 
No Adı ve Özelliği 

Miktan 
(Adet) 

Fiyatı 
(TL.) 

Tutan 
(KDV Hariç) 

K D V İst 
Kaps.(X) 

Satın Alınanlann 
Fatura Tarih/Sayısı 

İstisnadan Yararlananlar 
İçin Satıcının Onayı 

1 

2 

3 

4 

T O P L A M 

NOT : İşbu l iste üç nüsha olarak düzenlenecektir. 

F i rma Unvanı 
Şirketi Temsi l ve İlzama 
Yetki l i Kişilerin imza lan 
Kaşe ve Pu l 



Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi 
EK-2 

Adı, Soyadı (Unvanı) 
Adresi 
Vergi Dairesi 
Vergi Kimlik No 
YTB Tarih ve Sayısı 

Sıra 
No Adı ve Özelliği 

Miktan 
(Adet) 

Birim Fiyatı 
(Orjinal Döviz) 

Toplam Tutan 
( F O B « 

Toplam Tutan 
(CİF TL) 

KDV İs t 
Kap.ise (X) 

Gümrük Bay. 
Tarih/Sayısı 

İstisnadan Yararlananlar 
İçin Gümrük İdaresi 

Onayı 

1 

2 

3 
• 

4 

• 

T O P L A M 

Firma unvanı 
şirket) Temsil vs İlzama 
Yetkili Kişilerin İmzalan 
Kase ve Pul 

* NOT : İşbu liste ü ç nüsha olarak düzenlenecekt ir . 
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EK-3 

TAAHHÜTNAME 

HAZİNE MÜSTESARLIĞI'NA 

Temin edilecek Orta ve Uzun Vadeli Yatırım Kredisine 3.12.1988 tarih ve 3505 
sayılı Kanun hükümlerine göre Vergi, Resim ve Harç İstisnası uygulaması için 
Müsteşarlıkça yatırımla ilgili olarak öngörülecek ihracat taahhüdümüzü yerine 
getireceğimizi, taahhüdün belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde 
alınan kredilerin projede öngörülen yatırımda kullanılmaması ve taahhüdün yerine 
getirilmemesi hallerinde normal orta ve uzun vadeli kredilere uygulanan faiz, komisyon 
vesair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi, 
diğer vergi ve harçlar ile istisnadan yararlanılan diğer harçları hiçbir kovuşturmaya lüzum 
kalmaksızın 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme faizi ile birlikte ödeyeceğimizi beyan ve 
taahhüt ederiz. 

Firmayı Temsil ve İlzama 
Yetkili Kişilerin İmzaları 

Kaşe ve Pul 

EKLER 
EK-1 İmza Sirküleri 
EK-2 Yönetim Kurulu Kararı 
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E K - 4 

TAAHHÜTNAME 

HAZİNE MÜSTESARLIĞI'NA ' 

23.2.1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Kararın 10 uncu maddesi ile 99/1 sayılı 
Tebliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı bir fiilden dolayı Şahsım/Şirketim 
hakkında herhangi bir mahkeme kararının bulunmadığını, adıma düzenlenecek Yatırım 
Teşvik Belgesi,ile ilgili her türlü yükümlülük sona erinceye kadar da aksinin tespit 
edilmesi halinde belge kapsamında yararlandırılan bütün destekleri defaten geri 
ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim. 

Firmayı Temsil ve İmzaları 
Yetkili Kişilerin İmzaları 

Kaşe ve Pul 

E K L E R : 
EK-1 İmza Sirküleri 
EK-2 Yönetim Kurulu Kararı 

NOT : Tebliğin 3 üncü maddesinin (I) fıkrası ile ilgili taahhütname örneği 
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EK -5 

YATIRIM TAKİP F O R M U 

Firma Adı ve Adresi 
Teşvik Belgesi Tarihi No 

Yatırıma Başlanılmasından 
Formun Tanzim Edildiği 
Tarihe Kadar Yapılan 
Harcama (TL.) 

Formun Tanzim Edildiği 
Tarihten İtibaren Yapılacak 
Harcama (TL.) 

A - H A R C A M A L A R 

I. Etüd ve Proje Giderleri 
II. Arsa Alımı ( M2) 
III. İnşaat Durumu 

a) Ana Fabrika Binası 
b) Diğer Binalar 
c) AK Yapı Tesisleri 

i- Elektrik 
ii- Su 
İii- Diğerleri 

IV. Makine ve Teçhizat Durumu 
a) İthal 
b) Yerli 

V. Diğer Yatırım Harcamaları 
(Montaj iç ve dış navlun, sigorta v.s.) 

VI. Gümrük Vergi ve Resimleri 

VII. İşletme Sermayesi 

T O P L A M YATIRIM (TL.) 
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Yatırıma Başlanılmasından Formun Tanzim Edildiği 
Formun Tanzim Edildiği Tarihten İtibaren Temin 
Tarihe Kadar Temin Edilen Edilecek Kaynaklar (TL.) 
Kaynaklar (TL.) 

B - YATIRIM FİNANSMAN K A Y N A K L A R I 

I. özkaynaklar 
a) Sermaye Artışı 
b) Şirket Fonları 

II. Kredi Temini 
a) Fon Kaynaklı Kredi 
b) İç Kredi 
c) Döviz Kredisi 
d) Dış Kredi 
e) İşletme Kredisi 

III. Gümrük Muafiyeti 

T O P L A M FİNANSMAN (TL.) 

ORTAKLAR Hisse Oranı (%) Kayıtlı Sermaye (TL.) Ödenmiş 
Sermaye (TL.) 

1- Yabancı Ortaklar 
(Yabancı Sermayeli 
Firmalar İçin) 

2- Yerli Ortaklar (Toplam) 

TOPLAM : 

D- SERMAYE ARTIŞI (Teşvik Belgesinde öngörülen) Yıllar İtibariyle 
ödenen 

199 199. 

Yerli Ortak Yabancı ortak 
($) (TL.) 

Yerli Ortak Yabancı Ortak 
($) (TL.) 
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Artırılan Sermayenin Ödenme Şekli 

Ayni 
Nakdi 
Birikmiş Karların Sermaye Kalbi 
Dövize Çev.Mevduat Hesaplarından 
Garantisiz Ticari Borçlardan 
Yeniden Değerlendirme Fonundan 
Sabit Kıymetlerin Satışından 
Bloke Paralardan Deblokaj 
Diğerleri (Açıklayınız) 

T O P L A M 

NOT : Ödenen sermayenin $ karşılığının tesbitinde; nakdi ödeme döviz alım belgesi, 
ayni sermaye için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün ilgili gümrük idaresine 
yazdığı ithal müsaadesi yazısının tarihi, DCM ve Garantisiz Ticari Borçlar için Merkez 
Ban kası'nın uyguladığı kur, diğerleri çin sermaye hesabına geçirildiği gün kur uygulanır. 
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T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla i lgi l i müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 E k i m 1920 
23 Haziran 1999 

ÇARŞAMBA 
S a y ı : 23734 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

ELEKTRONİK NAKIŞ MAKİNASI, GEOTEKSTİL V E İLAÇ SATIN A L I N A C A K T I R 
Hava Lojistik Komutanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

ETİMESGUT/ANKARA 
1 - Hv.Loj.K.lığı Sat.Al.Kom.Bşk.lığı tarafından aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli 

yazılı Malzemeler/Hizmet 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36 nci maddesine göre Kapalı Teklif 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Yapdacak ihaleye, ilişkin şartnameleri ve teknik özellikler/Evsaf ve şartlan kapsayan 
dosyalar Hv.Loj.K.lığı Sat.Al.Kom.Bşk.lığından ücretsiz görülebilir/incelenebilir veya ücreti kar
şılığında satın alınabilir. 

3 - Komisyon uygun bedel tesbitinde ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
4 - İstekliler 2886 sayılı Kanunun 5 ve 37 nci maddelerinde belirtilen; 
a - Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası belgesi (99 yılı tarihli) 
b - İkametgah ilmühaberi (99 yılı tarihli) 
c - İmza Sirküleri (99 yılı tarihli) 
d - Vekil ise vekaletname vekil edenin ve edilenin imza sirküleri (99 yılı tarihli) 
e - Geçici Teminat (İlanda belirtilen tutar) 
f - Dosya muhteviyatı şartnamede belirtilen belgeler (isteniyor ise) 
g - Satın alınacak malzeme/hizmet firmanın iştigal konusuna girdiğine dair belge veya Ti

caret Sicil Gazetesi'nin noter tasdikli fotokopisi. 
h - Yukanda belirtilen belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 
5 - İhaleye katılmak isteyenler yukanda belirtilen belgeleri ve Sat.Al.Kom.Bşk.lığı du

yuru panosunda belirtilen şekilde hazırlayacaklan teklif mektubunu idari şartnamede tarif edildi
ği şekilde hazırladıktan zarfı Satın Alma Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 

6 - Teklif mektupları Satın Alma Komisyon Başkanlığınca en geç aşağıda belirtilen iha
le saatine kadar kabul edilecektir. 

7 - Postadaki vaki gecikmeler ile telgraf veya fax ile yapılacak müracaatlar kabul edil
mez. 

8 - Hava Lojistik Komutanlığı Sat.Al.Kom.Başkanhğı 3.HİBM.Komutanlığı Etimes
gut/Ankara adresindedir. 
S/ Tahmini Bed. Geç. Tem. İhalenin 
N Cinsi Miktarı (TL.) (TL. ) Günü/Saati 
1. Nakış Makinası Elektronik L-1209 1 Adet 42.500.000.000 1.275.000.000 7/7/1999 

10.00 

2. Geotekstil Alımı 2 Kalem 39.195.000.000 1.175.850.000 7/7/1999 
10.20 

73 Kalem 19.999.506.000 Dosya Muhtevi- 7/7/1999 
yatında Belirtil- 10.40 
mistir. 

15722/1-1 
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O R M A N EMVALLERİ S A T I L A C A K T I R 

Dirgine Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden 
Bölge Müdürlüğü : Zonguldak 
İşlelme Müdürlüğü : Dirgine Satış Tarihi: 5/7/1999 

% 3 

Deposu 
Muhtelif 

Par. M i k t a r ı Muh.Bedeli Geç.Tem. 
Cinsi ve Kalitesi A d , Adet M3.Dm3. (TL.) (TL.) 
3.S.NB.Kl.Kaym Tom. 4 158 64.528 25.000.000 49.000.000 
3.S.NB.İk.Kayın Tom. 11 883 162.209 21.000.000 103.000.000 
3.S.KB.Kl.Kayın Tom. 16 774 217.178 22.000.000 .139.000.000 
3.S.KB.İk.Kaym Tom. 10 873 95.548 18.000.000 52.000.000 
3.S.NB.Kl.Meşe Tomruk 19 940 329.408 29.000.000 287.000.000 
3.S.NB.İk.Meşe Tomruk 6 387 92.212 25.000.000 70.000.000 
3.S.KB.Kl.Meşe Tomruk 2 87 23.605 26.000.000 19.000.000 
3.S.KB.İk.Meşe Tomruk 2 124 21.861 23.000.000 16.000.000 
3.S.NB.Gürgen Tomruk 1 68 19.063 13.000.000 8.000.000 
3.S.NB.Kızılağaç Tom. 1 79 17.569 12.000.000 7.000.000 
3.S.KB.Kızılağaç Tom. 2 183 28.453 10.000.000 9.000.000 
3.S.NB.KayacıkTom. 4 61 12.875 12.000.000 5.000.000 
3.S.KB.Kayacık Tomruk 1 21 3.790 15.000.000 2.000.000 
2.S.Kaym Maden Direk 2 591 45.180 14.000.000 19.000.000 
Çınar Yuv.Sanayi 2 1052 39.941 10.000.000 12.000.000 
Kızılağaç Yuv.Sanayi 1 507 23.164 10.000.000 7.000.000 
2.S.NB.Çk.Tomruk Krs. 8 180 113.060 40.000.000 155.000.000 
2.S.KB.Çk.Tomruk Krs. 1 5 5.000 45.000.000 7.000.000 
3.S.NB.KI.Çk.Tomruk 97 4307 1747.648 28.000.000 1.472.000.000 
İ.S.NB.İk.Çk.Tomruk 19 1675 322.143 24.500.000 237.000.000 
3.S.KB.Kl.Çk.Tomruk 10 847 167 .T 08 23.000.000 116.000.000 
3.S.KB.İk.Çk.Tomruk 16 2002 209.5R8 19.000.000 126.000.000 
3.S.NB.Îk.GöknarTomruk 4 512 88.254 22.500.000 60.000.000 
3.S.KB.Kl.GöknarTom. 1 75 15.000 24.000 000 11.000.000 
j .S.KB.lk.Goknar Tom. 1 80 10.000 20.000.000 6.000.000 
2.S.Kl,Çk.Maden Direk 1 74 6.854 20.500.000 5.000.000 
2S.İk.Çk.Maden Direk 1 2^4 14.126 20.000.000 9.000.0UO 
Çk.Yuv.Sanayi 3 1494 6.1346 13.000.000 30.000.000 

246 18273 • 3958.71! M3 1.566.000.000 
0 Ster 

1 - İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı bulunan 
246 parti muhteviyatı orman emvallerinden ibrelilerde tutar bedelinin % 50's> ve vergi fon ve re
simlen peşin, bakiyesi için aylık % 2 vade faizli 3 ay vadeli, yapraklılarda ise tutar bedelinin 
% 40'ı peşin bakiyesi için aylık % 2 vade faizli 6 ay vadeli olarak açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Açıkartırmalı satış 5/7/1999 Pazartesi günü saat 15.00'de Dirgine-Yazıcık Köyünde 
bulunan İşletmemizin satış salonunda yapılacaktır. 

3 - Açık artırmaya iştirak edeceklerin son sene (1999) vizesi yapılmış kapasite belgesi
ni, ticaret ve sanayi odası belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye iştirak edeceklerin yet
kili olduklarına dair yetki belgeleri ve noter tasdikli vekaletnameleri ile kanuni ikametgahlarını 
gösterir belgeleri İşletmemizin satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekir. 
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4 - 905-1081 arası partiler adet ve hacmen kesin olmayıp, % 30 eksik veya fazla olabi
lir. Kesin adet ve miktarları ihale gününde belli olacağından satış bu kesin adet ve miktar üzerin
den yapılacaktır. 

5 - Bu satışa ait ilan ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak 
Orman Bölge Müdürlüğü ve mücavir Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte % 3 geçici teminatlarını en geç saat 15.00'e kadar 
yatırarak İşletmemizin satış komisyonuna müracaadan ilan olunur. 

Tel No : (0372) 5874002 
Fax No : (0372) 5874163 
Banka Hesap No: T . C Ziraat Ban. 

30423/224030-1 15564/1-1 

dan 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
M S B Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığın-

1 - K.K.K.hğı, Gata K.lığı ve 901 Hv.Arç.Ana Dp.Fb.K.lığı ihtiyacı için; 
2 - Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli, geçici teminatları yazılı (ÜÇ) Adet dosyanın 

ihalesi (2886/36) Madde Kapalı Teklif usulü ile hizalarındaki gün ve saatlerde komisyon ihale sa
lonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Ank.İst. İç Ted.Blg.Bşk.lığında gö
rülebilir. İsteklilerin yasal belgelerle hazırlayacaktan teklif mektuplarını ihale saatine kadar ko
misyon başkanlığına vermeleri gerekir. Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 

NOT : İHALEYE K A T I L A C A K L A R D A A R A N A C A K B E L G E L E R , 
1. Kanuni ikametgahı olması. 
2. Tebligat için adres göstermesi. 
3. Ticaret ve sanayi odası belgesi vermesi. 
4. İmza sirküleri vermesi. 
5. Vekaleten katılmıyorsa vekaletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri. 
6. Geçici teminat vermesi. 
7. Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi. 
8. Tüzel kişi olması halinde sermaye paylannı gösterir ticaret sicil gazetesi veya noter tas-

dikli sureti. Tah.Tutan Geç.Teminatı İhale 
Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Gün ve Saati 
1. C N C Silindirik Taşlama Tezgahı 1 Ad . 160.000.000.000 4.800.000.000 6 Temmuz 1999 1. C N C Silindirik Taşlama Tezgahı 

Saat: 14.00 
2. Hidrolik Bum (Kaldıraç Setti) 1 Ad. 78.000.000.000 2.340.000.000 6 Temmuz 1999 2. Hidrolik Bum (Kaldıraç Setti) 

Saat: 14.30 
3. C N C Freze Tezgahı 1 Ad . 64.000.000.000 1.920.000.000 6 Temmuz 1999 

Saat: 15.00 _ • 15557/1-1 
H U R D A M A L Z E M E L E R SATILACAKTIR 

TED AŞ Yozgat Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz açık anbar sahasında bulunan muhtelif cins ve miktardaki hurda malze

meler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satışı yapılacaktır. 
Sıra 
No Malzemenin Cinsi Miktan 

G.Teminatı 
. (TL.) 

01 Alüminyum (AL+Çelik) 4.000 kg. 75.000.000 
02 Hurda Demir 15.000 kg. 30.000.000 
03 Hurda Pano 15 Adet 5.000.000 

2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
ŞARTNAMELER: 
TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessesesi Erdoğan Akdağ Mah. Tel: 0 (354) 212 54 99 Yoz

gat adresinden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 8/7/1999 günü saat 12.00'ye kadar aynı adreste bulunan muhaberat 

servisine verilmelidir. Teklifler aynı gün saat 14.00 alenen açılacaktır. 
4 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15563/1-1 
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İLAÇ SATIN ALİNACAKTİR 
Kadirli Devlet Hastanesinden: 
Hastanemiz ihtiyacı olan 104 kalem ilaç Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği

nin 29/a maddesi gereğince satın alınacaktır. İhale aşağıda belirtilen gün ve saatlerde satın alma 
odasında ihale yapıp yapmamakta serbesttir. 

İHALEYE GİRECEKLER İÇİN GEREKLİ B E L G E L E R 
1 - Ticaret ve Sanayi Odası 1999 vizeli 
2 - 1999 yılına ait imza sirküsü 
3 - Kanuni ikametgah belgesi 
4 - Tüzel Kişiler ortaklık belgesi 
5 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi 
6 - İhaleye konulan malzemeler kalem kalem verilecektir. İhaleye katılan firmalar ihale 

bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat yatırılacaktır. 

Muh. Bedeli 
Cinsi Miktarı (TL.) Gün/Saati 
İlaç 104 Kalem 66.985.415.255 5/7/1999 - 10.00'da 

% 3 Geçici 
Birim Fiyatı Teminat 

Malzememin Adı Miktarı (TL.) (TL.) 
Amirophyiline ethylerediamine Amp. 600 Adet 245.326 4.415.868 
Adrenalin Amp. 1/2 100 " 75.096 225.288 
Biperidene lactaıe 5 mg/ml 100 " 158.607 475.821 
Albumin (Humon) % 5 10 " 33.285.000 9.985.500 
Albumin (Humon) % 20 50 ml 100 " 39.529.461 118.588.383 
Lidocaine Pomad % 5 gr 300 " 333.799 3.004.191 
Lidocaine HCI Amp. % 10 100 " 89.468 268.404 
Lidocaine HCI Amp. % 2 100 " 85.370 256.110 
Atropine Siilfate Amp. 1/2 1000 " 83.074 2.492.220 
Atropine Sülfate Amp. 1/4 100 " 80.383 241.149 
Phenixamine hydrogen malcate Amp. 1250 " 120.883 4.533.113 
B.Koplex Vitamin Amp. 2000 " 123.393 7.403.580 
B.Kom!ex Vitamin +C Drs 50 Kutu 421.797 632.696 
Dexpanthenol Amp. ' 750 Adet 121.163 2.726.168 
Dexpanthenol Pomad. 300 " 529.402 4.764.618 
Sodium Bicarbonat % 8.4 Amp. 100 " 133.143 399.129 
Glyceryl Guaiacolate Şurup 200 " 967.174 5.803.044 
Hyoscine - N - Butylbromide Amp. 1000 " 163.551 4.906.530 
Calcium Glyuconatlevulinat 100 " 146.450 439.350 
Prilocine HCI Amp. % 3 100 " 330.562 991.686 
Anticaine HCI Flk 50 ml 200 " 2.364.927 14.189.562 
Parnaparin Sodium 40 mg (4250 İ.V.) 250 " . 3.795.652 28.467.390 
Parnaparin Sodium 30 mg (3200 İ.V.) 200 " 2.882.608 17.295.648 
Diazepam Amp. 2000 " 117.987 7.079.220 
Isoflurane Solisyon 100 ml 200 " 35.502.666 213.015.996 
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% 3 Geçici 
Birim Fiyatı Teminat 

Malzememin Adı Miktan (TL.) (TL.) 

Nitroftırazore Pomad % 0,2 300 Adet 547.510 4.927.590 
Dopamine HCI 50 mg 200 " 565.030 3.390.180 
Gentamycine Siilfate 20 mg 100 " 109.392 328.176 

Etomidate Amp. mg./ml 100 " 714.652 2.143.956 

Verapami 1 HCI Amp. 100 " 94.095 282.285 

Articaine HCI Amp. (Sade) 3000 " 237.539 21.378.510 

Chloramp hemücol Flk 1 gr. 1000 " 593.193 17.795.790 

Erythropoitein 2000 l.Ü. Flk. 210 " 11.813.333 74.425.998 

Erythropoitein 4000 İ. Ü. Flk. 300 " 28.936.956 260.432.604 

Chlorpomazine Amp. 300 " 201.202 1.810.818 

Furosemide Amp. 2000 " 76.661 4.599.660 

Suceinylcholine ChJoride Amp. % 2 800 " 261.123 6.266.952 

Sorbito (Lavman) 1000 " 609.109 18.273.270 

Heparid Sodium Flk 100 " 1.192.141 3.576.423 
Magnesium Sulfate Amp. % 15 100 " 159.084 477.252 

Metoclopramide HCI Amp. 1000 " 149.222 4.476.660 

Methylergobasine (Malette) Amp. 2000 " 130.138 7.808.280 

Calsiyum Carbonate Çiğneme Tableti 60 Kutu 364.811 656.659 

Calcium Carbonate Süspansiyon 150 Adet 854.420 3.844.890 

Carbon ligni-feulle sennae tablet 300 " 12.003 108.027 

Neostiğmin Methyl Sülfate Amp. 2000 " 76.195 4.571.700 

Dipyrone Amp. 5000 " 410.757 61.615.550 

Vecuronium bromide Amp. 4 mg 1500 " 1.030.196 46.358.820 

Protein Karbonhidrat lipid Aminoasid Vit. 200 " 

Piracetam Amp. 250 " 1.610.040 12.075.300 

Dexamethasone Sodium Phosphade Amp. 2000 " 308.058 18.483.480 

Methylprednisolone L 40 Mg. 1000 " 799.949 23.998.470 

Oxytocin Amp. 5000 " 211.663 31.749.450 

Potasyum Chlorure Amp. 50 " 147.462 221.193 

Vitamin C Amp. 1500 " 138.261 6.221.745 

Rifamycin S.V. Amp. 250 mg. 300 " 755.750 6.801.750 

Streptokirase 1.500.000 İ.Ü. 20 " 79.806.630 47.883.978 

Tranexamic Acid Amp. 200 " 151.816 910.896 

Famotidine Amp. 800 " 846.166 20.307.984 

Thiopertone Sodium Amp. Flk 0,5 gr. ' 500 " 496.837 7.452.555 

Morphine HCI 0,01 gr. 200 " 120.000 720.000 

Propofol Amp. 2 M l . 50 " 5.414.217 8.121.325 

Droperidol Amp. 50 " 199.661 299.416 

Lidocaine Spray % 10 9 " 5.552.750 1.499.242 

Metoprolol Tartarete Amp. 100 " 193.217 579.655 

4 
I 
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% 3 Geçici 
Birim Fiyatı Teminat 

Malzememin Adı Miktan (TL.) (TL.) 

Camiline Amp. 500 Adet 568.883 8.533.245 

Dimenhydrinate Amp. 600 " 67.011 1.206.198 

Sodium Nitroprusside Amp. 100 " 1.970.000 5.910.000 

Isosorbidedinitrate Tb. 15 mg 500 " 79.895 1.198.425 

Habperidol Amp. (norodel) 200 " 

Vitamin Kİ (Fitomenadior) Amp. 50 " 153.773 138.396 

Ornidazole Amp. 250 " 493.275 3.699.563 

Diclonecac Sodium Amp. 1000 " 187.753 5.632.590 

Pethidine HCI Amp. 100 ml/2 ml 1500 " 279.000 12.555.000 

Thiamphenicol 750 ml Flk. 200 " 1.001.304 6.007.824 

Cefodizine Disodium 1 gr. 500 " 4.320.608 64.809.120 

Esansiyel Amino Asit Ketounologları Tb. 75 Kutu 5.107.101 11.490.978 

Dotazocin Mesylate Tb. 12 mg. 1000 Adet 269.333 8.079.990 

Sulbactam Ampicillin Flk. 1 gr. 1000 " 2.752.405 82.572.150 

Sulbactam Ampicil l in Flk. 0,5 gr. 200 " 1.515.565 9.090.390 

Ampicilin Flk. 1 gr. 500 " 626.086 9.391.290 

Cetriaixone disodium 1 gr. İ.Ü. 1000 " 4.361.450 130.843.500 

Tenoxicam Amp. 200 " 469.043 2.814.258 

Cefozolin Sodium 1 gr. 500 " 911.043 13.661.645 
Lisinopril Tb. 20 mg. 50 Kutu . 1.053.913 1.580.870 

Ser. % 5 Dekst 500 cc (Mediflex) 4000 Adet 708.782 85.053.840 

Ser. % 5 Dekst 1000 cc (Mediflex) Setli 3000 " 1.085.768 97.719.120 
Ser. % 5 Dekst 250 cc (Mediflex) 500 " 542.579 8.138.685 
Ser. % 5 Dekst 100 cc (Mediflex) 500 " 963.217 14.448.255 
Ser. % 5 Solayt 500 cc 500 " 692.666 10.389.990 
% 20 Monnilol 500 cc 200 " 1.110.521 6.663.126 
% Fruktoz 500 cc 500 " 618.695 9.280.425 
lzotonik Naci 1000 cc (Mediflex) Setli 4000 " 994.144 119.297.280 
İzotonik Naci 500 cc (Mediflex) 1000 " 653.565 19.606.950 
Ser. Dekstroz % 0,2 Naci 500 cc (Mediflex) 200 " 706.869 4.241.214 

Ser. Dekstroz % 0,45 500 cc (Medıflex) 200 " 713.623 4.281.738 
Ser. İsolayt P. 500 cc (Mediflex) 200 " 697.435 4.184.610 
Ser. Rhecmacrodex 500 cc 500 " 2.292.058 34.380.870 
Ser. % 30 Dekstroz 500 cc 250 " 803.623 6.027.173 
Ser. Laktatlı Ringer 1000 cc 200 " 893.652 5.361.912 
Ser. isolayt M . 1000 cc 50 " 1 011.275 1.516.913 
Nephramine % 5,4 500 cc 50 " 3.253.275 4.879.913 
Purocolamine Ser. 500 cc 50 " 2.246.029 3.369.044 
Teobag 200 mg 100 ml 100 " 675.304 2.025.912 

15641/1-1 
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HİNDİ ETİ SATIN A L I N A C A K T I R 
MSB. Diyarbakır İç Tedarik Bölge Başkanlığı I Nolu Satın Alma Komisyon Başkan

lığından : . 
Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve geçici teminatlan yazılı malzemeler (2886/36 nci 

maddesine göre Kapalı Teklif) usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi mesai saatlerinde. Şartname 
Odasında görülebilir. İsteklilerin yasal belgeleri ile belirtilen gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

İHALEYE K A T I L A C A K L A R D A A R A N A C A K B E L G E L E R 
1. Kanuni ikametgahı olması. 
2. Tebligat için adres göstermesi. 
3. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi. 
4. İmza sirküleri vermesi. 
5. Vekaleten katüınıyorsa vekaletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri. 
6. Geçici teminat vermesi. 
7. Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi. 
8. Tüzel kişi olması halinde sermaye paylannı gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi veya no- • 

ter tasdikli sureti. 
9. Diğer belgeler. (Kanatlı hayvan eti ve et üretim tesislerine ait yönetmeliğe göre alınmış 

Çalışma Ruhsatı) 
Cinsi: Hindi Et i ; Miktan: 612.000 K g . , Birim Fiyatı: 2.150.000- TL. ; Tahmini Tutan: 

1.315.800.000.000 - TL . ; Geçici Teminatı: 39.474.000.000 - TL. ; İhale Gün ve Saati: 5 Temmuz 
1999 günü saat 10.00'da. 

Not^: 612.000 Kg . Hindi Eti tamamı birtstekliye ihale edilecektir. Teklif dışı birlik ve ku
rum bırakılmayacaktır. 

İhtiyaç BirliŞi Miktan (Kg.) 

1. Diyarbakır Kara Birlikleri 27.000 

2. Tunceli Kara Birlikleri 21.000 

3. Bingöl Kara Birlikleri 60.000 

4. Hozat Kara Birlikleri 18.000 

5. Muş Kara Birlikleri 10.000 

6. Tatvan Kara Birlikleri 27.000 

7. Erciş Kara Birlikleri 21.000 

8. Elazığ Kara Birlikleri 16.000 
9. Şanlıurfa Kara Birlikleri 42.000 

10. Mardin Kara Birlikleri 50.000 

11. Silopi Kara Birlikleri 51.000 

12. Akçay Kara Birlikleri 19.000 
13. Siirt Kara Birlikleri 44.000 
14. Lice Kara Birlikleri 15.000 

15. Kahraman Maraş Kara Birlikleri 21.000 

16. Hakkari Kara Birlikleri 63.000 

17. Başkale Kara Birlikleri 21.000 

18. . Diyarbakır Bilge Kışlası 30.000 

19. Malatya Kara Birlikleri 51.000 

20. Van Kara Birlikleri 5.000 

T O P L A M 612.000 Kg . 
15558/1-1 
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EMNİYET D U V A R I GÖZETLEME KULELERİ V E STABİLİZE Y O L İNŞAATLARI 

İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür lüğünden : 

1 - Kurumumuz Kuruluşlarından Kırıkkale SİLAHSAN A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Em

niyet Duvarı, Gözetleme Kuleleri ve Stabilize yol inşaatları işi Kurumumuz İhale Yönetmeliği 

Esaslarına göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işin ihalesinde; 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

"1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hak

kında tebliğ" hükümleri uygulanmayacak olup, geçerli teklifler içinde teklif edilen bedellerin en 

düşüğü "Uygun Bedel" olarak alınacaktır. (Eşitlik halinde kura ile tespit yapılacaktır.) 

3 - İşin 1. keşif bedeli 220.963.690.010,-TL.'dir. 

4 - İhale 15/7/1999 Perşembe günü saat 15.00'de M K E K Genel Müdürlüğü Yatırım Plan

lama Daire Başkanlığı İhale Komisyonu odasında yapılacaktır. 

5 - "Teklif Şartnamesi", Sözleşme" ve "Teklif şartnamesine ek Özel Şartname" ile diğer 

evraklar M K E K Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığında (Kat:6, Oda No:613) 

mesai saatleri içerisinde incelenebilir ve K D V hariç 150.00TJ.OOO,-TL. (yüzellimilyonlira) bedeli 

mukabilinde temin edilebilir. 

6 - İsteklilerin: Yapım İşleri için, "Kapalı teklif usulü ile Teklif Şartnamesi" 'ne, "Teklif 

Şartnamesine Ek Özel Şartname" 'ye ve "Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Tesis ve Onarım İş
leri İhalelerine Katılma Yönetmeliği" 'nin Kurumumuz Yatınm İhale Yönetmeliğine aykın düş

meyen hükümlerine uygun olarak: 

A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarını tespit için 1/7/1999 Perşembe günü me

sai saati sonuna kadar M K E K Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Tando-

ğan / A N K A R A adresine örneğine uygun başvuru dilekçesiyle birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az 331.500.000.000,-TL. 

(Üçyüzotuzbirmilyarbeşyüzmilyon lira) tutarında müteahhitlik karnesini (Aslını Kurumumuz Ya

tırım Planlama Dairesi Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğüne ibraz etmek şartı ile noter tasdikli su

retini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgelerini, 

d) Ortak girişim olması halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 

e) (1993-1997) (5 yıl) yıllanna ait (1993'den sonra kurulan şİTketler için kurulduğu yıldan 

itibaren) gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair i lgil i Vergi Dairesinden 1999 yılında 

örneğine uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 

0 Mali Durum Bildirgesi ve Belgelerini, 
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g) Teknik Personel taahhütnamesini, 

h) Taahhüt bildirisi ve belgesini (155.000.000.000,-TL.) tutarlı benzer iş bitirme bildirisi 

ve noter onaylı belgesi), 

ı) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 

i) Örnek ihale dosyası alındı makbuzu vermesi, 

j) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin 1. Keşif 

bedelinin % 10'undan az olmaması gerekmektedir, 

B - İhaleye katılmaya yeterli olan firmaların, ihaleye katılma belgeleri 8/7/1999 Perşem

be gününden itibaren Yatınm Planlama Dairesi Başkanlığı İnşaat Proje Şube Müdürlüğü tarafın

dan elden verilecektir. 

C - İhaleye katılabilmek için ise; Teklif Şartnamesine göre hazırlayacaklan tekliflerini, 

15/7/1999 Perşembe günü saat 14.00'e kadar M K E K Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şu

be Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA adresine vermeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir; 

a) İç zarf (Teklif mektubu) 

b) Ticaret ve/ve.ya Sanayi Odası Belgesi, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun Noter Tasdikli Or

tak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesi, 

0 M K E K Genel Müdürlüğü adına alınmış 6.628.910.700,-TL. (Altımilyaraltıyüzyirmise-

kizmilyondokuzyüzonbinyediyüzlira) tutannda geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka te

minat mektubu, 

g) İhaleye Katılma belgesi (Yeterlilik belgesi) aslı, 

h) M K E K Kmkkale SİLAHSAN A.Ş.'den alınacak yer görme belgesi, 

i) Her sayfası teklif sahibi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış örnek ihale dosyası,' 

7 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos

ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde ya

pılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Yasa'ya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi diledi
ğine ihale etmekte serbesttir. 15540/3-3 
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AG+OG B A K I M - O N A R I M ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
T E D A S Artvin Elektrik Dağıtım Müessesesinden ; 
1 - Artvin İli genelinde aşağıda adı ve grup numalan belirtüen Beş Grup Bakım-Onanm 

işi Birim fiyaüa olanlar 1999 yılı TEDAŞ Birim fiyatları üzerinden, birim fiyatsız olan işler için 
ise yüklenicilerden kapalı zarf usûlü teklif almak suretiyle ihale edilecektir. Söz konusu işler. 

Keşif Bed. Geçici Tem. Dosya Bed. ( K D V DAHİL) 
Grup No Tesisin Adı (TL) (TL) (TL) 

99.08.BO/27 Merkez-Ardanuç 40.775.218.871 2.100.000.000 10.000.000 
Köy.Gr. AG+OG 

99.08.BO/28 Yusufeli Köy. Gr. 30.265.405.210 1.600.000.000 10.000.000 
AG+OG 

99.08.BO/29 Borçka Köy Gr. 37.062.339.535 1.900.000.000 10.000.000 
AG+OG 

99.08.BO/30 Hopa-Arhavi 26.485.280.000 1.400.000.000 10.000.000 . 
Köy.Gr.AG+OG 

99.08.BO/31 Şavşat Köy Gr. 32.571.248.132 1.700.000.000 10.000.000 
Ag+OG 

2 - İhaleye katılmak isteyen talipliler iştirak belgesi alabilmek için Bakım-Onanm işleri 
teklif isteme şartnamesinde yazılı bilgi ve belgelerle beraber 29/6/1999 salı günü saat 17.30 kadar 
aşağıda belirtilen adrese dilekçe ile başvuracaklardır. Yeterlilik belgeleri 2/7/1999 tarihinden itiba
ren isteklilerin adreslerine postalanacaktır. 

3 - (haleyi katılabilmek için şartname dosyalarını almak mecburidir. Şartname dosyaları 
TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessesesi Cumhuriyet Cad. No: 23 08000/ARTVİN Adresindeki işlet
me ve Bakım Müdürlüğü Servisinden istenilen bedeli mukabilinde temin edilebilir. 

4 , Tekliflerin Şartname dosyasında istenilen belgelerle birlikte 7 Temmuz 1999 Salı günü 
14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. Teklifler aynı gün saat 
15.00' de iştirakçiler huzurunda alanen açılacaktır. 

5 - İştirakçi firmalar yeterlilik miktarınca teklif alabilecek ancak tek iş alabileceklerdir. 
6 - Keşifler 1999 yılı TEDAŞ Birim Fiyatlarına göre hazırlanmış olup DİE uygulanmıya-

caktır . 

7 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta ve dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 15136/2-2 

15 K A L E M YAŞ S E B Z E V E M E Y V E 3 (ÜÇ) A Y SÜREYLE SABİT FİYAT İLE 
SATIN A L I N A C A K T I R 

T C D D Ankara Hastanesi Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından : 
1 - Teklifler en geç 28/6/1999 günü saat 14.00 de kadar hastanemiz Satın Alma bürosuna 

teslim edilecektir. İhale saati 14.00 dür. 
2 - Bu işe ait şartnameler hastanemiz Satın Alma bürosundan 5.000.000,-TL. ücret karşı

lığında temin edilecektir. Firmalar şartnameyi ücreti mukabilinde aldığını evrakları ile birlikte ko
misyona ibraz edecektir. 

3 - Firmalar teklif ettikleri bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminatlarını T C D D 2. Bölge 
Müdürlüğü veznesine nakden yatıracaklardır. Firma dilediği takdirde banka teminat metubu da ve
rebilecektir. 

4 - T C D D 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta kısmen yapmak
ta veya dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 15539/2-2 
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500.000 A D E T PP LAMİNELİ KÖMÜR ÇUVALI SATIN A L I N A C A K T I R 

TKİ . Ad i , işletmesi Bölge Müdürlüğünden : 

1 - Kapalı Zarfla Teklif almak suretiyle Genel ve Teknik Şartnamesi ile klişesine uygun 

olarak 500.000 Adet PP Lamineli Kömür Çuvalı satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait Şartname, T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (İçalımlar 

Şube Müdürlüğü) Hipodrum Caddesi Ankara, T.K.İ. İstanbul Satınalma Müdürlüğü (Atatürk Öğ

renci Yurdu Karşısı) G.62. Sokak Merkezefendi Zeytinburnu/İSTANBUL, T.K.İ. İzmir İrtibat Şef

liği (1487 Sokak No: 17/1 Alsancak/İZMİR ve ÇORUM/Dodurga'daki Bölge Müdürlüğümüz 

Makine İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma Şefliğinden ücretsiz temin edilebilir. 

3 - Firmalar Teklif Mektuplarını ve numunelerini en geç 9/7/1999 Günü Saat 14.00'de 

Bölgemiz Genel Muhaberatına verilmiş olacaktır. Teklif Zarflan aynı gün saat 15.00'da Satınalma 

Komisyonunda iştirakçilerin huzurunda açılacaktır. 

4 - İhalenin Geçici Teminatı Teklif Tutannın %3'ü nispetinde olacaktır. 

5 - Postada geciken, faks ile yapılan, teminatsız, eksik teminatlı ve numunesiz teklifler de

ğerlendirmeye alınmaz. 

6 - Bölgemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

3 A D E T S I C A K S U L U KALORİFER K A Z A N I SATIN A L I N A C A K T I R 

1 - Kapalı Zarfla Teklif almak suretiyle Genel ve Teknik Şartnamesi doğrultusunda; 2 

Adet 70 M2. 1 Adet 40 M2 Isıtma yüzeyli yanm silindirik sıcak sulu kalorifer kazanı satın alına

caktır. 

2 - Şartnameler, T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (İçalım Şube Mü

dürlüğü) Hipodrom Caddesi A N K A R A - T.K.İ. İstanbul Satınalma Müdürlüğü (Atatürk Öğrenci 

Yurdu Karşısı) G.62. Sokak Merkezefendi Zeytinburnu/İSTANBUL, T.K.İ. İzmir İrtibat Şefliği 

(1487 Sokak No: 17/1 Alsancak/İZMİR ve ÇORUM/Dodurga'daki Bölge Müdürlüğümüz Maki

ne İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma Şefliğinden 5.000.000,- TL . ücretle temin edilebilir. 

3 - Teklif zarflan 28/7/1999 Günü Saat 14.00'a kadar ÇORUM/Dodurga'daki Bölge Mü

dürlüğümüz Genel Muhaberatına verilmiş olacaktır. Yer Görme Belgesi almayan postada geciken, 

faks ve telefonla yapılan teklifler dikkate alınmaz. 

4 - Teklif Zarflan 28/7/1999 Günü Saat 15.00'da Bölgemiz Satınalma Komisyonunda iş

tirakçilerin huzurunda açılacaktır. 

5 - İhalenin Geçici Teminatı Teklif Tutannın %3'ü nispetinde olacaktır. 

6 - Bölgemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamak

ta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15629/2-2 
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PRÎNTER KAĞITLARI SATIN A L I N A C A K T I R 
T ü r k T E L E K O M Denizli Başmüdürlüğünden ; 
1 - Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarlar yazılı TS 11824 standartla

rındaki printer kağıüan, kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacak olup ihale 12 Temmuz 
1999 günü saat 14.00'da Başmüdürlüğümüz binasında yapılacaktır. 

2 - İhale şartnamesi, Türk T E L E K O M Denizli Başmüdürlüğü Malzeme Amirliğinden üc
retsiz olarak temin edilecek olup ihale ile ilgili diğer bilgiler ve istenilen belgeler ihale idari ve tek
nik şartnamesinde belirtilmişti;. 

3 - İstekliler tekliflerim, 12 Temmuz 1999 günü saat 14.00'a kadar Türk T E L E K O M De
nizli Başmüdürlüğü Malzeme Amirliğine elden veya posta yolu ile teslim edeceklerdir. Bu gün ve 
saatten sonra gelen teklifler ile faks ve telgraf ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. 

4 - İhale kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle pazarlık usulü yapdacaktır. 
5 - İhale geçici teminatı olarak teklif edilen K D V Dahil topİam bedelin % 3'ü oranında 

Başmüdürlüğümüz veznesine makbuz karşılığı yatırılacaktır. 
6 - İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri kağıda ait bir paket (500'lü) kağıt numunesi 

getireceklerdir. 
7 - Satın alınacak kağıtların rengi şartname ekinde bulunan numuneye uygun olacaktır. 
SATIN A L I N A C A K MALZEMELİRİN 
CİNSİ MİKTARI 
11x24 Üçlü otokopili kağıt (500'lü) 50.000 adet 
11 x24 İkili otokopili kağıt (500'lü) 75.000 adet 
12x38 Üçlü otokopili kağıt (500'lü) 200.000 adet 
11x38 Tekli kağıt (500'lü) 75.000 adet 15142/2-2 

KÜTÜK HADDEHANESİ ALT/ÜST MERDANESİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Asi l Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Şirketimiz ihtiyacına binaen "Kütük Haddehanesi Alt Üst Merdaneleri" alımı işi şartname

ye göre gerçekleştirilecektir. Bu işe ait şartnameler BUyukdere Cad. 121/7 Ercan Han 80300 Gay-
rettepe-İSTANBUL adresindeki Satın Alma Müdürlüğü'müzden temin edilebilir. 

İhaleye katılacak firmalann şartnameye göre hazırlayacakları tekliflerini kapalı zarf 
içerisinde en geç 14 Temmuz 1999 (Çarşamba) Saat 17.00'e kadar Satın Alma Müdürlüğü'ne tes
lim etmeleri veya göndermeleri şarttır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen 
yapıp yapmamakta ve siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 15636/2-2 

POSTA DIŞINDA K A L A N GÖNDERİLERİN TAŞITTIRILIP DAĞITIMI İŞLERİ 
Y A P T I R I L A C A K T I R 

Avrupa Yakası Posta İşletmesi Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüze bağlı Silivri PTT Merkezindeki Posta Tekeli Dışında Kalan 

Gönderilerin taşıttırılıp dağıtımının yaptırılması işi için İdari ve Teknik Şartnamesine göre kapalı 
yazılı teklif mektubu alınmak suretiyle piyasadan 2 şoförlü araç ve 3 yaya eleman kiralanacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale 8/7/1999 Perşembe günü saat 14.30'da Başmüdürlüğümüz Alım Sa
tım Komisyonu'nda yapılacaktır. 

3 - Bu işe iştirak etmek isteyenlerin yeterlilik belgesi almalan gerekmektedir. 
4 - Yeterlilik belgesi alacaklann son müracaat tarihi 2/7/1999 Cuma günü mesai bitimi 

saat 16.30'a kadar olup, gerekli belgelerle Yeterlilik Komisyonu'na müracaat etmeleri gerekmek
tedir. 

5 - Geçici teminatı şartnamesine göre alınacak bu işe ait şartnameler iş günleri mesai sa
atleri dahilinde Büyükpostane binasındaki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğü'nden bedeli 
mukabili temin edilebilir. 

6 - Vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
7 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin usulüne göre tanzim edecekleri kapalı yazdı teklif 

mektuplannı ihale günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığı'na vermeleri 
gerekmektedir. 

8 - İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanunu'na tabi değildir. 14723/2-2 
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TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türk T E L E K O M İstanbul Ana Depo Müdürlüğünden : 
1 - Müdürlüğümüz ambar ve hizmet binalan ile açık alanlarımızın temizliğinin yaptırt

ması aynca, çay ocağının işletilmesi 2 (iki) yıl süre ve 5 (beş) eleman marifetiyle kapalı teklif alın
mak suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale 12/7/1999 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacak olup, teklif mektuplannın ay
nı gün saat 13:30' a kadar Ünitemize makbuz karşılığı teslimi veya belirtilen saate kadar Satın A l 
ma Komisyonunda bulunacak şekilde alma haberli olarak gönderilmesi gereklidir. Belirtilen gün 
ve saate kadar ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

3 - Şartname hükümleri gereğince yeterlilik belgesi almamış olan firmalar ihaleye iştirak 
edemezler. 

4 - İhale ile alakalı geniş açıklama Teknik ve İdari şartnamesinde mevcut olup, şartname
ler K D V dahil 15.000.000,-TL. (Onbeşmilyon) bedel karşılığında Malzeme Amirliğimizden te
min edilebilir. 

5 - İhale hakkında bilgi 0216 335 14 14/ 1140-1146, 0216412 39 94 numaralı telefonlar
dan alınabilir. 

6 - Şirketemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile
diğine yapmakta serbesttir. • • 14061/2-2 

L O J M A N L A R D A ÇATİ V E SAÇAKLARININ B A K I M V E O N A R I M L A R I 
Y A P T I R I L A C A K T I R 

PETKİM Petrokimya Holding Anonim Şirketi Yarımca Petrokimya Kompleksinden: 
İşin Yeri : Körfez/KOCAELİ, Geçici Teminatı: Teklif Bedelinin % 3'ü, İhale Dosyası Be

deli: 20.000.000,- T L . İşin Süresi: 90 Takvim Günü 
Yukanda belirtilen Bakım-Onanm işi gazete ilanı yoluyla YETERLİK aranarak Kapalı 

Zarf ile Teklif Alma Usulüyle ihaleye çıkanlmıştır. 
YETERLİK İÇİN İSTENEN B E L G E L E R 

1. İmza sirküleri, 
2. 1999 yılında alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
3. Firmanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre cezalı durumda olmadığını bildiren 

beyanı, 
4. Firmanın en az keşif bedeli kadar benzer işi bir defada yaptığını belirten asgari bir işe 

ait İş Bitirme Belgesi, 
5. Firmanın vergi borcu bulunmadığının belgelendirilmesi, Firmanın, Kullanılmamış Na

kit Kredisi ve Teminat Mektubu Kredilerinin keşif bedelinin % 30'undan az olmadığının belgelen
dirilmesi, 

Yukanda istenilen belgeleri temin etmek suretiyle yeterlik şartlannı yerine getiren istekli 
firmalar istenen belgelerin orijinallerini ya da noter tasdikli suretlerini, koyacaklan ayn bir zarf 
üzerine "YETERLİK İÇİNDİR" ibaresi yazacaklardır. 

Ayrıca firmalar, yetkili olduğunu ve ihale dosyası bedelinin yatınldığını teşvik eden bel
geleri Şirketimiz Etüd-Proje-Yatırımlar Müdürlüğü'ne vererek buradan temin edecekleri "Lojman
larda Çatı ve Saçaklannın Bakım ve Onanmlanmn Yapılması" işine ait Teklif İsteme Şartnamesi 
ve Ekleri 'nde belirtilen esaslara uygun hazırladıkları tekliflerini de ayn bir zarfa koyacaklardır. 

Teklifler, "Yeterlik İçindir" ve "Lojmanlarda Çatı ve Saçaklannın Bakım ve Onanmlan
mn Yapılması" İşine Ait Tekliftir yazılı her iki ayrı kapalı zarfla birlikte 5/7/1999 Pazartesi günü 
saat 14.00'e kadar Y A R I M C A PETROKİMYA KOMPLEKSİ M U H A B E R A T SERVİSİ'ne ulaş
tırılmış olmalıdır. 

İhaleye katılacak istekli firmalardan; komisyonda yeterli bulunanlann teklifleri açılarak 
değerlendirmeye alınacak, eksik belge veya usulüne uygun olmayan belge veren ve ihaleye katıl
mak isteyen firma dışında iş bitirme belgesi ya da belgeler veren bu nedenle yeterli bulunmayan 
firmalann teklifleri açılmaksızın iade edilecektir. İş Bitirme Belgesi'nin ilave doküman, resim vb. 
belgelerle desteklenmesi yeterlik değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanunun ek değişikliklerine tabi olma
yıp firmayı yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi dilediğine kısmen veya ta
mamen verip vermemekte serbesttir. 

İlan olunur. 15841/2-1 
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TEMİZLİK İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türk T E L E K O M Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden : 

ZONGULDAK 
Türk T E L E K O M Zonguldak Başmüdürlüğü ve Karaelmas T E L E K O M Müdürlüğü hizmet 

binalarının temizlik işi, 5 işçi çalıştırılmak kaydıyla (2) iki yıllığına kapalı yazılı teklif alma ve ek-
listme usulü ihale edilecektir. 

Temizlik işine ait ihale 23/7/1999 Cuma günü saat 15.00'de Zonguldak Türk T E L E K O M 
Başmüdürlüğü Toplantı salonunda yapılacak olup teklif mektuplan en geç 14.00'e kadar kabul 
edilecektir. 

İhaleye ait İdari Şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünde (Bedeli Muhasebe 
Müdürlüğüne yatmlmak kaydıyla) görülebilir ve 10.000.000- T L bedel karşılığında satın alına
bilir. 

Şartname satın almayan firmalar ihaleye iştirak edemezler. 
İhaleye iştirak edecek olan firma veya sanırlar K D V Dahil iki yıllık (24 ay) baz bede

linin % 3'ü (Yüzde üçü) oranında 4 ay süreli veya süresiz geçici teminat verebilir yada Başmüdür
lüğümüz veznesine nakit olarak yatırabilirler. 

Teklif vermek isteyen firmalar, İdari Şartnamenin 5. Maddesine göre hazırlayacaklan tek
lif zarflarını belirtilen gün ve.saate kadar Zonguldak Türk T E L E K O M Başmüdürlüğü Malzeme 
Müdürlüğüne makbuz karşılığı verebilirler yada posta ile Alma Haberli olarak gönderebilirler. A n 
cak postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

İhaleye iştirak edecek Firmalar Şirketimizden YETERLİLİK BELGESİ alacaklardır. Ye
terlilik belgesi ile ilgili açıklamalar Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilmektedir. 

Yeterlilik belgesi talebinde bulunacak olan firmalann evraklanm 13/7/1999 Çarşamba gü
nü mesai bitimine teslim etmeleri gerekmektedir, aksi takdirde Yeterlilik Belgesi verilemeyeceğin
den ihaleye iştirak edemeyeceklerdir. 

Şirketimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine 
yapmakta veya uygun bedeli tesbit etmekte veyahut her hangi bir sebeple ihale tarihini ertelemek
te serbesttir. • 15642/2-1 

MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden : 
1 - Şirketimizin aylık yayın organı "Türk T E L E K O M Dergisi" ile 1 adet İngilizce özel 

derginin Editörlük, Reklam Yönetmenliği, Sayfa Tasanm, Renk Ayınmı, Kağıt temini dahil 
15.000'er adet, çok renkli ve Ofset olarak basımı ve dağıtım işi ile Türk Telekomünikasyon 
A.Ş'nin tanıtımına ilişkin katalog, ilan, afiş, broşür, reklam filmi, C D vb. tanıtım hizmetleri kapa
lı yazılı teklif mektubu alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - İstekliler, bu işe ait şartnameyi, Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme 
Dairesi Başkanlığı III.Satın Alma Şube Müdürlüğünden (Aydınlıkevler/ANKARA) K D V hariç 
10.000.000 - T L bedelle temin edebilirler. 

3 - Teklifler en geç 14/7/1999 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
Malzeme Dairesi Başkanlığı IILSatın Alma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu tarih
te anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir. 

4 - Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 
5 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmalann, ihale şartnamesi

ni Şirketimizden alınmış olmalan şarttır. 
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 15567/2-1 

A K A R Y A K I T H O R T U M U SATIN A L I N A C A K T I R 
Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Ofisimiz ihtiyacı olan 5 adet 3"lik (13 mt.lik), 3 adet 3"lik (20 mt.lik), 5 adet 4" (13 

mt.lik) ve 8 adet 8"lik (6,10 mt.lik) Akaryakıt Hortumu iç piyasadan kapalı teklif usulüyle ihale 
edilecektir. 

2 - Bu işe ait muhammen bedel 9.196.000.000,-TL. olup, geçici teminat miktan ise 
275.888.000,-TL.'dir. 
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3 - Şartnameler 6.000.000,-TL. ( K D V Dahil) ücret karşılığında verilecek olup, ücreti Pet
rol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekar Sk. No: 8 Bakan
lıklar/Ankara adresine yatırılacak, buradan alınan makbuz karşılığında Malzeme Alım Şube Mü
dürlüğü Bestekar Sk. No: 25/4 Bakanlıklar/Ankara adresinden temin edilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarım en geç 6/7/1999 günü saat 9.30'a ka
dar dış zarfın üzerine " A K A R Y A K I T H O R T U M U İhalesine ait tekliftir." İbaresini yazarak Petrol 
Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sk. No: 8 Bakanlıklar/Anka
ra adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5 - Teklif mektupları 6/7/1999 günü saat 10.00'da İhale Komisyon Başkanlığında açıla
caktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 

6 - Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusunu teşkil eden işi ihale edip 
etmemekte kısmen veya bölümlür halinde ihale etmekte yahut tercih ettiğine vermekte serbesttir. 

• 15566/2-1 
MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 

M S B . Ankara İç Ted.Böl.Bsk.lığı 5 Nolu Sat.AI.Kom.Bşk.lığından : 
Aşağıda cinsi, miktan tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı (2) Dosya Malzeme ihalesi 

(2886/36) Md. Kapalı Teklif Usulü ile hizalanndaki gün ve saatlerde Komisyon ihale salonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde (Şartname Odasında) görülebilir. İsteklilerin 
yasal belgeleriyle birlikte belirtilen gün ve saatte gelmeleri. 

İHALEYE K A T I L A C A K L A R D A A R A N A C A K B E L G E L E R : 
1 - Kanuni İkametgah Olması. 
2 - Tebligat İçin Adres Göstermesi. 
3 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi Vermesi. 
4 - İmza Sirküleri Vermesi. 
5 - Vekaleten katılmıyorsa vekaletname ve İştirakçinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri. 
6 - Geçici Teminat Vermesi. 
7 - Tüzel Kişi Olması Halinde Sermaye Paylanm gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya No

ter Tasdikli Sureti. 
8 - Tüzel Kişilik Anonim Şirket İse Şirketin sermaye Paylanm Gösterir ticaret sicil Gaze

tesi veya noter tasdikli en son hazinin cetveli ve bu cetvele göre yapılan genel kurul toplantısının 
yayınlandı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

Birliği: Kara Kuvvetleri Komutanhğı-Gata Komutanlığı 
Tahmini Tutan G.Teminatı 

Cinsi Miktan JTL. TL . İhale Gün ve Saati 
7 Temmuz 1999 

Muhtelif Serum 9 Kalem 79.695.000.000 2.390.850.000 Saat: 11.00 

9 Temmuz 1999 
Sarf Malzemesi 4 Kalem 107.000.000.000 3.210.000.000 Saat: 10.00 

NOT : 21/6/1999 Tarih ve 23732 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanımız geçersizdir 
• 15531/1-1 

İÇ V E DIŞ A L I M O L A R A K 3 K A L E M SUSTA SATIN A L I N A C A K T I R 
TÜLOMSAŞ Genel Müdür lüğünden : 

ESKİŞEHİR 
1-Susta Q32 1000 Adet 
2 - Susta Q24 2016 Adet 
3-SustaQ15 1024 Adet 
Yukanda belirtilen Sustalar teknik şartname ve resimlerine göre İç ve Dış Alım olarak ka

palı zarf usulü fiyat teklifleri alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
İhale Günü : 8/7/1999 Perşembe günü saat 14.00'de 
Konu ile ilgili şartnameler; 
- DIŞ A L I M İÇİN: Şirketimiz Pazarlama Dairesi Başkanlığı 'ndan, 
- İÇ A L I M İÇİN: Şirketimiz Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebi

lir. 
Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 15559/1-1 
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ASANSÖR B A K I M İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
T E A Ş Orhaneli Termik Santralı İşletme ve Bakım Müdür lüğünden : 
- Orhaneli Termik Santralı İşletme ve Bakım Müdürlüğümüzün Personel ve Yük asansör

lerinin revizyonu ve revizyon sonrası 1 yıllık bakımları işidir. 
- İhaleye katılmak için şartname alınması mecburidir. 
- Şartnameler TEAŞ-Orhaneli Termik Santralı İşletme ve Bakım Müdürlüğü'nden 

3.000.000,- TL.'sı ( K D V dahil) karşılığında temin edilebilir. 
- Teklifler 8/7/1999 günü saat 13.30'a kadar Müdürlüğümüz muhaberat servisine verilmiş 

veya gelmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra gelecek teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dik
kate alınmaz. Teklifler aynı gün saat 14.00'de. Müdürlüğümüzde açılacaktır. 

- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta ya da dilediği istekliye ihale etmekte serbesttir. 15556/1 -1 

MUHTELİF M A L Z E M E L E R SATIN A L I N A C A K T I R 
Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu Jandarma İhale Komisyonu 

Başkanlığından : 
1 - Jandarma birliklerinin ihtiyacı için aşeğıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve geçici te

minatı belirtilen ikmal maddeleri, hizalannda gösterilen tarih ve saatte, 285 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin 3 ncü maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname Ankara-Güvercinlik Jandarma İkmal Merkezi Ko
mutanlığında görülebilir. 

3 - İsteklilerin, geçici teminatlan ve Kanunen istenen diğer belgeleri ile birlikte komisyo
numuzda hazır bulunmalan gerekmektedir. 

4 - Eksiltmesi Ankara-Güvercinlik J.İkm.Mrk.K.lığı 1 No.lu J.İhale salonunda yapılacak
tır. 

T.Bedeli G.Teminatı İhalenin Tarih 
Cinsi Miktan (TL) (TL.) Ve Saati 
Uçuş Montu Deri 134 Adet 4.690.000.000 140.700.000 1 Temmuz 1999 

Perşembe 
Saat: 11.00 

Muhtelif Dış Lastik 2 Kalem 112.500.000.000 3.375.000.000 2 Temmuz 1999 
Cuma 

Saat: 10.00 
• 15721/1-1 

H A S T A N E İKMAL İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
Bakırköy Sümer Holding Hastanesi ikmal inşaatı işinin 160.000.000.000 - TL.+KDV mu

hammen bedelle ihalesi yapılacaktır. 
Geçici Teminatı : 4.800.000.000 - TL. 
Şartnamesi : 60.000.000 - T L . bedelle Yapı İşl.Müd.den satın alınabilir. 

Ayrıca Müd.den ücretsiz olarak görülebilir. 
Yukanda yazılı iş 13 Temmuz 1999 tarihinde Saat: 14.00'de İstanbul Büyükşehir Beledi

ye Encümeninde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif eksiltme 
usulü ile şartnamesi uyannca ihale olacaktır. 

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden 5 (beş) işgünü önce (5 Temmuz 1999) 
Belediye'ye müracaat etmeleri gerekmekte olup, (Yeterlilik müracaatı için değerlendirmeye esas 
olan kriterin alt sının % 75'dir.) tekliflerini içeren kapalı zarflannı da ihale günü en geç Saat: 
13.30'a kadar Encümene teslim ederek şartnamelerinde yazılı belgelerle birlikte yukanda yazılı 
ihale gün ve saatinde İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninde hazır bulunmalan gerekmek
tedir. 

İlan olunur. 15728/1-1 
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MUHTELİF ELEKTRONİK CİHAZ V E TEÇHİZAT ALIMI İLE 
SİSTEM Y A P T I R I L A C A K T I R 

Türkiye Denizcilik isletmeleri Anonim Şirketi Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden: 
İşletmemiz filosuna dahil M/S TDİ Karadeniz, M / F Ankara, M / F İskenderun ve M / F Sam

sun gemilerinde Bilgisayar Destekli Manyetik Kartlı Satış ve Yiyecek-İçecek Kontrol Sistemine 
geçilmesi işi; İhale Şartnamesi ve eki Teknik Şartname hükümleri esas alınarak kapalı zarf usulü 
teklif almak ve bilahare açık pazarlık usulüyle yapılacak ihale neticesinde 3. şahıslardan mal ve 
hizmet satın almak suretiyle yaptınlacaktır. 

A - İştirakçüer geçici teminat tutarını (muhammen bedel) TDİAŞ Genel Müdürlüğü, (Ma
l i İşler Dairesi Başkanlığı) veya Denizyollan İşletmesi Müdürlüğü veznesine veya hesaplarının 
bulunduğu banka şubelerine yatıracaklar ve alacakları makbuz ile teklif mektuplannı 28/6/1999 
günü saat 13.00-14.30 arası Teşekkülümüz Genel Müdürlük binasında Mal i İşler Dairesi Başkan
lığına teslim edeceklerdir. 

B - İhalenin yukanda belirtilen tarihte gerçekleşmemesi halinde 2/7/1999 ve 5/7/1999 ta
rihlerinde ihale aynı şartlarla tekrar edilecektir. 

C - Şartnameler iş günlerinde ve mesai saatlerinde Salıpazan Meclisi Mebussan Caddesi 
No: 18 de bulunan Denizyollan İşletmesi Müdürlüğü veznesinden 25.000.000 - TL .+KDV ücret 
mukabili alınabilir. 

D - Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Bu nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

İlgililere duyurulur. 15726/1-1 

TEMİZLİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Türkiye Gemi Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığından : 
Şirketimiz ihtiyacı aşağıda belirtilen Genel Müdürlük merkez binası (1. Kat dahil) ile Pav-

li Eğitim tesislerinin temizlik işlerinin yaptınlması için "Kapalı Zarf" usulü ile ihaleye çıkılmıştır. 
Konu ihaleye ait şartnameler "Evliya Çelebi Caddesi No: 6 Kasımpaşa/İstanbul" adresin

deki Başkanlığımızdan bedeli mukabili temin edilebilir. 
Teklifler en geç aşağıda belirtilen tarihlerde saat 15.00'e kadar Başkanlığımıza ulaştırılmış 

olacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Şirketimiz 2886 sayüı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Yaptınlacak İşin Cinsi 
Dosya No: 1999/1; İşin Cinsi: Temizlik İşleri; Miktan: 21 Kişilik; Geçici Teminat: 

1.320.000.000 - T L . ; Şartname Bedeli K D V Dahil: 20.000.000 - TL. ; Son Teklif Verme Tarihi: 
1/7/1999. # 15727/1-1 

MUHTELİF BİLGİSAYAR, Y A Z I L I M V E D O N A N I M L A R I SATIN A L I N A C A K T I R 
Eti Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olarak 15 adet PC, 5 adet A4 Siyah/Beyaz Lazer Yazıcı, 5adet 

A4 Renkli İnkjet Yazıcı, 2 adet Svvizch ve 1 adet Virüs Programı kapalı zarf teklif alma usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Konu ile i lgil i şartnameler 5.000.000,-TL. (Beşmilyon) bedelli olup. Eti Holding A.Ş. 
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 308 no.lu odadan. Eti Pazarlama Dış Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürlüğü İstanbul Alım Satım Müdürlüğü Asmak Mescit Sokak No: 241 Tepebaşı/İstan-
bul ve İzmir Alım Satım Müdürlüğü Halit Ziya Bulvan No: 1 İzmir adreslerinden bedeli mukabi
linde temin edilebilir. 

3 - Teklif verme tarihi 7/7/1999 Çarşamba günü saat 12.00'e kadardır. 
4 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve diledi

ğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 15718/1-1 
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50 A D E T TEE-PİPE B O R U SATIN A L I N A C A K T I R 
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
98-YTS/9-C referanslı dosya konusu 50 adet Tee-Pipe boru yurt içinden veya yurt dışın

dan satın alınacaktır. 
1 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartname aşağıdaki adreste incele

nebilir ve 9.000.000,- TL . veya USD. 20,- ( K D V dahil) bedel karşılığı alınabilir. 
Ticaret Dairesi Başkanlığı 
İnönü Bulvan No: 27 Kat: 15 Oda No: 89 
Bahçelievler/Ankara 
Tel: 212 69 00/2149 
2 -Teklifler aynı adresteki Muhaberat Servisine (Oda No: 86) 4/8/1999 günü saat 

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

3 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği
ne kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15734/1-1 

147.000 T A K I M A B O N M A N SÖZLEŞMESİ B A S I M İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğünden : 
1 - Genel Müdürlüğümüzce 99-46/ÖK nolu dosya kapsamında aşağıda cins ve miktarlan 

belirtilen 147.000 Takım Abonman Sözleşmesi basım işinin yaptınlması. 
S. No: 1; Malzemenin Cinsi: Abonman Sözleşmesi basım işi; Miktan:.147.000 Takım. 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
Şartnameler; 
Başkent EDAŞ Genel Müdürlüğü Necatibey Caddesi No: 10 Sıhhiye/Ankara adresindeki 

Mali İşler ve Finans Müdürlüğü'ne K D V Dahil 2.000.000,- TL. yatırıldıktan sonra alınacak mak
buz ve dilekçe karşılığında G M K Bulvan No: 51/5 Maltepe/Ankara adresindeki Ticaret ve Malze
me Yönetim Müdürlüğü'nden alınabilir. 

3 - Teklif mektuplan 2/7/1999 Cuma günü saat 14.00'e kadar Necatibey Cad. No: 10 Kat: 
• 1 Sıhhiye/Ankara adresindeki Muhaberat Servisine verilecektir. Teklif mektupları 2/7/1999 tarih 
Cuma günü saat 14.30'da aynı adreste ihaleye katılacak firma yetkilileri huzunında alenen açıla
caktır. 

4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya 
dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir. 15729/1-1 • 

ASANSÖR B A K I M I YAPTIRILACAKTIR 
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çatalağzı - B İşletme Müdür

lüsünden : * 
1 - TEAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüze ait 4 adet Personel ve Yük 

Asansörlerinin teknik şartnameye göre halatlarının değişimi ve bakımlan yaptırılacaktır. 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEAŞ Çatalağzı Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Işıkveren/Zonguldak Ticaret Servisinden temin edilebilir. 
T e l : (0372) 264 38 50 Fax: 264 38 56 
3 - Teklifler engeç 20/7/1999 Salı günü Saat: 12.00'ye kadar Müdürlüğümüz Muhaberat 

servisine verilmiş olacaktır. Bugün ve bu saatten sonra verilecek teklifler ile postada vaki bulacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

4 - Teklifler aynı gün Saat: 14.00'de Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda alenen açı
lacaktır. 

5 - Teşekkülümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapma
makta ve dilediğine vermekte serbesttir. 15733/1-1 

E V R A K ÇANTASI Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından : 
Aşağıda cinsi, miktan, tahmini tutan, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı Evrak 

çantası satın alınacaktır. Matbu ve Özel şartnamesi 5.000.000 - TL . bedel ile Kurumumuzun Ata
türk Bulvarı No: 33 Opera/Ankara adresindeki Satın Alma Müdürlüğünden temin edilecektir. 

Cinsi: Evrak Çantası; Miktan: 1200 Adet; Tahmini Tutan: 14.400.000.000- TL . ; Geçici 
Teminatı: 432.000.000 - TL. ; İhale Gün ve Saati: 1/7/1999 Perşembe Saat 14.00'de. 

15724/1-1 
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AMBLEMLİ E L H A V L U S U TEMİN EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Susurluk Seker Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Teşekküllerimiz ihtiyacı ± % 25 toleranslı 30.210 adet amblemli el havlusu temini iha

lesi 5 Temmuz 1999 Pazartesi günü saat 14.00'de Fabrikamızda yapılacaktır. 
2 - Uygun fiyat bulunmadığı takdirde müteakip kapalı teklifler alınacağından, gerektiğin

de açık eksiltme veya pazarlık cihetine gidileceğinden, isteklilerin yukarıdaki tarih ve adreste iha
le yerinde bizzat hazır bulunmaları ve ihale sonuçlanıncaya kadar ayrılmamaları gerekir. 

3 - Bu işe ait teminat 500.000.000 - TL . (Beşyüzmilyon ve 00/00 lira), kesin teminat ise 
ihale tutarının % 10'u kadardır. 

4 - İhaleye ait şartname Ticaret-servisimizden ücretsiz olarak temin edilebilir. 
5 - Teklif mektupları verildikleri tarihten itibaren 30 (otuz) gün opsiyonludur. 
6 - Teklif mektupları en geç 5 Temmuz 1999 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar muhabe

rat servisimize verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmelerden Fabrikamız sorumlu değildir. 
7 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi bulunmamakta olup, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya işi uygun gördüğüne vermekte serbesttir. 14962/1-1 

KİT SATIN A L I N A C A K T I R 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden : 
Üniversitemiz Uygulamalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ac i l Servis Laboratuvannın ih

tiyacı olan ve tahmini bedeli 25.000.000.000 - T L . olan 235.500 test otoanalizör kiti Döner Ser
mayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince Açık Eksiltme Usulü ile ihale ya
pılacaktır. 

1 - Bu ihaleye ait şartname Fakültemiz Döner Sermaye Satın Alma Müdürlüğünden ücret 
karşılığı temin edilebilir. 

2 - İhaleye katılacaklar; 1999 Mal i yılı Ticaret Odası Belgesi, 1999 yılı tarihli İşyeri ika
metgahı, Vekaletname veya İmza Sirküleri (1999 yılı noter onaylı), Geçici Teminat Belgeleri ile 
İdari ve Teknik Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair taahhütname, belgelerini ihale saatinden 
önce Döner Sermaye Satın Alma Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İlan edilen saatten 
sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - Geçici teminat miktan 750.000.000-TL. 'dir. 
4 - Geçici teminat Döner Sermaye Saymanlığı Veznesine nakden ve teminat mektubu ola

rak verilebilir. 
5 - İhale 5/7/1999 tarihinde saat 14.30'da Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde yapıla

caktır. 
6 - İstekliler; tahmini bedel üzerinden indirim yapmak koşulu ile fiyat teklifi verebilecek

lerdir. 
7 - İhale bedeli bütçe imkanlan dahilinde ödenecektir. 15143/1-1 

ÇİFT KABİNLİ K A M Y O N E T KİRALANACAKTIR 
TEDAŞ Uşak Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz İşletme ve Bakım Müdürlüğü ihtiyacına binaen iki adet çift kabinli kam

yonet kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle bir yıllık süre ile kiralanacaktır. 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler Çivril Caddesi üzerin

de bulunan hizmet binamızdaki Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden (Tel: 2311661-2), 
4.000.000 - T L . (Döıtmilyon) bedelle temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılacaklar teklif mektuplanm 1/7/1999 günü saat 12.00'ye kadar adresteki 
muhaberat servisine vermiş olacaklardır. İhale aynı gün ve aynı yerde saat 14.00'de yapılacaktır. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Bu ihale ile i lgil i geçici teminat 225.000.000 - TL . (İkiyüzyirmibeşmilyon) dir. 
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15554/1-1 
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TAMİR V E B A K I M İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Et i Alüminyum Anonim Şirketi Genel Müdür lüğünden : 

SEYDİŞEHİR 
1 - Şirketimizce 1 yıl süre ile Şirketimiz Makine ve Teçhizat Fabrikası Müdürlüğü bünye

sindeki atölyelerde bulunan tüm takım tezgahlan ve teçhizatlann makine ve elektrik tamir bakım 
işleri yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile 7/7/1999 Çarşamba günü saat I5.0O'de Şirke
timizde yapılacaktır. 

3 - Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine verilmiş 
olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu işin geçici teminatı 1.500.000.000 - T L . olup, ihale üzerinde kalacak firmadan 
750.000.000 - TL.hk mal teminatı alınacaktır. 

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

men veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 15144/1-1 

OTOMATİK T E L E F O N SANTRALİ SATIN A L I N A C A K T I R 
Zonguldak Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından : 
S.No: 1; Cinsi : Otomatik Telefon Santrali; Miktarı: 1 Âdet; Tahmini Bedeli: 

9.592.035.000 - TL . ; % 3 Geçici Teminatı: 288.000.000 - TL. ; İhale tarih, gün ve saati: 30/6/1999 
Çarşamba 11.00; En son teklif verme saati: 10.45. 

1 - Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığı 1999 mali yılı ihtiyacına alınacak bir adet 
28/304 abonelik otomatik telefon santrali (Robot operatör-montaj dahil); 84/8213 sayılı D.S.K.İ. 
yönetmeliğinin 29. maddesi (a) bendi gereğince "Kapalı teklif usulü ile" ihale edilecektir. 

2 - İhale yukanda belirtilen tarih, gün ve saatle hastane idare bölümü sağlık kurulu oda
sında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve keşif özeti Döner 
Sermaye Saymanlığından temin edilebilir. K D V tespit olunan fiyatın dışında olup, kurumumuza 
aittir. 

3 - Geçici teminatlar nakit olarak Saymanlığımız veznesine yatırılabileceği gibi banka te
minat mektubu (limitli) da verilebilir. Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

4 - İhaleye iştirak edebilmek için, Kanuni ikametgah belgesi, Ticaret ve/veya Sanayi Oda
sı belgesi, imza sirküleri, vekaleten iştirak ediliyorsa vekaletname, geçici teminat mektubu veya 
makbuzu (Evraklann tamamı 1999 tescilli ve noter tasdikli olacaktır.) iie birlikte hazırlayacaklan 
teklif mektuplarını en son teklif verme saatine kadar ihale komisyon başkanlığıan vermeleri, ek
sik belge ve belirtilen saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada vaki gecikmelerin kabul 
edilmeyeceği ilan olunur. 15555/1-1 

TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Denizli Devlet Hastanesi Baştabibliği Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından : 
Cinsi: 1- Denizli Devlet Hastanesinin Genel Temizliği (210) Kişi; Miktan: 5 Aylık; Mu

hammen Bedeli: 150.150.000.000,- TL. ; Geçici Teminatı: 4.504.500.000 - TL. ; İhale Şekli: Ka
palı Teklif Usulü; İhale Tarihi: 8/7/1999; İhale Saati: 10.00'da. 

1 - Denizli Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığınca Yukanda Cinsi, 
Miktarı, Muhammen Bedeli ve Geçici teminatı yazılı Hastanemizin 5 Aylık Genel Temizliği İha
lesi 84/8213 Sayılı Yönetmeliğin 29. ncu Maddesinin (A) Fıkrası uyannca Kapalı Teklif Usulü ile 
İhaleye çıkartılmıştır. 

2 - Şartname ve Ekleri mesai saatleri dahilinde Denizli Devlet Hastanesi Döner Sermaye 
Sorumlu Saymanlığında görülebilir. Bu hususla ilgili liste ve ekleri Kurumumuz Döner Sermaye 
Saymanlığı veznesine 20.000.000 - TL. yatırıldıktan sonra temin edilir. 

3 - İhale yukanda gösterilen Tarihte ve Saatte Denizli Devlet Hastanesinde yapılacaktır. 
4 - Teklifler İhalenin tamamı üzerinden % (Yüzde) olarak tek fiyat indirimi yapılarak 

verilecektir. Alternatifli ve şartlı teklifler kabul edilmez. 
5 - İhaleye katılacak isteklilerin düzenleyecekleri Teklif Mektuptan 84/8213 Sayılı Yönet

meliğin 30.31.32.33.ncü maddelerine istinaden yazılı belgelerini hazırlayıp ihale saatine kadar 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 

6 - Postadaki vaki gecikmeler ve Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
İlan olunur. 15552/1-1 
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FABRİKA SAHASINDAKİ ÇÜRÜYEN B O R U L A R I N YENİLENMESİ İŞİ 

Y A P T I R I L A C A K T I R 

İSDEMİR İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdür lüğünden : 

1 - "Fabrika Sahasındaki Çürüyen Boruların Yenilenmesi" işi kapalı teklif usulü ile ihale
ye konulmuştur. 

2 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih 23289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "1998 
Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkın
da Tebliğ" benzer hükümleri, Tebliğin 4. Maddesinde belirtilen ortalama tenzilat yerine en yüksek 
tenzüat değişikliğiyle uygulanacaktır. 

3 - İhalenin Şartnamleri ile diğer evraklar İSDEMİR Tedarik ve İkmal Müdürlüğünde me
sai saatleri içinde görülebilir. İhale Şartnamesi ve diğer evraklar talep eden istekliye 21.500.000,-
T L . ( K D V Dahil) bedeli karşılığında verilecektir. 

4 - İşin 1999 yılı fiyatları ile hazırlanan tahmini keşif bedeli 215.000.000.000 - TL.'dir. 
5 - İhaleler ile ilgili 6. Maddede belirtilen; 

a) İhale dosyası içindeki "Yeterlik Başvuru Dosyası" 7/7/1999 Çarşamba günü saat 
10.30'da İhale Komisyonu tarafından Satın Alma Toplantı Salonunda açılacaktır. 

b) İhale dosyası içindeki "Teklif Dosyası" 7/7/1999 Çarşamba günü saat 14.30'da İhale 
Komisyonu tarafından Satın Alma Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - İsteklilerin; "İhale Şartnamemiz"e ve Bayındırlık İşleri "İhale Şartnamesine Ek Özel 
Şartname"ye ve eklerine uygun olarak. 

- İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun 
başvuruyla birlikte ilgil i evraklardan oluşan "Yeterlik Başvuru Dosyasf'nı ve İhale Şartnamesinin 
7. Maddesine göre hazırlayacaklan "Teklif Dosyası"nı ayn ayn zarflara koyarak kapatacak ve bu 
iki zarfı tek bir zarf içine koyarak hazırlayacakları İhale Dosyasını, İhale Şartnamesinin 8. Mad
desine uygun olarak alındı belgesi karşılığında "İhale Komisyonu Başkanlığı'na" ibaresi yazılarak 
7/7/1999 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Haberleşme ve Arşiv Şefliği'ne vermeleri gerekmek
tedir. 

7 - Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

8 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine 
yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. # . 15640/1-1 

EKİPMANLAR SATİN A L I N A C A K T I R -

K O S G E B Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdür lüğünden : 

1 - İşin Adı: Kapalı Zarf Fiyat Teklif İsteme Usulü ile; 

NT Workstation (1 adet), Bilgisayar (2 adet), Notebook (2 adet), Combo TV+Video Ciha
zı (1 adet), Dijital Kamera+Scanner (1 adet) ve Yazıcı (2 adet) satın alınacaktır. 

2 - İhale Yeri: K O S G E B A.Ü. Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Kampusu 

Tel: 0 312 360 45 06 - 0 312 360 64 82 Fax: 0 312 360 59 35 

3 - İhale ile i lgil i Şartname K O S G E B A.Ü. Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü'nden 
bedelsiz temin edilebilir. 

4 - İhale teklif mektuplannın en geç 30/6/1999 tarihinde saat 17.00'ye kadar Merkez 
Müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir. 

5 - Merkez Müdürlüğümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına tabi değildir. İhaleyi yapıp 
yapmamakta ve kısmen yapmakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 15639/1-1 
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GİYİM EŞYASI SATIN A L I N A C A K T I R 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden ; 
1 - İdaremizin ihtiyacı bulunan muhtelif cins ve miktardaki koruyucu giyim eşyası 

(ayakkabı, bot, çizme, parka, gömlek, elbise vb.) kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait şartname (KDV Hariç) 10.000.000 - T L bedelle ve firma kaşesini içeren 

bir dilekçe ile Eskişehir Yolu 7. Km. No: 166'da bulunan İdare veznesinden temin edüebilir. 
3 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. 
4 - En son teklif verme tarihi 14/7/1999 günü saat 14.30'dur. 
5 - Teklifler 14/7/1999 günü saat 15.00'de Makina-İkmâl Dairesi Başkanlığı Satın Alma 

Şubesi Müdürlüğünde Komisyon huzurunda açılacaktır. 
6 - Posta ile şartname gönderilmeyeceği gibi postadaki gecikmelerde dikkate alınmaya

caktır. 
7 - İdaremiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta diledi

ğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15742/2-1 

TAHSİLAT M A K B U Z U B A S T I R I L A C A K T I R 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
1 - 1999/58 nolu dosya konusu; Genel Müdürlüğümüze bağlı ON-LİNE Vezneler tara

fından elektrik tahsilatlarında kullanılan iki nüsha otokopi tahsilat makbuzu kapalı teklif alma usu
lüyle bastırılacaktır. 

2 - Teklif edilen bedelin % 3'ü kadar geçici teminat yatırılacaktır. 
3 - İhaleye katılmak 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 Taksim/İSTANBUL 
Tel: 0 212 / 237 23 50 / 561 Posta Kodu: 80090 

adresinde görülebilir. Şartnameler 6.000.000 - TL . (KDV. Dahil) bedel mukabili temin edilebilir. 
4 - Teklifler en geç 8/7/1999 günü saat 9.30'a kadar aynı adreste l.Kat 102 nolu odada

ki Muhaberat Servisine verilmelidir. 
5 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15743/2-1 

D O L U M A D A L A R I ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 
Tahmini bedeli: 149.400.000.000 - TL. olan İstanbul (Haramidere) Bölge Müdürlüğü do

lum adalan çevre düzenlemesi işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun bedelin tercihinde kul
lanılacak kriterler hakkındaki tebliğ hükümleri uygulanmadan ilan ve şartnamesinde istenilen bel
geleri sağlayarak ihaleye katılmaya yeterli görülen firmalardan kapalı teklif almak suretiyle ihale 
edilecektir. 

1 - Yapılacak işlere ait ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Bestekar Sokak 8 nolu bi
nadaki Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğüne yatırılacak 45.000.000 - TL. 'ye istinaden alınacak 
makbuz karşılığında Bestekar Sokak 25 nolu binadaki Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edi
lecektir. 

A . İstekliler ilan şartlarımıza ve yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine 
uygun olarak yeterlilik alabilmek için; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubu müteahhitiik karnesini (aslını ib
raz etmek suretiyle veya noter tasdikli suretini), 

b) İsteklilerin müteahhit veya taşeron olarak herhangi bir resmi kuruluştan alınmış benzer 
iş yapmış olduğunu belgeleyen resmi iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi ile bu 
iş bitirme belgesini tevsik edici son hakediş ve geçici veya kesin kabul tutanağının aslı veya noter 
tasdikli sureüeri, 
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c) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçlan taahhütnamesini ve belgelerini (ken
di malı olması gerekenlerin fatura veya amortismanlannın aslı veya noter tasdikli suretleri) kira
lık olacaklann noter tasdikli taahhütlerini, 

d) Mali güçlerine ait Mal i durum bildirisi ve belgelerini (Banka referans mektuplan bu işin 
ilan tarihinden sonraki tarihi içerecek ve aynca ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce yazı ile de te
yit edilmiş olacaktır. 

e) Teknik personellerden alınmış noter tasdikli taahhütname ve noter tasdikli diploma su
retleri (Şirketin daimi elemanı ise noter tasdikli diploma suretleri ve tasdikli üç aylık sigorta bil
dirgesi) 

0 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergi borcu olmadığına dair vergi da
iresinden 1999 yılında alınmış vergi durum bildirimini, 

g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge, 
h) İhalenin yapıldığı yıl alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 
ı) Cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
B. İhaleye katılmak için teklif mektubu ile birlikte, 
a) İşin şartnamesinde belirtilen 4.482.000.000 - TL . tutanndaki geçici teminatı, 
b) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, • 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) Kapalı teklif mektubu, 
2 - Yeterlilik için son müracaat 2 Temmuz 1999 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Beste

kar Sokak 8 nolu Binadaki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. 
3 - İhale 7 Temmuz 1999 Çarşamba günü saat 10.00'da Bestekar Sokak 25 nolu binada

ki İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 
4 - Yeterlikler ihale günü olan 7 Temmuz 1999 Çarşamba günü saat 10.00'da Bestekar— 

Sokak 25 nolu binadaki İhale Komisyon Başkanlığında açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak ka
zanan firmaların teklif mektuplan aynı komisyonca açılacak, hak kazanamayanlann teklif mektup
ları açılmayacaktır. 

5 - Firmalar teklif mektuplannı yukanda belirtilen ihale günü en geç saat 9.30'a kadar 
Bestekar Sokak 8 nolu Binadaki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Şube Müdürlüğüne verecek
lerdir. 

6 - Başvuru dosyasını idareye verdikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa 
dosya içerisindeki herhangi bir evrağın değiştirilmesi veya eksik evrağın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecik
meler kabul edilmeyecektir. 

8 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp yeterlik verip 
vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. • 

İlan olunur. 15744/2-1 

D O L U M A D A L A R I ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Tahmini bedeli: 99.000.000.000 - T L . olan İzmit Bölge Müdürlüğü dolum adalan çevre 
düzenlemesi işi Bayındırlık ve İskan Bakanlığının uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler 
hakkındaki tebliğ hükümleri uygulanmadan ilan ve şartnamesinde istenilen belgeleri sağlayarak 
ihaleye katılmaya yeterli görülen firmalardan kapalı teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - Yapılacak işlere ait ihale dosyası mesai saatleri dahilinde Bestekar Sokak 25 nolu bi
nadaki Uygulama Şube Müdürlüğünde incelenecektir. 
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A . İstekliler ilan şartlarımıza ve yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine 
uygun olarak yeterlilik alabilmek için; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubu müteahhitlik karnesini (aslını ib
raz etmek suretiyle veya noter tasdikli suretini), 

b) İsteklilerin müteahhit veya taşeron olarak herhangi bir resmi kuruluştan alınmış benzer 
is yapmış olduğunu belgeleyen resmi iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi ile bu 
iş bitirme belgesini tevsik edici son hakediş ve geçici veya kesin kabul tutanağının aslı veya noter 
tasdikli suretleri, 

c) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları taahhütnamesini ve belgelerini (ken
di malı olması gerekenlerin fatura veya amortismanlarının aslı veya noter tasdikli suretleri) kira
lık olacakların noter tasdikli taahhütlerini, 

d) Mali güçlerine ait Mali durum bildirisi ve belgelerini (Banka referans mektuplan bu işin 
ilan tarihinden sonraki tarihi içerecek ve aynca ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce yazı ile de te
yit edilmiş olacaktır. 

c) Teknik personellerden alınmış noter tasdikli taahhütname ve noter tasdikli diploma su
retleri (Şirketin daimi elemanı ise noter tasdikli diploma suretleri ve tasdikli üç aylık sigorta bil
dirgesi) 

f) 1993-1997 (5 yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergi borcu olmadığına dair vergi da
iresinden 1999 yılında alınmış vergi durum bildinmipi, 

g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge, 
h) İhalenin yapıldığı yıl alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, 
ı) Cezalı olmadığına dair yazılı beyanım, 
i) İhale şartnamesinde belirtilen diğer belgeleri vereceklerdir. 
B . İhaleye katılmak için teklif mektubu ile birlikte, 
a) İşin şartnamesinde belirtilen 2.970.000.000,- TL . tutanndaki geçici teminatı, 
b) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) Kapalı teklif mektubu. 
2 - Yeterlilik için son müracaat 2 Temmuz 1999 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Beste

kar Sokak 8 nolu Binadaki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. 
3 - İhale 7 Temmuz 1999 Çarşamba günü saat 14.00'de Bestekar Sokak 25 nolu binada

ki İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. 
4 - Yeterlikler ihale günü olan 7 Temmuz 1999 Çarşamba günü saat 14.00'de Bestekar 

Sokak 25 nolu binadaki İhale Komisyon Başkanlığında açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak ka
zanan firmaların teklif mektupları aynı komisyonca açılacak, hak kazanamayanlann teklif mektup
ları açılmayacaktır. 

5 - Firmalar teklif mektuplannı yukarıda belirtilen ihale günü en geç saat 12.30'a kadar 
Bestekar Sokak 8 nofu Binadaki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Şube Müdürlüğüne verecek
lerdir. 

6 - Başvuru dosyasını idareye verdikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa 
dosya içerisindeki herhangi bir evrağın değiştirilmesi veya eksik evrağın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecik
meler kabul edilmeyecektir. 

8 - Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp yeterlik verip 
vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir. 

İlan olunur. 15745/2-1 
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MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

K . K . K . H V . K . K . V E GENKUR.ÖZ.KUV.K.LIĞI için aşağıda cinsi, miktan, tahmini tuta
rı, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesi gereğince K A P A L I TEKLİF usulü ile A N K A R A İç Ted.Blg.Bşk.lığı 2 Nolu 
Sat.Al.Kom.Bşk.lığından yapılacaktır. 

Aranacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplarının ihale sa
atine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığında görülebilir. 

Tahmini Tutan G.Teminatı İhale 
Cinsi Miktan TL . T L . Gün ve Saati 

Özel Harekat Kayak ve Techi- 7 Temmuz 1999 
zatı 60 l â k ı m 90.000.000.000 2.700.000.000 Saat: 09.00 

N O T : İhale Konusu Malın Tamamı Bir İstekliye İhale Edilecekür. Şartnamesi Şartname Odasında Ücretsiz 
Olarak Görülebilir. 

1. Grup HV-116 Kumaş Haki Yaz- 7 Temmuz 1999 
lık Eğitim Elbiselik 142 Cm.En 160.000 M 128.000.000.000 3.840.000.000 Saat: 15.00 

2. Grup HV-119 Kumaş Er Harici 
Elbiselik Hava Rengi 142 Cm.En 100.000 M 80.000.000.000 2.400.000.000 

208.000.000.000. 6.240.000.000 

N O T : İhale Konusu Malın Tamamı Bir İstekliye İhale Edilebileceği gibi her grubu ayn ayn istekliler de ihale 
edilebilir. Şartnamesi Şartname Odasında Ücretsiz Olarak Görülebilir. 

1. Grup K-108 Yastık Suni Elyaflı 115.741 Adet 115.741.000.000 3.472.230.000 8 Temmuz 1999 

Saat: 14.00 
2. Grup K-108 Yastık Suni Elyaflı 91.013 Adet 91.013.000.000 2.730.390.000 

3. Grup K-108 Yastık Suni Elyaflı 59.737 Adet 59.737.000.000 1.792.110.000 

4. Grup K-108 Yastık Suni Elyaflı 95 744 Adet 95.744.000.000 2.872.320.000 

5. Grup K-108 Yastık Suni Elyaflı 70.783 Adet 70.783.000.000 2.123.490.000 

6. Grup K-108 Yastık Suni Elyaflı 66.982 Adet 66.982.000.000 2.009.460.000 

500.000 Adet 500.000.000.000 15.000.000.000 

N O T : İhale Konusu Malın Tamamı Bir İstekliye İhale Edilebileceği gibi her grubu ayrı ayn istekliler de ihale 
edilebilir. Şartnamesi Şartname Odasında Ücretsiz Olarak Görülebilir. 

HV-117 Kumaş Haki Kışlık Eği- 8 Temmuz 1999 
tim Elbiselik 142 Cm.En 160.000 M 168.000.000.000 5.04O.000.000 Saat: 15.00 

N O T : İhale Konusu Malın Tamamı Bi r İstekliye İhale Edilecektir. Şartnamesi Şartname Odasında Ücretsiz 
Olarak Görülebilir. 
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Tahmini Tutan G.Teminatı İhale 
Cinsi Miktan TL . TL. Gün ve Saati 

1. Grup K-10 Elbise Er Harici Ha- 9 Temmuz 1999 
ki Ceket Tipi Tip-2 75.000 Takım 637.500.000.000 19.125.000.000 Saat: 09.00 

2. Grup K-10 Elbise Er Harici Ha
ki Ceket Tipi Tip-2 75.000 Takım 637.500.000.000 19.125.000.000 

3. Grup K-10 Elbise Er Harici Ha
ki Ceket Tipi Tip-2 75.000 Takım 637.500.000.000 19.125.000.000 

4. Grup K-10 Elbise Er Harici Ha
ki Ceket Tipi Tip-2 75.000 Takım 637.500.000.000 19.125.000.000 

300.000 Takım 2.550.000.000.000 76.500.000.000 

NOT : İhale Konusu Malın Tamamı Bir İstekliye İhale Edilebileceği gibi her grubu ayrı ayrı istekliler de ihale 
edilebilir. Şartnamesi Şartname Odasında Ücretsiz Olarak Görülebilir. 

1. Grup K-82 Kumaş Kamuf- 9 Temmuz 1999 

lajh Parkalık ve Kışlık Eği- Saat: 11.00 

tim Elbiselik 140 Cm.En 500.000 M . 400.000.000.000 12.000.000.000 

2. Grup K-82 Kumaş Kamuf

lajlı Parkalık ve Kışlık Eği

tim Elbiselik 140 Cm.En 500.000 M . 400.000.000.000 12.000.000.000 

3. Grup K-82 Kumaş Kamuf

lajlı Parkalık ve Kışlık Eği

tim Elbiselik 140 Cm.En 500.000 M . 400.000.000.000 12.000.000.000 

4. Grup K-82 Kumaş Kamuf

lajlı Parkalık ve Kışlık Eği

lim Elbiselik 140 Cm.En 500.000 M . 400.000.000.000 12.000.000.000 

5. Grup H7-1I4 Kumaş Kamuf

lajlı Parkalık ve Kışlık Eği

tim Elbiselik 140 Cm.En 18.000 M . 14.400.000.000 432.000.000 

2.018.000 M . 1.614.400.000.000 48.432.000.000 

NOT : İhale Konusu Mai'n Tamamı Bir İstekliye İhale Edilebileceği gibi her grubu ayn ayn istekliler de ihale 
edilebilir. Şartı. mesi Şartname Odasında Ücretsiz Olarak Görülebilir. 

NOT: 21/6/1999 Tarih ve 23732 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanımız geçersizdir. 

15128/1-1 



İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Malatya Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından : 
1 - Aşağıda belirtilen işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - B u işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "1998 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedel ter

cihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ" hükümleri uygulanacaktır. 
3 - İşlerin tahmin edilen bedelleri aşağıya çıkarılmıştır. 
4 - İşlerin ihaleleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İl Daimi Encümen salonunda yapılacaktır. 
5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Mi l l i Eğitim Müdürlüğü yapım şubesinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
6 - İsteklilerin "Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine ek özel şartnameye", "Yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönet-

meliği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "uygun bedel tebliğ" hükümlerine uygun olarak; 
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için aşağıda belirtilen işlerin karşısındaki günlerde mesai saati sonuna kadar müracaatlarını 

1. sıradaki Pütürge Tepehan İlköğretim Okulu 200 Öğrencilik pansiyon ve 10 lojman inşaatı için Malatya Mi l l i Eğitim Müdür lüpne 2. sıradaki Merkez 
Muhittin Özmumcu İlköğretim okulu inşaatı için Malatya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış işlerin karşılarında yazılı karne grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhiüik karnesini (aslını 
ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini), 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) İstekliler Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 
e) 1993-1997 (5) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili 

Vergi Dairesinden 1999 yılında Örnek 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 
f) Mali durum bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapı araçlar taahhütnamesini, 
h) Teknik personel taahhütnamesini, 
i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı, 
n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartname'de ön görülen diğer belgeleri, 
vermesi, 
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.) 



o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 10'undan daha az olmaması. 
Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale şartnamesinin 7'tıci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'inci maddesi doğrultu

sunda ihale günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli im

za sirküleri, 
e) Ortak girişim olması halinde, İhale şartnamesındeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak girişim beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık 

Sözleşmesi, 
f) Malatya Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda miktarları yazılı geçici teminatlarına ait alındı veya teyitli banka teminat mek

tubu, 
g) Pütürge Tepehan İlköğretim okulu 200 öğrencilik pansiyon, 10 öğretmen lojmanı için Tepehan Belediyesinden 13/7/1999 tarihine kadar alınmış 

tasdikli yer görme belgesi. 
7 - Başvuru dosyası, ayn ayn hazırlanarak ilgili idarelere verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dosya içerisindeki herhangi bir 

evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye Katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kaza

nanlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanlara teklif zarflan açılmadan geri verile
cektir. 

9 - İşler % 30'a girmeyecek ve İhale şartnamesinin 19. maddesi dışında süre uzatımı verilmeyecektir. 
10 - 9/6/1999 ve 11/6/1999 tarihlerinde ilan edilen ve 30/6/1999 tarihinde ihalesi yapılacak olan 185.000.000.000,- T L . keşif bedelli Merkez Muhit

tin Özmumcu 15 derslikli İlköğretim okulu inşaatının geçici teminatı sehven eksik yazıldığından ertelenmiştir. 
11 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir." 
Keyfiyet ilan olunur. 

S. Keşif Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi Son Karne 
No İşin Adı Karakteristiği (TL.) (TL.) ve Saat Müracaat Gurubu 
1 Pütürge-Tepehan İlköğretim okulu 200 Öğ.Pans.10 Loj. 330.000.000.000 9.900.000.000 14/7/1999-15.00 6/7/1999 B 
2 Merkez-Muhittin Özmumcu İlkğ.Ok. 15 Derslik 185.000.000.000 5.550.000.000 14/7/1999-16.00 6/7/1999 C 

15736/1-1 



BİLGİSAYAR PARÇALARI, EK DONANİMLARİ V E YAZICILAR SATIN A L I N A C A K T I R 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden : 
1 - Üniversitemize ait aşağıda birimi, işin adı, miktan, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı işler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci 

maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - İhalelere ait İdari ve Teknik Şartnameler ile diğer belge ve bilgiler Rektörlüğümüz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında mesai saatlerinde gö

rülebileceği gibi, Bilgisayar Parçalan ve Ek Donanımları ile Yazıcılar satın alınması işine ait şartnameler 10.000.000 - TL.na diğer işlere ait şartnamelerin 
herbiri ise 5.000.000 - TL. karşılığında alınabilir. 

3 - İhaleler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığında (Kurupelit Kampüsü-Samsun) aşağıda belirtilen tarih ve sa
atlerde yapılacaktır. 

4 - İhalelere katılabilmek için isteklilerin: (Her ihale için ayrı ayn olmak üzere) 

a) Kanuni İkametgah Bildirimi, 
b) Geçici teminat makbuzu veya limit içi süresiz banka teminat mektubu, 
c) 1999 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, 
d) İmza Sirküleri (noter tasdikli) 
e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin 

noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğe uygun ortak girişim beyannamesi üe ortaklarca imzalanan ortaklık sözleş

mesi vermesi, 
g) İstekliler, teklif ettikleri ürün ve sistemlerin yıllık bakım-onanm ve sözleşme bedelleri ile sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak olan yedek par

ça ve malzemelerin kalem kalem katolog numaralan ile birlikte fiyatlandınlmış tasdikli listeyi dış zarf içerisine koyacaklar ve bu fiyatlar garanti suresinden 
sonra en az 5 (Beş) yıl süre ile geçerli olacaktır. 

h) İdari şartnamenin 3 ncü maddesinde istenilen diğer belgeleri vermesi, 
ı) İstekliler, teknik şartnamede istenilen şartlan taşıması veya daha üstün özellikler taşıması şartıyla alternatif teklifler verebilirler. 
5 - İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine göre hazırlayacaklan tekliflerini en geç 6/7/1999 günü ihale saatine kadar On

dokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
6 - Telefon, Telgraf, Faks, Teleks ile yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
7 - Üniversitemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 



Birimin Adı 
• Üniversite Atakum Kampusu 

Diş Hekimliği Fakültesi 

- Fakülteler, Yüksekokullar, 
Enstitüler ve Merkezler. 

İşin Adı 
Atakum Kampüsüne Bilgisayar İleti
şim Ağı Kurulması İşi 
Bilgisayar Sistemi ve Sistemin 
Kurulması İşi 

a) Terminal 
b) Ram 
c) Yedekleme Ünitesi 
b) Laser Jet Yazıcı 
e) Mürekkepli püskürtmeli yazıcı 
f) Pin vurmalı yazıcı 
g) Tarayıcı 
h) Digital fotoğraf makinası 
Bilgisayar Parçalan ve Ek Donanından 
ile Yazıcılar satın alınması işi. 
1) Bilgisayar parçalan 

a) Anakart 
b) Mikro İşlemci 
c) Ekran Kartı 
d) A T X Bilgisayar Kasası 
e) Klavye Mouse 
f) Ethernet 
g) Ram (64 mb) . 
h) Harddisk 
i) Disket sürücü 
j) Monitör 

Miktan 
1 Adet 

(Komple Sistem) 

1 Adet 
(Komple Sistem) 

20 Adet 

1 Adet 
1 Adet 
2 Adet 
8 Adet 
6 Adet 
1 Adet 
1 Adet 
1 Grup 

(Komple) 

250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 
250 Adet 

Muh. Bedeli 
(TL.) 

İ h 
Geç. Tem. 

(TL.) 

1 1 e r i n 

25.000.000.000 750.000.000 
T a r i h i 
6/7/1999. 

Şekli Saati 
14.00 Kapalı Teklif 

14.000.000.000 420.000.000 6/7/1999 14.30 Kapalı Teklif 

65.000.000.000 1.950.000.000 6/7/1999 15.00 Kapalı Teklif 



Birimin Adı İşin Adı Miktarı 
Muh. Bedeli 

(TL.) 

1 h . a I e 1 e r i n 
Geç. Tem. 

(TL.) T a r i h i Saati Sekli 
2) Ek Donanımlar ve Yazıcılar 

a) İnkjet yazıcı (A4 PC) 12 Adet 
b) İnkjet yazıcı (A2 PC/MAC uyumlu) 3 Adet 
c) Laser yazıcı (1. Grup) 16 Adet 
d) Lazer yazıcı (2. Grup) 6 Adet 
e) Matris yazıcı (24/136) 10 Adet 
f) Tarayıcı (Scanner) 6 Adet 
g) C D Sürücü 26 Adet 
h) Hardisk 20 Adet 
i) Ram (32 Mb) 20 Adet 
j) C D RW 2 Adet 
k) Yazılım 2 Adet 

1) Delphi 4.0(1 Adet) 
2) Norton Antivirüs (1 Adet) 

15553/1-1 
DÖKME LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN A L I N A C A K T I R 

HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdür lüğünden : 
1 - HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A . Ş. Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Isı Merkezinde kullanılmak üzere 800 Ton Dökme Likit 

Petrol Gazı (LPG) kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - İhaleye Katılmak için Şartname Alınması Mecburidir. Şartnameler; 
HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A . Ş. Genel Müdürlüğu'nün 
P.K. 17 39750 - LÜLEBURGAZ 
T L F : 0 288 417 46 57 Pbx 
F A X : 0 288 417 46 64 - 53 
Adresindeki Ticaret Servisinden 10.000.000- TL . (KDV. dahil) karşılığında temin edilebilecektir. 
(Dosya No: 49 - HDS - 99/48) 
3 - Teklif Mektupları 15/7/1999 Perşembe günü saat 14.00'e kadar aynı adresteki Muhaberat servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş ola

caktır. 
Bu gün ve saatten sonra verilecek Teklifler ve Posta veya Kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
4 - Teklif Mektupları aynı gün saat I5.00'te Şirketimiz Satın Alma Komisyon Odasında alenen açılacaktır. 
5 - HEAŞ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediği istekliye kısmen veya tamamen ihale et

mekte serbesttir. 15561/1-1 



İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Kars Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından : 
1 - İlimiz dahilinde 1999 yılı yatırım programı ile yaptırılacak olan aşağıdaki listede adı, derslik sayısı, keşif bedeli, geçici teminat miktan, ihale gü

nü ve saati belirtilen ilköğretim okulu inşaatı ihaleleri İl Daimi Encümen Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 81. maddesine 2990 sayılı Kanun
la eklenen (p) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleleri yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve 23289 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "1998 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Be
delin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ"hükümleri uygulanacaktır. 

3 - İhaleler Kars Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Kars Mi l l i Eğitim Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü ve Bayındıklık ve İskan Müdürlüğünde mesai saaüeri 

içinde görülebilecektir. 
5 - İSTEKLİLERİN : "Yapım işleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi'ne, İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye "Yapı Tesis ve Ona

rım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak : 
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte Kars Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, 
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınmış aşağıda belirtilen işlere (C) grubu en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz et

mek şartıyla Noter tasdikli suretini) 
b) 1999 Yılı vizeli Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesinin, 
e) 1992-1996 (5 yıl) yıllarına ait (1993'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair 

ilgil i Vergi Dairesinden 1999 yılında ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 
f) Mali durum bildirisi ve belgelerini, 
g) Yapı araçlan taahhütnamesini, 
h) Teknik personel taahhütnamesini, 
i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İş durumu ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı, 
n) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgeleri vermesi, (Müteahhiüik karnesinin değerlendirilmesi is

tendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.) 



o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin % 10'undan daha az olmaması, 
Gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda iha

le saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç zarf, 
b) 1999 yılı vizeli Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli 

imza sirküleri, 
e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık söz

leşmesi, 
f) Kars İl Daimi Encümen Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu, 
6 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya ek

sik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
7 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince isteklilere daha önceden ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazanan

lar, hazır bulunan isteklilerin önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanlann teklif zarflan açılmadan geri verilecektir. 
8 - Her ilan bedeli ilgili ihaleyi kazanan müteahhit tarafından karşılanacaktır. 
9 - İhaleler aşağıda sıralanan sıra numarasına göre saat 14.00'de başlayacak sıra numarasına göre ihaleler yapılacaktır. 
10 - Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 

S.N. 
1 
2 
3 
4 
5 

İlçesi İşin Adı Derslik Sayısı (TL.) 
Karakteristik Keşif Bedeli Geçici Teminat Son İhale 

(TL.) Mür. Tarihi İhale Tar. Saati Yapım Şekli 
Akyaka Merkez Pansiyonlu İlköğretim Ok. İnş. 
Akyaka Duraklı Köyü İlköğretim Okulu İnş. 
Digor Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı 
Sarıkamış Ş.Taner Baran Pans. İlköğ. Ok. İnş. 
Selim Atatürk Pansiyonlu İlköğ. Ok. İnş. 

5 73.600.000.000 
3 13.800.000.000 
5 73.600.000.000 
5 73.600.000.000 
5 73.600.000.000 

414.000.000 
2.208.000.000 
2.208.000.000 
2.208.000.000 

2.208.000.000 7/7/1999 13/7/1999 14.00 Metrajlı 
Anahtar Teslimi 
Metrajlı 
Metrajlı 
Metrajlı 
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A R S A S A T I L A C A K T I R 
Büyükçekmece Belediye Başkanlığından : 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece-Çakmaklı Köyü 126 ada 5 parselin 

(2000.00 m2) satılması işidir. 
2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görüle

bilir. 
3 - İhale 6/7/1999 Salı günü saat 10.00'da 2886 sayılı Yasanın 36. maddesine göre kapa

lı teklif usulü yapılacaktır. 
4 - İhale ile ilgili geçici teminat miktan 960.000.000 - T L . olup, ek teminat miktan 

2.500.000.000,- TL.dir. 
5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler 
a) Kanuni ikametgah 
b) Nüfus cüzdan sureti 
c) Tebligat adresi 
d) Noter tasdikli imza sirküleri getireceklerdir. 
6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 5/7/1999 Pazartesi 

günü saat 16.30'a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edecekler
dir. 

7 - İhale Belediye binasında Belediye encümeni tarafından yapılacaktır. 
8 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. . 15560/1-1 

M A L Z E M E SATİN A L I N A C A K T I R 
Türk iye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür lüğünden : 
Ortaklığımızın ihtiyacı olan aşağıda dosya no, isim ve miktan belirtilen malzemeler, ka

palı zarf usulü ile sat n alınacaktır. Bu konu ile ilgili şartnameler aşağıda verilen adresten sağlana
bilir. 

A D R E S 
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 
G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ 
İKMAL G R U B U BAŞKANLIĞI 
Mustafa Kemal Mah. 2. Cad. 86 
06520 Söğütözü-ANKARA 
Dosya No : 61-99İHZ-34744 
Malzeme İsmi : Barit 
Son Teklif Tarihi : 5/7/1999 Saat: 16.00 
Şartname Ücreti : 20.000.000 - T L . 15720/1-1 

Çeşitli İlân 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 
Vakfın A d ı : Gazi Anadolu Eğitim Vakfı. 
Vakfedenler : Mehmet Öner, Mine Gezici, Gizem Eroğlu, Hasan Tahsin Bilgiç, Aysel Er, 

Tuğba Han Yılmaz, Osman Buğrahan Ses, Serpil Gücüyener, Ayhan Aslanoğlu, Atila Yakın, Meh
met A l i Bilgihan, Zühal Kovuk, Bedrettin Özmen, Nurten Ünlü, Nurcan Çetin, Raziye Buyurgan, 
Zeynep Kıvanç, Nevin Kızıltan, Emine Onat, Hasan Gezici, Mürvet Yılmaz. 

Vakfın İkametgahı: Ankara. 
Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Ankara 24. Asliye 

Hukuk mahkemesinin 27/4/1999 gün, E : 1998/878, K: 1999/177 saydı karan. 
Vakfın Amac ı : Gazi Anadolu Lisesinin devamını, gelişmesini ve mensuplanyla mezunla

rı arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayarak, Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve 
sosyal gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin ye
rine getirilmesinde katkıda bulunmak, Türk Mi l l i eğitiminin hedef ve ilkeleri doğrultusunda çalış
ma ve güçlenmesinde; özellikle yüksek düzeyde yabancı di l bilgi ve yeteneği geliştirilen bir ku
rum hüviyeti kazanmasında M i l l i Eğitim makam ve kuruluşlanna yardımcı olmaktır. 

Vakfın Mal Varlığı: 12.016.541.076 - TL. değerinde menkul kıymet ve demirbaş. 
Vakfın Organları : Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13. Mad

desi Gereğince İlan olunur. 15730/1-1 
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2 2 HAZİRAN 1 9 9 9 G Ü N Ü S A A T 1 5 : 0 0 ' D E BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ 
TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z BANKASI KURLARI 

BÜLTEN N O : 1 9 9 9 / 1 1 3 
• DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALİS SATIŞ 
1 A B D D O L A R I 416,262 418,270 415,971 418,897 
1 A V U S T R A L Y A D O L A R I 270,648 272,419 269,403 274,054 
1 D A N İ M A R K A K R O N U 57,780 58,065 57,740 58,199 
1 İNGİLİZ S T E R L İ N İ 660,592 664,045 660,130 665,041 
1 İ S V İ Ç R E F R A N G I 268,661 270,392 268,258 270,798 
1 İ S V E Ç K R O N U 49,281 49,794 49,247 49,909 
1 J A P O N Y E N l 3,410 3,433 3397 3,446 
1 K A N A D A D O L A R I 283,064 284,344 282,017 285,425 
1 K U V E Y T D İ N A R I 1,346,135 1,363,865 1325,943 1,384,323 
1 N O R V E Ç K R O N U 52,960 53,317 52,923 53,440 

.1 S U U D İ A R A B İ S T A N RİYALİ 111,320 111,521 110,485 112,357 
1 E U R O 429.250 431.320 
1 A L M A N M A R K I 219,471 220,530 219317 220,795 
1 B E L Ç İ K A F R A N G I 10,641 10,692 10,625 10,708 
1 L Ü K S E M B U R G F R A N G I 10,641 10,692 10,561 10,772. 
1 İ S P A N Y O L P E Z E T A S I 2,580 2,592 2,574 2,598 
1 F R A N S I Z F R A N G I 65,438 65,754 65340 65,853 
1 İ R L A N D A LİRASI 545,034 547,663 541,764 550,949 
100 İ T A L Y A N LİRETİ 22,169 22,276 22,102 • 22,361 
1 H O L L A N D A F L O R İ N İ 194,785 195,724 194,493 196,018 
1 A V U S T U R Y A ŞİLİNİ 31,195 31,345 31,148 31,392 
1 P O R T E K İ Z E S K Ü D O S U 2,141 2,151 2,125 2,167 
1 F İN M A R K K A S I 72.195 72.543 72.144 72.710 
1 B U L G A R L E V A S I 94 143 
1 İRAN RİYALİ 73 111 
1 R O M E N LEYİ 13 20 
1 SURİYE LİRASI 4,120 6,181 
1 Ü R D Ü N DİNARI 504,325 568,707 
1 Y E N l İSRAİL ŞEKELİ 88,928 93,488 
1 Y U N A N DRAHMİSİ 1.289 1.328 

ÇAPRAZ KURLAR 
1 A B D D O L A R I 1.5354 A V U S T R A L Y A D O L A R I 
1 A B D DOLARİ 7,2035 DANİMARKA K R O N U 
1 A B D D O L A R I 1.5469 İSVİÇRE F R A N G I 
1 A B D D O L A R I 8.4000 İSVEÇ K R O N U 
1 A B D D O L A R I 121.83 J A P O N YENİ 
1 A B D D O L A R I 1.4710 K A N A D A D O L A R I 
1 A B D D O L A R I 7.8450 NORVEÇ K R O N U 
1 A B D DOLARİ 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
1 E U R O 1.0312 A B D D O L A R I 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5876 A B D D O L A R I 
1 K U V E Y T DİNARI 3.2607 A B D D O L A R I 

EURO DÖNÜŞÜM KURLARİ -
1.95583 A L M A N M A R K I 
40.3399 BELÇİKA F R A N G I 
40.3399 LÜKSEMBURG F R A N G I 
166.386 İSPANYOL P E Z E T A S I 
6.55957 F R A N S I Z F R A N G I 

1 E U R O 0.787564 İRLANDA LİRASI 
1936.27 İTALYAN LİRETİ 
2.20371 H O L L A N D A FLORİNİ 
13.7603 A V U S T U R Y A ŞİLİNİ 
200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 
5.94573 FİN M A R K K A S I 

B I L G I I Ç I N ; 

1 Ö Z E L ÇEKME H A K K I ( S D R ) 1.3349 A B D D O L A R I 
1 Ö Z E L Ç E K M E H A K K I ( S D R ) 558.349 TÜRKLİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET M E R K E Z BANKASI 
İDARE MERKEZİ. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 2J-06-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSUI 
VADE 

TARİHİ TANIM 
VADEYE KALAN 
GÜN SAYISI 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

18-08-1999 6B 56 89.059 

15-09-1999 6B 84 64.187 

03-11-1999 6B 133 76.045 

19-O1-Z000 7B 210 64.591 

21-07-1999 9B 28 94.102 

06-10-1999 10B 105 80.630 

15-12-1999 12T 175 69.571 

17-02-2000 12T 239 60.761 

16-03-2000 12T 267 57.316 

22-03-2000 12T 273 56.609 
21-04-2000 12T 303 53.236 
05-05-2000 12T 315 51.960 
28-07-1999 12TS 35 89.869 
22-09-1999 12TS 91 82.079 
09-02-2000 14T 231 61.791 
15-03-2000 14T 266 57.435 
19-04-2000 14T 301 53.453 
17-05-2000 14T 329 50.522 
07-06-2000 14T 350 48.463 
23-08-2000 14T 427 41.835 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

18-08-1999 5H 56 89.059 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE 
TARİHİ 

06-08-1999 
06-08-1999 
06-08-1999 

TANIM 

12H1 
12K1A 
12H1K 

KUPON 
FAİZ ORANI 

TÜFE*20 
TÜFE*2ü 
TÜFE*20 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

183.194 
91.191 
92.003 

VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE A Y N I O L M A Y A N FAKAT YUKARIOAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE V A D E TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

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.1 
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 

TARİHİ TANIM FAİZ ORANI 1100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

01-07-1999 
11-07-1999 
28-07-1999 
28-07-1999 
28-07-1999 

60T12-D 
60T-0Z 
12T1 
12T1A 
12T1K 

7 . 6 7 
TEFE+6 
TÜFE«23 
TÜFE«23 
TÜFEK23 

105.625 
149.972 
198.454 
92.816 
105.638 
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T Ü R K İ Y E CUMHURİYET M E R K E Z B A N K A S I ' N C A B E L İ R L E N E N D E V L E T İ Ç BORÇLANMA SENET 
L E R İ N İ N T İ P VE V A D E L E R İ T İ B A R I Y L A 2 3 - 0 6 - 1 9 9 9 T A R İ H İ N D E K İ GÖSTERGE N İ T E L İ 
Ğ İ N D E K İ GÜNLÜK D E Ğ E R L E R İ : 

VADE KUPON KUPON D A H İ L BUGÜNKÜ DEĞER 
T A R İ H İ T A N I M F A İ Z ORANI ( 1 0 0 . 0 0 0 . - T L Ü Z E R İ N D E N ) 

1 8 - 0 8 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 5 0 1 9 4 . 3 1 2 
1 8 - 0 8 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A TÜFEKSO 8 9 . 0 5 9 
1 8 - 0 8 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E « 0 1 0 5 . 2 5 3 
2 7 - 0 8 - 1 9 9 9 1 2 T 4 T Ü F E » 5 . 5 0 1 0 1 . 9 9 9 
2 3 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z T E F E 1 2 4 . 3 1 5 
2 9 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 3 0 1 8 7 . 5 3 6 
2 9 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E * 3 0 8 1 . 8 0 6 
2 9 - 0 9 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E « 0 1 0 5 . 7 3 0 
0 2 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 4 5 . 8 1 0 
0 2 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 8 1 . 3 0 1 
0 2 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 6 4 . 5 0 9 
0 5 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 4 5 . 0 8 0 
0 5 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 8 0 . 7 9 8 
0 5 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 6 4 . 2 8 2 
2 3 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 4 0 . 7 8 0 
2 3 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E * 1 0 7 7 . 8 2 3 
2 3 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E * 1 0 6 2 . 9 5 7 
3 0 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E » 1 0 1 4 5 . 4 7 1 
3 0 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E « 1 0 7 6 . 6 8 7 
3 0 - 1 0 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E * 1 0 6 8 . 7 8 4 
0 2 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 3 3 . 6 4 3 
0 2 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E » 1 0 7 6 . 2 0 5 
0 2 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E » 1 0 5 7 . 4 3 8 
0 5 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 3 2 . 9 7 4 
0 5 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E * 1 0 7 5 . 7 2 5 
0 5 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 5 7 . 2 4 9 
0 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z T E F E 1 1 3 . 3 6 1 
2 3 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E * 1 0 1 2 9 . 0 3 2 
2 3 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 7 2 . 8 9 7 
2 3 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 5 6 . 1 3 5 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 2 8 . 3 9 9 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 7 2 . 4 3 5 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 5 5 . 9 6 4 
2 6 - 1 1 - 1 9 9 9 2 4 T 4 T Ü F E K 2 6 1 0 1 . 3 8 1 
0 2 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 2 5 . 3 9 9 
0 2 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 7 1 . 5 1 9 
0 2 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 5 3 . 8 8 0 
0 4 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 2 4 . 9 8 1 
0 1 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 7 1 . 2 1 6 
0 4 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 5 3 . 7 6 5 
0 7 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 2 4 . 3 5 6 
0 7 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 7 0 . 7 6 3 
0 7 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 5 3 . 5 9 3 
1 6 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z " T E F E 1 0 4 . 1 2 1 
2 4 - 1 2 - 1 9 9 9 2 3 T 4 T Ü F E K 3 2 1 2 0 . 5 9 6 
2 4 - 1 2 - 1 9 9 9 2 4 T 4 T Ü F E K 3 2 1 1 6 . 9 3 1 
2 9 - 1 2 - 1 9 9 9 1 2 T - 0 Z T E F E 1 0 1 . 2 8 3 
0 1 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T - 0 Z T E F E 1 0 0 . 6 3 9 
0 1 - 0 1 - 2 0 0 0 6 0 T - O Z TEFE+6 1 0 4 . 6 6 5 
1 5 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 1 6 . 1 6 6 
1 5 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 6 5 . 1 4 0 
1 5 - 0 1 - 2 0 0 0 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 5 1 . 0 2 6 
1 5 - 0 2 - 2 0 0 0 1 2 T - 0 Z T E F E 9 1 . 5 1 6 
1 7 - 0 2 - 2 0 0 0 1 2 T - 0 Z T E F E 9 1 . 1 3 2 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 1 0 4 . 6 0 9 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 5 8 . 6 4 0 
0 5 - 0 3 - 2 0 0 0 izm T Ü F E K İ O 4 5 . 9 6 9 
2 3 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T - O Z T E F E 8 6 . 1 9 0 
2 4 - 0 3 - 2 0 0 0 1 2 T - O Z T E F E 8 6 . 0 5 7 
3 1 - 0 3 - 2 0 0 0 2 4 T - O Z T E F E 8 1 . 5 3 3 
0 7 - 0 4 - 2 0 0 0 6 0 T - O Z T E F E K 1 . 1 5 8 6 . 2 9 2 
1 6 - 0 4 - 2 0 0 0 1 2 T 1 T Ü F E K İ O 9 6 . 4 8 3 
1 6 - 0 4 - 2 0 0 0 1 2 T 1 A T Ü F E K İ O 5 3 . 7 8 0 
1 6 - 0 4 - 2 0 0 0 1 2 T 1 K T Ü F E K İ O 4 2 . 7 0 3 
2 1 - 0 4 - 2 0 0 0 ıar-oz T E F E 8 0 . 4 0 7 
2 3 - 0 4 - 2 0 0 0 1 2 T - O Z T E F E 8 0 . 1 6 1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İ p BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 23-06-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

24-04-2000 12T-0Z TEFE 80.039 
04-05-2000 12T-0Z TEFE 78.838 
30-05-2000 12T-OZ TEFE 75.S76 
09-08-2000 14T1 T Ü F E « 3 . 7 0 97.265 
09-08-2000 14T1A TÜFE«23.70 42.941 
09-08-2000 14T1K TÜFE*23.70 54.324 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 87.029 
01-09-2001 36T-OZ TEFE+6 101.360 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 70.246 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 70.239 
01-01-2004 60T-OZ TEFE+6 72.641 
06-01-2001 24T4 22.00 121.534 
21-02-2001 24T4 22.00 109.168 
21-03-2001 24T4 20.00 95.941 

4- T . C . BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARIHI 

27-08-1999 
09-09-1999 
25- 09-1999 
26- 10-1999 
15-11-1999 
05-01-2000 
01-02-^000 

TANIM 

1ZT401 
12H401 
36TZ01 
12H401 
36T201 
12T401 
12T401 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

417.127 
426.259 
424.250 
416.340 
419.725 
427.102 
423.535 

VADE 
TARİHİ 

16- 08-1999 
18-11-1999 
17- 12-1999 
22-12-1999 

TANIM 

6B16 
36T216 
6B16 
6B16 

BUGÜNKÜ DEĞER 
11 ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

222.593 
220.477 
219.433 
219.317 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 25-06-1999 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

5- T . C . BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ OEĞER 
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

01-09-1999 
30- 09-1999 
31- 03-2000 

OG 
OG 
OG 

410.796 
408.573 
395.085 

6- T . C . BAŞBAKANLIK> ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

KUPON 
FAİZ ORANI 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

12-10-1999 
12-10-1999 
16- 12-1999 
17- 02-2000 
17-02-2000 

120T-D 
240T-D 
120T-D 
120T-0 
240T-D 

113.35 
113.35 
111.21 
104.41 
104.41 

178.879 
178.879 
157.690 
136.042 
136.042 

7- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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