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YASAMA BÖLÜMÜ 

KANUNLAR 
Bankalar Kanunu 

(7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin 31.8.1979 Tarihli ve 28 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Bankalar Hakkında 22.7.1983 Tarihli ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun) 

Kanun No. 3182 Kabul Tarihi: 25.4.1985 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE l. — Bu Kanunun amacı, tasarrufları korumak ve ekonomik kal-

kınmanın gereklerine göre kullanılmalarını sağlamak üzere bankaların kuruluşunu, 
yönetimini, çalışma esaslarını, devir, birleşme ve tasfiyeleri ile denetlenmelerini 
düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — 1. Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı 

ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan 
veya bundan sonra Türkiye'de şube açarak faaliyete geçecek olan bankalar bu Ka-
nun hükümlerine tabidir. 

2. Özel kanunlarla kurulan bankalar da kanunlarında yer alan hükümler 
dışında bu Kanun hükümlerine tabidir. 

3. Bu Kanunda açıklık olmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
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Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
1. Bakanlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu, bakan-

lığı. 
2. Müsteşarlık; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını. 
3. Milli banka; Türk kanunlarına göre kurulan, sermayesi Türk parası ola-

rak konulan ve sermayesinin çoğunluğu ile yönetim ve denetimi Türklere ait olan 
bankaları, 

4. Banka şubesi; ayrıca belirtilmesine gerek kalmaksızın bankaların şube, 
ajans ve banka işlemleri veya mevduat kabulu ile uğraşan sabit ya da seyyar büro-
ları gibi her türlü mahalli teşkilatını, 

5. Merkez şube; bankaların bu ad altında merkezlerinin bulunduğu yerde 
açtıkları şubelerini, 

6. Ödenmiş sermaye; bankaların, uç aylık hesap özetlerindeki fiilen ödenmiş 
veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden, bilançoda görülen zararın 
yedek akçelerle karşılanmayan kısmı ile yabancı ülkelerdeki şubelerine ayırdığı 
sermaye düşüldükten sonra kalan bakiyeyi, 

7. Yedek akçeler; bu Kanunun 32 nci maddesine, Türk Ticaret Kanunu ve 
ilgili kanunlar ile bankaların anasözleşmelerine göre ayrılan ve bankanın üç aylık 
hesap özetlerinde görülen yedek akçeler toplamından, varsa bilanço zararının dü-
şülmesi sonucunda elde edilen bakiyeyi, 

8. Özkaynak; bankaların ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış sermayeleri ile 
yedek akçelerinin toplamını. 

İfade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bankaların Kuruluşu 
Kuruluş 1/ni 
MADDE 4. — Türkiye'de bir bankanın kurulması veya yabancı ülkelerde 

kurulmuş bir bankanın Türkiye'de şube açması için Bakanlar Kurulundan izin 
alınması şarttır. 

Kuruluş şartları 
MADDE 5. — 1. Türkiye'deki bankaların-, 
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 
b) Ortak sayısının 100'den az olmaması, 
c) Kurucularının müflis olmaması veya yüz kızartıcı suçlardan mahkûmi-

yetlerinin bulunmaması, 
d) Hisse senetlerinin tamamının ada yazılı olması, nakit karşılığı çıkarıl-

ması, itibari değerlerinin 100 bin lirayı geçmemesi ve menkul kıymetler ve kam-
biyo borsasına kote edilmesi, 

e) Merkez şube dışındaki her şube için sahip olmaları gerekli özkaynak 
tutarı hariç olmak üzere, ö/kaynaklarının 1 milyar liradan az olmaması, 

f) Anasözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması, 
Şarttır. 
2. İktisadi devlet teşekkülleri veya kamu iktisadî kuruluşlarının bağlı or-

taklığı şeklindeki bankalar 1 inci fıkranın (b) ve (d) bendi hükümlerine tabi de-
ğildir. 

3. Sermayenin % 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye 
payının bu oranı aşması sonucunu veren hisse senedi devirleri Müsteşarlığın iznine 
tabidir. Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip olan ortakların kurucularda ara-
nan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar temettü dışın-
daki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık haklan Tasar-
ruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. 
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4. Ortak sayısının yüzden aşağı düşmesine yol açan işlemler ile 3 üncü 
fıkraya göre izin alınmadan yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz. 

5. Hisse senetlerinin ada yazılı olması şartı özel kanunla veya özel kanıma 
dayanılarak A. Ş. şeklinde kurulan bankalar hakkında da uygulanır. 

Yabancı bankaların Türkiye'de şube açma şartlan 
MADDE 6 — l. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı 

bankaların; 
a) Sermayesinin tamamına yabancı bir Devletin sahip olduğu bankalar ha-

riç, uyruğunu taşıdıkları ülke kanunlanna göre anonim ortaklık veya eşiti bir sta-
tüye sahip olmalan, 

b) Türkiye'ye aynlan ödenmiş sermayelerinin 5 inci rftaddede belirtilen mik-
tardan az olmaması, 

el Anasözleşmelerinin bu Kanuna aykın hükümler taşımaması, 
d) Kurulduklan veya faaliyette bulunduklan ülkelerde mevzuata aykırı ha-

reketlerinden dolayı mevduat kabul veya bankacılık işlemleri ile uğraşmaktan men 
edilmemiş olmaları, 

e) Yönetim merkezi müdürü ile şube müdürlerinin veya bunların yardımcı-
larının Türkiye'de mukim veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

f) Bakanlar Kurulunca gerekli görülecek diğer şartlan taşımaları, 
Şarttır. 
2. Türkiye'de şube açan veya açacak olan yabancı bankaların kuruldukları 

ülkelerde, milli bankaların şube açarak faaliyet göstermek istemeleri halinde, o ül-
keler mevzuatına göre tabi olacakları şartlar, bu Kanunun yabancı bankalar için 
koyduğu şartlardan daha ağır olduğu veya sonradan ağırlaştığı takdirde, Bakan-
lar Kurulu karşılık olarak ilgili yabancı bankalardan aynı şartlan yerine getirme-
lerini isteyebilir ve bu talebe uymayanların izinlerini iptal edebilir. 

Başvuru 
MADDE 7. — Türkiye'de banka kurmak veya yabancı ülkede kurulmuş ban-

kalarca Türkiye'de şube açmak üzere Müsteşarlığa verilecek başvuru dilekçelerine; 
1. Banka kurulmasında; 
a) Kurucuların, Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış 

örneğe uygun şekilde ve noter huzurunda düzenleyip imza edecekleri birer beyan-
namenin, 

b) Ortaklık anasözleşmesinin, 
c) Bankanın kurulması nedenlerini ayrıntılı olarak gösteren bir raporun, 
d) Müsteşarlık tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgelerin, 
2. Yabancı bankalann Türkiye'de şube açmalarında ilgili ülke resmi ma-

kamlarınca onaylı; 
a) Banka anasözleşmesinin, 
b) Türkiye'de şube açılması nedenlerini aynntılı olarak açıklayan bir rapo-

run, 
c) Bankanın son 5 yıla ait bilanço ve kâr - zarar cetvelleri ile Müsteşarlıkça 

istenecek diğer bilgi ve belgelerin, 
Eklenmesi gerekir. 
İzin verilme usulü 
MADDE 8. — l. Müsteşarlık 7 nci maddeye göre yapılan başvurulan ince-

ledikten sonra izin istemini uygun gördüğü takdirde, başvuru dilekçelerini ekleri 
ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderir. İzin istemi Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı tarafından da uygun görüldüğü takdirde. Bakanlık izin verilmesini Bakanlar 
Kumluna önerir. 

2. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmalarında izin verilmesi için Ba-
kanlar Kuruluna yapılacak önerilere, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
ve ilgili mevzuata göre yetkili merciin uygun görüşü eklenir. 
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3. Verilen izinlere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları Resmî Gazetede yayım-
lanır. Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmaları için otel şartlar öngörüldüğü 
takdirde, bunlar kararlarda gösterilir. 

Kuruluş izninin iptali 
MADDE 9. — Kuruluşuna veya Türkiye'de şube açmasına izin verilen ban-

kalardan izin verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayımından itibaren 
1 yıl içinde faaliyete geçmeyen veya herhangi bir şekilde faaliyetlerine sürekli ola-
rak en az 1 yıl süre ile ara veren veya kuruluş kararnamesindeki şartlan yerine 
getirmeyen bankaların bu izinleri Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
iptal olunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bankaların Faaliyete Geçmosi 

Kuruluştan sonra verilecek beyannameler 
MADDE 10. — 1. Kuruluş izni alan bankalardan, Türkiye'de kurulanlar, 

Ticaret Mahkemesince kuruluşları onaylandıktan ve ticaret siciline tescil ve ilan 
edildikten; yabancı ülkelerde kurulan bankaların Türkiye'deki şubeleri ise ticaret 
siciline tescil ve ilan edildikten ve Türkiye'ye ayrılan özkaynaklan döviz olarak ge-
tirilip Türkiye Cumhuriyet Merke? Bankasına satılarak karşılığı ilgili hesaplara 
geçirildikten sonra Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına birer beyanname 
verirler. 

2. Türk kanunlarına göre kurulan bankaların beyannamelerinde; 
a) Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi, 
b) Bankanın merkezi ve şubelerinin bulunduğu yerlerin adresleri, 
c) Sermaye miktarı ile bunun ne kadnnnın ödenmiş ne kadarının henüz 

ödenmemiş olduğu. 
d) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarları, 
e) Bankanın yapacağı işlem türleri, 
Gösterilir ve bu beyannameye bankanın kuruluşuna ait belgelerin noterce 

onaylı örnekleri ile kuruluş bilançosu bağlanır. 
3 Yabancı ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye'de şube açarak faaliyete 

geçecek olan bankalar da beyannamelerinde; 
a) Bankanın unvanı ile hangi ülke kanunlarına göre kurulmuş olduğu ve 

merkezinin bulunduğu yeri, 
b) Türkiye'deki şubelerinin bulundukları yerlerle bunların açılma tarihlerini, 
c) Türkiye'deki şubelerine ayırdıkları ve ödedikleri sermaye miktarını, 
d) Uğraştıkları işlem türlerini, 
o) Bankanın hangi tarihte kurulduğunu, 
f ) Bankanın sermaye miktan ile ne kadarının ödenmiş ve ne kadarının he-

nüz ödenmemiş bulunduğunu, 
g) Varsa yedek akçelerinin türleri ve miktarlarını, 
h) Merkezinin bulunduğu ülkede ve varsa diğer ülkelerdeki şubelerinin bu-

lunduğu yerleri, 
Gösterirler ve Türkiye'deki şubelerin açılmasına ilişkin belgelerin ve son 

bilançolannın noterce onaylı örneklerini bu beyannameye eklerler. 
4. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulanan yabancı bankalar 

ikinci şubelerini açtıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Müsteşarlığa ayrıca 
bir beyanname vererek Türkiye'deki şubelerinden birini diğer şubeleri temsile yet-
kili vc? sorumlu yönetim merkezi olarak göstermek zorundadırlar. 

Bankacılık işlemlerine ve mevduat kabulüne izin 
MADDE 11. — 1. 10 uncu maddede yazılı beyannamenin alınması ü/erine 

Müsteşarlık, ilgililerin bu Kanunda yazılı şartlan yerine getirip getirmediklerini, 
bankacılık işlemlerine veya mevduat kabulüne başlamak üzere kanunun gerekli 

Yasama Bölümü Sayfa:1DSD 



2 Mayıs 1985 — Sayı : 18742 RESMİ GAZETE Sayfa: 4 

kıldığı nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını inceledikten ve Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığının görüşünü aldıktan sonra durumları uygun bulunanlara beyannamenin ve-
rildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde bankacılık işlemlerine veya mevduat 
kabulüne başlamak üzere izin verir. 

2. Yapılan inceleme sonucunda durumları uygun bulunmayanlara gerekli 
düzeltmeleri yapmaları ve eksikleri tamamlamaları için uygun bir süre verilir. Bu 
süre içinde yeniden başvuranlar hakkında 1 inci fıkra hükümlerine göre yeniden 
yapılan inceleme sonunda durumları uygun bulunmayanlara sonuç tebliğ olunur 
ve haklarında 9 uncu maddeye göre işlem yapılır. 

Bankacılık işlemleri yapma veya mevduat kabulü izinlerinin kaldırılması 
MADDE 12. — 1. İ l inci maddede yazılı izinleri almış olan bir bankanın 

bankacılık işlemleri yapmasında veya mevduat kabul etmesinde daha sonra sakın-
ca görülmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşü alınmak su-
retiyle Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu bankanın bankacılık işlemleri 
yapma veya mevduat kabul etme iznini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya ta-
mamen ve tüm teşkilatını veya gerekli görülecek şubelerini kapsayacak şekildş' 
kaldırabilir. 

2. Bu sakıncanın ortadan kalkması halinde mevduat kabul ve bankacılık 
işlemleri yapma yetkisi Bakanlar Kurulunca aynı usulde verilebilir. 

Mevduat kabulüne yetkili olmayanlar 
MADDE 13. — l. Bu Kanun veya özel kanunlarına göre yetkili olanlar dı-

şında hiçbir gerçek veya tüzelkişi, aslen veya fer'an meslek edinerek mevduat ka-
bul edemeyeceği ve bankacılık işlemleri yapamayacağı gibi ticaret unvanları ve 
her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlarında banka kelimesini ya da mevduat kabul 
ettikleri veya bankacılık işlemleriyle uğraştıkları izlenimini yaratacak hiçbir ke-
lime veya tabiri kullanamazlar. 

2. Bu maddenin uygulamasında yazılı veya sözlü olarak veya herhangi bir 
şekilde, halka duyurulmak suretiyle, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir 
ivaz karşılığında, istendiğinde veya belli bir vadede aynî veya misli olarak iade 
edilmek üzere para alınması mevduat kabulü sayılır. 

Kabul edilen para karşılığında mevduat hesap cüzdanı yerine adi veya ticari 
senetler veya makbuz verilmesi durumu değiştirmez. Ayrıca, faiz veya her ne ad 
altında olursa olsun, bir ivaz taahhüt edilip edilmediğine "bakılmaksızın, menkul 
kıymetlerin ibrazında veya belli bir vadede geri alınacağı taahhüdünü içeren belge-
ler eşliğinde satılması da mevduat kabulü hükmündedir. 

3. Resmi ve özel kuruluşlar ile ortaklıklarda, yalnız kendi çalışanlarına ait 
olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kuru-
lan sandıkların münhasıran kendi üyelerinden ve bu amaçlar için topladıkları pa-
ralar mevduat sayılmaz. Bu sandıklar statülerine uygun faaliyette bulunmakla bir-
likte, nakit mevcutlarını milli bankalara yatırmak zorundadırlar. 

4. Kalkınma ve Yatırım Bankalarının genel esaslar dairesinde tahvil, bono 
ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı suretiyle sermaye piyasasından 
kaynak sağlamaları mevduat sayılmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şubeler 

İzin 
MADDE 14. - - 1. Bankalar merkez şubeleri hariç olmak üzere, açacakları 

veya nakledecekleri her şube için Bakanlıktan izin almak zorundadırlar. 
2. Şube açma izinleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alın-

dıktan sonra verilebilir. 
3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç olmak üzere, özel kanunla 

kurulan bankalar da bu madde hükümlerine tabidir. 
Yasama Bölümü Sayfa :5 
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Şube açma izninin usul ve şartları 
MADDE 15. — 1. Bankalarca şube açmak için yapılacak başvurular yılda 

bir defa olmak üzere ve Müsteşarlıkça belirlenecek zamanlarda yapılır. Başvuru-
lara, şube açılacak yerin iktisadî ve ticari durumu ile bankanın o yerde şube, açma-
sını gerektiren nedenleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir rapor ile Müsteşarlık 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler eklenir. 

2. Şube açma izninin verilmesinde ayrıca ilgili bankanın mali bünyesi, ka-
nuni yükümlülüklerini yerine getirme bakımından genel tutumu, mevduatındaki 
gelişme gibi hususlar gözönünde tutulur. 

3, tzin tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılmayan şubeler için verilmiş olan 
izinler geçersizdir. 

Şubeler için gerekli özkaynak 
MADDE 16. — 1. Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalarla yabancı 

ülkelerde kurulmuş olup da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan veya 
bulunacak bankalar 5 ve 6 ncı maddelere göre sahip olmaları gereken özkaynakla-
nna ek olarak en az, 

a) Nüfusu 1 milyondan fazla olan şehirlerde açılmış ve açılacak her şube 
için 100 milyon lira, 

b) Nüfusu 500 binden fazla 1 milyondan az olan şehirlerde açılmış ve açıla-
cak her şube için 50 milyon lira. 

c) Nüfusu 500 binden az şehir ve kasabalarda açılmış ve açılacak her şube 
için 25 milyon lira, 

özkaynak bulundurmak zorundadırlar. 
2, Bankalar, genel nüfus sayımlarından sonra geçici sonuçların Devlet İsta-

tistik Enstitüsünce yayınlanmasını izleyen 1 yıl içinde şubeleri için bulundurmaları 
gereken özkaynaklannı sayım sonuçlarının gerektirdiği miktara çıkartmakla yü-
kümlüdürler. 

3. Bankaların şubelerinden biri nam ve hesabına işlem yapmak üzere tu-
rizm, fuar, konferans gibi nedenlerle açtıkları geçici irtibat büroları, ve şanj büro-
ları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dahili muhabirleri tarafından Dev-
let daire ve kuruluşları ve askeri kıta ve karargâhlarda açılan sürekli irtibat büro-
ları 1 inci fıkra hükümlerine tabi değildir. 

Şubelerin birleştirilmesi 
MADDE 17. — 1. Bakanlık bankalardan, mali bünyelerini veya kanuni yü-

kümlülüklerinin yerine getirilmesindeki tutumlarını gözönünde bulundurarak, ge-
rektiğinde belirteceği şubelerin birleştirilmesini isteyebilir. Bankalar bu şubelerini 
Bakanlıkça verilecek süre içinde birleştirmek ve durumu bu sürenin bitimini izle-
yen bir hafta içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. 

2. Şubelerinden bir veya birkaçının faaliyetlerini tatil ve tasfiye etmek iste-
yen bankaların da durumu bu konudaki kararın alındığı tarihten itibaren 15 gün 
içinde Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirmeleri şarttır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Teşkilat ve Organlar 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurul 

Genel kurulda oy hakkı ve kullanılması 
MADDE 18. — 1, Genel kurulda ortakların, sahip oldukları pay sayısı kadar 

oy haklan vardır. 
2. Bankalann genel kurullarında, sermayenin % 1 ve daha fazlasına sahip 

olan ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçiler ve birinci derecede 
imza yetkisine sahip olanlar vekil olarak oy kullanamazlar. 

Yasama Bölümü Sayfa : 6 
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3. ikinci fıkra dışında kalan kimselerin vekil olarak kullanabilecekleri azami 
oy sayısı, toplam oy sayısının '•<. ı'ini aşamaz. 

Temsilci 
MADDE 19. — Banka genel kurullarında Müsteşarlık bir temsilci bulundurur. 

Temsilci, genel kurul tutanağını imzalar. 
Sermaye artırımında özel karar nisabı ve anasözleşme değişikliği 
MADDE 20. — 1. 64 üncü madde uyarınca, banka sermayesinin artırılmasın-

da Bakanlıkça zorunluluk olduğu bildirilen hallerde, genel kurulların sermaye artı-
rımı konusundaki kararları sermayeyi temsil eden toplam oyların % 51'i ile alına-
bilir. 

2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bankaların anasözleşme değişik-
liklerine izin verilebilmesi Bakanlığın uygun görüşünün alınmasına bağlıdır. 

İKINCI KIŞIM 
Yönetim Organları 

Yönetim kurulu 
MADDE 21. — 1. Bankaların yönetim kurulları 5 kişiden az olamaz. Banka 

genel müdürü, bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun tabii üyesidir. Bu 
Kanunun 24 üncü maddesinde genel müdür için öngörülen şartlar, süre hariç yö-
netim kurulu üyelerinin yandan bir fazlası için de aranır. 

2. Türkiyede şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı bankaların 
Türkiyedeki yönetim merkezlerinde, yönetim kurulu yetki ve sorumluluklannı ta-
şıyan. bankanın merkez müdürünün de dahil olduğu üç kişilik bir müdürler kurulu 
kurulur. 

Yönetim kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü 
MADDE 22. — l. Banka yönetim kurul - başkan ve üyelerinden her birinin 

banka sermayesinin en az %7 'ini temsil eden hisse senedine sahip olmalan ve yö-
netiş? kuruluna seçilmelerinden sonra bu hisse senetlerini Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankacına veya bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka-
sına makbuz karşılığında yatırmaları zorunludur. Ancak, banka sermayesinin % 10 
10 milyon lirayı aşıyorsa fazlası aranmaz. 

2. Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı bankaların müdürler kurulu başkan 
ve üyeleri Türkiye'ye ayrılan ve fiilen ödenen sermaye miktarı üzerinden hesap-
lanan meblağı nakten veya Devlet tahvili olarak yatırmak zorundadırlar. 

3. Devlet daire ve kuruluşları ile bankalar ve diğer kurum ve ortaklıklan 
temsilen seçilen banka yönetim kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü 
temsil ettikleri daire, kuruluş, banka, kurum veya ortaklıklar tarafından yerine 
getirilir. 

4. Yukandaki hükümler gereğince tevdi olunan hisse senetleri veya teminat 
akçeleri bir borca karşılık gösterilemez, terhin ve adına tevdi olundukları kişilerin 
banka yönetim kumlu üyeliği görevinden doğan mali sorumluluklan dışında hac-
zedilemez. 

Kredi komitesi 
MADDE 23. — 1. Bankalarda bu Kanunda yazılı görevleri yapmak üzere, 

yönetim kurulu tarafından, üyeler arasından seçilecek iki üye ile banka genel mü-
dür veya vekilinden oluşan bir kredi komitesi kurulur. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankalarda 
müdürler kurulu aynı zamanda kredi komitesi görevini görür. 

3. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev 
yapmak üzere iki yedek üye seçilir. 

4. Kredi komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya çoğun-
lukla verdiği kararlar yönetim kurulunun onayından sonra uygulanır. 
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5. Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlü-
dür. Yönetim kurulu üyelerinden herbiri, kredi komitesinden, komitenin faaliyet-
leri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her türlü kontrolü yap-
maya yetkilidir. 

Genel müdür ve yardımcıları 
MADDE 24. — Banka genel müdür ve yardımcılarının hukuk, iktisat, işlet-

mecilik, maliye, bankacılık veya mühendislik - işletmecilik dallarında yükseköğre-
nim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik dallarında, genel müdürlüğe 
atanacakların en az 10 yıl, genel müdür yardımcılıklarına atanacakların ise en az 
7 yıl tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
İç Denetim 

Denetçiler 
MADDE 25. — 1. Bankaların denetçileri ikiden az olamaz. 
2. Denetçilerin yükseköğrenim görmüş ve bankacılık, hukuk ve muhasebe 

konularında bilgi ve tecrübe sahibi kimselerden seçilmeleri şarttır. 
Denetçilerin görevleri 
MADDE 26. — Denetçiler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre banka ge-

nel kuruluna hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka yılbaşından itibaren 
her uç ayda bir bankanın bu Kanun ve diğer mevzuat karşısındaki durumuna iliş-
kin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu dönemi izleyen bir 
ay içinde banka yönetim kuruluna ve Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdürler. 

Banka müfettişleri 
MADDE 27. — Bankaların, işlemlerinin bankacılık ilkelerine ve mevzuatma 

uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur. 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ortak Hükümler 
Yemin 
MADDE 28. — 1. Banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yabancı ban-

kaların müdürler kurulu başkan ve üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra 
22 nci maddede yazılı yükümlülüğü yerine getirdiklerini gösteren belgelerle birlikte 
mahalli ticaret mahkemesine başvurarak, belirtilecek günde sözü geçen mahkeme 
huzurunda görevlerini tam bir dikkat ve dürüstlük içinde yapacaklarına, kanun 
hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin et-
mekle yükümlüdürler. 

Bankaların denetçileri ile genel müdür ve yardımcıları da yemin etmek zorun-
dadırlar. 

2. Yemin için yapılan başvurular mahkemelerce acele işlerden sayılır. Yemin 
tutanaklarının mahkemece onaylı bir örneği bankaca yemin tarihini izleyen bir 
hafta içinde Müsteşarlığa gönderilir. 

3. Yemin yükümlülüğüne tabi kimseler yemin etmeden göreve başlayamazlar. 
Bu kimselerin, yeminli bulundukları sürelerin sonunda aynı görevlere tekrar seçil-
meleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez. 

Mal beyanı 
MADDE 29. — 28 inci maddeye göre yemin yükümlülüğüne tabi olan kim-

seler ile bankaların Müsteşarlıkça belirtilen birinci derecede imza yetkisini haiz 
diğer görevlerinde bulunanlar göreve başladıkları ve görevden ayrıldıkları tarihler 
itibariyle eş ve velayet altındaki çocuklarını da kapsayacak şekilde Müsteşarlığa, 
bu Müsteşarlıkça tespit olunacak örneğe uygun olarak mal beyanında bulunmak zo< 
rundadıriar. Bu zorunluluk görev süreleri boyunca 5 yılda bir olmak üzere devam 
eder. 

Yifim« Bölümü Ssyfa s 



2 Mayıs 1985 — Sayı : 18742 RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 

Karar defterleri 
MADDE 30. •— 1. Bankaların yönetim kurulu ve kredi komiteleri ile yabancı 

bankaların müdürler kurullarının kararları, aralarında açıklık bırakılmamak ve 
satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara sırasıyla Türk Ticaret 
Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa nu-
maralı ayrı birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etme-
yecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı üyeler tarafından imza 
olunur. 

2. İş hacimleri büyük olan bankalarda Müsteşarlığın izni ile ve yıl sonların-
da ciltlettirilmeleri kaydıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tasdikli va 
müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza kullanılması caizdir. 

Bankalarda çalışması yasak olanlar 
MADDE 31. — l. a) Bu Kanun hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı 

hapis veya bir defadan fazla ağır para cezası ile cezalandırılan kimseler ile yüz 
kızartıcı suçlardan dolayı mahkûm olanlar ve müflisler, 

b) Bankalar dışında menkul kıymetler ve kambiyo borsaları üyesi olan ger-
çek kişilerle, tüzelkişilerin yönetiminden sorumlu bulunan ortakları veya yönetim 
kurulu'başkan ve üyeleri ile müdürler, hiçbir bankada yönetim kurulu başkanı, 
üyesi, denetçi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya birinci derecede imza 
yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. 

2. Bankalar bu gibi kimselerin işlerine derhal son vermek zorundadırlar. 

ALTINCI BÖLÜM 
Yedek Akçeler ve Mevduata Ait Hükümler 

Muhtemel zararlar karşılığı 
MADDE 32. — l. Bankalar, Türk Ticaret Kanununun ve anasözleşmelerinin 

ayrılmasını zorunlu kıldığı yedek akçelerden başka yıllık safi kârlarının % 5'ini 
ödenmiş sermayeleri tutarına ulaşıncaya kadar «Muhtemel zararlar karşılığı» ola-
rak ayırmak zorundadırlar. 

2. Bu karşılıklar ancak zararların mahsubunda kullanılır. Mahsup sonucu 
ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur. 

3. Bakanlar Kurulu 1 inci fıkra dışında, bankalarca verilen kredilerin durum 
ve özelliklerini gözönünde bulundurarak doğabilecek muhtemel zararlar için kar-
şılık ayrılmasına ve bunlara ilişkin usul ve esasları tespite yetkilidir. Bankaların 
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ayırmak zorunda kaldıkları karşılıkların temi-
natsız kalan kredilere tekabül eden kısımları ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir. 

Yedek akçelerin kullanılması 
MADDE 33. — 1. Bankalar, bu Kanunun 32 nci ve Türk Ticaret Kanununun 

466 ve 467 nci maddelerine göre ayırdıkları kanuni yedek akçelerine tekabül eden 
bir meblağı yıllık bilançolarının genel kurullarınca onaylanmasını izleyen 15 gün 
içinde kanunî karşılık olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine 
adına açılacak «Kanunî Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili Hesabına yatırmak 
zorundadırlar. 

2. Zararların kanuni yedek akçelerle karşılanmasının gerektiği hallerde za-
rarların kapatılması için kullanılan yedek akçelere tekabül eden karşılıklar Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilgili bankaya iade olunur. 

3. Kanunî Yedek Akçeler Karşılığı Devlet Tahvili hesaplarının tabi olacağı 
şartlar ve uygulama esasları Müsteşarlıkça tespit ve ilan olunur. 

Mevduatın tasnifi 
MADDE 34. — l. Bankalar tasarruf mevduatını diğer mevduat hesapların-

dan ayırmak ve mevduat hesaplarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tes-
pit edilecek vade ve türlerine göre tasnif etmek zorundadırlar. 
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2. Tasarruf mevduatı, gerçek kişiler tarafından bu nam altında açtırılan ve 
ticari işlemlere konu olmayan mevduattır. Ancak vadesiz tasarruf mevduatı hesap-
ları üzerine münhasıran çek keşide edilmesi ticarî işlem sayılmaz. 

Mevduatın çekilmesi 
MADDE 35. — ı. Medenî Kanunun rehinlere ve Borçlar Kanununun alaca-

ğın devir ve temlikine ilişkin hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koy-
duğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla, mevduat sahiplerinin mevduatlarını di-
ledikleri anda geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat sahibi ile 
banka arasında vade ve ihbar süresi hakkında kararlaştırılan şartlar saklıdır. 

2. Ancak vadeli ve ihbarlı mevduatın bankaların muvafakati ile vade ve ih-
bar müddetinden önce çekilmesi halinde bu mevduata uygulanacak azami faiz ora-
nını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Mevduatta zamaşımı 
MADDE 36. — l. Bankalar mevduat sahiplerine, aksine yazılı talepleri olma-

dıkça her yıl Ocak ayı içinde birer hesap ö/eti gönderirler. 
2. Her türlü mevduat, emanet ve alacaklardan son talep, işlem veya mudiin 

herhangi bir şekilde yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl geçtiği halde sahip-
leri tarafından aranmamış olanlardan, tutarı veya değeri 5 000 lirayı aşan mevduat 
sahiplerinin mevcut adreslerine bir mektupla bildirildikten sonra tamamının bu 
sürenin bitimini izleyen takvim yılı başından itibaren 6 ay içinde bankalarca sahip-
lerinin isim, kimlik, adresleri ve haklarının faizleri ile ulaştıkları tutarlar gösteril-
mek suretiyle düzenlenecek bir cetvel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
devredilir. 

3. İkinci fıkra gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilen 
mevduat, emanet ve alacaklardan tutarı veya değeri 5 000 lirayı, aşmayanlar Ban-
kaca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal ettirilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tutar veya değeri 5 000 lirayı aşanları Resmî Gazete ile ilan eder. İlandan 
itibaren l yıl içinde sahip veya mirasçıları tarafından aranmayan mevduat, emanet 
ve alacaklar bu sürenin bitiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna gelir kayde-
dilir. 

4. Küçükler adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan 
hesaplarda, bu maddede yazılı zamanaşımı süreleri küçüğün reşit olduğu tarihte 
işlemeye başlar. 

Mevduata verilecek faizler 
MADDE 37. — l. Mevduata verilecek asgari veya azami faiz oranlarının ve 

temin edilecek diğer menfaatlerin tespitine, mevduat faiz oranlarının kısmen veya 
tamamen serbest bırakılmasına, bunların yürürlük zamanlarını tespite Bakanlar 
Kurulu veya Bakanlar Kurulunun selahiyetli kılması halinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası yetkilidir. 

2. Bankalar mevduata peşin faiz veremeyecekleri gibi her ne suret ve şekil-
de olursa olsun mevduat sahiplerine, yukarıdaki fıkraya göre alınan karar ve ted-
birlere aykırı olarak munzam menfaat temin edemezler ve bunlara aykırılığa yol 
açacak İşlemler yapamazlar. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Krediler ve Diğer Yatırımlar 

Genel kredi sınırlan 
MADDE 38. — l. a) Bir bankanın vereceği nakdi krediler ve satın fîacağı 

tahvil ve benzeri menkul kıymetlerin tutan ile teminat mektupları, kefaletler, aval, 
ciro ve kabuller gibi gayri nakdi kredilerin toplamı öz kaynaklarının 20> katını 
aşamaz. 

b) Vadesi geçmiş nakdi k -ediler ile gayri nakdi kredilerin i-akde tahvil olan 
bedelleri kaydedildikleri hesaba bakılmaksızın (a) bendi uygulamasında kredi sayı-
lır. 

Yastaıa BUlûmü Pnyfa : 10 
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2. a) Bir banka gerçek ya da tüzel bir kişiye nakit, mal, kefalet ve teminat 
şekil ve mahiyetinde veya herhangi bir şekil ve surette kendi öz kaynaklan topla-
mının % 10'undan fazla kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez veya tahvil ve 
benzeri menkul kıymetlerini satın alamaz. 

b) Bu oran, kalkınma planı yıllık programlarında belirtilen sektörlerdeki 
işlerde, ihracatta ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere açılan 
ve fiilen bu işlerde kullanılan kredilerde ck 25'dir. Bu oran Devlet Planlama Teşki-
latının olumlu görüşü alınmak kaydıyla Bakanlıkça % 40'a kadar çıkarılabilir. 

c) Bir banka gerçek veya tüzel bir kişiye kalkmma planı yıllık programla-
rında gösterilecek sektör ve yörelerde yapılacak yatırımların finansmanında kullar 
nılmak üzere yukarıdaki oranların üstünde büyük krediler verebilir. Ancak bir büyük 
kredinin tutarı banka öz kaynakları toplamının CA 75 ini, 5 büyük kredinin tutarı 
banka öz kaynakları toplamının 3 katını ve büyük kredilerin toplamı da banka öz 
kaynaklarının 10 katını ve her halde toplam kredilerin yansını aşamaz. Büyük kre-
dilerin açılmalannı izleyen 1 hafta içinde Müsteşarlığa ve Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankasına bildirilmesi zorunludur. 

d) Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kredilerin fiilen açıldıkları iş-
lerde kullanıldığının Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usuller dahilinde belgelen-
mesi zorunludur. Yıllık programlarda gösterilen sektörlerde değişiklik yapılması 
halinde bu fıkralardaki oranlardan yararlanan kredilerin durumu değişmez. 

3. a) Her birine açılacak kredi miktarı hakkında ikinci fıkradaki sınırlar 
saklı olmak üzere, bir bankanın dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek veya 
tüzelkişilerin tümüne açacağı kredilerin toplamı banka öz kaynaklarını aşamaz. 

b) Bu Kanunun uygulanmasında lehlerine kredi açılıp açılmadığına bakıl-
maksızın; 

i) Bir gerçek kişi ile eş ve reşit olmayan çocuklarına, bunların sınırsız so-
rumlulukla katıldıkları veya yönetim ve denetimlerinde bulundukları ortaklıklara. 

11) Kamu tüzelkişileri hariç olmak üzere bir tüzelkişinin veya (i) bendinde 
sayılanların sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 ve daha fazlasına 
iştirak ettikleri ortaklıklara, 

Açılan krediler, bir gerçek veya tüzelkişiye dolaylı olarak verilmiş kredi 
sayılır. 

c) Dolaylı iştirak uranı, iştirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. 
d) Dolaylı kredi ilişkisi içinde bulunan gerçek ya da tüzelkişilerin bu kredi-

ler için bankaca kabul edilen kefaletli kredi sınırıın hesabında dikkate alınmaz. 
4. Gayri nakdi krediler bu maddenin uygulanmasında % 40 oranında na-

zara alınır. Bu oran her bankanın riskin en az % 15 ini üstlenmesi ve katılan banka 
sayısının 3'ten az olmaması şartıyla konsorsiyum suretiyle verilecek teminat mek-
tuplarında % 20'dir. Yıllık programlarda gösterilen büyük kamu ihaleleri için yeri-
lecek teminat mektuplarında, bu oranlar Bakanlıktan izin alınmak kaydıyla yarı 
yarıya nazara alınır. 

5. Aşağıdaki kredi işlemleri bu maddedeki sınırlamalara tabi değildir. 
a) özel kanun hükümlerine göre yapılan işlemler, 
b) Bakanlık ile ya da bu Bakanlığın uygun görmesi üzerine İktisadî Devlet 

Teşekkülleri, Kamu iktisadî kuruluştan ve bunların müessese ve bağlı ortaklıkla-
nyla yapılan işlemler, 

c) Hazinece veya Hazinenin kefaletiyle çıkanlan bono ve tahviller karşılı-
ğında yapılan işlemler, 

d) Karşılığı nakit olan krediler, 
e) Bankaların kendi aralarındaki kredi işlemleri, 
f) Diğer bankaların kendi kredi sınırlan dahilindeki mukabil kefaletleri ile 

verilen kredilerin bu kefaletlerle temin edilen kısmı. 
Ywama Bölümü Fjyfa U 
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g ) Dış kredi işlemlerinde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi 
geçmiş nakdi kredilere tahakkuk ettirilen faizler, 

h) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından sağlanan reeskont ve avans 
kredileri için verilen cirolar, 

i) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önerisi üzerine Bakanlıkça kabul 
edilecek yabancı banka ve kredi kurumlarının bu Bakanlıkça belirlenecek limitler 
dahilindeki mukabil kefaletlerine dayanılarak verilen teminat mektupları ve kefa-
letler. 

İştirak kredileri sınırı 
MADDE 39. — l. 38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir ban-

kanın; 
a) Sermayelerinin '/>- 15 ve daha fa/.fazlasına sahip olduğu iştirak ve kuruluş-

larıyla bunların ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin 25'inden fazlasına sahip 
oldukları ortaklık ve kuruluşlara, 

b) ta) bendindeki ortaklık ve kuruluşların kefaletiyle diğer gerçek ve tüzel-
kişilere, 

Vereceği kredilerin toplamı banka özkaynaklarının 3 katını ve herhalde top-
lam kredilerin fA 15'ini aşama/. 

2. İktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarının bağlı ortaklık-
ları şeklindeki iştirakler 1 inci fıkradaki sınırlamalara tabi değildir. 

Kr'edi faizleri 
MADDE 40 - ı. Kredi işlemlerinde alınacak faiz oranlan ile temin edilecek 

dıger menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelik ve azamî sınırlarının tes-
pitine. bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılmasına, kredilerin kalkınma 
planlarının amaçlarına yönlendirilebilmesi için fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını 
kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden veya sair suretlerle sağlamaya ve bunların 
yürürlük zamanlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir, 

2. Bankalar, her ne şekil ve surette olursa olsun kendilerine kredi açtıkları 
gerçek ve tüzelkişilerden birinci fıkraya göre belirlenen sınır ve oranlar üzerinde 
faiz ve masraf tahsil edemezler veya fiilen bu oranlar üzerinde faiz tahsiline yol 
açan işlemler yaparak menfaat sağlayamazlar. 

3. Bir bankanın-, 
a) İştirak ve kuruluşlarının. 
b) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdürlerinin ve genel mü-

dür yardımcılarının. 
c) . Banka ortaklarının, 
d) Yukarıdaki fıkralarda sayılanların fiilen yönetim ve denetimleri altında 

bulunan teşebbüs ve ortaklıkların, 
Aracılığı veya garantisi ile açılan kredilerde bu teşebbüs ve ortaklıklara ve 

kişilere garanti komisyonu veya ücreti, iştirak geliri gibi hakların veya her ne ad 
ile olursa olsun ödenen paraların toplamı faiz oran ve sınırlarını tespit eden ka-
rarların uygulaması bakımından bankaca tahsil edilmiş faiz. komisyon ve ücret 
sayılır. 

Banka ortaklarına ve mensuplarına kredi 
MADDE 41. - ı. İS inci madde hükümleri saklı olmak üzere, bir bankanın 

sermayesinin 7r 5 ve daha fazlasına sahip olan ortaklarına ve bunlarla dolaylı kredi 
kapsamına giren gerçek veya tüzelkişilere vereceği kredilerin toplamı banka özkay 
naklarını ve herhalde toplam kredilerin r/< 5'ini asamaz. 

2. Bankalar, 
a) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yar-

dımcılarına kredi açmaya yetkili diğer mensuplarına ve bunlarla dolaylı kredi kap-
samına giren gerçek ve tüzelkişilere, 

Y Mam* Bolumu S a y ' » t?. 
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b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve ve-
layet altındaki çocuklarına, 

c) Banka mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, 
sendika veya vakıflara. 

Her ne şekil ve suretle olursa olsun kredi veremez, kefaletlerini kabul edemez 
ve tahvil ya da benzeri menkul kıymetlerini satın alamazlar. 

3. Banka mensuplarına teminat karşılısında ve aylık ücretleri toplamının 3 
katını aşmamak üzere verilecek krediler ve bu krediler için kabul edilecek kefaletler 
2 nci fıkra hükümlerine tabi değildir. 

4. Sonradan bu maddeye aykırı hale gelen kredilerin 6 ay içinde tasfiye edil-
mesi zorunludur. Kredinin vadesi konusunda önceden tespit olunmuş şartlar saklıdır. 

5. Banka ortağı olan tarım satış, kredi ve üretim kooperatif ve birlikleri ile 
bunların işletme, kuruluş ve iştiraklerine Bakanlığın uygun görmesi üzerine veri-
len krediler birinci fıkra hükmüne tabi değildir. 

Yönetim kurulu üyelerinin akrabalarına kredi 
MADDE 42. — Bir bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve 

üyeleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci maddesinin 3 numaralı 
bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kimselere ait kredi, teminat ve ke-
falet taleplerinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkında oy veremezler. 

İştirak ve kuruluşlarla işlemler 
MADDE 43. — Bir bankanın iştirak veya kuruluşlarının yönetim veya dene-

tim kurullarında bulunan kimselerin aynı zamanda bu bankanın mensubu olması 
bu iştirak veya kuruluşun banka ile işlem yapmasına engel değildir. 

Kredi açma yetkileri 
MADDE 44. — 1 Gerçek ya da tüzel bir kişiye teminat karşılığı verilecek 

kredilerden; 
a) 10 milyon liraya kadar olanları, genel müdürlüklerce ya da kendilerine 

verilen yetki içerisinde bölge veya şube müdürlüklerince, 
b) 100 milyon liraya kadar olanları, genel müdürlümün yazılı önerisi ve kredi 

komitesi kararı ile, 
c) 100 milyon liradan fazla olanları genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine 

yönetim kurulu karan ile, 
Açılabilir. 
2. Yetki sınırlarının tespitinde bir kişiye ve onun sınırsız sorumlulukla katıl-

dığı ortaklıklara açılan kredilerin toplamı birlikte dikkate alınır. 
3. Krediler, yabancı banka ve benzeri kredi kurumlarının mukabil kefaleti 

ile verilen teminat mektuplan ve Bakanlıkça belirlenecek esas ve şartlar dahilinde 
yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için yurt dışına verilen teminat mektuplan hariç 
olmak üzere, ancak adına açıldıkları kişilere kullandırılabilir. 

Açık krediler 
MADDE 45. — 1. Bir gorçek ya da tüzelkişiye kişisel taahhüde dayanan ve 

tek imza karşılığında verilen açık kredilerden; 
a) 1 milyon liraya kadar olanları, genel müdürlüklere© veya yönetim kuru-

lunca verilen yetki içerisinde, bölge veya şube müdürlüklerince, 
b) 10 milyon liraya kadar olanları, genel müdürlüğün ya7ilı önerisi üzerin» 

kredi komitesi karan ile, 
c) 10 milyon liradan fazla olanlan, genel müdürlüğün yazılı önerisi üzerine 

yönetim kurulu karan ile, 
Açılabilir. 2. 44 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkrası hükümleri saklıdır. 
Hesap durumu belgesi alınması 
MADDE 46. — 1. Bankalar açacakları krediler ve verecekleri kefalet ya da 

teminatlar için, talepte bulunanlardan Türkiye Bankalar Birliğince tespit olunacak 
"lipoma Bolüm« Sayfc. 13 

c) 10 milyon liradan fayla olanları, uencl müdürlüğün yazılı örerisi üzeriııo 
yönetim kurulu karan ile, 
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ö r n e k l e r i n e u y g u n ve y e t k i l i l e r i n i m z a l a r ı n ı t a ş ı y a n e n s o n h e s a p d u r u m u n u a l m a k 
z o r u n d a d ı r l a r . B u h e s a p d u r u m l a r ı n ı n k r e d i l e r i n k u l l a n ı l d ı ğ ı s ü r e c e h e r yı l h e s a p 
d ö n e m i n i i z l e y e n 7 a y i ç i n d e a l ı n m a s ı n a d e v a m e d i l i r . 

2. H e s a p d u r u m u a r a n m a y a c a k k r e d i i ş l e m l e r i T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z 
B a n k a s ı i l e T ü r k i y e B a n k a l a r B i r l i ğ i n i n g ö r ü ş ü a l ı n a r a k M ü s t e ş a r l ı k ç a t e s p i t v e 
i l a n o l u n u r . 

3. K u r u m l a r v e r g i s i y a d a y ı l l ık b e y a n n a m e v e r e n g e l i r v e r g i s i y ü k ü m l ü s ü 
o l a n k r e d i m ü ş t e r i l e r i n e a i t h e s a p d u r u m l a r ı n d a b a ğ l ı b u l u n a n v e r g i d a i r e s i v e 
h e s a p n u m a r a l a r ı n ı n g ö s t e r i l m e s i g e r e k l i d i r . B u h e s a p d u r u m l a r ı n a v e r g i d a i r e s i n e 
v e r i l e n b i l a n ç o y a d a i ş l e t m e h e s a p ö z e t i e k l e n i r . 

İ ş t i r a k l e r 
M A D D E 47. — 1. 38 i n c i m a d d e n i n 1 i n c i f ı k r a s ı n d a k i s ı n ı r a d a h i l o l m a k ü z e 

re b a n k a l a r ı n i ş t i r a k l e r i n e y a t ı r a c a k l a r ı k a y n a k l a r ı n t o p l a m ı ö z k a y n a k l a r ı n ı a ş a 
m a z . 

2. B a n k a l a r v e s e r m a y e l e r i n i n % 5 0 ' s i n d e n f a z l a s ı n a s a h i p o l d u k l a r ı i ş t i r a k l e 
r i ; k a m u k u r u l u ş u ş e k l i n d e o l a n l a r h a r i ç b a n k a s e r m a y e s i n i n % 1 0 ' u n d a n f a z l a s ı n a 
s a h i p o l a n o r t a k l a r ı n , y ö n e t i m k u r u l u b a ş k a n ı v e ü y e l e r i n i n , g e n e l m ü d ü r v e g e 
n e l m ü d ü r y a r d ı m c ı l a r ı n ı n a y r ı a y r ı y a d a b i r l i k t e s e r m a y e l e r i n i n % 2 5 ' i n d e n f a z l a 
s ı n a s a h i p o l d u k l a r ı o r t a k l ı k l a r a i ş t i r a k e d e m e z l e r . 

S e r m a y e a z a l t ı c ı i ş l e m y a s a ğ ı 
M A D D E 48. — B i r b a n k a n ı n i ş t i r a k e t t i ğ i o r t a k l ı k v e k u r u l u ş l a r , s e r m a y e l e 

r i n e i ş t i r a k e d e n b a n k a n ı n h i s s e s e n e t l e r i n i s a t ı n a l a m a z l a r , r e h i n o l a r a k k a b u l 
e d e m e z l e r v e k a r ş ı l ı ğ ı n d a a v a n s v e r e m e z l e r . 

E m t i a t i c a r e t i y a p m a y a s a ğ ı 
M A D D E 49. — 1. B a n k a l a r t i c a r e t a m a c ı i l e e m t i a a l ı m v e s a t ı m ı i l e uğra 

ş a m a z l a r . B a s ı l ı v e k ü l ç e h a l i n d e a l t ın a l ı m v e s a t ı m ı bu> h ü k m ü n d ı ş ı n d a d ı r . 
2. B a n k a l a r , a l a c a k l a r ı n d a n d o l a y ı e d i n m e k z o r u n d a k a l d ı k l a r ı t i c a r i e m t i a y ı 

e d i n m e t a r i h i n d e n i t i b a r e n d o k u z a y i ç i n d e e l d e n ç ı k a r ı r l a r . E l d e n ç ı k a r m a n ı n 
i m k â n s ı z v e y a b a n k a için b ü y ü k z a r a r d o ğ u r a c a ğ ı h a l l e r d e v e y a h a k l ı s e b e p l e r b u 
l u n d u ğ u t a k d i r d e , b u s ü r e M ü s t e ş a r l ı k t a r a f ı n d a n u z a t ı l a b i l i r . 

G a y r i m e n k u l ü z e r i n e i ş l e m l e r 
M A D D E 50. — 1. 38 i n c i . m a d d e n i n 1 i n c i f ı k r a s ı n d a k i s ı n ı r a d a h i l o l m a k 

ü z e r e b a n k a l a r ı n g a y r i m e n k u l l e r e y a t ı r a c a k l a r ı k a y n a k l a r ı n t o p l a m ı ö z k a y n a k l a 
r ı n ı g e ç e m e z . 

2. B a n k a l a r , t i c a r e t a m a c ı y l a g a y r i m e n k u l a l ı m ve s a t ı m ı i l e u ğ r a ş a m a z l a r 
v e T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı n c a a l ı n a n k a r a r l a r a u y g u n o l a r a k b a n k a c ı 
l ık i ş l e r i n i y ü r ü t e b i l m e k i ç in i h t i y a ç d u y d u k l a r ı s a y ı v e b ü y ü k l ü ğ ü n ü s t ü n d e her
h a n g i b i r ş e k i l d e g a y r i m e n k u l e d i n e m e z l e r . 

3. B a n k a l a r ı n , s e r m a y e s i n e % 10 'un ü s t ü n d e k a t ı l d ı k l a r ı o r t a k l ı k l a r l a b u n l a 
r ı n s e r m a y e l e r i n i n ç o ğ u n l u ğ u n a s a h i p o l d u k l a r ı o r t a k l ı k v e k u r u l u ş l a r ı n iş k o n u l a 
r ı n ı n g e r e k t i r d i ğ i i ş y e r i f a b r i k a , i m a l a t h a n e v e e k l e n t i l e r i g i b i g a y r i m e n k u l l e r dı
ş ı n d a g a y r i m e n k u l e d i n m e l e r i T ü r k i y e C u m h u r i y e t M e r k e z B a n k a s ı n ı n i z n i n e b a ğ 
l ıd ı r . 

4. B a n k a l a r , g a y r i m e n k u l i n ş a a t v e y a t i c a r e t i i l e u ğ r a ş a n o r t a k l ı k l a r a k a t ı 
l a m a z l a r ve b u k o n u d a iş y a p a n g e r ç e k v e t ü z e l k i ş i l e r e k r e d i a ç a m a z l a r . A n c a k 
a ş a ğ ı d a b e l i r t i l e n i ş t i r a k v e k r e d i l e r e b u h ü k ü m u y g u l a n m a z . 

a) Y o l , k ö p r ü , b a r a j , l i m a n , o k u l v e h a s t a n e g i b i b a y ı n d ı r l ı k t e s i s l e r i i l e s a 
n a y i v e t u r i s t i k t e s i s l e r i n i n ş a a t t a a h h ü d ü i l e u ğ r a ş a n o r t a k l ı k l a r a b a n k a l a r c a y a 
p ı l a n i ş t i r a k l e r , 

b) (a) b e n d i n d e b e l i r t i l e n k o n u l a r d a iş y a p a n b a n k a i ş t i r a k l e r i n e v e d i ğ e r 
g e r ç e k y a d a t ü z e l k i ş i l e r e y a l n ı z b u a l a n l a r d a k u l l a n ı l m a k ü z e r e a ç ı l a n k r e d i l e r , 

c) Özel k a n u n l a r d a b e l i r t i l e n esas v e ş a r t l a r d a h i l i n d e s o s y a l k o n u t e d i n m e 
ye v e y a b u k o n u t l a r ı i n ş a e t m e k y a d a e t t i r m e k ü z e r e a ç ı l a n k r e d i l e r . 

Yasama Bölümü Sayfa : 14 
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d) Her çeşit taşınmaz mal yapımının taahhüdü ve inşaat işleriyle uğraşan 
gerçek ve tüzelkişilere verilen nakdi kredi ve teminat mektupları. 

5. Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları gayrimen-
kulleri, edinme gününden başlayarak 3 yıl içinde elden çıkarmak zorundadırlar. 
Bu süre içinde elden çıkarmanın imkansız olduğunun ya da banka için büyük za-
rar doğuracağının belgelendiği hallerde bu süre müsteşarlık tarafından uzatılabi-
lir. 

6. Bankalara gayrimenkul ü/erine borç verme konusunda yetki veren özel 
kanun hükümleri saklıdır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Hesap ve Kayıt Düzeni 

Hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinde yeknesaklık 
MADDE 51. — 1. Bankaların hesap donemi takvim yılıdır. 
2. Bankalar hesaplarını ve yıllık bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini 

Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanıp Müsteşarlığın onayı ile yürürlüğe 
girecek olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile bunla-
rın uygulanma ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tutmak 
ve düzenlemek zorundadırlar. 

3. Yabancı bankaların hesap, bilanço ve kâr ve zarar cetvelleri, bunların 
Türkiye'ye ayırdıkları sermaye ile Türkiye'deki işlemlerini gösterir. 

4. Bankalar hesaplarını ve bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerini kesirleri 
dikkate almamak suretiyle Türk Lirası üzerinden düzenlerler. 

Hesap uygunluğu 
MADDE 52, — Bankalar işlemlerini kayıt dışı bırakamayacakları ve gerçek 

mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştiremeyecekleri gibi kanu-
ni ve yardımcı defterleri ile kayıtları, şubeleri, yurt içi ve yurt dışmdaki muhabir-
leri ile hesap uygunluğu sağlamadan bilançolarını kapatamazlar. 

Belgelerin saklanması 
MADDE 53. — Bankalar aldıkları yazılarla faaliyetleri ile ilgili belgelerin 

asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek 
kopyalarını ve yazdıkları yazıların makine ile alınmış suretlerini tarilı ve numara 
sırası ile düzenleyerek usulleri dairesinde saklamak zorundadırlar. Bunların Müs-
teşarlıkça tespit olunacak esas ve şartlar dairesinde mikrofilm şeklinde de saklan-
maları mümkündür. 

Bilanço ile kâr ve zarar cetvelinin ilgili mercilere gönderilmesi ve ilanı 
MADDE 54. — l. Bankalar bilançoları ile kâr ve zarar cetvellerinin denet-

çilerince onaylı birer örneğini genel kurullarının toplardığı tarihten itibaren 1 ay 
içinde yönetim kurulu ve denetçilerinin raporlar' ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi ederek Resmi 
Gazete ve yurt çapında yayın yapan bir gazete ile ilan etmek zorundadırlar. 

2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankaların Türkiye' 
deki faaliyetlerine ait bilançoları ile kâr ve zarar hesapları Türkiye'deki yönetim 
merkezleri tarafından düzenlenir ve müdürler kurulları tarafından imzalı olarak 
merkezlerinin son bilanço ve kâr ve zar^r cetvelleri ile birlikte 1 inci fıkradaki 
mercilere tevdi ve aynı fıkraya göre ilan olunur. 

3. İlan olunan bir bilanço veya kâr ve zarar cetvelinin gerçeğe aykırı ol-
duğu tespit olunduğu takdirde, ilgili banka, Müsteşarlığın talimatı üzerine 15 gün 
içinde düzeltilmiş bilanço veya kâr ve zarar cetvelini düzeltme beyanı ile birlikte 
aynı gazetelerle ilan etmek zorundadır. 

Yabancı ülkelerdeki şubelerin hesapları 
MADDE 55. — Türkiye'de kurulan bankalar yabancı ülkelerdeki şubelerine 

ayırdıkları sermaye ile bu şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren bir cetveli yıllık 

Yasama Bü.ürnü Sayfa 1& 
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bilançoları ile birlikte Müsteşarlık ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankasına tevdi etmek zorundadırlar. 

Üç aylık hesap özetleri ile diğer cetveller 
MADDE 56. — 1. Bankalar, mart, haziran, eylül ve aralık ayları sonu iti-

bariyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalar Birliğinin görüşü alı-
narak Müsteşarlık tarafından belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak üç ay-
lık hesap özeti düzenlemek zorundadırlar. 

2. Üç aylık hesap özetleri genel müdür ile genel muhasebe müdürü veya 
sorumlu muhasebeci tarafından imza edilmiş ve mevcutsa denetçiler tarafından 
.onaylanmış olarak Bakanlıkça belirlenecek sureler içinde bu Müsteşarlığa ve Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir. 

3. Müsteşarlık bu Kanun uygulamasını izlemek amacıyla bankalardan be-
lirleyeceği esaslar ve örneklere uygun olarak cetvel, rapor ve mali tablolar iste-
meye, mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart rasyoları, bu 
rasyolar ile mali tabloların gerekli görüldügu takdirde yayımlanmasına ilişkin usul 
ve esasları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliğinin 
görüşlerini alarak tespite yetkilidir. Bankalar bu cetvel, rapor ve mali tabloları 
Müsteşarlığa tevdi etmek ve tespit edilecek rasyolara uyrçıak zorundadırlar. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Mesleki Disiplin ile Denetime İlişkin Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Türkiye Bankalar Birliği 

Üye olma zorunluluğu 
MADDE 57. — Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankalar, tüzelkişiliği haiz 

Türkiye Bankalar Birliğine üye olmak zorundadırlar. Bankalar bu yükümlülüğü, 
bu Kanunun 11 inci maddesine göre bankacılık işlemlerine başlama iznini aldık 
ları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yerine getirirler. 

Birliğin görev ve yetkileri 
MADDE 58. — l. Türkiye Bankalar Birliği; 
a) Bankacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek, 
b) Bankaların birlik ve bankacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disip-

lin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 
c) Bankalar arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla, gerekli her türlü 

tedbiri almak ve uygulamakla görevli ve yetkilidir. 
2. Birlik bankacılık konusundaki mevzuatı ve aldığı karar ve tedbirlerin 

uygulamasını takip eder ve Bakanlıkça alınması istenen tedbirleri alır. 
Organlar ve Statü 
MADDE 59. — 1. Türkiye Bankalar Birliği organ seçimleri bu Kanunda ön-

görülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir 
2. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçim-

lere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının günde-
mini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci top-
lantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Se-
çim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim ge-
rekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar; bir sandık kurulu baş-
kanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar. Oy verme iş-
lemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Secim süresinin sonunda seçim so-
nuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından 
imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak 
her türlü itirazlar hâkim tarafından aynı gun incelenir ve kesin olarak karara bağ-
lanır. 
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3. Birliğin organları ve çalışma esasları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşleri alındıktan sonra Bakanlığın 
önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan statüsünde gösterilir. 

4. Bankalar, Birlik Statüsüne ve Birlikçe alınacak karar ve tedbirlere uy-
mak zorundadırlar. 

Giderlerin karşılanması 
MADDE 60. — Türkiye Bankalar Birliğinin giderleri Birlik Statüsü gereğin-

ce tespit olunan oy sayısına göre bankalara dağıtılır. Bankalar kendilerine düşen 
masraf paylarını statüde belirtilen süre içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasında açılacak bir hesaba yatırmak zorundadırlar. 

İKİNCİ KISIM 
Denetim 

Bankalar yeminli murakıpları 
MADDE 61. — ı. Bu Kanun ile ek ve değişikliklerinin diğer kanunların ban-

kalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü bankacılık işlemlerinin de-
netimi, bankaların varlıkları, alacakları, özkaynakları, borçlan, kâr ve zarar he-
saplan arasındaki ilgi ve dengelerin ve mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsur-
ların tespit ve tahlili bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları tarafından ya-
pılır. 

2. Bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları; Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket eden banka ve ilgililer hak-
kında adı geçen Kanunun Ek 1 inci maddesindeki yetkilere ve Bankalar Kanunun-
da yazılı görevleri ile kayıtlı olmak üzere vergi inceleme yetkisine sahip olduklar; 
gibi Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası ve tüm bankaların kuruluş kanunları 
hükümleri ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulamasını dn, 
denetlemeye yetkilidirler. 

3. Bankalar yeminli nıurakıplan ve yardımcıları; bankalar, bankaların işti-
rak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzelkişilerden yukarıda yazılı kanun hüküm-
leri ile ilgili görecekleri bütün bilgileri istemeye, bunların tüm defter, kayıt ve 
belgelerini incelemeye yetkili olup, bunlar da. istenilen bilgileri vermekle, defter 
kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla yükümlüdürler. 

4. Devlet daire ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tür-
kiye Bankalar Birliği ve benzeri kuruluşlar ile risk santralı teşkilatı istenecek her 
türlü bilgiyi gizli de olsa bankalar yeminli murakıplarına ve yardımcılarına ve 
rirler. 

5. Bankalar yeminli murakıp yardımcıları konuları ile ilgili dallarda yük-
seköğrenim yapmış adaylar arasından sınavla seçilerek memuriyete alınırlar. 
En az üç yıl bankalar yeminli murakıp yardımcılığı yaptıktan sorıra yeterlik sı-
navında başarı gösterenler ortak kararla bankalar yeminli murakıbı olarak ata-
nırlar. Bankalar yeminli murakıpları kurulu başkanının da bankalar yeminli mu-
rakıbı sıfat ve yetkisi vardır. 

6. Bankalar yeminli murakıplan ve yardımcıları Ankara'da Asliye Ticaret 
Mahkemesinde yemin etmedikçe denetim yapamazlar. 

7. Bankalar yeminli murakıplannın çalışma tarzı bir yönetmelikle düzen-
lenir. 

İdari tedbirler 
MADDE 62. — 1. Bankalar yeminli murakıplarınca yapılan denetlemeler 

sonucunda, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuata aykın ve bankanın emin bir şekil-
de çalışmasını tehlikeye düşürecek nitelikte işlemleri tespit olunan banka men-
suplarının, haklannda ayrıca kanuni kovuşturma yapılmakla beraber, Bakanlığın 
talebi üzerine görevlerine son verilmesi zorunludur. Bu kimseler, Bakanlığın izni 
olmadıkça hiçbir bankada çalıştırılamazlar. 
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2. Bakanlık, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuata âykırı işlemlerini verdiği 
süre içinde düzeltmeyen ve kanuna aykırılıkların giderilmesi ve önlenmesi konu-
sunda alınmasını istediği tedbirleri almayan bankaların, sorumlular hakkında ya-
pılacak kanuni kovuşturma saklı olmak üzere, avans ve reeskont kredilerinin dur-
durulmasını, açılan kredilerin geri alınmasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kasından istemeye, yararlandıkları teşvikleri durdurmaya yetkilidir. 

3. Bu Kanun veya özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında kalan ger-
çek veya tüzelkişilerin mevduat kabul ettikleri veya bankacılık işlemleri yaptık-
ları, ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlarında banka keli-
mesini ya da mevduat kabul ettikleri veya bankacılıkla uğraştıkları izlenimini ve-
ren kelime veya tabirleri kullandıkları tespit olunduğu takdirde, sorumlular hak-
kında kanunî kovuşturmaya geçilmekle beraber, gecikmesinde sakınca görülen 
hallerde, Bakanın talebi üzerine valiliklerce, bunların işyerleri geçici olarak kapa-
tılabileceği ve ilan ve reklamları durdurabileceği gibi kanuna aykırı belgelerle ilan 
ve reklamları toplatılabilir. 

İdari denetim 
MADDE 63. — Mevduat toplayan bütün bankalara Bakanlık bir denetçi ata-

yabilir. Bu denetçi, bu Kanun ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre denetim-
lerini yapar. 

Malî bünyenin güçlendirilmesi 
MADDE 64. — 1. Denetlemeler sonucunda bir bankanın mali bünyesinin cid-

di bir şekilde zayıflamakta olduğunun tesbit edilmesi halinde Bakanlık uygun bir 
süre vererek, banka yönetim kurulundan, 

a) Sermayenin artırılmasını veya sermayenin ödenmeyen kısmının tahsilini, 
b) Kâr dağıtılmamasını, tahsilinde tehlike görülen alacaklar için karşılık 

ayrılmasını, 
c) Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel alımının durdurulması veya 

sınırlandırılması suretiyle veya benzeri şekilde masrafların kısılmasını, 
d) İştirak veya sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını, 
e) Risk doğurucu işlemlerden kaçınılmasını, plasmanların durdurulmasını ve-

ya sınırlandırılmasını, 
f ) Kanun ve kararlara aykırı fiilleri tesbit edilen personelin bankayı tem-

sil yetkilerinin kaldırılmasını, 
g) Mali bünyenin güçlendirilmesi için benzeri diğer tedbirlerin alınmasını. 
İsteyebilir. 
Yönetim Kurulu bu talimat istikametinde gerekli tedbirleri almak ve aldığı 

karar ve tedbirleri aylık raporlar halinde Müsteşarlığa bildirmek zorundadır. 
2. Yönetim Kurulu birinci fıkraya göre alınması istenen tedbirleri kısmen 

veya tamamen almadığı veya bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen bankanın 
malî bünyesindeki zayıflama devam ettiği takdirde Bakan-, 

a) Bankanın malî bünyesini zayıflatan karar ve işlemlerin yönetim ve de-
netim kurullarına ait olması halinde, yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir 
kısmını veya tamamını görevden alarak veya yönetim ve denetim kurulu üye sa-
yısını artırarak bu kurullara üye atamaya, 

b) Likiditenin güçlendirilmesi amacıyla iştirak ve gayrimenkuller gibi duran 
varlıklarının kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya başka 
kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınmasını temine, 

c) Kanuni karşılık yükümlülüklerini cezai faizleri de kaldırmak suretiyle 
ertelemeye, 

d) Hazineye, T.C. Merkez Bankasına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borçlarıyla alacaklarını mahsup ve 
tahkim ile gerektiğinde bunları Hazine iştiraki olarak banka sermayesine dönüş-
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tümıeye, bu işlemlerin gerektirdiği meblağları bütçeye gel ir, gider ve ödenek kay-
detmeğe, 

e) Malî bünyesinin takviyesi için gerekli göreceği diğer tedbirleri almağa, 
Yetkilidir. 
3. Yukarıdaki tedbirlere rağmen mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan 

sağlanamayan hallerde bankanın,-
a) Bütün aktif ve pasifiyle mevcut veya kurulacak bir bankaya devredilme-

s "ne. 
b) Bir veya birkaç banka ile birleştirilmesine, 
Bakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu halde de-

vir veya birleştirmeğe ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulu kararında gösterilir. 
Devir veya birleştirmeden dolayı ortaya çıkabilecek zararın hazinece karşı-

lanacağı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmiş ise, bu bankaların üçüncü kişiler-
deki hak ve alacaklarının, takip, tahsil ve tasfiyesi hakkında 6183 sayılı Kanun hü-
kümleri uygulanır. 

Hakkında devir veya birleştirme kararı verilen bankalara Tasarruf Mevdu-
atı Sigorta Fonundan mali destek sağlanabilir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Fonun kuruluşu 
MADDE 65. — 1. Bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla 

tüzelkişiliği haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur. 
2! Fon, "Bakanlıkça hazırlanacak Fon Yönetmeliği dahilinde Türkiye Cum-

huriyet Merkez Bankası tarafından idare ve temsil olunur. Fonun idare ve tem-
sili dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeline ayrıca ücret öden-
mez. 

3. Fon, 1050 Sayılı Muhasebe-i 'Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu ile 832 sayılı Sayıştay Kanununa tabi değildir. 

4. Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
5. Müsteşarlık Fonun hesap ve işlemlerini denetlemeye ve bu hususta ton-

dan her türlü bilgiyi istemeye yetkilidir. 

Fonun kaynaklan 
MADDE 66. — i. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kaynakları; 
a) Bankalann yıl sonu bilançolarındaki tasarruf mevduatı tutarı üzerinden, 

tarifesi ile tahsil zaman ve şekilleri Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca 
tespit olunacak primlerden, 

b) Bu Kanuna aykırı fiiller dolayısıyla hükmolunacak para cezalarından, 
c) 153 sayılı Kanuna göre kurulan Bankalar Tasfiye Fonundan devralınacak 

mevcutlardan, 
d) 36 ncı maddeye göre zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve ala-

caklardan, 
e) Fon- mevcudunun gelirleri ile sair gelirlerden, 
Oluşur. 
2. Fon mevcudunun ihtiyacı karşılamadığı hallerde Bakanlığın talebi üze-

rine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Fona avans verilir. Bu avansın mik-
tarı, vadesi, faizi ve sair şartları Bakanlıkça tespit olunur. 

3. Fon kaynaklannın tahsilinde 6183" sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

4. Fon mevcudunun kullanılış şekil ve esaslan Fon yönetmeliğinde gösterilir. 
5. Bankalarca Fona ödenen primler kurumlar vergisi matrahının tesbitinde gi -

der kabul edilir. 
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Sigortanın esasları 
MADDE 67. — l. Mevduat kabul eden bütün bankalar, tasarruf mevduatla-

rını sigorta ettirmek zorundadır. 
2. Bir bankadaki bir kişiye ait azamî 3 milyon liralık tasarruf mevduatı mev-

duat sigortasına tabidir. 
3. Bir bankanın sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklan ile 

yönetim kurulu başkan ve üyelerine, genel müdür ve genel müdür yardımcılanna, 
kredi açmaya yetkili memurlarına, denetçilerine ve bunların eş ve velayet altındaki 
çocuklarına ait tasarruf mevduatı sigortaya tabi değildir. 

Sigortanın sonuçları 
MADDE 68. — 1. 64 üncü maddenin uygulanmasına rağmen mali bünyesi-

nin güçlendirilmesine veya devir veya birleştirilmesine imkân görülemeyen bir ban-
kanın mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 12 nci maddeye göre 
kaldırılır. 

2. Mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılan bankanın 
tasarruf mevduatı, faiz ve sair menfaatlar bakımından devralan bankanın uygu-
lamalarını geçmemek üzere aynı şartlarla, karşılığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fo-
nundan ödenmek suretiyle Bakanlıkça tayin olunacak bir bankaya devredilir. 

3. Bakanlık, hakkında 2 nci fıkra hükmü uygulanan bir bankanın yönetim ve 
denetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna veya bir bankaya geçici olarak dev-
redebilir. 

Bakanlar Kurulunun mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisinin 
kaldınlmasma ilişkin karann Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren banka 
aleyhindeki icra takipleri iflas talebinin kabul veya reddine kadar durur. 

4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ödediği tasarruf mevduatı için tasarruf 
mevduatı sahipleri yerine bankanın iflasını ister ve iflas masasına imtiyazlı ala-
caklı sıfatıyla iştirak eder. 

5. İflasına hükmolunan bir banka için İcra İflas Kanununun 221 inci mad-
desinin 1 inci fıkrasına göre teşkil olunacak büro, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
temsilcisi katılmaksızın toplanamaz. Soz konusu hükmün 2 nci fıkrası iflasına hük-
molunan bankalar hakkında uygulanmaz. İflas İdare Memurları, Tasarruf Mev-
duat Sigorta Fonunca teklif ve Müsteşarlıkça kabul edilen yeter sayıda kişiden 
oluşur-, iflas idaresinin toplantı ve karar nisabında çoğunluk esası aranır. 

8. İflasına hükmolunan bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan 
borçları, masanın nakit durumuna göre İcra ve İflas Kanununun 232 nci maddesinde 
gösterilen sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin ödenir. 

7. 5 ve 6 nci fıkra hükümleri 69 uncu maddeye göre iflasına karar verilen-
ler hakkında da uygulanır. 

Şahsi sorumluluk 
MADDE 69 — 1. Bir bankanın % 10 hissesinden fazlasına sahip olan ortak-

ları, yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel 
müdür yardımcılan ve imzaları bankayı ilzam eden memurlan kanuna aykın ka-
rar ve işlemleriyle bankanın iflasına veya hakkında 64 üncü maddenin 3 üncü fık-
rasının uygulanmasına sebep olmuşlarsa, Bakanın talebi üzerine bunların şahsi 
sorumluluklan cihetine gidilerek, şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir. 
64 üncü maddenin uygulandığı hallerde bunlann şahsi sorumluluğu çıkanlacak 
ara veya devir bilançolarına göre tayin olabilir. 

2. Mahkemece iflasına karar verilenler hakkındaki takibi, alacaklı sıfatıyla 
banka iflas idaresi veya devralan banka yürütür. İflas talebi için Bakanlığa başvuru 
da bunlar tarafından yapılır. 

3. Bu madde hükmüne göre iflası istenenler hakkında Mahkemece İcra ve 
İflas Kanununun 257 nci ve müteakip maddeleri hükmü uygulanır. 
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ON BİR İMCİ BÖLÜM 
Devir, Birleşme ve Tasfiye 

Birleşme veya devir 
MADDE 70. — 1. Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin diğer 

bir veya birkaç banka ile birleşmesi veya bütün borç, alacak ve mevduatını Tür-
kiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi Bakanlığın iznine bağlıdır. 

2. Bakanlık, devir veya birleşmenin ilgililerin menfaatlerine aykırı düşme-
yeceği sonucuna varırsa devir veya birleşme işlemlerine izin verir. 

3. İzin tarihinden itibaren 3 ay içinde ilgili bankaların yetkili organlarınca 
karar alınarak devir veya birleşme işlemlerine geçilmediği takdirde devir izni ge-
çersiz olur. 

4. Devir veya birleşmenin Resmî Gazetede ilânından sonra Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası ilgili bankaların mevduat munzam karşılıkları hesapların-
dan uygun göreceği miktar ve şartlarla devir veya birleşme döneminde iadeler 
yapabilir. 

5. Devir veya birleşme işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması dö-
neminde, bankalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Bankalar Birliği tarafın-
dan her türlü malı ve teknik yardım yapılabilir. 

Tasfiye veya faaliyete son verilmesi 
MADDE 71. — Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son ver-

mek 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 ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bulunan 
ayni ve nakdi her türlü mevduat ile emanet ve cari hesap bakiyelerini vesair borç-
larını, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre 
içerisinde sahibi başvurmayan aynî ve nakdi her türlü mevduat, emanet ve alacak-
ları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi etmeye mecburdurlar. Merkez 
Bankası bu suretle verilen değerleri 10 yıl süre ile her yıl başında usulüne göre 
ilan etmek suretiyle saklar. Bu sürenin bitiminde 36 ncı maddedeki esaslara göre 
işlem yapılır. 

Tasfiye memurlarının görevleri 
MADDE 72. — 1. İflasına hükmedilen bankalar ile tasfiyesine karar verilen 

bankaların işlemlerini tasfiye etmek üzere icra ve iflas Kanunu hükümlerine göre 
teşkil olunan iflas idaresi veya tayin olunan tasfiye memurları, tasfiyenin gelişimi 
hakkında Müsteşarlığa bu Müsteşarlığın uygun göreceği sürelerde rapor vermekle 
yükümlüdürler. 

2. Bakanlık bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları vasıtasıyla iflas 
veya tasfiye işlemlerini inceletmek yetkisine sahiptir. 

ONİKlNCl BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Sektör bankaları 
MADDE 73. — l. Banka kaynaklarının kalkınma planı ve yıllık programla-

rının hedeflerine uygun olarak kullanılmasını ve selektif kredi politikasının etkin 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, Bakanın önerisi üzerine uygun gö-
receği kamu bankalarını sektör bankaları olarak görevlendirmeye veya yeni sektör 
bankaları kurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

2. Sektör bankalarının görev ve yetkileri; birbirleriyle, diğer bankalarla ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilişkileri, yıllık sektörel finansman prog-
ramlarının hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonuna ilişkin esaslar Bakan-
lar Kurulu kararında gösterilir. 

Serbest bölgelerde bankacılık 
MADDE 74. — Serbest bölgelerde banka kurulması veya şube açılması ve 

bu suretle faaliyet gösterilmesi, bu Kanun hükümlerine tabi olur. 
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Ancak, Bakanlar Kurulu serbest bölge bankacılık faaliyetleri için istisnalar 
ve off - shore bankacılık faaliyetleri için de yeni düzenlemeler getirmeye yetkilidir. 

Türkiye'de fiilen bankacılık faaliyetlerinde bulunmamakla beraber, sadece 
serbest bölgelere münhasır bankacılık işlemleri yapmak üzere şube açılmasına ve-
ya müstakil banka kurulmasına, Bakanlar Kurulunca açılış veya kuruluş şekil ve 
şartları belirtilmek suretiyle izin verilir. 

Bankaların yabancı ülkelerdeki faaliyetleri 
MADDE 75. — 1. Türkiye'de kurulan bankaların hariçte şube veya temsilcilik 

açmaları Müsteşarlığın iznine tabidir. 
2. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösteren yabancı bankalar Tür-

kiye'deki şubelerine ayırdıkları sermayeyi ve bütün bankalar mevduat ve sair kay-
naklarını Müsteşarlığın izni olmadan yabancı ülkelerde plasman, tşvdiat ve sair 
surette kullanamayacakları gibi, Türk borsalarında kote olmayan menkul kıymet-
lerin alımına veya bunlara ilişkin kredilere tahsis edemezler. 

Yabancı bankaların temsilcilikleri 
MADDE 76. — Yabancı bankaların mevduat kabul etmemek ve bankacılık iş-

lemleri yapmamak kaydıyla Türkiye'de temsilcilik açmaları Bakanlığın iznine ta-
bidir. 

ilan ve reklamlar 
MADDE 77. — Bankaların ilan ve reklamları; tür, şekil, nitelik ve miktar-

ları itibariyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alı-
narak tespit olunan esas ve şartlara aykırı olamaz. 

Parasal miktar ve sınırların artırılması 
MADDE 78. — 1. Bakanlar Kurulu, Bakanlığın önerisi üzerine, bu Kanun-

daki parasal miktar ve şuurları 1 Ocak 1983 tarihi temel olmak üzere, Müsteşarlık-
ça yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksinin gerektirdiği miktar ve sınırlan aş-
mamak kaydıyla artırmaya yetkilidir. 

2. Bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinde yer alan kredi katsayı veya 
oranlan Bakanlar Kurulunca Bakanlığın önerisi üzerine % 50'yi aşmamak kay-
dıyla artırılabilir veya azaltılabilir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ceza Hükümleri 

Ağır para cezası ve hapis cezası 
MADDE 79. — ı. 5, 6 ve 16 ncı maddelere aykın durumlan tesbit olunan ban-

kalar, altı ayı geçmemek üzere Bakanlık tarafından verilecek süreler içinde bu 
durumlannı düzeltmedikleri veya 17 nci maddeye göre verilen şubelerin birleştiril-
mesi talimatına uymadıkları takdirde haklarında 12 nci maddeye göre işlem yapıla-
bileceği gibi bunların işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları 500 bin li-
radan 2 milyon liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

2. 32 ve 33 üncü maddelerde yazılı yükümlülükleri yerine getirmeyen ban-
kalar Bakanlıkça bir aydan az olmamak kaydıyla bildirilecek süreler içerisinde 
bu durumlarını düzeltmezlerse bunların mensuplan hakkında görev ve ilgilerine 
göre 500 bin lnradan az olmamak üzere ağır para cezası uygulanır. 

3. Bankalann, mahkemelerle resmî dairelere hitaben düzenledikleri veya 
yayımladıktan belgelerde yapılan gerçeğe aykın beyanlardan dolayı bu belgeleri 
veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri imza edenler görev ve 
ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre altı aydan iki yıla kadar hapis ve 500 
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

4. 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49 uncu maddelere ve 50 nci maddenin 1, 2, 4, 5 nci 
fıkralanna, 52, 53, 54. 55, 56, 62 ve 71 inci maddeler hükümlerine uymayan Banka-
ların ve 50 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükmüne aykın hareket eden iştiraklerin 
ve bunların ortağı olduğu kuruluşların işlerini fiilen yöneten mensuplan görev ve 
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ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 500 bin liradan 2 milyon liraya kadar 
ağır para cezasıyla birlikte 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. 

5. 51 inci ve 64 üncü maddelerin hükümlerine uymayan bankaların işlerini 
fiilen yöneten mensupları görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre 500 
bin liradan 2 milyon liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

6. Şu kadar ki; yukarıda yazılı maddelerin hükümlerine aykırılık bankaya 
ya da iştirak ve kuruluşlarına ya da ilgili kişilere yarar sağlamayı hedef tuttuğun-
da ya da bu tür hareketler sonucunda fiilen böyle bir yarar sağlandığında ağır 
para cezası 2 milyon liradan az olmamak üzere bu yararların 5 katı olarak hükme-
dilir. 

7. Bankaların 49 ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak edindikleri 
menkul ve gayrimenkullerin, mahkûmiyet hükmü ile birlikte satılarak tasfiyesine 
karar verilir. Satış ve tasfiye icra ve iflas Kanunu hükümlerine göre adliye icra 
memurları tarafından yapılır. Satış bedelinden satış ve tasfiye giderleri indirilerek 
artanı bankaya verilir. Satış bedelinden indirilecek giderler, Bakanlık bütçesinin 
mahkeme harçları tertibinden avans suretiyle ödenir. 

8. Bankalar Yeminli Murakıpları ve Yardımcılarının gorevlerini yapmaları-
na engel olan ya da istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen gerçek ve tüzelkişiler 
hakkında da dördüncü fıkra hükmü uygulanır. 

Ağır para cezası ile birlikte hapis cezası ve faaliyetten alıkoyma 
MADDE 80. — 1. 4 ve 11 inci maddelerde yazılı izinleri olmaksızın bankacı-

lık işlemleri ile uğraşan veya mevduat kabul eden ya da 13 üncü maddeye aykırı 
hareket eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli veya ilgili mensupları fiile 
katılma derecelerine göre 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ağır para cezası-
na mahkûm edilmekle birlikte 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Ayrıca, Bakanlığın talebi üzerine, birinci fıkradaki suçları işleyenlerin 
iş yerlerinin geçici veya sürekli olarak kapatılmasına, ilan ve reklamlarının dur-
durulması veya toplatılmasına mahkemece karar verilir. 

Ağır para cezası ile birlikte meslekten alıkoyma ve i/insiz açılan şubelerin 
kapatılması 

MADDE 81. — 1. 14, 18, 22. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 30, 42, 44, 45, 40, 57, 67, 
72, 73, 75, 76 ve 77 nci maddelerde yazılı yükümlülük ve zorunluluklara uymayan 
bankaların işlerini fiilen yöneten ilgili ve görevli mensupları ile tasfiye memurları 
hakkında fiile katılma derecelerine göre 200 bin liradan ı ııuiyoıı in aya kadar ağır 
para cezasına hükmolunacağı gibi bu fiilleri bankanın emin bir şekilde çalışmasını 
engelleyici nitelikte görülen banka mensuplarının üç yıl süre ile bankalarda çalış-
ması yasaklanır. 

2. Ayrıca 14 üncü maddedeki izin alınmaksızın veya i/in verildiği yerden 
başka bir yerde açılan ya da başka bir yere nakledilen şubeler Bakanlığın talebi 
üzerine valiliklerce kapatılır. 

Bankalar Birliğince verilecek cezalar 
MADDE 82. — ı. 57, 58, 59 ve 60 mcı maddelerde yazılı yükümlülüklere uy-

mayan bankalara uygulanacak para cezaları 1 milyon liradan çok olmamak üzere 
Bankalar Birliği Yönetim Kurulunca tespit ve karara bağlanır. 

2. Birlik verdiği cezaları bir taraftan ilgili bankaya tebliğ etmekle beraber 
diğer taraftan tahsil ve gelir kaydı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bildi-
rir ve basın yoluyla ilan eder. 

3. Bu cezalar 15 gün içinde ödenmediği takdirde Fon tarafından 6183 sayılı 
Kınun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. 

Sırların saklanması 
MADDE 83. — 1. Sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankaya ya da 

müşterilerine ait sırlan bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden 
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başkasına açıklayan banka mensupları ile diğer görevliler 1 aydan 1 yıla kadar 
hapis cezası ile 100 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan-
dırılırlar. 

2. Birinci fıkrada yazılı kimseler bu sırları kendileri ya da başkaları için 
yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, altı aydan 2 yıla kadar hapis ve 200 bin lira-
dan 1 milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

3. Bu madde hükmü banka mensupları ile diğer görevlilerin işlerinden ay-
rılmaları halinde de uygulanır. 

Asılsız yayın ve haber yayma 
MADDE 84. — 1. Bir bankanın itibarım kırabilecek ya da şöhretine ya da 

servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız ha-
berler yayanlar için üç aydan iki yıla kadar hapis, 100 bin liradan 1 milyon liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

2. Bu fiilin Basın Kanununda yazılı ya da radyo, televizyon, video gibi ya-
yın araçlarından biri ile işlenmesi ya da nakledilmesi halinde altı aydan 3 yıla ka-
dar hapis ve 2 milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bankalar yeminli murakıplarının sorumlulukları 
MADDE 85. — l. Görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları yetkili merciler-

den başkasına açıklayan Bankalar Yeminli Murakıpları ve yardımcıları için altı ay-
dan iki yıla kadar hapis ve 200 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hük-
molunur. 

2. Birinci fıkrada yazılı kimseler sırları kendileri ya da başkaları için ya 
rar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve 
500 bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilmekle birlikte, 
ayrıca geçici veya sürekli olarak memuriyetten mahrumiyetlerine hükmolunur. 

Genel hükümlerin saklılığı 
MADDE 86. — l. Bankaların veya sorumlu kişilerinin bu Kanunda suç teş-

kil eden hareket ve fiilleri başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği takdirde 
haklarında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır. 

2. Türk Ticaret Kanununun sorumluluğu gerektiren hükümleri saklıdır. 
Kovuşturma usulü 
MADDE 87. — 1. Bu bölümdeki cezalara ilişkin suçlardan dolayı kovuştur-

ma yapılması Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulu-
nulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Bakanlık aynı zamanda müdahil sıfatını kaza-
nır. 

2. Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, Ba-
kanlık, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek bu ka-
rarlara karşı itiraza yetkilidir. 

3. 83 ve 84 üncü maddede yazılı suçlardan dolayı ilgili bankaların dava aç-
ma hakkı saklıdır. 

4. Bu maddeye göre açılacak davalar, ilgili bankanın merkezinin bulunduğu 
yerdeki Asliye Ceza Mahkemelerinde 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usu-
lü Kanunu hükümlerine göre görülür. Bu yerlerde birden fazla Asliye Ceza Mah-
kemesi bulunduğu takdirde bu davalara 2 numaralı Asliye Ceza Mahkemelerinde 
bakılır. 

5. Cumhuriyet savcıları ve mahkemeler, yapılacak kovuşturma ve duruş-
malarda bilirkişi teşkiline gerek gördükleri takdirde, münhasıran resmi bilirkişi 
listesinde kayıtlı kişilerden seçecekleri bilirkişilerin görüşlerini alırlar. Resmi bilir-
kişi listeleri Bakanlık tarafından tespit , olunur. 

Para cezalarının tahsili 
MADDE 88. — 1. Bu Kanunda gösterilen para cezalarında tüzelkişilerin so-

rumluluğu Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur. 
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2. Para cezaları tüzelkişilerden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkın-
da Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir. 

Diğer kanunlarla ilgili hükümler 
MADDE 89. — 1. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu-

nun 43 ve 44 üncü maddelerinde gösterilen zorunluluk ve yükümlülükleri yerine 
getirmeyen bankalar ile sorumlu organları hakkında 79 uncu maddede; aynı Kanu-
nun 40 ıncı maddesinin II nci paragrafının (a) bendi uyarınca umumi disponibilité 
ve mevduat karşılıkları için tespit edilen oranları süresi içinde tesis etmeyen veya 
noksan tesis eden bankalar hakkında 79 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında ve fc) 
Tbendi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alınan ayarlama karar-
larına uymayan bankalar hakkında 79 uncu maddede yazılı cezalar uygulanır. 

2. Birinci fıkrada sayılan maddeler dolayısıyla kovuşturma yapılması, kanu-
na aykırılığın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespiti halinde bu Banka-
nın bildirmesi üzerine, diğer hallerde bu Bankanın görüşünü alarak Bakanlık ta-
rafından Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına bağlıdır. Bu takdirde, 
S7 ve 88 inci maddeler hükümleri uygulanır. 

3. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 35 inci mad-
desine aykırı hareket edenler 83 üncü madde gereğince cezalandırılırlar. 

4. 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununa ve ek ve değişikliklerine 
aykırı hareket edenler hakkında yapılacak kovuşturma 87 nci madde hükümleri-
ne tabidir. 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bankaların Kredi İşlemlerinden Doğan Alacaklarının Tahsilinin Hızlandırılması 

İtirazın kesin olarak kaldırılması 
MADDE 90. — Bankalar, kredi sözleşmeleri gereği açtıkları cari hesap hak-

kında müşterilerinin kredi sözleşmelerinde belirttikleri adreslerine sözleşmede belirti-
len dönemlerde bir hesap özeti göndermek zorundadırlar. Kredi sözleşmesinde göste-
rilen adresin değiştirilmesi ancak noter aracılığı ile bankaya bildirildiği takdirde hü-
küm ifade eder. 

Hesap özeti gönderme dönemleri sonunda gönderilmesi gereken hesap özetini 
almadığını iddia eden borçlu, o döneme ait hesap özetini kredi sözleşmesinde belir-
tilen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde noter aracılığıyla bankadan istediğini 
ispat etmedikçe, bunu almış ve içindekilerini kabul etmiş sayılır. 

Borçlu, alındığından itibaren 1 ay içinde itiraz edilmemiş bir hesap özetinin 
gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir, 

Bankaların kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş 
hesap özetleri ile banka taralından usulüne uygun düzenlenmiş diğer belge ve mak-
buzlar İcra ve iflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen bel-
gelerden sayılırlar. Borçlu, itiraz etmediği hesap özetinin dayandığı belgelerde ken-
disine izafe edilen imzayı kabul etmiş sayılır. Bu hüküm İcra ve iflas Kanununun 
150 (a) maddesinin söz konusu olduğu hallerde de aynen uygulanır. 

Azamî had ipoteğinin paraya çevrilmesi yolu ile takip halinde icra emri 
MADDE 91. — Bankanın ibraz ettiği akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para 

•borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, banka, borçluya ait hesabın kesilmesine ilişkin 
hesap özetinin noter marifetiyle borçluya gönderildiğine dair noterden tasdikli bir 
sureti icra memuruna ibraz ederse icra memuru icra ve İflas Kanununun 149 uncu 
maddesi uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki, borçlunun noter marifetiyle sekiz gün 
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içinde bu he3ap özetine itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle tetkik merciine 
şikayette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde alacaklı 90 inci madde çerçevesinde 
alacağım ^is-pr belgeler ile ispatlayabiliyorsa borçlunun şikayeti reddedilir. 

Borçlunun miiracaatıyla iflas 
MADDE 92. — Borçlunun kendi iflasım talep etmesi halinde, alacaklılar ara-

sında banka mevcut ise, mahkemeye İcra ve İflas Kanununun 44 üncü maddesinin 
1 inci fıkrasında öngörülen mal beyanını ibraz etmesi ve iflas talebinde bulunaca-
ğım bankaya noter aracılığıyla ihbar ettiğini iflas talebine eklemesi zorunludur. Bu 
belge mahkemeye ibraz edilmedikçe, iflasa karar verilemez. Bu halde, alacaklı ban-
kalar, borçlunun bu talebinin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarım ödemeyi 
geciktirmek için yaptığını ileri, sürerek talebin reddini isteyebilir. 

İflasın ilam, iflas idaresinin teşkil edilmesi ve kararlarının alacaklı bankalara 
tebliği 

MADDE 93. — Bankaların da alacaklı olduğu hallerde İcra ve İflas Kanununun 
166 nci maddesi uyarınca iflas karan kendisine bildirilen iflas idaresi bu kararı 
Türkiye çapında yayın yapan ve tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ve Ticaret 
Sicili Gazetesinde ilan ettirmekle mükelleftir. Alacaklılara terettüp eden işlemlere 
ait süreler, iflas, Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olmadıkça işlemeye başlamaz. 

İflas masasında banka alacağı bulunduğu takdirde, İcra ve İflas Kanununun 
223 üncü maddesi uygulanarak iflas idaresinin teşkilinde, bu idare, tüm alacaklıların 
alacak tutarlarına gore en çok oyu alan iki kişi ile alacaklılar sayısı itibariyle en 
çok oy alan bir kişiden oluşur. 68 inci madde hükmü saklıdır. 

iflas idaresini temsil eden kimseler, seçilirken aksi kararlaştırılmadıkça, oy 
çokluğu ile karar verirler. 

İflas masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar tebligatı kabule el-
verişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca götürü olarak o yıl için belirlenmiş 
yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek suretiyle iflas idaresince alınacak bil-
cümle kararların kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış ala-
caklılar hakkında İflas idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

üzel görevli bankaların ipotekli alacaklarının tahsili 
MADDE 94. — 1. 8.6.1984 gün ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

54 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre kendilerine özel görevler verilmiş bankalar 
ticari krediler dışındaki kredi işlemlerinden doğan alacaklarını, ipotekle temin edil-
miş olsun veya olmasın İcra ve İflas Kanununda yer alan takip yollarıyla veya bu 
madde hükümlerine göre tahsil edebilirler. 

2. Birinci fıkrada belirtilen bankaların ipotekle temin edilmiş alacaklarının 
vadelerinde ödenmemesi Veya borca muacceliyet verilmesi hallerinde banka tarafın-
dan borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıslara geçmiş ise ayrıca bunlara icra ve İflas 
Kanununun 149 uncu maddesinde belirtilen şekilde bir icra emri tebliğ edilir, gayri-
menkul kirada ise kiracılar takipten haberdar edilir. İcra emrinin tebliğini müte-
akip icra ve İflas Kanununun 149 (a) ve 33 üncü maddelerine göre işlem yapılır. 

3. icra emri tebliğine süresi içerisinde itiraz olunmadığı veya itiraz icra 
hakimliğince reddedildiği ve borç, süresinde ödenmediği takdirde ipotekli gayrimelı-
kulün kıymet takdiri yapılır ve başkaca merasime tabi olmaksızın banka tarafından 
saptanacak rayiç bedel üzerinden 30 gün süre ile gayrimenkulün bulunduğu yerin örf 
ve adetlerine göre uygun görülecek tarzda ve açık artırma suretiyle satışa çıkarılır. 
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4. Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışa esas olmak üzere bankocp sap-
tanan kıymetin yüzde vetmişbeşini bulmadığı ve borç, faiz ve masraflar tutarım 
karşılamadığı takdirde art ıma süresi 10 gün daha uzatılır. 10 gün süreyle «satılan 
artırmada verilen bedel gayrimenkule. biçilen kıymetin yüzde 75'ini bulmazsa veya 
borç, faiz ve masraflar tutarım karşılamazsa ihale yapılmaz. Ancak verilen bedel 
borç, faiz ve masraflar tutarını karşılasa dahi gayrimenkul hiçbir suretle biçilen 
kıymetin yüzde 50'sinden aşağıya satılamaz. 

5. Banka yukarıda belirtilen şartlarla artırmalara iştirak ederek gayrimen-
kulii satın alabilir. Bu yolla iktisap edilen gayrimenkuller hakkında bu Kanunun 
50 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 

6. Artırma sonunda bankaca bu hükümler dairesinde gayrimenkulün istek-
lisine ihalesi veya kendi üzerine alınması yolunda verilecek karar üzerine satış dos-
yası icra hakimliğine verilir ve ihale banka tarafından borçluya ve yukarıdaki madde-
lerde sözü geçen ilgililere tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde 
borçlu ve ilgililer satışa karşı icra hakimliğinden ihalenin feshini isteyebilirler. Bu 
itirazlar icra hakimliğince 10 gün içinde karara bağlanır. 

7. İhalenin kesinleşmesi üzerine, ihale, üzerinde kalan kişi veya banka adına 
tescilin yapılması için aynı hakimlik tarafından tapuya tezkere yazılır ve gayrimen-
kul tapuda yeni maliki adına tescil olunur. 

8. Bankalarca kredilerin teminatı olarak alınan ipotekler her halde muayyen 
meblağ ipoteği (re'sulmal ipoteği) kabul edilerek banka alacağını, her zaman faiz ve 
masrafı ile satış bedelinden mahsup eder. Bakiyesi üzerinde ise gayrimenkulün ay-
nından doğan vergi, resim ve sair Devlet alacağı ve tapu kütüğü hacizler sicilinde 
mevcut üçüncü şahıs alacakları gayrimenkul üzerindeki diğer aynî haklar dışında 
bankanın borçlu üzerindeki diğer muaccel alacakları oranında kanuni rehin hakkı 
doğar ve bankaca bloke veya mahsup edilir. 

9. Bu madde hükümlerine göre yapılacak takip işlemlerinin herhangi birine 
karşı herhangi bir safhada borçlu veya üçünc'i kişiler tarafından yapılacak itirazlar 
ve açılacak davalar takibi durdurmaz. 

10. Gayrimenkulün banka adına tesciline kadar borçlu; borç, faiz ve masraf-
larım ödeyerek kovuşturmanın durdurulmasını isteyebilir. 

11. Gayrimenkul, banka adına tapuda tescili tarihinden başlayarak altı ay 
içinde elden çıkartılmamışsa banka, borçlular veya kanuni mirasçılarının, ödeme 
gününe kadar birikmiş borcu, ödeme gününde bankanın uyguladığı iskonto oranına 
gör.; hesaplanacak faiz ve masrafları ödeyerek gayrimenkulün iadesi ve bu hususun 
tapuya tescili yolundaki isteklerini kabul eder. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
İstisnalar, Saklı ve Kaldırılan Hükümler 

Kalkınma ve yatırım bankaları 
MADDE 95. — 1. Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş ve faaliyetleri, 

bu Kanunun 1, 2, 3, 4, 5/1 a. c. e. f, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17/2, 28, 40/1-2, 41/2-3-4. 42, 
43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 90, 91, 92 ve 93 üncü maddelerine ta-
bidir. Mevduat kabul ettikleri takdirde bu bankaların kuruluş ve faaliyetleri hakkın-
da tu Kanunun diğer hükümleri de uygulamr. 

2. Kalkınma ve yatırım bankalarının bankalardan ve kendi müstakrizlerinden 
genel esaslar dahilinde sağladıkları her türlü paralar mevduat sayılmaz. 
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Diğer malt kuruluşlar 
MADDE 96. — 1. Bankalar dışındaki mali kuruluşların kuruluş ve faaliyet-

leri bu Kanuna tabi değildir. 
2. Bu kurumların kuruluşlarına, faaliyetlerine, organlarına, tasfiyelerine, 

Türk Ticaret Kanununun ve diğer mevzuatın çeke ilişkin hükümlerine tabi olup 
olmayacağı Bakanlar Kurulunca düzenlenir. Düzenleme dışı kalan hususlarda; Türk 
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 97. — 1. 7129 sayılı Bankolar Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürür-

lükten kaldırılmıştır. 
2. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 28 inci maddesine göre tesis edilen mev-

duat munzam karşılıkları ilgili bankalara iade edilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte tahakkuk veya tahsil edilmemiş cezaî faizler ve vergileri talep edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bankalar anasözleşmelerini ve diğer geçici maddelerle 
özel bir süre verilmemiş olan hallerde durumlarını 22.7.1985 tarihine kadar bu Ka-
nun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. 

GEÇtCt MADDE 2. — Geçici 1 inci maddede belirtilen süre sonunda 5 inci 
maddeye uygun hale getirilmeyen sermaye payları temettü hariç hiçbir ortaklık hak-
kından yararlanamaz. Bu paylara ait diğer ortaklık hakları, 5 inci madde hüküm-
lerine intibak ettirilmelerine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 
kullanılır. 

GEÇtCt MADDE 3. - p Bankalar 22.7.1985 tarihine kadar özkaynaklarmı 5, 6 
ve 16 nci maddelerin gerektirdiği miktarlara çıkarmak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mevduatın bu Kanunun 34 üncü maddesine göre tasni-
fine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek tarihten itibaren başlanır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1. Bankalar, bu Kanunun yayımı tarihinde daha ön-
ceki mevzuata uygun olarak açtıkları kredilerden bu Kanunda belirtilen şartlara 
aykırı olaniarı, Kanun hükümlerine uygun hale getirinceye kadar artıramazlar. 

2. Bu Kanuna göre açılması yasak olan krediler 22.7.1985 tarihine kadar tas-
fiye edilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1. Bankalar bu Kanunun yayımı tarihinden önce, mev-
zuatı uygun olarak yaptıkları iştirakler ve edindikleri gayrimenkulleri bu Kanunda 
gösterilen sınırlara intibak ettirinceye kadar iştiraklerine sermaye yatıramaz ve 
gayrimenkul edinemezler. 

2. Bu Kanunun yapılmasını yasakladığı iştiraklerin 22.7.1985 tarihine kadar 
elden çıkarılması zorunludur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun 51 ve 56 nci maddelerine göre çıkarılacak 
olan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kâr ve zarar cetveli ile üç aylık hesap 
özetleri ve aylık mevduat ve kredi cetvelleri ile bunların uygulanma ve düzenlenme 
esaslarına ilişkin izahname 1985 yılı sonuna kadar hazırlanır ve 1986 yılı başından 
itibaren yürürlüğe konulur. Bu tarihe kadar 7129 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 
göre düzenlenen belge örneklerinin kullanılmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1. Bu Kanunun yayımından önce 7129 sayılı Bankalar 
Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tedricen tasfiye edilmekte olan bankaların 
tasfiyelerine aynı hükümler dahilinde devam olunur. Tasfiyeye nezaret eden bankalar 
bunların alacaklarından 100 bin liraya kadar olanlarını resen, 1 milyon liraya kadar 
olanlarım Bakanlığın uygun görmesi üzerine terkine yetkilidir. 
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2. Tedricen tasfiye edilmekte olan bankaların aci2 vesikasına bağlı alacakları 
terkin edilir. 

3. Bankalar Tasfiye Fonundan, tedricen tasfiye edilen bankalara verilen avans-
lara, veriliş tarihlerinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının cari genel 
reeskont faiz oranı üzerinden faiz yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Bu Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer 
alan ve 6183 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olan hüküm, bu Kanunun yü-
rürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlar Kurulu kararı ile bir bankaya devredilmiş 
veya birleştirilmiş bulunan bankaların üçüncü şahıslardaki alacaklarının tahsili 
hakkında da uygulanır. 

Devralan banka icra ve İflas Kanunu hükümlerine göre başlamış olduğu ta-
kiplere de devam edebilir. 

Tebliğler 
MADDE 98. — Bu Kanunun uygulama esasları Bakanlıkça çıkarılacak teb-

liğlerle düzenlenir. 

Yürürlük 
MADDE 99. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 100. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1/5/1985 

27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Değişik 43 üncü Maddesinin (b) Bendinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3183 Kabul Tarihi : 25/4/1985 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 
43 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin (Kıdem alanların fiili bekleme 
süresinin) yarbaya kadar (yarbay dahil) için üçte ikisi, albaylar için yarısı oranında 
sicili bulunmak, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1/5/1085 
• 

3,1.1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 
21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3184 Kabul Tarihi: 25.4.1985 

MADDE 1. — 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 21 inci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 21. — En az 10 yıl müddetle Kurumda üye olarak bulunduktan sonra, 
görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılmak suretiyle üyeliği softa 
eren daimî üyeler emeklilik yardımından faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1/5/1985 
• • •' • 

11.1.1983 Tarihli ve 2780 Saıyılı Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday 
Öğrenciler Hakkında Kanunun Adının ve 2 nci Maddesinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3185 Kabul Tarihi: 25.4.1985 

MADDE 1. — 2780 sayılı Kanunun adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenciler ile Uçuş ve Paraşüt 

Eğitimine Tabi Tutulacak Harp Okulu Öğrencileri Hakkında Kanun» 
MADDE 2. — 2780 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir. 
Madde 2. — Hava Harp Okulu öğrencileri ile aday öğrencilerinin, deneme 

uçuşu, paraşütle atlama ve benzeri uçuş; diğer Harp Okulu öğrencilerinin ise 
uçuş ve paraşüt eğitimleri ile bu eğitim faaliyetlerinden dolayı sakat kalmaları veya 
gefait olmaları halinde 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanununda belirtilen sakatlık veya şehitlik tazminatı ödenir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1/5/1985 

Yasama BCIQmO Sayfa • 30 



1 Mayıs 1985 — Sayı : 18741 RESMİ GAZETE Sayfa:31 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Tebliğler 
Maliye ve Gümrük Bakanlığından : 

Petrol ürünleri fiyatlarında yapılan ayarlama sonunda eski satış fiyatları 
ile yeni satış fiyatları arasında meydana gelen farkların T.C. Ziraat Bankasında 
açılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dinindeki Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
hesabına yatırılması, 10/9/1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile buna 
ilişkin 16/12/1983 gün ve 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Karar gereğin-
ce zorunlu bulunmaktadır. 

Bu sebeple 
1 — Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'na tabi ürünleri üretim veya ticaret ama-

cıyla ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerle bunların bütün şube, acenta, 
bayii ve diğer satıcıları ile akaryakıt dağıtım kuruluşları (Petrol Ofisi, The Shell 
Company Of Turkey, BP Petrolleri, Mobil Oil T.A.Ş. Türk Petrol ve Madeni Yağlar 
T.A.Ş. Ipragaz A.Ş. Aygaz, Milangaz A.Ş. v.s. gibi) 2/5/1065 günü depo, ticarethane, 
mağaza ve tanklarında veya diğer yerler ile yolda bulunan petrol ürünlerinin mik-
tar ve türlerini, bulundukları yerler belirtilmek suretiyle bir bildirime yazmak ve 
bu bildirimi 2/5/1985 günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulunduklan vergi dai-
relerine vermek zorundadırlar. 

2 — a) Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'na tabi ürünleri üretim veya ticaret 
amacıyla ellerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerce vergi dairesine yapılacak 
bildirimlerde ayrıca, kendilerine ait yerlerde bulunup da başkalarına satılmış ve 
bedelleri henüz tahsil edilmemiş veya hibe edilmiş olanlar da gösterilecektir. 

b) Beyan edilen stoklar üzerinden bayiler, pompa satış istasyonları ve satı-
cılar adına tahakkuk; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilân edilen 
mahalli litre veya kilogram satış fiyatlan ile eski satış fiyatlan dikkate alınarak, 
bağlı bulundukları vergi dairelerince yapılacaktır. 

Stoklarını tespit eden mükellefler yeni fiyatlar üzerinden derhal satışa baş-
layacaklardır. 

Fiyat farklarının ödenmesini sağlamak bakımından vergi daireleri süratte, 
beyan olunan petrol ürünlerine ait fiyat farklarını tarh edip, beyanname sahiple-
rine en kısa sürede tebliğ edeceklerdir. 

c) Verilen beyannamelere göre adlarına fiyat farkı tahakkuk ettirilenler 
bu fiyat farklarını, vergi dairelerince kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 
bir ay içinde mahalli T. C. Ziraat Bankasının Ankara Merkez Şubesindeki (640/7367) 
veya Ankara Yenişehir Şubesindeki (640/900) numaralı hesaplarından birine gön-
derilmek üzere yatırmak ve alacakları makbuzun ikinci nüshasını vergi dairesine 
vermek mecburiyetindedirler. 

d) Vergi dairelerine süresinde beyanda bulunmayan veya noksan beyanda 
bulunanların beyan etmedikleri yahut noksan beyan ettikleri petrol ürünlerine alt 
fiyat farklan ile süresinde beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilmiş, fakat bir ay 
içinde mahalli T. C. Ziraat Bankasına yatırılmamış fiyat farklan 6183 sayılı Amme 
Alacaklannm Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. 

3 — a) Akaryakıt dağıtım kuruluşlarının bütün şube ve depoları itibariyle 
bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ettikleri petrol ürünleri üzerinden vergi 
dairesince herhangi bir tahakkuk yapılmayacaktır. 

b) Bu kuruluşların mülkiyetinde bulunan petrol ürünlerinin eski ve yeni 
gümrüklü anadepo azami satış fiyatları arasındaki farklar, herhangi bir tebligata 
lüzum kalmaksızın kuruluşlarca, 30 gün içerisinde Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu 
hesabına yatırılacaktır. 

c) Akaryakıt dağıtım kuruluşlarınca Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabına 
30 gün içinde ödenmeyen veya noksan ödenen fiyat farklan hakkında da 6183 sayılı 
Kanun uyarınca takibat yapılacaktır. 
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4 — Bağlı bulundukları vergi dairelerine stoklarındaki petrol ürünlerini bil-
dirmek zorunda olan rafineri şirketlerinin, 19/12/1983 gün ve 18256 sayılı Resmi Ga-
zete'de yayınlanan Bakanlar Kurulupun 83/7508 sayılı Karan eki Kararının 5 ve 12 
nci maddeleri gereğince Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabma ödeyecekleri fark-
lar, bu fiyat değişikliği dolayısıyle ortaya çıkan fiyat farklannı da kapsamına aldı-
ğından, rafineri şirketleri adına vergi dairelerince herhangi bir tahakkuk ve tebligat 
yapılmayacaktır. 

Rafineri Şirketlerinin, Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu hesabma ödemek zo-
runda olduklan fakat ödemedikleri farklar ile noksan ödedikleri farklar hakkında 
da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca iş-
lem yapılacaktır. 

5 — Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu na tabi ürünleri ticaret amacı dışında el-
lerinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler beyanname vermeyeceklerdir. 

6 — 6183 sayılı Kanun hükümlerine gore gecikme zamlı olarak yapılan tahsi-
latın fiyat farklanna isabet eden kısmı vergi dairelerince mahalli T. C. Ziraat Ban-
kasına, Ankara Merkez Şubesindeki (640/7367) numaralı hesaba gönderilmek üze-
re yatınlacaktır. 

7 — Fiyat farklanna ilişkin işlemlerde 23/B/1977 gün ve UYG: 2362915/54305 
sayılı ve 18 seri No. lu Uygulama İç Genelgesi gereğince işlem yapılacaktır. 

Tebliğ olunur. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: 

1 — 16/12/1983 tarih ve 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının vermiş ol 
duğu yetkiye istinaden akaryakıt perakende azami satış fiyatları yeniden tesbit olun 
muş ve Ankara İl merkezi için belirlenen fiyatlar aşağıda gösterilmiştir. 

Süper Benzin 258,— TL/Litre 
Normal Benzin 239,— TL/Litre 
Gazyağı 165,— TL/Litre 
Motorin 165,— TL/Litre 
6 No. iu Fuel - Oil 109,— TL/Litre 
12 Kg. İlk Tup 2355,— TL/Tüp 
Buna göre, memleketimizin her yerinde geçerli olmak üzere 17/2/1985 tari-

hinde tesbit ve ilan olunan fiyatlara ilave edilecek miktarlar şöyledir: 
Süper Benzin için 21,— TL/Litre 
Normal Benzin için 20,— TL/Litre 
Gazyağı için 15,— TL/Litre 
Motorin için 15,— Tl,/Litre 
6 No. lu Fuel-Oil için 10,— Tl/Litre 
12 Kg. lık Tüp için 175,— TL/Tüp 
2 — Ankara dışındaki diğer tüketim merkezlerinin perakende azami satış 

fiyatlarını gösteren cedveller Valiliklere gönderilmiştir. 
3 — Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Hesabına tabi diğer petrol ürünlerinin fi-

yatlan aynı nisbetler dahilinde Bakanlığımızca tesbit edilecektir. 
4 — Stok tesbıtini müteakip bayiler satışlara derhal başlayacaklardır. A k a r -

yakıt dağıtım kuruluş ve ortaklıkları, bağlı bulundukları vergi dairesine vermek 
zorunda oldukları stok bildirimlerinin vergi dairelerinden tastikli birer suretini bir 
hafta içinde Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

5 — Bu fiyatlar, tebliğin Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yü-
rürlüğe girer. 

Tebliğ olunur. 
• 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tdare Merkezinden : 

2 Mayıs 1985 Tarihinde Uygulanacak Esas Kur : 
1 ABD $ = TL. 488.04 dır. 

Yürütme VE idare Bölümü Sayfa ' 2 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Sarayköy icra Memurluğundan : 

Dosya No : 1984/150 
İCRA EMRİ 

1 — Alacaklı : Kadriye Gürcan vekili Av. ilhan Danişmer.t, 
2 — Borçlu : ismail Eşme Halil oğlu, 1341 doğumlu, 
3 — İlamı Veren Mahkeme : Denizli 2. Noterliğinin 25/8/1978 tarih 26662 

sayılı borç senedi. 
4 — Alacağın Miktarı : 650.000 TL. asıl alacak ve 227.500 TL. geçmiş günler 

faizi ki cem'an 877.500 TL. faiz, icra masrafı ve takip vekil ücreti ile ödenmesi hk. 
A ) Yukarıda yazılı borcu iş bu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi 

gün içinde ödemeniz Ic. If. K. nun 32. maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu 
ödemezseniz tetkik merciinden veya Yargıtaydan veya mahkemenin iadesi yolu ile 
ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz tak-
dirde cebri icra yapılacağı, bu müddet içinde 74. madde gereğince mal beyanında 
bulunmamz, beyanda bulunmaz veya aykırı beyanda bulunursanız 337>0madde gere-
ğince hapis ile cezalandırılacağınız. 

B) icra emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yüklenmeniz, aksi 
halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetten ayrıca 
İcra İflas Kanununun 343. maddesindeki cezayı gerektireceği ihbar olunur. 

Keşan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/402 
Davacı Keşan'ın Ispatcami Mahallesinden Mehmet Güller tarafından ikame 

olunan Veraset davasının yapılan açık yargılamasında : 
Muris Aziz Güller eşi Hüsniye Güller'in adresi mec)Vıul olduğundan, mirastan 

mülkiyet hakkım mı yoksa intifa hakkını mı tercih edip etmiyeceğri hususunda ken-
disine davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğine karar verildiğinden, karar 
gereğince adı geçenin duruşma günü olan 14/5/1985 günü saat 9.00 da Hâkimliği-
mizde hazır bulunması hususu, aksi takdirde, mirastan mülkiyet hakkım tercih etmiş 
sayılacağına karar verileceği ilânen tebliğ olunur. 5474 

5472 



Sayfa: ıa RESMİ GAZET'c, 1 Mayıs 1985 — Sayı : 18T41 

İslahiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1983/190 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına hazine tarafından davalı 

Mehmet aleyhine ikame olunan men'i müdahale ve tapu İptali davasının yapılan du-
ruşmasında, davalı Mehmet Şahin'in yapılan araştırmalara rağmen adresi tesbit edi-
lemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günün ilânen tebliğine karar verilmiş olmak-
la davalı Salih oğlu Mehmet Şahin'in duruşmanın bırakıldığı 19/6/1985 günü saat 
9.05'de Mahkememizde hazır bulunması dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği ye-
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5483 

1983/198 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına hazine tarafından davalılar 

Dudv, Yener ve Mahmut Yener aleyhlerine ikame olunan men'i mUdahale ve tapu 
iptali davasının yapı&n duruşmasında, davalıların yapılan araştırmalarda adresleri 
tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar ve-
rilmiş olmakla İslahiye'nin Toplamalar Köyünden Dudu Yener ve Mehmet Yener'in 
duruşmamn bırakıldığı 19/6/1985 günü saat 9.22'de Mahkememizde hazır bulunma-
ları dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 5482 

1983/191 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı adına hazine tarafından davalı 

Ali Çakıcı aleyhine ikame olunan men'i müdahale ve tapu iptali davasının yapılan 
duruşmasında, davalı Ali Çakıcı'nın yapılan araştırmalara rağmen adresi tesbit 
edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş 
olmakla davalı Ali Çakıcı'nın, duruşmamn bırakıldığı 19/6/1985 günü saat 9.08'de 
Mahkememizde hazır bulunması dava dilekçesi ve davetiye tebliği yerine kaim ol-
mak üzere ilânen tebliğ olunur. 5481 

Vize Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/193 
Davacı Vize Doğanca Köyünden Yusuf Turgut vekili Avukat Erdal Güner ta-

rafından davalı Deniz Turgut (Sopa) aleyhine açılan imtizaçsızlık sebebiyle boşan-
ma davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğince; 

Davalı Deniz Turgut'un (Sopa) adresi meçhul olduğundan kendisine 7 Mart 
1985 tarihli Resmi Gazete ile ilânen tebligat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğin-
den hakkında gıyap karan verilmiştir. Bu kerre duruşmanın bırakıldığı 21/5/1985 
günü saat 9.40 da Vize Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmalan gıyap kararı 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 5485 

Milas Asliye I ukuk Mahkemesi Hâkimliğinden ; 

E. No : 1983/f51 
K. No : 1985/43 
Davacı Karayollan Genel Müdürlüğü tarafından davalı Sıdıka, Gülhamm, 

Mehmet Emin, Semiha Tar, Sadık Ayşe oğlu, Necmiye (Fatma kızı), Fatma torunu 
Binnaz, Hatice oğlu Ahmet aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tenkisi davası 
sona erdiğinden; 

Davalılar Sıdıka, Gülhanın, Mehmet Emin, Sadık, Necmiye, Binnaz, Ahmet'e 
adresleri olmadığından Mahkememizden verilen 21/2/1985 tarih 1985/43 sayılı hük-
mün reddine dair karar davalılara ilânen tebliğ olunur. 5480 
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Burhaniye Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/317 
Davacı Emine Çelik tarafından davalı Erdoğan Çelik aleyhine ikame ettiği 

boşanma davasının yapılan açık duruşmaları sırasında alınan ara kararı uyarınca; 
Davalı Erdoğan Çelik'e yapılan tüm aramalara rağmen dava dilekçesi tebliğ 

edilemediğinden ve bu kerre Resmî Gazete'de ilânına karar verilerek eşi Vecih® Çelik 
tarafından mahkememizin yukarıdaki esas nosunda hakkında boşanma davası açıl-
mış olup, iş bu ilâmn dava dilekçesini tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 5477 

Ürgüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Ömer Aydın tarafından davalı eşi Hayriye Aydın (Kalyoncu) aleyhine 
açmış olduğu Terk sebebiyle boşanma davasının yapılan açık duruşmasında : 

Davalı, Kastamonu İli Cide ilçesi Ece Mahallesi nüfusuna kayıtlı Hakkı kızı 
Hayriye Aydın (Kalyoncu)'da dava dilekçesinin adresi tesbit edilemediğinden. Mah-
kemece ilânen dava dilekçesi ve gün davetiyesi tebliğine karar verilmiş olduğundan, 
davalı Hayriye Aydın (KalyoncuVnın duruşmasının bırakıldığı 6/6/1985 günü saat 
9'da Ürgüp Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille 
temsil ettirmesi, ettirmediği takdirde H.M.U.K. 377. Mad. gereğince yargılamaya yok-
luğunda devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak tizre ilânen 
tebliğ olunur. 5479 

Sivas 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/503 
Davalılar Mehmet Yılmaz ve müşterekleri vekili Av. A. Menaf Yılmaz tara-

fından Mahkememizde açılan veraset davasının yapılan açık duruşması sonunda; 
Adresi meçhul olan sağ kalan eş Mesude Karyağdı'ya meşruhattı eş davetiyesi 

çıkartılmış, eşinden kalan mirasta mülkiyet hakkım mı yoksa intifa hakkım mı ter-
cih edeceği hususu belirtilerek duruşmaya gelmediği takdirde eşinden kalan mirasta 
mülkiyet hakkım tercih edeceği sayılmış olacağından sağ kalan eş Mesude Kar-
yağdı'nın duruşma günü bulunan 6/6/1985 günü saat 8.30 da mahkemeye gelmesi 
veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde H.U.M.K. nun 509. 
ve 510. maddeleri gereğince işbu eş davetiyesi yerine geçerli olarak kaydı ile ilânen 
tebliğ olunur. 5476 

Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden (KADASTRO) : 

1983/226 
Davacılar Osman Kaya, Ali Kaya tarafından davalı Hediye Şeker aleyhine 

açılan tesbitin iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması 
sırasında; 

Seydişehir Kızılcalar Mahallesi 190 ada 22, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazın 
tesbltinin iptali ile davacılar Osman Kaya ve Ali Kaya adlarına müsavatan tesciline 
karar verilmesi talep edildiğinden davalı Hediye Şeker'in adresi meçhul olduğundan 
dava dilekçesinin ilânen yapılmasına karar verildiğinden, davalı Hediye Şeker'in 
12/7/1985 günü saat 9 da Mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil 
ile temsil ettirmesi gelmediği taktirde hakkında gıyap kararı tebliğ edileceği dava 
dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 5484 
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İlgaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1984/8 
Davacı İlgaz'ın Yenimahallesinden Abbas Yüncüoğlu vekili Av. Emel Abalı 

tarafından açılan Gaiplik davasının yapılan azık yargılaması sırasında verilen karar 
gereğince : 

Mahkememizin 1980/233 esas sayılı dosyada celbedilen Temmuz 1313 tarih, 
cilt 10, sayfa 262 ve 2 nolu tapu kaydında malik olarak görülen Hacı AÜ Usta oğlu 
Hasan olarak yazıldığı, bu şahsa ait nüfus kaydının bulunmadığı zabıtaca araştırı-
larak böyle bir kimsenin tanınmadığının, dinlenen tanık'cada bu şahsın tanımladığını, 
mahkemece gaip hakkında ilân yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan adı geçen 
Hacı Ali Usta oğlu Hasan'm Gaipliği hakkında bilgi vermek isteyenlerin ilân tari-
hinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 1984/8 esas sayılı dosyaya müracaat-
ları ilân olunur. 

5486 

Elmalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden ; 

E. No : 1982/299 
K. No : 1984/17 
Davacı Toklular Mahallesinden Salih oğlu Ömer Şahin tarafından davalılar 

Dur kadın Yıldız mirasçıları Fatma Baştürk, Şerife Bozdemir ve Necati (Yusuf) Yıl-
dız aleyhine ikame edilen Tapu iptali ve Tescil Davasının yargılamaları sonunda 
Mahkememizden verilen 17/2/1984 tarihli karar davalılardan Fatma Baştürk'e teb-
liğ edilememiş olup Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan 

Davamıza konu Toklular Mahallesi Taksim Sokağında kain 2 ada 19 parsel 
sayılı taşınmazın tapusunun iptali ile aynı ada ve parsel numarası adı altında davacı 
Salitı oğlu Ömer Şahin Adına Tapuya Kayıt ve tesciline dair Mahkememizden veri-
len 17/2/1984 tarihli kararın davalı Mehmet kızı Hüseyin Eşi Kaş Gttrsu Köyünden 
olup Antalya Kızılırmak Mahallesinde oturur Fatma Baştürk'e tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilânen duyurulur. 5478 

» 
Beypazarı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1983/23 
K. No : 1985/38 
Davacı •. K. H. 
Sanık : Mustafa Bakar, Ankara Atatürk Bulvarı, 105/212 Kızılay-ANKARA 
Suç : 1475 Sayılı iş kanununa muhalefet 
Suç tarihi : 20/8/1982 
Karar tarihi : 21/3/1985 
Yukarda açık kimliği yazılı bulunan sanığın mahkememize açılan kamu da-

vasının yapılan açık yargılaması sonunda : 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Sanık Mustafa Bakar'ın ilanen yapılan tebligata 

rağmen işlediği suçun cezası olan ve ön ödeme kapsamına giren 2500 lira APC. nı 
zamanında ödemediği dosyaya göre de suçunun sabit olduğu anlaşıldığından; 

HÜKÜM : 

Sanık Mustafa Bakar'ın eylemine uyan 1475 sayılı iş kanununun 89 ve 106. 
maddeleri gereğince TCK nun 11. maddesi dikkate alınarak yan oranında artırıl-
dığında 3750 lira APC ile cezalandırılmasına, yargılama masraflarının sanıktan 
tahsiline, dair verilen karar sanığın yokluğunda yasa yolunun açık olduğu belir-
tilerek okunup anlatıldı. 5504 
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Kelkit Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1982/43 
Taksim ve izaleyi şuyuu davasında davacı Kelkit Eskiyol Köyünden Aziz Sa-

vaşçı ile davalılar aym yerden Mustafa Savaşçı ve 22 arkadaşı arasında mahkeme-
mizde görülmekte olan davanın yapılan yargılaması sonunda : 

Kelkit Eskiyol Köyü hudutları içerisinde kain tapunun 137 parsel nolu taşın-
mazında davalılar Erzincan Ulalar Köyünde ikamet eden Haydar oğlu- Osman Sa-
vaşçı, kızı Nimet Savaşçı, Pumpul Savaşçı, Kanaat Yerli ve Cumhuriyet Mahalle-
sinde ikamet eden Hanife Sevim'inde hissesi bulunduğundan bu güne kadar Kelkit 
Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 23/5/1984 tarih ve 1982/43 esas, 1984/88 sayılı 
karan bu güne kadar tebliğ edilemediği gibi zabıtaca yapılan araştırmada da adres-
lerinin meçhul olduğu bildirildiğinden : 

İlânda açık kimlik ve adresleri yazılı davalıların ilân tarihinden itibaren bir ay 
içinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde kararın tebliğ edilmiş olup 
temyizden vazgeçmiş sayılacakları ve kararın kesinleşeceği tebliğ olunur. 

5475 
— > 

Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1984/709 
K. No : 1984/1034 
Hırsızlık suçundan dolayı Mahkememizin 15/11/1984 tarihli ilamı ile TCK. nun 

491/ilk, 522, 523/1, 525 ve 647 sayılı Yasa'nın 4 ncü maddeleri ile 9.000,— TL. ağır 
para cezası ve bir ay müddetle Emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, 
647 sayılı Yasa'nın 6 ncı maddesi gereğince verilen cezaların tecilihe karar verilen 
Hasan oğlu Fatma'dan olma 1961 D. lu Recep Çevik hakkındaki gıyabi ilâm bütün 
aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 sayılı Tebli-
gat Kanunun 29 neu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine 
hüküm fıkrası neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayı-
lacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 5334 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
TEK S. S. Ege Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan aşağıda yazılı muhtelif cins malzemelor kapalı 
zarf usulü teklif almak suretiyle iç piyasadan satın alınacaktır. 

2 — Bu işle ilgili şartnameler: 
a) Beton Direk 10.000 TL. 
b) Beton Travers 2.000 TL. 

bedel karşılığı «TEK S. S. Ege Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Eski Bornova 
Yolu No. 47 Kat: 3 İZMİR adresindeki Satın Alma Servisinden temin edilebilir. 

3 — Teklif zarfı üzerine : 
a) Beton Direk 85 -18 - MA 
b) Beton Travers 85 -19 - MA 

rumuzu yazılarak 9/5/1985 tarihinde saat 11.30'a kadar madde 2 de belirtilen adres-
teki Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınma 

yacaktır. 
4 — Müessesemiz 2880 sayılı Yasaya tabi değildir. 

5904/ 1-1 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Cenel Müdürlüğünden: 

Kapalı zarfla teklif almak suretiyle bir kalemde toplam 40.000 metre dişli siyah 
boru (Oksijen borusu) satınalınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz İç Satınalma Müdürlüğünden 3.000 
(Üçbin) TL. karşılığında satmalınabilir 

Teklifler en son 28/5/1985 Sah günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz 
Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 
Bu alıma ait referansımız 15-Sl-1406/AA'dır. 
Başvuru Adresi: Ziya Gökalp Cad. No. 17/5 Kızılay/Ankara. 

5905 /1 -1 
» 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

14 KALEM GALVANİZLİ OLUKLU VE DÜZ SAÇ SATINALINACAKTIR. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 

Müdürlüğümüz, 
2 —• İstanbul'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4 - 5 deki Mü-

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da: Dışkapı, Çankırı Cad. N o : 57 deki Genel Müdürlüğümüz 
Istekli'lerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mek-

tuplarını, geçici teminatlarıyla dirlikte engeç 29 Mayıs 1985 Çarşamba günü saat 
14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulun-
durmaları ilân olunur. 5846 /1 -1 

MKEK Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden: 

GEMİ SÖKTÜRÜLECEKTIR 
1 — MKEK Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde bulunan toplam takriben 22.000 

tonluk 2 adet tanker (Garzan - Germik) şartname esaslarına göre söktürülecektir. 
2 — İhaleye katılacak firmaların gemi bozma işleri ile iştigal etmiş olmaları 

şarttır. 
3 — İhaleyle ilgili detaylı bilgi ve şartname belirtilen tarihten önce Yeni Fo-

ça Yolu 5. km. deki Aliağa/İzmir adresindeki Fabrika Müdürlüğünden temin edile-
bilir. 

4 — Teklif mektupları kapalı zarf içinde 14 Mayıs 1985 Salı günü saat 14.00'e 
kadar Yeni Foça yolu üzerindeki Fabrika Müdürlüğüne gönderilecek veya Pk. 35 
Aliağa adresine postalanacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmiyecek olup, kurumumuz 2886 sayılı 
yasaya tabi değildir. 5384/»-a 

— a 

PIT Genel Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı için 2018 adet DCE cihazı ve yedekleri satınalınacaktır. 
İstekliler, bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malze-

me Dairesi Başkanlığı I. Dış Satınalma Şıııbe Müdürlüğünden veya İstanbul'da 
Sirkeci Büyük Postahanenin üstünde bulunan PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme 
servisinden 25.000.— TL. bedelle temin edebilir. 

Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların. şartnaT 

melerini işletmemizden almış olmaları şarttır. 
Teklifler, en geç 13/6/1985 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü 

Malzeme Dairesi Başkanlığı 1. Dış Satınalma Şube Müdürlüğüne verilecek veya 
posta ile bu saatte bulunacak şekilde gönderilecektir. 

Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 5440/2-8 
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Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünden: 

YAPIM İŞLERİ İLÂNI 
1 — Eksiltmeye konulan iş, Kocaeli Bölge Müdürlüğü Bina İnşaatı olup. ilk 

keşif bedeli 1985 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiat ve rayiçlerine göre 
1.156.000.000.-— TL. dır. 

2 — Bu işin geçici teminat miktarı 34.680.000,— TL. dır. 
3 — Eksiltme 20/5/1985 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16.00'da An-

kara S.S.K. Genel Müdürlüğü 1 nolu Satın - Alma Komisyonu Başkanlığında 8/2574 
sayılı kararname esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4 — Resmi Gazete'nin 26/1/1985 tarih ve 18£47 sayısı ile yayımlanan Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığının tebliğine belirtilen azami indirim miktar veya oran-
lan ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler uygulanacaktır. 

a) Kriterler ve puanlama : 
1. Mali Güçler: % 25 
2. Makina ve teçhizat kapasiteleri: % 15 
3. Halen devam eden işler: ' i 15 
4. Daha önce yaptıkları işler: c/c 30 
5. Sicil durumları ve ış tutumları: ""<• 15 
5 — İstekliler, bu işe ait ihale dosyasını, Ankara - Kızılay Adakale Sok. N o : 

30'da Genel Müdürlük İnşaat ve Emlâk Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Şefliğin-
de mesai günleri inceleyebilirler. 

6 —• Eksiltmeye girecek istekliler, Yapım İşleri için kapalı teklif usulü ile 
İhale Şartnamesi» 7. maddesinin (8) fıkrasında belirtilen belgeleri, dış zarf içinde 
vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınma şekli: 
a) İsteklilerin en geç 10/5/1985 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir 

dilekçe ile S.S.K. Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umum ev-
rak kayıtı muteber olup, telgrafla müracaat kabul edilmez) ve dilekçelerine, 

bî Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış en az keşif bedeli tutan ka-
dar (A) grubundan müteahhitlik karne aslını veya aslının ibrazı şartı ile suretini, 

c) İsteklilerin işin ilk ilan tarihinden sonra ilgili bankalarca tanzim edil-
miş banka mektupları (tahmin edilen bedelin "f 8'i tutannda nakit kredı;i, % 8'i 
tutarında teminat kredisi asgari şart olarak aranacaktır), ile belgelendirilmiş «ma-
li durum bildirimi» ve son beş yıla ait ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini 
gösterir Vergi Dairesince tasdikli vergi levhaları ile makbuzlarının noter tasdikli 
suretini, (vergisiz yılların izahlı dokümanını) 

d) Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesinin 4. madde-
sinin ff) fıkrasının (h) bendine atıf yapılarak istenen makine ve teçhizat araçları 
bildirimi ve buna ait fatura, ruhsat, kira sözleşme taahhütleri ile demirbaş amor-
tisman defterini, 

e) İhale tarihinden önce kamu kurum veya kuruluşlarınca istekliye ihalesi 
kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımlarına ait ke-
şif bedellerinin tutarlarını yetkili idarelerden belgelemeleri, 

f ) Daha önce yapılan işler bakımından isteklinin müteahhit veya taşaron 
olarak 1/1/1980 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlannı gecikme cezasız 
olarak bitirip, geçici kabulünü yaptırdığına dair belgelerini, (iş bitirme-belgesi ve 
geçici kabul tutanaklarının aslı veya noterden tasdikli suretini,) 

g) İsteklinin şirket olması ve karneyi kişiden devralması halinde karneyi şir-
kete devreden kişinin devrettiği şirkette ne sıfatla fiilen çalıştığını belirtir noter 
taahhütnamesini, 

h) Bu işin şantiye şefliğini ve Teknik Uygulama Sorumluluğunu deruhte 
edeceğini bildiren bir Mimar ve Ins. Müh nin noter tasdikli taahhütnamesini. 
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i) isteklilerin şirket olması halinde şirket tüzüğünün yayımlandığı Ticaret 
Sicil Gazetesinin aslını, 

k) Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesinde belirtilen 
diğer evraklar ile Kurumu Keşif ve ihale Şefliğinden alınan dosya tetkik belgesi-
ni müracaat dilekçelerine eklemeleri, 

8 — Bakanlar Kurulunun 84/8341 ve 84/8921 sayılı kararnamesine göre taah-
hütler tavsiye edilen müteahhitler «Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine Katılma 
Yönetmeliği'nde belirtilen süre içinde yapılacak ihalelere katılamıyacak olup katı-
lanlar ve sahte belge ibraz edip, gerçek dışı beyanda bulunanlar için, «Yapım İşleri 
için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen şekilde 
işlem yapılacaktır. 

9 — isteklilerin bu işe ait ihale dasyası ve ilân hükümlerine göre tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilin-
de S.S.K. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No : 7 Sıhhiye/ANKARA 1 nolu 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkan-
lığında bulunacak şekilde iadeli - taahhütlü olarak postalamaları gerekmekte olup, 
postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

10 — Kurum Yeterlik verip vermemekte, ihaleyi yapıp, yapmamakta, kıs-
men yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5225/ 2-2 

İstanbul Valiliğinden r 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Bayındırlık ve iskân Müdürlüğünün; 
Muhtelif ölçüde, 24 adet prefabrik yapının sökülüp kaldırılması şartı ile mal-

zeme ve enkazı ile birlikte satışı. 
1 — istanbul - Ataköy'de 584 ada, 70 numaralı parsel üzerinde kurulu bulunan 

muhtelif ölçüde 24 binadan müteşekkül yapıların sökülüp malzemesi ve enkazı ile 
birlikte tahliye edilmesi kaydı ile, tek tek veya topluca 2886 sayılı Devlet İhale Kar 
nunu gereği düzenlenmiş Fonlar ihale Yönetmeliğinin 29/a maddesindeki kapalı 
teklif usulü ve arttırma yolu ile satılacaktır. 

ihale işlemleri anılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır. 
Satışa ait şartname ve diğer hususları ihtiva eden belgeler dosyasında mev-

cuttur. 
2 — Satış şartnamesindeki şartlara durumları uygun olan ihaleye katılabilir. 
3 — Bu ihaleye ait ihale dosyası istanbul Valiliği Bayındırlık ve İskân Müdür-

lüğünde mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak görülebilir. 
4 —• Bu işlerin ihalesi Barbaros Bulvarı No : l l l ' de Beşiktaş'ta Bayındırlık ve 

iskân Müdürlüğü ihale Komisyonunca 10/5/1985 Cuma günü saat 14.30'da yapıla-
caktır. 

5 — ikiz tip yapıların her birinin satışa esas keşfi 950.000 TL. ve her birinin 
kati teminatı 57.000 TL. sı, çok maksatlı yapının satışa esas keşfi 3.150.000 TL ve 
kati teminatı 189.000 TL. Dubleks tipin satışa esas keşfi 1.150.000 TL. ve kati teminatı 
81.000 TL. dır. Kati teminat nakit ise Türkiye Emlâk Kredi Bankası Barbaros Şube-
sine makbuz karşılığında yatırılacaktır. Teminat mektup halinde ise limit içi ola-
caktır. 

6 — Teklif mektupları ihale günü saat 13.30'a kadar İhale Komisyonuna tip-
lim edilmiş olacaktır. 

Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir. 
7 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

5456 / ¿-a 
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Ankara Levazım Amirliği 4. No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: 

2490 Sayılı Kanunun 51 nci maddesine göre Müteahhit nam ve hesabına açık 
eksiltme suretiyle izmir - 40 D. Alarm İskan Tesisleri inşaatı yaptırılacaktır. 

Keşif Bedeli : 355.000.000.-— TL. olup Geçici teminatı: 10.650.000.— TL. İhalesi 
14/5/1985 günü saat ll.OOde Komisyonda yapılacaktır. 

Keşif ve Şartnamesi hergün Komisyonda ve İzmir, İstanbul Levazım Amirli-
ğinde görülebilir. 

Taliplilerin en geç 8/5/1985 günü saat 18.00'e kadar Ankara'da M.S.B. İnş. Hiz-
met Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

5461 /1 -1 
4 

İzmir Merkez İlçe Belediye Başkanlığından: 

1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminatları yeterlik belgesi 
için son müracaat tarihleri ihale günü ve saatleri belirtilen sari sözleşmeli inşaat 
işleri 2886 sayılı yasa gereğince ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul-
muştur. 

2 — Bu işlerin eksiltmeleri İzmir Merkez İlçe Belediyesi Encümeni salonun 
da isimleri karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 —• Keşif ve Eksiltme evrakları ile şartnameleri mesai saatleri içinde Mer-
kez İlçe Belediyesi Encümeni kaleminde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alacak isteklilerin: 
örneğe uygun dilekçe ile ilânda belirtilen, günde mesai saati sonuna kadar 

müracaatta bulunulması ve dilekçeyle birlikte örneklerine uygun olarak-, 
a) «Yapım araçları bildirimi» ve belgelerini, 
b) Bu işler için düzenlenmiş «Teknik personel bildirimi» ve belgelerini, 

(İşin adına noter tasdikli) 
c) İlgili Bankalarca işin ilk ilân tarihinden sonra düzenlenmiş banka mek-

tupları ile belgelendirilmiş «Mali durum bildirimi»ni, 
d) Son beş yılda bitirilmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe 

verdikleri tarihte, adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini 
gösteren (bu işler için) «Taahhüt durumu bildirimi» ni 

e) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B! Grubundan keşif bedeli 
itibariyle enaz, bu işin ihalesine girebilecek miktarda «Müteahhitlik karnesi» ni 

f ) Teçhizat beyannamesi'ni (İşin adına noter tasdikli) 
g) Özel Taahhütname'yi, 
h) Kapalı zarflı eksiltme şartnamesinde istenilen diğer belgeleri, 
İhale tarihinden (5) işgünü önceden Fen İşleri Müdürlüğüne ibraz ederek 

ilgili komisyondan Yeterlik Belgesi almaları şarttır. 
5 —• Yeterlik belgesi almak için tesbit edilen puanlama oranları özel idari 

şartnamenin (3) maddesinde gösterilmiştir. 
ö — İsteklilerin yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ilgili dosya beyanın-

da mevcut ihale şartnamesi tekliflerin hazırlanması ile ilgili 7 nci maddesinin (A) 
fıkrasında yazılı hususlar ile örneği gösterilen ve Belediyemiz ilân tahtasında ör-
neği asılı olan teklif mektubunu aynı maddenin (B) fıkrasında yazılı belgeleri ih-
tiva eden hususlar da yerine getirilmek suretiyle hazırlayıp ihale saatinden bir 
saat önce makbuz karşılığında İzmir Merkez İlçe Belediyesi Encümen Müdürlüğü-
ne vereceklerdir. 

7 — Noter veya Dairece tasdiksiz fotokopiler geçersiz olup, Telgrafla müra-
caat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. İlân olunur. 

İşin Adı : Gültepe Millet Mahallesi Muhtelif Sokaklarda Beton yol, tretuvar 
ile istinat duvarı yaptırılması işi, Keşif Bedeli : 90.084.260,80 TL., Geçici Teminat: 
2.702.528.— TL., Son Müracaat Tarihi : 7/5/1965, İhale Tarihi • 14/5/1985, İhale Saati: 
15.00, Son Teklif Verme Tarihi: 14.00, 5667 / 1-1 
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Dursurvbey Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O S U N U N Miktarı Parti Mh. Bd. % 3 Tem. 
Adı Yol Durumu Cinsi, Boyu ve Sınıfı M- Dm= Adedi TL,. TL. 

T. Başı - H. lık Stabilize I. S.N.B. Çma. Tom. 141.440 4 60.000 255.000 
> » I. S.K.B. Çma. Tom. 24.323 1 55.000 40.000 
> IX. S.N.B. Çma. Tom. 312.672 6 50.000 470.000 
» » II. S.K.B. Çma. Tom. 207.393 7 45.000 280.000 
> > III. S.N.B. Çma. Tom. 1133.559 17 40.000 1.361.000 
> > III. S.N.B. Çma. T. D.V 52.499 1 21.500 34.000 
• » III. S.K.B. Çma. Tom. 1094.271 32 30.000 985.000 

> III. S.U.B. Çma. Tom. 146.549 5 45.000 198.000 
» III. S.N.B. Çmk. Tom. 745.489 19 25.000 560.000 

> > III. S.K.B. Çmk. Tom. 383.448 14 20.000 230.000 
-v III. S.N.B. Kay. Tom. 120.188 4 29.500 108.000 

III. S.N.B. Meşe. Tom. 5.637 1 28.000 5.000 
î> » II. S. Kav. Mad. Direk 29.675 1 11.900 11.000 

» Çma. Yuv. San. Odunu 285.710 15 14.000 120.000 
» » Çmk. Yuv. San. Odunu 147.354 7 14.000 62.000 
i. Kayın Sanayi Odunu 1.854 1 14.500 1.000 
» ibreli Odun St. 999.000 21 4.500 135.0«) 

Dursunbey or. içi > ibreli Odun St. 106.000 1 2.900 93.000 
Candere-Çamlık y> Yapraklı Odun St. 1968.000 16 4.800 284.000 
Çamlık » Çam Yar. San. St. 37.000 1 9.000 10.000 

* » Kay. İnce San. St. 69.000 1 9.000 19.000 

TOPLAM : Ma 4832.061 175 Parti 5.261.000 
Ster 3179.000 

1 — işletmemizin Tarlabaşı, Hıdırlık Sondepoları ile Candere, Çamlık ve Dur-
sunfcey Bölgelerinde mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 175 parti emvalin (Ka-
yınlarda <7c 25 ve vergiler peşin, % 75 banka mektubu 9 ay vade) çam ve diğer 
emvallerde ise % 50 banka mektubu, vergi ve fonlar ile % 50 si peşin 3 ay vadeli sü-
resiz kat'i banka mektubu karşılığında 1 ve 2 nolu model şartnameler uyarınca açık 
arttırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 20/5/1985 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 de 
İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel 
Müdürlüğü, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit, Bandırma, Balıkesir, Sın-
dırgı, Simav, Orhaneli, Tavşanlı İşletme Müdürlükleri ile işletmemizde görülebilir 

4 — Odun satışlarımızın tamamı peşin yapılmaktadır. 
5 — Alıcıların belirli gün ve saat 14.00 de işletmemiz satış salonunda hazır 

bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar belgelerini ibraz ederek geçici 
teminatlarını işletmemiz veznesine yatırarak ihale saatinde makbuzları ile birlikte 
komisyona başvurmaları şarttır. 5852 / 1-1 

• 

Antalya İli Merkez İlçe Çalkaya Kasabası Belediye Başkanlığından •. 

1 — Belediyemiz hizmet binası (iller Bankası Tip 05.3.B Tipi) 2886 sayılı Ka-
nunun 35. maddesi (a), bendine göre kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 30.000,000 TL. olup Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 yılı 
Birim fiatlarına göre hesaplanmıştır. 
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3 — Eksiltme Antalya Merkez İlçe Çalkaya Belediye Başkanlığında Belediye 

Başkanı odasında 14 Mayıs 1985 Salı günü saat 15.00 de toplanacak komisyon hu-
zurunda yapılacaktır. (Komisyon Belediye Encümeni ve İl Bayındırlık İskan Mü-
dürlüğü elemanının iştiraki ile teşekkül edecektir.) 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Çalkaya Belediyesi Fen İşleri Ser-
visinde ücretsiz olarak görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
a) 900.000 TL. (Dokuzyüzbin liralık! teminatı (Geçici teminat mektupları 

limit içi ve süresiz olarak belediyemiz adma tanzim edilecektir.) 
b) 1985 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, 
c) Kanuni ikametgâh belgesi, 
d) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (İhale şartnamesinde belir-

tilen ve usulüne uygun olarak hazırlanmış olan) teknik personel bildirimi yapı 
araç bildirimi, işin ilk ilân tarihinden, sonra alınmış banka referans mektubu ile 
(Bankaca kaşeli imzalı mühürlü tarihli) belgelenmiş mali durum bildirimi, istekli-
lerin son üç yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekçe verdikleri 
tarihte adlarına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım işlerini gösterir «Taah-
hüt durumu» bildirimi, son üç yıla ait hesap bilançoları ile ödedikleri Gelir ve Ku-
rumlar Vergisini gösterir belge. Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış işin 
keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Antalya 
İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü yeterlilik komisyonundan alacakları ihaleye 
girme belgesini teklif "mektupları ile birlikte ihale saatından bir saat önce (14 Mayıs 
1985 Salı günü saat 14.00 kadar) makbuz mukabili ihale Komisyonu Başkanı sıfatı 
ile Çalkaya Belediye Başkanlığına vermeleri gerekir. 

6 — Yeterlilik belgesi almak için Antalya İl Bayındırlık ve iskân Müdürlü-
ğüne yukarıda belirtilen belgeler ile son müracaat tarih ve saati 9 Mayıs 1985 Per-
şembe günü mesai bitimine kadardır. 

7 — Telgraf ile yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi postadaki vaki 
gecikmeler nazara alınmayacaktır. 

8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ve di-
ğer hususlara ait bilgiler ihale dosyasında mevcuttur. 

Keyfiyet ilân olunur. 5907 / l - l 

Siimerbank Alım ve Satım Müessesesi Şb. Satış Mağazaları Ankara Bölge Mü-
dürlüğünden : 

Açık artırma ile tasfiyeye tabi gümrüklü mal satışı 
1 — Tandoğan Gümrüklü Mallar depomuzda bulunan 61 kalem oto yedek par-

çalan ile 80 kalem televizyon, otö radyosu, pikap vs. ile giyim eşyalarının satışı 
25/5/1985 tarih ve saat 10.00 da Çankın Caddesi No. 42 Ulus/Ankara adresindeki Ge-
nel Müdürlüğümüzün ek binasında yapılacaktır. 

2 — Satışı yapılacak mallara ait detaylı bilgi Sümerbank Alım ve Satım Mües-
sesesi Ankara Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. (Çankın Cad. No. 42 Ulus/An-
kara) 

3 — Satışı yapılacak olan 61 ve 80 kalem gümrüklü mallar 6/5/1985 tarihinden 
itibaren aşağıda adresi yazılı depomuzda 14.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir 

4 — Açık artırmaya girecekler satışa esas bedel üzerinden % 5 teminat akçe-
sini (500.000 geçen) 24/5/1985 Cuma günü saat 17.30 kadar Sümerbank Ankara Bölge 
Müdürlüğü veznesine yatıracaklardır. 

5 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 

Açık adres: Tandoğan Gümı-üklü Mallar Deposu Turgutreis Cad. Tan Ap. No 
18/B Tandoğan/ANKARA. 5902 /1 -1 



Sayfa: ıa RESMİ GAZET'c, 1 Mayıs 1985 — Sayı : 18T41 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz ihtiyacı olarak Elektrik Motoru, Alev Sızdırmaz tipte ASF /P 
tipi havalı tipte muhtelif devre kesici, F. W. Odak baş lambası yedekleri, Mak Diesel 
Lokomotif yedekleri ile, muhtelif Elektrik motoru yurt dışından satın alınacaktır. 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak olan 
ihalenin ayrıntılı durumu aşağıda gösterilmiştir. 

ihale ve Açılış Şart. Bed. 
Dosya No. , Malzeme Adı Miktarı Tarihi Saati TL. 

250-TTK '65 
203-TTK/64 

32-TTK/61 

Elektrik Motoru 
Alev Sızdırmaz tipte ASF /P 
tipi, havalı tipte muhtelif 
devre kesici 

F.W. Ocak başlambası ye-
dekleri 
Mak Diesel Lokomotif ye»-
dekleri 
Muhtelif Elektrik motoru 

7 Adet 
50 Adet 

12/6/1985 
12/6/1985 

14.00 
14.00 

2.500,— 
3.000,— 

26/6/1985 14.00 3.000,— 

26/6/1985 14.00 3.5'.K),-

26/6/1985 14.00 2.500,— 

7 Kalem 
(97.000 Ad.) 

216-TTK/40 Mak Diesel Lokomotif ye- 47 Kalem 
(1.066 Ad) 

250-TTK/70 Muhtelif Elektrik motoru 3 Kalem 
(5 Adet) 

2 — Teklif zarfları ihale günü saat 12.00 ye kadar Zonguldak'ta Türkiye Taş-
kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihale günü saat 14.00 de Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Dış Alımlar Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 

4 — Teklif zarflan üzerinde dosya numarası ve malzeme adı mutlaka belir-
tilecektir. 

5 — Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. , 
6 — Şartnameler Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür-

lüğü Dış Alımlar ünitesinden dilekçe karşılığı temin edilebilir. Şartname talep edecek 
olan firmalar dilekçelerine mümessillik belgelerini de ekleyeceklerdir. 

7 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap-
mamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

5850 / 1 - 1 

İstanbul İli Zeyıinburnu İlçesi Belediye Başkanlığından: 

1 — Zeytinburnu ilçesi Belediyesi muhtelif cadde ve sokaklarda yol, beton, 
Tretuar, bordür ile bahçe düzenlemesi 2886/2990 sayılı kanun hükümlerine göre ka-
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 60.852.077.— TL. 
3 — Eksiltme Belediye Encümeni kısmında 17/5/1985' Cuma günü saat 14.00 

de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Fen İşleri Müdürlüğün-

de görülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
a) 1.825.562.— TL. geçici teminat 
b) 1985 yılına ai( Ticaret odası belgesi 
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte mali durum, Teknik Personel, Teahhütna-

me beyannamesi ve C grubundan en az işin keşif bedeli kadar Müteahhitlik karnesi 
ile birlikte 13 Mayıs 1985 günü saat 17.00'ye kadar Belediye Başkanlığına başvur-
maları gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler kabul odilmez. 5843 / 1-1 



Yatağan Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

Parti M İ K T A R I Muh. Bedeli % 3 G. Tem. 
Bölgesi Deposu Emvalin Cins ve Nev'i Adedi Adet MJ. Dm3. Lira Kr. Lira Kr. 

Bağyaka Gevenes 3 S. Nb. Çz. Tomruk 4 499 114.957 2 2 . 3 0 0 , — 7 6 . 9 0 0 , — 
Yatağan Kavşak 3. S. Nb. Çk. Tomruk 12 2428 564.963 2 7 . 6 0 0 , — 4 6 7 . 8 0 0 , — 

» » 3. S. Nb. Çz. Tomruk 66 14381 3390.280 2 2 . 3 0 0 , — 2 .268 .300 ,— 
» D 3. S. Kb. Çk. Tomruk 5 648 152 808 19 .700 ,— 90 .400 ,— 
J> * 3. S. Kb. Çz. Tomruk 36 6074 1312.493 16.100,— 634.O0O.— 
» » Çk. Sanayi Odun 1 418 40.376 1 3 . 1 0 0 , — 15 .900 ,— 
» » Çz. Sanayi Odun 43 5064 477.486 13 .100 ,— 187.000.— 

Y E K Û N 167 29512 6053.363 3 .741 .100 .— 
Ster 

Bağyaka Havdan ibreli Odun 1 56 0 0 0 3 . 0 0 0 , — 5.000.'— 
Menteşeçayı Kuyualan » » 2 100.000 3 . 0 0 0 , — 9 .000 — 
Menteşeçayı Aysan tı y » 4 200.000 3 . 0 0 0 , — 18.000,— 
Menteşeçayı Tilkiler » » 4 100.000 3 . 0 0 0 , — 9 .000 — 
Turgut Gevenlik p n 2 113 0 0 0 3 .000 — 10.200,— 
Yatağan Gümüşlük » » 5 263 .000 3 .000 ,— 2 3 . 7 0 0 , — 

Y E K Û N 16 832 .000 74.900,— 
Bağyaka Aşmalı dere Lif yonga odunu 1 64.000 Tem. Yanan 3 . 6 0 0 , — 6 . 9 0 0 , — 
Menteşeçayı Ziftlik r> » « 2 100.000 Tem. Yanan 3.600,— 10.800,— 
Menteşeçayı Tilkiler » » T> 1 2.000 Tem. Yanan 3 . 6 0 0 , — 2 2 0 , — 
Menteşeçayı Fidanlık » » a 20 1502.000 Tem. Yanan 3 .600 ,— 162.200,— 
Turgut Turgut (Kestanelik) » • » 4 160.000 Tem. Yanan 3 . 6 0 0 , — 17 .200 ,— 

Y E K Û N 28 1828.000 

U M U M İ Y E K Û N 211 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 2 1 1 parti orman emvali hizalarında yazılı muhammen bedel üzerinden 

ve vergileri peşin, bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz limitli banka mektubu ve her zaman paraya çevrilemile 
miş devlet iç istikraz tahvilleri karşılığında olmak üzere açık artırma suretiyle satılacaktır. 

197.320, -

4 .013 .320 ,— 
«afıc Kartalın ir» % f̂t d 
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2 — İbreli odunlar ise peşin olarak açık arttırma ile satıla çaktır. 
3 — Satış 14/5/1985 Salı günü saat 13.00 de Yatağan Belediye Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 — Alıcıların almak istedikleri partileri yerinde görmüş ve teminatlarını ona göre yatırmış olmaları şarttır. 
5 — Satışa iştirak edeceklerin model şartname esasları gereğince istenilen belge ibraz ederek satın alacakları partilerin temi-

natlarını engeç saat 12.00'ye kadar yatırarak makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur. 5925 /1-1 
— • 

Anamur Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

D e p o s u n u n Parti M İ K T A R I Muh. Bedeli % 3 Teminatı 
Adı Yol Durumu Emvalin Cins ve Nev i Adedi Adet M3. Dm3. Lira Kr. Lira Kr. 

Malaklar Asfalt 2. S. N. B. Çz. Tomruk 1 106 36.757 35.000,— 39.000,— 
* » 3. S. N. B. Çz. Tomruk 36 7170 1435.267 30.000,— 1.292.000 — 

Aksaz >» 3. S. N. B. Sed. Tomruk 9 1962 361.305 30.000,— 325.000,— 
» J> 3. S. N. B. Sed. U. Tomruk 1 15 4.452 45.000,— 6.000,— 
» » 3. S. N. B. Sed. Tomruk 4 1027 189.530 35.000,— 199.000,— 
» B 3. S. K. B. Sed. Tomruk 8 1847 275.955 30.000,— 248.000,1— 
s> » Sedir Sanayi Odunu 2 428 55.837 21.000,— 35.000,— 
» » 3. S. N. B. Çz. Tomruk 2 665 123.610 30.000,— 111.000,— 
» 9 2. S. Çz. Maden Direk 4 2229 112.489 20.000,— 67.000 — 
» » Çz. Sanayi Odunu 2 485 42.711 20.000,— 26.000,— 
» » Çz. Tel Direk (7, 8 Mt.) 2 154 24.035 20.000,— 26.000,1— 

Y. Duvar i> 2. S. N. B. Çz. Tomruk 1 100 35.457 35.000,— 37.000,— 
p 9 3. S. N. B. Çz. Tomruk 3 3 7000 1508.992 30.000,— 1.358.000,— 

1 0 5 23188 4206.397 3.769.000,— 
1 — İşletmemiz Malaklar, Aksaz ve Y. Duvar deposunda yukarda müfredatı yazılı 105 parti çeşitli cins orman ürünü % 50 

bedeli ile kanuni kesintileri ve faizi peşin, % 50'si 3 ay vadeli kafi ve süresiz banka teminat mektubu karşılığında 1 ve 34 nolu mo-
del şartnameler uyarınca açık arttırmalı satışa çıkarılmıştır. 

2 — 13/5/1985 Pazartesi günü saat 14.00'de işletmemiz Satış binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveLi Orman Genel Müdürlüğünde, Mersin Orman Bölge Müdürlü-

ğünde, Mersin, Tarsus, Adana, Gülnar, Mut, Konya, Karaman, Antalya ve Ermenek Orman işletme Müdürlükleri ile işletmemizde 
mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

Keyfiyet ilân olunur. 5924 / 2-1 
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Manisa Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Parti M i k t a r ı Muh. Bed. Geç. Tem. 
Deposunun Adı Yol Dutumu Cins-Nev'i Boy ve Sın fı Adodi Adet Ma. Lira Lira 

Çıkrıkçı Asfalt n . S. N. B. Çk. Tonı. 1 48 15.138 41.000 19.000 

Taıbaraka Asfalt III. S. N. B. Çz. Tonı. 6 93a 183.923 25.000 139.000 

Deır.irciköy - Sart Asfalt-Stablîze TIJ. S. K. B. Çk. Tom. î» 1490 171.352 23.000 120.000 
Taşbanika-Çıkrıkçı-Sart-
Ala şehir-Sarıgö! Astolt 111. S. K. B. Çz. Tom. 78 23398 3020.516 18.000 1.646.000 

Demircıköy Stablize Çk. Maden Direk 1 46» 39.301 19.000 11.000 
Alaşehir-Saı ıgöl Asfalt Çk. Sanayi Odunu 2 vvr 49.416 l».»WW-lti.OOO 27.00« 
Taşbaraka-Çıknkçı-Satt Asfalt Çz. Sanayi Odunu 18 8661* 564.S4ıi 16.00ı) 276.« 100 
Asardere Stablize Lif-Yonga Odunu 3 Stc-r 250.000 3.600 27.500 
Sakarya Stablize Jnce. Kabuklu Smı.ıyj Odum» 1 Ster 65.000 8.000 16M00 

Çıkrıkçı Asfalt ibreli Yakacak Odun 3 Ster 10.000 3.400 1.000 
Demirclköy-Köy kenarı Stablize Yapı aklı Yakacak Odun 9 Ster 840.000 3.000-4.200 84.500 

GENEL, TOPLAM 125 P. Ad, 35407 Ad 4024.488 M" 
1165.000 Ster 

2.367.00« 

1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins v« miktarı yazıl» 125 parti adedi çeşitli cins orroon ürünlerinin. <,b 50 si ile, 
r/o 40 faizi pegin % 50 si 3 ay vadeli süresi? banka teminat mektubu karşılığındı» yakacak odunlar ise mal bedeli ve vergiler tutu-' 
nnın peşin olmak üzere Model I No. lu (Ek) şartname uyaımca açık arttıraıah satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırmalı satış 14 Mayıs 1985 tarihine rastlayan Salı günü .«inat 13.30 da Manisa Orman İşletmesi satış salonunda 
toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, izmir Ormaıı Bölge Müdürlüğü, İz-
mir, Bayındır, Demirci, Gördes, Bergama. Uşnk, Aydın, Denizli, Adana ve Mersin Orman İşletme Müdürlükleri ile İmletmemiz Mü-
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ihale, saatinden bir saat önce.îine kadar geçici teminat-j 
lannı İşletmemiz Veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda iiletme adını ve satıg tari-, 
hini bildirmeleri ve katılacakların teminat makbuzlar» ile bin.'kte Komisyona başvurmaları şarttır. 5844 /1 -1 ı 
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Yatağan Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden: 

D E P O N U N 
Ath Yol Durumu 

Sahil 
Merkez 
B. Eceli 

» 
Arabındamı 
Ait saz 

Çöçemli » 

Karadere 
Karakaya 

Asfalt 
» 

» 
» 

OT. Yolu 
Asfalt 

» 

Or. Yolu 

5> 
Asfalt 

» 
» 

Parti 
Ade& 

19 
19 
19 
2 
3 

12 
10 
3 
1 
1 
2 

10 
3 

14 
6 

16 

Emvalin 
Cins ve Nev'i 

3. S. N. B. Çz. Tom. 

3. S. K. B. Çz. Tom. 
Çz. Sanayi Odunu 
İbreli Yak. Odun 

» » 

3. S. N. B. Çz. Tom. 
Yapraklı Yak. Odun 
İbreli Yak Odun 
Yapraklı Yak. Odun 
İbreli Yak. Odun 

» » 
3. S. N. B. Çz. Tom. 
3. S. K. B. Çz. Tom. 
Çz. Sanayi Odunu 

Emval Genel Yek. 140 Parti 

M i k t a r ı 
Adet Ma. Dms. 

3549 
3191 
4702 

5İ2 
982 

567.984 
497.044 
720.973 
49.613 
55.128 

520 95.983 

2997 
1958 
8710 

546.087 
154.772 
528.981 

Ster 
Muh. Bed. % 3 Tem. 

Lira Lira 

1115 
974 

8 
5 

137 
1026 
283 

29.000 
29.000 
29.000 
22.000 
20.000 

5.500 
3.500 

29.000 
6.500 
5.500 
4.500 
3.500 
3.500' 

29.000 
22.000 
20.000 

495.200 
433.400 
628.200 

32.900 
33.200 

184.600 
102.300 

83.700 
1.600 

900 
18.600 

108.100 
29.800 

475.700 
102.500 
318.700 

27151 Ad. 3216.565 M\ 3.049.400 

İşletmemiz depolarında mevcut 140 parti muhtelif cins orman emvali I No. lu ve 2 No. lu Model şartnameler gereğince % 50 
mal bedeli ve vergi resimleri peşin, % 50 mal bedeli karşılığı limit dahili ve müddetsiz banka teminat mektubu olmak üzere 3 ay 
vadeli olarak açık artırmaya çıkarılmıştır. 

rastlayan Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon hu-Açık artırma 14 Mayıs 1985 tarihine 
zurunda yapılacaktır. 

Bu satışa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile İşletmele-
rinde, Adana, Osmaniye Dörtyol ve Antakya İşletme Müdürlükleri ile Kayseri Orman Bölge Şefliği ve İşletmemiz Bölge Şeflikleri 
i l e Muhasebe Servisinde görülebilir. 
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İhaleye iştirak edip üzerine kat'i ihalesi yapılan partilerin mal bedeli ve vergilerini tebliğ tarihinden sonra 15 gün içinde öden-
mesi şarttır. Tebliğ yazısının PTT ye verildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. PTTdekı gecikmeler dikkate alın-
maz. 

İhaleye iştirak edeceklerin teminatlarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar İşletmemiz Veznesine yatırmaları ve teminat 
makbuzları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 5851 / 1 - 1 

Küre Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Muh. Bedeli Teminatı 
D e p o s u Cins ve Nev'i No. Adet M > Dm'i TL. TL. 

Masruf-Değirmen 3. S. N. B. Çam Tomruk 10 1200 367.770 32.000,— 354.000,— 
Masruf-Değirmen-Hacıhasan 3. S. N. B. Göknar Tomruk 16 1936 719.202 32.000,— 690.800,— 
Hacıhasan 3. S. N. B. Kavak Tomruk 1 90 39.541 21.000,— 25.000,-- > 
Değirmen 3. S. N. B. Kİ. Kt. Kayın Tomruk 4 237 71.715 38.000,— 81.600,— 1 
Hacıhasan 3. S. N. B. İnce Kt. Meşe Tomruk 5 412 81.537 30.000,— 73.500,— ! 
Hacıhasan 3. S. N. B. Kİ. Kt. Meşe Tomruk 5 309 101.347 40.000,— 109.700,— 
Değirmen 2. S. Göknar Maden Direk 1 713 60.029 20.000,— 36.000,— 
Değirmen Göknar Yarma Sanayi 1 — 5.250 11.000,— 1.800,— j 
Değirmen Göknar Yuvarlak Sanayi (İnce) 1 _ 24.750 11.000,— 8.200,— i 
Masruf Kayın Yuvarlak Sanayi 3 — 255.000 8.000,— -12.000,— 79.200,— 
Masruf-Değirm en-Hacıhasan Yapraklı Odun 13 Ster 3090 6.500,— 603.100— j 
Değirmen İbreli Odun 2 Ster 166 5.500,— 27.400,— \ 

62 4897 1726.141 2.090.300,— 1 

1 — İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut 62 parti orman emvali 27/5/1985 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00 
de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda vadeli açık arttırmalı olarak satılacaktır. 

2 — İhaleye iştirak edeceklerin 171/A sayılı tebliğ ek : 1 şartnamelerinde istenilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
3 — Satışla ilgili vergi ve resimlerle emval bedelinin % 50 si peşin, bakiyesi müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vade 

uygulanacaktır. 
4 — Satışa iştirak edeceklerin aym gün saat 12.00 ye kadar geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırmaları, banka mektubu 

vereceklerin mektuplarında İşletme adı, satış tarihi ve parti numaralarım göstermelerini ve teminat makbuzlarıyla komisyona baş-
vurmaları ilân olunur. 5353 / 2.% 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak Taşkömürü İşlet-
me Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemizin aşağıda yeri adı, tahmini bedeli, geçici teminat miktarı, ihale 
tarih ve saati belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — İşin yeri ve adı; Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi İşçi soyunma 
ve duş binası inşaatı, Tahmini Bedeli: 244.776,257,— TL., Geçici Teminatı: 7.350.000.— 
TL., ihale Tarihi ve Saati: 24/5/1685 14.00. 

2 — İşin tahmini bedeli 1985 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiatlanna göre 
hesaplanmış olup, isteklilerce geçici teminat Devlet İhaleleri Genelgesinin ilgili hü-
kümlerine uygun ve limit içi olarak düzenlenecektir. 

3 — İhale konusu işe ait eksiltme şartnamesi sözleşme tasarısı ve ekleri Zon-
guldak Taşkömürü İşletme Müessesesi İnşaat Şube Müdürlüğünde çalışma saat-
leri içinde incelenebilecektir. 

4 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için gerçek veya tüzel kişi olmala-
rı ve (özel ve tecsil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) bu iş için düzenleyecek-
leri; 

4.1 — 1985 yılına ait Ticaret Odası Belgesini ibraz etmeleri 
4.2 — Ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin ortaklığın sirkülerini ve-

ya ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterce tasdikli vekâletnameyi ibraz etme-
leri. 

4.3 — İşin geçici teminatını Müessesemi/o yatırmış olmaları, 
4.4 — İhaleye katılma (Yeterlik) belgesi almaları gerekmektedir. 
5 — İsteklilerin ihaleye katılma (Yeterlik) belgesi alabilmelerini teminen; 
5.1 — Engeç 17/5/1985 günü saat 17.00'ye kadar bir dilekçe ile Kurumumuza 

müracaat etmeleri, dilekçelerine Kurumumu/ tabi olmamakla beraber 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 2990 sayılı kanunla değişik 28 nci maddesi uyarınca de-
ğerlendirme yapılabilmesini sağlamak üzere bu iş için düzenleyecekleri eksiltme 
şartnamesine uygun olarak hazırlanmış; 

5.2 — Yapı araçları bildirisini (Belgeleri ile birlikte) 
5.3 — Teknik personel bildirisini, 
5.4 — l/l/1980'den sonra bitirdikleri ve dilekçenin verildiği tarihte taahhüt-

lerinde bulunan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, 
5.5 — İlân tarihinden sonra alınmış sermaye ve kredi imkânlarını belirtir 

mali durum bildirisini ve Bankalardan alınmış banka kredi mektuplarını, 
5.8 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları, süresi dolmamış enaz işin 

keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslını veya noterden 
tasdikli suretini, 

5.7 — Enaz işin keşif bedeli kadar benzeri işleri müteahhit olarak bir defa-
da yapıp bitirdiklerine dair iş bitirme belgeleri ile belgelenen işlere ait geçici ka-
bul tutanaklarının aslını veya Noterden tasdikli suretlerini 

5.8 — Anılan işin yerini görüp incelediklerine dair Kurumumuzdan alacak-
ları Yer Görme Belgesini, 
eklemeleri gerekmektedir. 

6 — İhaleye katılma belgesi verilip verilmediği, 
21/5/1985 günü mesai başlangıcından itibaren Müessesemiz İnşaat Şube Mü-

dürlüğünden öğrenilebilir. 
(Telefon: Müessese santralı 13601/den 5160) 
7 — Eksiltme Zonguldak'ta Müessesemiz İnşaat Şube Müdürlüğünde yapıla-

caktır. İsteklilerin eksiltme şartnamesine uygun olarak hazırlıyacakları teklif zarf-
larım yukarıda belirtilen günde saat: 12.00'ye kadar Müessesemiz Genel Muhabe-
rat Servis Şefliğine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler 
kabul edilmiyecektir. 
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8 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleye ka-
tılma belgesi verip vermemekte, uygun bodelin tesbitinde kullanacağı kriterlerin 
seçiminde, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. 

5849/1-1 
»— 

Zonguldak İli Bartın İlçesi Orman Ürünleri Sanayii Bartın Müessese Müdürlü-
ğünden: 

Müessesemiz sahasında mevcut 88 parti halinde 42833 adede denk 1817.685 
M3, kayın keresteler ile 2 parti halinde 1241 pakede denk 1489.20 M2, kayın masif 
parkeler ve 6 parti halinde 1275 pakede denk 3818.89 M2, kayın mozaik parkeler 
Bartın Belediyesi satış salonunda açık artırma ile satışa konulmuştur. 

Dördüncü sınıf keresteler ile mozaik parkelerin satışları tamamı mektupla, 
diğer ürünlerin satışları da bedelinin % 25'i peşin, bakiye % 75'i ilk üç ayı faizsiz, 
(3) ay % 4 (Net % 12) faizle 6 ay vadeli müddetsiz ve limitli banka teminat mektubu 
karşılığında faiz tutan dönem sonunda alınmak suretiyle satılacaktır. Ancak, 29 
Nolu partiden 82 Nolu parti dahil keresteler muhammen bedellerinde % 10 indirim 
uygulanarak satılacaktır. 

Satış 9/5/1985 Perşembe günü saat 14.30'da olup, şartname ve eb'at listeleri 
ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü, civar Fabrika Müdürlükleri ve Müessese Müdür-
lükleri ile Müessesemizde görülebilir. 

Taliplilerin belirtilen gün ve saatte almak istedikleri partilerin geçici teminat-
larını yatırmak üzere Komisyonumuza müracaattan ilân olunur. 

5926 /1 -1 

Keçiören Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen iş 2886 
ve 2990 sayılı Yasa ile ek ve tadilleri gereğince kapalı zarf içinde birim fiyatlar 
üzerinden eksiltmek suretiyle ihaleye çıkartılmıştır. 

İşin Adı : İlçemiz sınırları dahilindeki 46,4 Km. uzunluğundaki cadde ve so-
kakların süpürülmesi ve artıklarının en yakın çöp bidonlarına boşaltılması işi, Ke-
şif Bedeli: 21.152.382,— TL., Geçici Teminat • 634.585,— TL., İhale Tarihi: 20/5/1985, 
Saati: 15.00, Pazartesi, İhale Yapılacak Yer - Keçiören Belediyesi Encümen Salonu. 

Eksiltmeye gireceklerde şu şartlar aranır: 
a) Kanuni konutu olması, 
b) Geçici teminat veıilmesi. 
1 — Bu iş için mali durum bildirisi ve bunu deyt eden en az keşif bedelinin 

rc ıo'u kadar nakit ve serbest mevduatlarını gösterir banka referansı, 
2 — Taahhüt beyannamesi, 
3 — Bu işler için gerekli araç beyannamesi, 
4 — 1985 yılı vizeli Ticaret Odası vesikasının bulunması, 
5 — Yukardaki şartlara haiz olan istekliler yazılı olarak Temizlik İşleri Mü-

dürlüğüne 17/5/1985 Cuma günü mesai bitimine kadar İştirak Belgesini almak üzere 
aranan belgelerle birlikte müracaatlarını (Telgrafla müracaat ve postadaki gecik-
meler kabul edilmez) yapacaklardır. 

6 — Bu iş için keşif ve şartnameler Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde 
tatil günleri hariç mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

7 - İlgililerin 2886 ve 2990 sayılı Kanunlar hükümlerine göre hazırlayacak-
ları teklif mektuplarını ihale gününde ihaleden bir saat evveline kadar Belediye 
Encümen Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmesi gereklidir. 

8 — Teklif zarfı verildikten sonra geri alınmaz. 5906 / 1-1 



Sayfa: 52 RESMÎ GAZETE 2 Mayıs 1885 — Sayı : 18742 

Kadıköy ilçesi Belediye Başkanlığından: 

1. Osmanağa Mahallesi yol ve çevre düzenleme inşaat işi 1985 yılında 
854.464.410,— TL. keşif bedel dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı 25.573.932.30 
liradır. (Fen İşleri Müdürlüğünde) 

2. Kalamış yat limanı ve mendirek ikmal inşaatı 1985 yılı içinde 
1.095.561.030,50 TL. keşif bedel dahilinde ihale olunacaktır. İlk teminatı 32.866.830,90 
liradır. (Fen İşleri Müdürlüğünde) 

3. Fenerbahçe yat limanı düzenlenmesi ve Kalamış - Fenerbahçe sahil yolu in-
şaatı 1985 yılında 570.000.000— TL. keşif bedel dahilinde ihale olunacaktır, ilk temi-
nat 17.000.000,— liradır. (Fen İşleri Müdürlüğünde) 

Tahmin bedel ve süresi ile ilk teminat miktarı yukarıda yazılı işler 14/5/1985 
Salı günü saat 10.00, 11.00, 11.30 da kapalı zarf eksiltme usulü ile 2886 sayılı Kap 
nuna göre ihale olunacaktır. 

Şartlar hizasında yazılı Müdürlükte bedelsiz olarak görülebilir. 
İhaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektuplarını ve 1985 yılı Ticaret Odası vesikası ile eksiltme şartnamesinin 3. mad-
desinin ( ö ) fıkrası gereğince ihale ve tatil günleri hariç olmak üzere en az 3 gün 
evvel Belediye Başkanlığına dilekçe ile müracaatla alacakları ihaleye iştirak belge-
sini havi olarak hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale günü saat 
9.00'a kadar Kadıköy İlçesi Belediye Encümenine vermeleri gerekir. 

5923 / 1-1 
m 

Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Borçka Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız mamul madde anbarında mevcut 31 parti halinde 916.444 m' la-
din Göknar keresteler Fabrikamız Müdürlüğünce açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır. 

Bütün partiler mal bedelinin % 25'i ile vergi ve resimler peşin, bakiyesi (mal 
bedelinin % 75'i) altı ay vadeli olarak müddetsiz limit dahili banka teminat mek-
tubu karşılığı satılacaktır. 

Satış 14/5/1985 Salı günü saat 14.00 de olup bu ihaleye ait şartname ve ebat 
listeleri Ankara'da ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğünde - ORÜS Kurumu Artvin 
Müessese Müdürlüğünde ve Fabrikamızda görülebilir. 

Teminatlar saat 12.00 ye kadar her partiye ayrı ayrı olmak üzere Fabrika 
Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. 

İsteklilerin belirli gün ve saatte, geçici teminat makbuzları ile birlikte Fab-
rikamız İhale Komisyonuna müracaatları ilan uıunur. 5854 / 2-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden': 

5 KALEM MUHTELİF ELBİSE İMAL ETTİRİLECEKTİR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — iskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 
2 — istanbul'da Sirkcci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Hnn Kat: 4 - 5'deki Mü-

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da Çankırı Cad. No 57 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz, 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 85-345, 346, 347, 348, 

349 nolu dosyayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatla-
nyla birlikte en geç 21/5/1985 günü saat, 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ye Çelik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğü iskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân 
olunur. 5603/1-1 
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Etibank Genel Müdürlüğünden -, 

İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Bankamızca Mazıdağı Fosfat İşletmesi Müessese Müdürlüğümüzde yaptırıla-

cak olan, Sosyal Tesisler I. Etap inşaatı ile yol ve s>aha tanzimi işleri. Bayındırlık 
Bakanlığı birim fiyatları hükümlerine uygun olarak ihale edilecektir. 

1 — İhale 11/6/1985 Salı günü saat 15.00 de Etibank Genel Müdürlüğünde ya-
pılacaktır. Tekliflerin ihale günü saat 12.00 ye kadar ihale evrakının alındığı gün ve 
saati belirten bir belge karşılığında Etibank Genel Müdürlüğü Genel Evrak Buro-
suna verilmiş olması gerekmektedir. Bundan sonra yapılacak müracaatlar ve pos-
tada vaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 

2 — işin 1985 yılı birim Hatlarıyla ilk keşif tutarı 1.500.000.000 TL. olup, geçici 
teminatı 45.000.000 TL. dir. 

3 — İSTEKLİLERİN: 
a) A Grubundan en az 5.000.000.000 TL. lık müteahhitlik karnesini. 
bî Son 7 sene içinde 1985 yılı fiyatlarıyla 2 milyar TL. lık sosyal tesis ve in-

şaat işini bitirip kabul ettirdiğine dair belgeyi, 
c) İhale dosyasını satın aldığını gösteren makbuzun bir suretini, 
Eksiltme şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen vesikalara ekliyerek 9/5/1985 

günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gereklidir. Bu 
tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

4 — İhale dosyası Etibank Mazıdağı Fosfat işletmesi Müessesesi Müdürlüğün-
de ve Bankamız İnşaat Dairesi Başkanlığında görülebilir. İhaleye iştirak belgesi al-
ma müracaatında bulunabilmek için ihale dosyasının satın alınması şart olup, fir-
malar müracaat yazılarına şartnamede yazılı belgeleri ve ihale dosyasını satın al-
dıklarını gösteren makbuzun bir suretini eklemek zorundadırlar. 

İhale dosyası, Bankamız Muhasebe Mali İşler Dairesi (Finansman Şubesi) 
veznesine 200.000 TL. nın yatırıldığını gösterir makbuz karşılığında, İnşaat Dairesi 
Başkanlığından alınacaktır. 

5 — Yaptırılacak iş için ihaleye iştirak belgesi alan firmalara belgeleri 
3/6/1985 tarihinden itibaren gönderilecektir. 

6 — Bankamız 2886 sayılı Kanuna tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya dilediğine vermekte serbesttir. 5908 / 3-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 

7 KALEM AKÜ VE AKÜ ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR 
1. Müessesemiz, ihtiyacı olan 7 kalem Aku ve Akü Elemanları Teknik şarı-

name, sözleşme örneği ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme sure-
tiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2. Eksiltmesi 17/5/1985 tarih Cuma günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3. Muvakkat teminat teklif tutarının ','< 2,5'udur. 
4. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını 

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

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

6. Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edile-
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7. E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme-
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbsttir. 

5668/1-1 
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T.E.K. S.S. Meram Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : 

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ MONTAJ İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 
1 — Müessese Müdürlüğümüzce aşağıda ili, İlçesi, Grubu, Tahmini Keşif Tu-

tarı ve geçici teminatları belirtilen Mahalleler ile bu Mahalleleri besliyen Grup E.N. 
Hatları Elektrifikasyon montaj işçilikleri Kurumumuz 1984 yılı birim fiatları (ve 
8/2574 sayılı Kararname hükümleri dahilinde) kapalı zarf usulü ile teklif almak 
suretiyle şartnamesi gereğince ihale edilecektir. (AGŞ + ENH. 1 atında beton direk 
kullanılacaktır.) 

2 — Elektrifikasyon montaj işçiliği yaptırılacak Mahalleler ve bu Mahalleleri 
besliyecek Grup E. N. Hatları : 

Mahalle Tah. Kş. Bd. Geç. Tem. 
111: i lçesi Grubu İşin Nev'j Adedi TL. TU 

Niğde Aksaray 85-Meram-Bld-6 AGŞ + ENH. 8 Ad. Mah. 9.541.372 300.000 
(Eskil Kasabası) 85-Meram-Bld-7 AGŞ + ENH. 9 Ad. Mah. 20.576.994 631.000 

85-Meram-Bid-8 AGŞ + ENH. 13 Ad. Mah. 24.008.351 734.000 
85-Meranı-Bld-9 ENH. 1 Ad. Mah. 2.670.842 94.000 

3 — Bu işle ilgili teklif isteme şartnameleri, T.E.K. Meram Elektrik Dağıtım 
Müessesesi Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğü, Hükümet Meydanı Mıhcızade 
tşhanı Kat 2 No. 12 Konya adresinden (BLD-7, BLD-8, Grupları 7.500,— TL., BLD-6 
Grubu 5.000,— TL., BLD-9 Grubu da 2.000,— TL.) bedel karşılığında temin edilebilir. 

4 — İhaleye katılma belgesi için başvurular; 13/5/1985 günü saat 16.00'ya 
kadar Alaaddin Caddesi Mümtaz Koru Işhanı Kat 2 Konya adresindeki, T.E.K. Me-
ram Elektrik Dağıtım Müessese. Müdürlüğü Muhaberat Servisine şartnamesinde 
istenen belgeleri eklemek suretiyle yapılmış olacaktır. 

5 — Katılma belgeleri 16/5/1985 tarihinden İtibaren verilecektir. 
6 — Teklifler en geç 24/5/1985 günü saat 14.00'e kadar 4 üncü maddedeki 

adrese verilmiş olacak ve aynı gün saat 15.30 da ihale ve Satınalma Komisyon Baş-
kanlığınca alenen açılacaktır. 

7 — Her grup ayrı bir ihale konusu olduğundan ihaleye katılma belgesi baş-
vurularının her grup için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
ve katılma belgesi başvurularının ekinde şartnamede öngörülen belgelerin verilmesi 
halinde başvurular ve teklifler dikkate alınmaz. 

8 — Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağımlı olmayıp, katılma belgesi verip 
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta serbesttir. 

5845 / 1 - 1 

izmit Petrol Ofisi A. Ş. Madeniyağ ve Gres Tesisleri Baş Müdürlüğünden : 

1 — Ofisimizin ihtiyacı olan 38.560 Kg. Oleik Asitin iç piyasadan kapalı zarf 
ihale usulü ile satın alınacaktır, 

2 — Bu işe ait geçici teminat 670.944 TL. dir. 
3 — Bu işe ait şartname İzmit Petrol Ofisi A. Ş. Madeniyağ ve Gres Tesis-

leri Baş Müdürlüğün'den dilekçe mukabilinde temin edilebilecektir. 
4 — ihaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 15/5/1985 tari-

hinde saat 10.00'a kadar dış zarfın üzerine > Aleik Asit'e Ait Tekliftir» ibaresini 
yazarak Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine teslim edilmiş olacaktır. 

5 — Teklif mektupları 15/5/1985 günü saat 11.00 de Satınalma Komisyon Baş-
kanlığında açılacaktır. Firma yetkilileri isterse ihale toplantısına iştirak edebilirler. 

6 — Ofis Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve-
ya dilediğine yapmakta serbesttir. 5855 / 2-1 
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T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge 
Müdürlüğünden : 

Aşağıda keşif bedelleri ihale gün ve saatleri geç. M teminatları belge müracaat 
son günleri yazılı işler, 2886 sayılı Kanunun 37. maödes» gereğince kapalı teklif usu-
lü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare Binasında Eksiltme Komisyonun-
ca yapılacaktır. 

Bu işlere ait eksiltme dosyalan Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Mal-
zeme Şubesi Müdürlüğü, Bursa da 14. Bölge Müdürlüğü ve İstanbul - Küçükyalı da 
1. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

İhaleye girebilmek için isteklilerin belge müracaatlan ve ihale dosyalarında 
mevcut örneğe (örnek 1) uygun şekilde hazırlıy atakları dilekçelerine aşağıda bo-
lirtilen belgeleri ekleyerek Yeterlik Belgeleri almaları gereklidir. 

(örneğe uygun olmayan dilekçeler ve telgrafla müracaat kabul edi mez) (PTT 
vasıtası ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez) Müra-
caatlarda genel evrak kaydı tarihi esas alınır.) 

1 — 1 No. lu iş için Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve saresi dol-
mamış (C) grubundan ve en az bu işin keşif bedeli kadar müteahl itlik karnesi. 

2 No. lu iş için Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış ve s'iresi dolma-
mış (C) grubundan. 3 No. lu iş için (B) grubundan ve en az bu işlerin <eşif bedel-
leri kadar müteahhitlik karnesi veya bu işlerin keşif bedellerinin en az yansı ka-
dar aynı iş yaptıklarına dair belge (işlerin en az keşif bedelleri kadar mut 'ahhit-
lik karnesi olanlarda bu belge aranmaz.) 

2 — Örnek (2) ye uygun olarak düzenlenen yapını araçları bildirimi 'e ge-
rekli kanıtlayıcı belgeler. Müteahhidin yapım araçları bildirisinde bu iş için öngö-
rülen asgari makina parkının bulunması. 

Bu makina parkı ve araçların müteahhide ait olması, 1984 yılı vergi daire-
since tasdikli amortisman defterinin veya ilgili sayfanın noter tasdikli sureti voya 
tasdikli fotokopisi 1985 yılında alınan makinalar için fatura veya noterden onan-
mış sureti eklenecektir. Bu işte kullanılacak makinaların bulunduğu yerin açık 
adresi belirtilecektir. Müteahhidin ayrıca bu işe tahsis edeceği diğer yardımcı ma-
kina ve araçları da bildiriminde belirtmesi gerekmektedir. 

1 No. lu iş için istenen asgari ana makina parkı (Kendi malı olacak) 
a) Bir adet kamyon 
b) Bir adet vibratör 
c) Bir adet betoniyer 
d) Bir adet motopomp 
2 No. lu iş için istenen asgari ana makina parkı (Kendi malı olacak) 
a) Bir takım 40 m3/saat kapasiteli konkasör (primer - sekonder) 
b) Bir adet yükleyici 
c) Bir adet vagondiril 
d) Bir adet kompresör (iki tabancalı) 
e) iki adet damperli kamyon 
Bu işte müteahhidin kiralayabileceği makinalar 
a) Bir adet arasöz (on tonluk) 
b) Bir adet lastik tekerlekli silindir (7 - 8 tonluk 8 ton dahil) veya demir mer-

daneli silindir. (8 -10 tonluk 10 ton dahil) (2 veya 3 tekerlekli) 
c) Beş adet damperli kamyon 
3 No. lu iş için istenen ana makina parkı (Kendi malı olacak) 
a) İki çift koııkasör 40 m3/saat kapasiteli (primer - sekonder) 
b) Bir adet lastik tekerlekli yükleyici 
c) Bir adet vagondiril 
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d) İki adet kompresör (iki tabancalı) 
e) Dört adet damperli kamyon 
3 — Her iş için sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve örnek 

(3)'e uygun olarak ilgili bankalarca düzenlenmiş banka mektupları ile belgelendi-
rilmiş «Mali Durum Bildirimi», 

a) 1 No. lu iş için: Keşif bedelinin en az % 8'i (yüzde sekizi) tutarında na-
kit kredisi, % 8'i (yüzde sekizi) tutarında teminat mektubu kredisi, 

b) 2 ve 3 No. lu işler için: Bu işlerin keşif bedellerinin % 4'ü (yüzde dördü) 
tutarında nakit kredisi, % 4 u (yüzde dördü) tutarında teminat mektubu kredisi, 

Her iş için: isteklilerin son beş yıla ait onaylı blançolan ile son beş yılda 
ödedikleri gelir veya kurumlar vergisini gösteren belgeleri. 

4 — Müteahhidin bu işlerde çalıştıracağı Teknik Personele ait örnek (4) e uy 
gun olarak düzenlenmiş «Teknik Personel bildirimi» ve gerekli belgeler. 

5 — Müteahhidin 1/1/1980 den itibaren bitirmiş olduğu ve katılma belgesi 
almak için dilekçe verdiği tarihte adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak yapım 
işlerini gösteren örnek (5) e uygun olarak kendisi tarafından düzenlenen «Taahhüt 
Durumu Bildirimi» ve gerekli belgeleri." 

6 — isteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Karayolları 1. Bölge 
Müdürlüğü işyerinden alınmış örnek (6) ya uygun tasdikli «işyeri Görme belgesi». 

7 — Kanuni İkametgah belgesi. 
8 — Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf 

ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir 1985 yılma ait belge. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya 
benzeri bir makamdan 1985 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel 
kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin ede-
cekleri belge. 

9 — İmza sirküleri: 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya 

tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri 
belge. 

10 — İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bu-
lunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin nötr tasdikli imza 
sirküleri. 

11 — 2 ve 3 No. lu işlerde : idarece gösterilecek ocaktan taş ihzarı için lü-
zumlu patlayıcı maddeler yasal olarak müteahhit tarafından depolanacak ve kul-
lanılacaktır. Müracaat sahiplerinin o civarda patlayıcı madde depolama ve kullanma 
ile ilgili belgeleri ibraz etmeleri, kendilerine ait olmayan depolama ve kullanma bel-
geleri için ise çevrede mevcut imkanları değerlendirebilecekleri taahhütname ve 
diğer belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. 

İhaleye gireceklerin Yeterlik Belgeleri ile birlikte kapalı teklif usulü ihale 
şartnamesindeki esaslara uygun olarak geçici teminat (teminat banka mektubu ise 
selahiyetli kişilerin imzaları olacak ve banka limiti yazılacak), gerçek tek kişi ol-
maları halinde aslı veya noterden tasdikli 1985 yılı Ticaret veya Sanayi Odası ve-
sikası. 
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Vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirkü-
leri (Fotokopi kabul edilmez) Şirketlerde şirketin imza sirküleri ve vekâletname-
sini (Fotokopi kabul edilmez ve şirketin l. ilanımızdan sonra ahnmış hali faaliyet 
belgeleri hamil usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları 
teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce komisyon başkanlığına ver-
meleri lazımdır. 

Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
NOT : Bu işler için ilk ilân tarihimiz 2 Mayıs 1985 tir. 
Daha evvel bu işlerin eksiltmeleri ile ilgili ilânlarımız hükümsüzdür. 
Duyurulur. 

Keş. Bed. Geç. Tem. İhale gün Bel. Mür. 
TL. TL ve saati son günü İ ş i n A d ı 

1 - H. Paşa - İzmit Anadolu Oto-
yolu Gebze - İzmit kesimi ba-
kım işletme tesisleri ikmal in-
şaatı işi. 

Z - Havsa - Uzunköprü, Havsa -
Hasköy yollan üst yapı temel 
takviyesi için kırmataş temel 
malzemesi temini ve nakliye-
si işi. 

3 - Uzunköprü - Keşan Ayr. - Ke-
şan Ayr. İpsala Ayr. - Hudut, 
Keşan - Gelibolu Ayr. - Tekir-
dağ - Keşan Ayr. - yolları için 
temel malzemesi, asfalt mıcırı 
temini ve depo yerine taşın-
ması işi. 

98.653.064 2.959.592 

107.656.052 3.229.682 

115.772.110 3.473.164 

21/5/1985 15/5/1985 
Salı 
Saat 15.00 

20/5/1985 15/5/1985 
Pazartesi 
Saat 15.00 

17/5/1985 15/5/1985 
Cuma 
Saat 15.00 
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Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden: 

Bahçekapı/İSTANBUL 
ALMANYA'DAN NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR. 

İzmir Basma Sanayii Müessesemizin ihtiyacı olan germeli kurutma makina 
sı ile yedekleri Batı Almanya'da Babcock firmasından sevk edilecektir. Toplam 
ağırlık 73 ton, 80 sandıktır. 

Mezkur makinalar İstanbul'da kamyon üstü gümrükleme işlemine müteakip 
İzmir Fabrikasına sevk edilecektir. 

Ka f i teminat 1.000.000,— TL.'dır. 
Teklifler kapalı zarf içerisinde ve üzerinde «Batı Almanya'dan İzmir Fabri-

kasına sevk edilecek germeli kurutma makinasına ait teklif mektubudur» ibaresi 
yazılarak en geç 10/5/1985 günü saat 17.30'a kadar Müessesemiz giriş holündeki 
teklif kutusuna atılması veya aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekil-
de posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Bu işe ait gerekli bilgi Müessesemiz Gümrük ve Nakliye Servisinden öğreni-
lebilir. 

Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 

5766 / 1-1 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak Taşkömürü İşlet-
me Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 — Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak iha-
lelerine en son gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

İ h a l e n i n 
C i n s i Miktarı Tarihi Günü 

Monoray vinç 4 Ad. 20/5/1985 Pazartesi 
700 Abonelik Otomatik telefon santralı 1 Ad. 20/5/1985 Pazartesi 
40/855/lOO'lük telefon santralının 60'1500/180 
Abone tevsii 1 Ad. 20/5/1985 Pazartesi 
Muhtelit" kimyasal madde 88 Kalem 20/5/1985 Pazartesi 
Muhtelif labûı ^tuar malzemesi 65 Kalem 20/5/1985 Pazartesi 
Diesel Ocak Lokomotiflerine ait Krank tamiri 31 Ad. 15/5/1985 Çarşamba 
Bandaj kasnağı (İmalat) 458 Ad. 15/5/1985 Çarşamba 
Lüks pirinç 30 Ton 13/5/1985 Pazartesi 

2 — Teklif zarfları ihale günleri saat 14.00'e kadar Zonguldak Taşkömürü 
İşletme Müessesesi Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3 — Teklif zarfları ihale günleri saat 15 OO'de Zonguldak Taşkömürü İşletme 
Müessesesi Müdürlüğü Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 

4 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alın-
maz. 

5 — Şartnameler (Bandaj kasnağı teknik resimi 4.500,— TL, mukabilinde) 
Zonguldak Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden temin edi-
lebilir. 

6 — Müessesemiz 288t> sayılı kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamak-
ta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 

5848/1-1 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
RİZF 

13 ADET FACSİMİLF. CİHAZI SATINALINACAKTIR. 
1 — Kuruluşumuz ihtiyacı 13 adet facsimile cihazı teklif alma usulü ile satına-

îmacaktır. 
2 — Bu işe ait şartnameler; 
a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Müdürlügü/RİZE, 
b) Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü, Arnavut köy/Kuruçeşme/ISTAN-

BUL. 
c) Bölge Stok ve Satış Müdürlüğü Maliye ve Gümrük Bakanlığı yanı kat 7 

Opera/ANKARA adreslerinden ücretsiz temin edilebilir. 
3 — İhaleye katılmak isteyen firmaların şartname esasları dahilinde hazır-

layacakları teklif mektuplarını en geç 22/5/1985 günü mesai saatin sonuna kadar 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü RİZE adresinde buluna-
cak şekilde - iadedi - taahhütlü olarak göndermeleri veya belirtilen gün ve saate 
kadar elden vermeleri gerekmektedir. 

4 — Postada meydana gelen gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 — Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, 
ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 

4817/1-1 
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Afşin - Elbistan Linyitleri Müessesesi Müdürlüğünden : 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olarak özel ve idari şartnameleri ile malzeme lis-
tesine göre teklif alınmak suretiyle aşağıda muhteviyatları belirtilen malzemeler 
ihale yoluyla satınalınacaktır. 
Sıra No. Malzemenin Cinsi ve Miktarı İhale tarihi ve saati 

1 33 kalem sebze ve meyve 17 Mayıs 1985 saat 15.00 
2 59.150 Kg. (Dana-Koyun-Kuzu) Eti 17 Mayıs 1985 saat 15.00 
2 — Teklif zarflan ihale günleri saat 15.00 ^ kadar Müessesemiz Genel Muha-

berat Şefliğine verilmiş olacaktır. Teklif zarflan ihalelerin yapılacağı günde saat 
15.30 da Afşin - Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde 
açılacaktır. 

3 — Bu işle ilgili Şartnameler Elbistanda AEL Müessesesi Ticaret Şube Müdür-
lüğünden temin edilebilir. 

4 — İhaleye banka teminat mektubuyla iştirak eden firmalar, teminat mek-
tuplarının geçerliliği için ihale opsiyon süresi içinde teminat veren bankaca bu te-
minat mektuplarını teyit ettireceklerdir. İlgili bankalarca teminatlan teyit edil-
meyen firmaların teklif mektuplan geçerli sayılmayacaktır. 

5 — Postadaki vaki gecikmeler nazan dikkate alınmayacaktır. 
6 — Müessesemi/ 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

5281 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

EKSANTRİK PRES SATINALINACAKTIR 
Kurumumuz Kınkkale Silah ve Tüfek Fabrikasının ihtiyacı olan 2 adet 50 

tonluk C tipi Eksantrik Pres satınalınacaktır. 
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğün-

den, İstanbul'da ise İnönü Caddesi N o : 88 Taksim/İstanbul adresindeki İstanbul 
Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacaklan teklif 
mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 9 Mayıs 1985 Perşembe günü saat 17.00'ye 
kadar Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 

5227 / 1-1 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

24.000 TON KUVARSİT SATINALINACAKTIR 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü 
2 — İstanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Cad. Yalı Köşkü Han Kat: 4 - 5 deki Mü 

messilliğimiz, 
3 — Ankara'da Çankın Cad. No. 57 Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz, 
isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacaklan 85-201 tıo. lu dos-

yayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlan ile birlikte 
en geç 16/5/1985 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir Çelik işletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğü 
İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmalan ilân olunur. 

5602 / l - l 
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Van Valiliğinden: 

Bayındirlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Van Gevaş K -1 Tipi Cezaevi inşaatı işi 2/5/1985 tarihinde ihale edilmek 

üzere ilana verilmiştir. 1985 Yılı ödeneği 65.000.000.— lira olması gerekirken seh-
ven 25.000.000.— lira olarak yazıldığından söz konusu ilanımız iptal edilerek iş ye-
niden 1986 yılına sari mukaveleli olarak 2886 sayılı Kanunun 35/A maddesi hü-
kümlerine göre kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (77.202.726.-1 lira olup, 1985 yılı ödeneği (65.000.000.—) 
Uradır. 

3 — Eksiltme Van Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ihale komisyonunda 
16/5/1985 Perşembe günü saat 15.00'te yapılacaktır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Bayındır-
lık ve İskân Müdürlüğü kaleminde bedelsiz olarak görülebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü namına 2.316.082.— liralık geçici temi-

natım, 
B) İnşaat ve taahhütle ilgili 1985 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi odası belge-

sini, 
C) Vilayet Makamından havaleli müracaat dilekçeleri ile birlikte verecek-

leri eksiltme şartnamesinde belirtilen usulüne uyşun yapı Tesis ve Onarım işleri 
ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan Yapı araçları bildirisi 
sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi, ile Banka referansı 
(Referansta işin keşif bedelinin % 8'i tutarında nakit kredi, % 8'i tutarında teminat 
kredisi ayrı yer alacaktır) Teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığından almış oldukları (B) Grubundan keşif bedeli kadar işin ek-
siltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle 
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme 
belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

D) 26 Ocak 1985 gün ve 18647 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan tebliğin 
5. nci maddesine göre değerlendirmeye esas alınan kıriterlerin herbirine ait pu-
van miktarları mali güçler % 25 makina ve teçhizat kapasiteleri % 15 halen devam 
eden işler 'y< 15 daha önce yaptıkları işler c'i- 30 sicil durumları ve iş tutarları % 
15 olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 16/5/1985 perşembe günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/5/1985 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olnur. 5841 / 1-1 

• 

M. K. E. Kurumu Ağaç Sanayii Ürünleri Fabrikasından 

ZIMPARA TOZ TALAŞI SATILACAKTIR. 
1. İhale kapalı zari usulü ile yapılacaktır. 
2. Bu işe ait şartname her bün mesai saatlerinde Ankara/Etimesgut'daki Fab-

rikamızdan temin edilebilir. 
3. Teklif verme suresi 10 Mayıs 1985 günü saat 12.00'ye kadardır. 
4. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5. Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

5903/ 1-1 



2 Mayıs 1985 — Sayı : 18742 RESMİ GAZETE Sayfa: 61 

Aydın Valiliğinden: 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aydın - Bozdoğan İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Binası (4 Daireli 

Lojman) inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince 
kapalı teklif usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 84.000.000,— TL. dir. 
3 — Eksiltme Hükümet Konağındaki Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ihale 

komisyonunda 24/5/1085 Cuma günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık ve İskân Müdürlüğün

de görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, 
A) 2.520.000.™ TL. Geçici teminatlarını 
B) Kanuni ikametgah belgelerinin (Muhtarlıktan alınacak) 
C) 1985 Yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini (İnşaat ve taahhüt île 

İlgili ve Şirketlerden ilân tarihinden sonra alınmış olması gerekir) 
D) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri kapalı teklif usulü ile ihale 

şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan; 
a - Yapı Araçları bildirisi (Son İki sütuna ait tevsik edici bilgiler Noterden 

tasdikli olarak eklenmek suretiyle) 
b - Sermaye ve Kredi durumlarını açıklayan mali durum bildirisini ve Ban

kaca, İsim, Kaşeli, İmzalı, Mühürlü ve tarih numaralı Banka referans mektubunu, 
c - Teknik Personel bildirisini (Bu bildiriye teknik personelin ücretli, Sözleş

meli olduğunu kanıtlayan Noter tasdikli taahhütname eklenmesi suretiyle taahhüt 
bildirisini.) 

d - Son beş yılda bitirmiş oldukları ve katılma belgesi almak için dilekço 
verdikleri tarihte adlarına taahhüt bağlanmış veya' bağlanacak yapım işlerini gös
terir taahhüt durumu bildirisini, 

o - Şirketlerden kurucu ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Cazetesini. 
f - Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (C) Grubundan keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesinin 
askını ibra/ suretiyle Valiliğe müracaatla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü yeterlik 
belgesi komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte 
zarfa koymalan gerekmektedir. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 24/5/1985 Cuma günü saat 14.00'e kadar 
makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/5/1985 Pazartesi 
günü çal'ışma saati sonuna kadardır. 

8 — Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait 
bilgiler ve- eksiltme şartnamesine eklenen ek şartnamç ilân dosyasında mevcuttur. 

9 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 5842/ 1-1 

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden: 
Beykoz/İSTANBUL 

1000 Metre 19x2 mm. Çift ağı/h (HF - BD) Istampa Bıçak Çeliği Kapalı 
Zarf ı^ulü ile satın alınacaktır. 

1 — Kapalı teklif mektuplarının engeç 22/5/1985 tarihinde saat lG.OO'ya ka
dar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmesi şarttır. 

2 — Müessesemiz 2880 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
5601 / M 
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Adana Sümerbank Pamuklu Sanayii Müessesesinden: 

KÜRESEL VANA ALIMI İHALESİ 
1 — Müessesemizin Sucker Ruti Dokuma Makinalarının basınçlı hava tesi-

satında kullanılmak üzere, aşağıda belirtilen ölçülerde 4 kalem küresel vana sa-
tmalınacaktır. 

Cinsi Miktarı (Ad.) 

Küresel Vana 8 
Küresel Vana 6 
Küresel Vana 2 1/2 ASS 
Küresel Vana 3/4 

1 
11 

76 

2 — Kapalı zarfla en son teklif verme tarihi; 14/5/1085 Salı günü, saat 15.00'e 
kadardır. 

3 — Teminat tutarı 400.000,— TL olup, nakit olarak yatırıldığı veya Devlet 
Tahvili veyahut süresiz teminat mektubu olarak verildiği teklif ekinde belgelene-
cektir. 

4 — Teklifler, en az 15 gün opsiyonlu olarak verilecektir. 
5 — Tercihimize ışık tutması bakımından, teklife teknik özellikleri belirten 

tanıtıcı resim, katalog, broşür v.s. gibi Firma yayınları eklenecek veya detaylı tek-
nik bilgiler teklifde belirtilecektir. 

6 — Alım şartlarımıza en uygun teklif tercih edilecektir. 
7 — Müessesemiz 2886 sayılı yasa ile bağımlı değildir. 
Adres: Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi Ceyhan Yolu üzeri 

Adana 5847 / l - ı 
e 

Çeşitli ilânlar 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Vakfın adi : Hasan özgün Vakfı 
Vakfedenler: Hasan özgün 
Vakfın İkametgâhı: Tokat-Erbaa 
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı : Tokat Asliye Hukuk Hâkimliğinin 

31/10/1961 gün, E. 961/1. K. 961/1 sayılı kararı. 
Vakfın Gayesi : Hayır yapmak. 
Vakfın Mal Varlığı: a) Tapunun Haziran 1950 tarih cilt 66, sahife 46 n o : 72 

de kayıtlı ev. b) Tapunun Nisan 1948 tarih cilt 63 sahife 52 No : 4 de kayıtlı 44 m-
büyüklüğündeki dükkan, c) Tapunun Mayıs 1937 tarih cilt 46 N o : 9 da kayıtlı 1378 
m? büyüklüğündeki bahçe ve ev. d) Tapunun Ağustos 1946 tarih 199 numarasında 
kayıtlı 1838 m2 büyüklüğündeki muhdes bahçe ile yerin tamamı, e) Tapunun Ağus-
tos 1946 tarih 198 numarasında 21.83 m2 büyüklüğündeki arsa. f) Tapunun 1957 
Ağustos 1957 tarih cilt 84, sahife ve sıra 13/30 da kayıtlı 3225 m2 büyüklüğündeki 
tarla, g) Tapunun 1950 tarih cilt 66, sahife 2 no 6\ da kayıtlı 64.33 m2 büyüklüğün-
deki tarla, h) Tapunun Mayıs 1955 tarih, cilt 74, sahife 11 de kaytılı tarladaki 122 
hisse itibariyle 56 hisseli gayrimenkul. 

VAKFIN ORGANLARI: Sağlığında vakfedenin kendisi öldüğünde ise Vakıflar 
Genel Müdürlüğü. 

Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzü-
ğün 13. maddesi gereğince ilan olunur. 5900 / 1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemize bağlı Fakültelerde 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre çalış-
tırılmak üzere aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına, karşılarında gösterilen sayıda 
Yardımcı Doçent alınacaktır. 

Adayların istenen belgelerle birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler ve aranan şartlar 
— 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlan haiz olmak, 
— Dilekçe, 
— Özgeçmiş, 
— Yayın listesi, yayınlannın örneği (4 takım) 
— Doktora ve uzmanlık belgeleri 
— Varsa Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil başarı belgesi 
— Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf 
ilgililere duyurulur. 
TIP FAKÜLTESİ 

BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ADET 

Cerrahi Bilimleri Anesteziyoloji ve Reasimasyon l 
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Eğitim Yön. Tef. Plan. Eko. 1 
5901 / l - l 

« 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 

i l i : Antalya, İlçesi: Gazipaşa, Köyü veya Mevkii: Inceğiz, Madenin Cinsi. 
Barit, Gümüş, Çinko, Bakır ile Kurşun, Ruhsatnamenin Tarih - Numarası: D. 313 
Sicil. 1439 

HUDUTLARI : 
Kuzeyi : Domalan deresi üzerindeki Kagir turistik köprüden, 156 rakımlı 

Yağlılar tepeye oradan yuları köyü çeşmesine oradan Kızılgüney Köyü çeşmesine 
oradan Hacbel Dağı Tepesi beton sütununa oradan Üzeyir tepe 788 rakımlı Zeytin-
taşı teppsinp kırık hnt,. 

Doğusu : Üzeyir tepe (788 rakımlı Zeytintaşı tepe) den Şıhlar tepesi beton 
sutununa oradan Kızılkaya tepe (Zeytintaşı tepe) beton sutununa oradan Küçüklü 
dağı tepe beton sütunu (414.55 rakımlı Çerçi tepe) oradan İnceağn köyü çeşmesine 
kırık hat. 

Güneyi: İnceağn (Hasdere) Köyü çeşmesinden Kocadağ tepesi (Koçaş tepe 
194 rakımlı) doğru hat. 

Batısı -. Kocadağ tepesinden (194 rakımlı Koc^tepe) Halil Limanındaki be-
ton şutuna doğru hat oradan sahili takiben Aydap İskelesine oradan hudut baş-
langıcı Domalan deresi üzerindeki Turistik köprüye doğru hat. 

Yukanda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Barit, Gümüş, Çinko, Ba-
kır ile Kurşun madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle iş-
letme ruhsatı verilecektir. 

İtirazı olanların bu ilanın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren on-
beş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemleri lâzım geldiği bu 
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı 
Maden Kanununun 55 İnci maddesi gereğince ilân olunur. 

5767 / 2-1 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğün-
den : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Bütün ek ve değişiklik-
leri ile) İşletme Müdürlüğümüzce baskısı yapılarak KDV dahil 1100 
lira ücretle Resmî Gazete satış büromuzdan satışa sunulmuştur. 

« 
Bayındırlık ve lak ân Bakanlığı, Yapı İğleri Genel Müdürlüğü'nce hazır-

lanan ve işletme Müdürlüğümüzce baskıları yapılan kitaplardan GÜNEŞLİ SU 
ISITICILARI % 10 KDV dahil 250.— TL.. ASANSÖRLER % 10 KDV dahil 
400.— TL. karşılığında Resmi Gazete satış büromuzdan temin edilebilir. Pos-
ta ile talepler de her kitap için 100.— TL. posta ücreti ilave edilmesi gerek-
mektedir. 

• — — 
1985 Yılında Resmî Gazete'ye Abone Olacak Sayın Okuyucularımızın 

Dikkatine: 
1985 Yılı İçinde Resmî Gazete'ye ilk defa abone olacak veya abonesini 

yenileyecek olan Sayın Abonelerimizin uygulanmaya başlayan Katma Değer 
Vergisi sebebiyle posta ücreti dahil Resmî Gazete abone tutarı olan 21.000,— TL. 
ye, % 10 KDV. (2.100,— TL.) ilâve ederek toplam 23.100,— TL. yi Ziraat Ban-
kası Ankara - Dışkapı Şubesi 640/37 numaralı İşletmemiz hesabına gönderme-
lerini ve buna ait banka dekontunu veya suretini bir yazı ekinde İşletme Mü-
dürlüğümüze bildirmelerini rica ederiz. 

Resmî Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü: 

Kanunlar Sayfa 

3182 Bankalar Kanunu 1 
3183 27/7/1967 Tarihli ve 92G Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Değişik 43 üncü Maddesinin (b) Bendinin Değişti-
rilmesine Dair Kanun 29 

3184 3/1/1961 Tarihli ve 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Kanununun 21 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 29 

3185 11/1/1983 Tarihli ve 2780 Sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye 
İstekli Aday Öğrenciler Hakkında Kanunun Adının 2 nci Mad-
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 30 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Tebliğler 

— Maliye ve Gümrük Bakanlığının, Petrol Ürünleri Fiyatlarıyla İlgili 
Tebliği 31 

— Petrol Ürünlerine Yapılan Fiyat Ayarlamalarına Dair Tebliğ 32 
— İlanlar 33 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




