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Kanunu, 488 Saydı Damga Vergisi Kanuna, 210 Saydı Değerli Kâğıtlar Kanunu, 
1319 Saydı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 Saydı Belediye Gelirleri Kanunu, 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 2380 Saydı Belediyelere ve İl özel 

İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde Pay Verilmesi Hakkında 
Kanun ile 6802 Saydı Gider Vergileri Kanununda Değişiklikler 
Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesi ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 1 Saydı Cetvele 

Yeni Kadrolar Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. : 3239 Kabul Tarihi: 4/12/19SS 

BİRİNCİ BÖLÜM 
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra ilave edilmiştir. 

Bu kanunda yer alan belge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiili ile vergi ziyaına ne
den olup tarh edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen mükellef ve vergi sorumlusunun, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre basın ve TRT yolu ile açıklanması 
vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. 

MADDE 2. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 
3 fıkra ilave edilmiştir. 

Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine 
yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenme-
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sinden, alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irti
bat olduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar. 

Ancak üçüncü fıkrada belirtilen müteselsilen sorumluluk mal üreten çiftçiler ile nihaî 
tüketiciler için söz konusu değildir. 

Müteselsil sorumluluğun şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 205 sayılı Kanunla değişik 49 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Uygulama süresi: 
Madde 49. — Ziraî kazanç ölçüleri üç yıl için tespit olunur. Ancak satış fiyatı resmî 

kuruluşlar veya birliklerce tespit ve ilan olunan (destekleme alımları) ürünler için her yıl açık
lanan en son fiyatlar esas alınır. Diğer taraftan ölçülerin tespitine esas olan unsurlarda önemli 
değişiklikler vukubulduğunun anlaşılması halinde, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, bu öl
çülerin uygulama süresini lüzumlu gördüğü ziraî faaliyet ve mahsul nevileri için bir yıldan aşağı 
olmamak üzere kısaltmaya yetkilidir. 

MADDE 4. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3210 sayılı Kanunla değişik mükerrer 
49 uncu maddesinin (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitine 
ilişkin takdirleri genel beyanın yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağ
lanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve İlçe merkezlerindeki ticaret odala
rına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile vergi dairelerine (1.3.1986 tari
hinden itibaren belediyelere), araziye ait olanlar İl merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına 
ve vergi dairelerine (1.3.1986 tarihinden itibaren belediyelere) imza karşılığında verilir. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, ku
rum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesi 
nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine 15 gün içinde Da-
nıştaya başvurulabilir. 

Kesinleşen asgarî ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili vergi dairelerinde, belediye
lerde ve muhtarlıklarda uygun bir yerlere asılmak suretiyle genel beyan süresince ilan edilir. 

d) (a) ve (b) fıkralarındaki bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara 
ve araziye ait asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin süreleri Emlak Vergisi genel beyan 
dönemleri ile ilgili olmak üzere gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir. 

MADDE 5. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2686 saydı Kanunla değişik 72 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kuruluş : 
Madde 72. — Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müs

takil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri 
memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden 
kurulur. 

Arsalara ait asgarî ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı 
veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile tapu sicil 
müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye ile ilgili mahalle 
ve köyün muhtarından kurulur. 

Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; valinin başkanlığı 
altında defterdar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki ticaret 
ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulur. 

Takdir komisyonları daimî veya geçici olurlar. Daimî komisyonların nerelerde kurula
cağını Maliye ve Gümrük Bakanlığı belli eder. 
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Daimî komisyon bulunmayan yerlerde takdir işleri geçici komisyonlar tarafından görülür. 
M A D D E 6. — 213 sayılı Vergi Usu] Kanununun 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
Komisyonların görevleri : 
Madde 74 — a) 72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu

nun görevleri şunlardır. 

1. Yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak; 
2. Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek 

(Bu gibi "takdirler de takdir kararına bağlanır.) 
Takdir komisyonu bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığını in

celemez. Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye 
mecburdur. 

b) 72 nci maddenin ikinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu: 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için her mahalle ve 
arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı 
bölgeleri (Turistik bölgelerde değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, 
ada veya parsel) itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir. 

c) 72 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu: 1319 sayılı Em
lak Vergisi Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca her il veya ilçe için arazinin 
cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmekle görevlidir. 

(b) ve (c) fıkralarına göre yapılacak değer tespitinde, Emlak Vergisi Kanununun 31 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan normlardan ve bu maddeye göre hazırlanmış bulunan 
tüzük hükümleri ile gerektiğinde birkişiden yararlandır. 

M A D D E 7. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. 

72 nci maddenin birinci fıkrasına göre kurulan takdir komisyonu 74 üncü maddedeki 
görevleri dolayısıyla bu Kanunda yazılı inceleme yetkisine haizdir. 

72 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkarlarına göre kurulan takdir komisyonları 79 uncu 
maddede yazılı yetkileri haizdir. 

M A D D E 8. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Özel ödeme zamanları : 
Madde 112 — 1. îkmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanla

rından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit sureleri kısmen veya tamamen geç
tikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde 
ödenir. 

2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla be
yan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname verme süreleri içinde ödenir. 

Mükellefin, vadeleri mezkûr süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır. 
Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri kal

kanların ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak 
bir ay içinde ödenir. 

Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
mucibince teminat gösterildiği takdirde, Vergi Kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve tak
sit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 

3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Ka
nununun 27 nci maddesinin 8 numaralı bendi gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit 
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süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Ayrıca ikmalen, re'sen veya idarece yapılan 
tarhiyatlarda: 

a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirti
len ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan 
tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; 

b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında 
belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı 
organı kararının tebliğ tarihine kadar; 

Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecik
me faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanma
sında ay kesirleri nazara alınmaz. 

Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, (a) fıkrasında belirtilen ta
rihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. 

Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği 
takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir. 

MADDE 9. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasını 
takiben bir fıkra eklenmiş ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yatırım indirimi uygulamasında yatırımcının yatırım veya işletme döneminde öngörü
len özel şartları ihlal etmesi halinde, zamanaşımı bu şartların ihlal edildiği yılı takip eden yıl 
başından itibaren başlar. 

Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden 
tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi ala
cağı yeniden doğar. 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanuna 115 inci maddeyi takiben aşağıdaki mü
kerrer 115 inci madde eklenmiştir. 

Tahakkuktan vazgeçme : 
Mükerrer Madde 115. — İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara iliş

kin cezaların toplam miktarı 2 500 lirayı (2 500 lira dahil) aşmaması ve tahakkukları için ya
pılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir. 

MADDE 11. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 126 ncı maddesinin (b) bendini mü
teakip aşağıdaki (c) bendi ilave edilmiştir. 

c) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 6183 sayılı Kanuna 
göre hacizin yapıldığı; 

Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz. 
MADDE 12. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Maksat ve yetki : 
Madde 127.— Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayla

rı, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca 
vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak: 

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmiş ol
mak kaydıyla günlük hâsılatı tespit etmek, 

b) 3100 Sayılı Kanun kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburi
yetinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre 
kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hâsılatı tespit etmek, 
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c) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup bu
lundurulmadığına tasdikli olup olmadığım usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığım, vergi ka
nunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği 
ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha asma veya kullan
ma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek, kanunî defter ve belgeler dışında kalan 
ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi ha
linde bunları almak, 

d) Nakil vasıtalarını, Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirliyeceği özel işaretle dur
durmak ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliye
si, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve ma
hiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek, 

e) Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu belge
lerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değilse 
tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak, (Beklemeye ve muhafazaya alınan 
malların bozulmaya ve çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar ise üç ay 
sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığının belli edeceği esaslar dahilinde tasfiye olunur.) 

Yetkisini haizdirler. 
Yukarıda sayılan yetkilerin hangilerinin ne şekilde ve hangi hallerde kullanılacağını be

lirlemeye, yoklamaya yetkili olanların bu husustaki görev ve yetkilerini sınırlamaya Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Yoklama ve denetimde görevli memurların görevlerini ifa sırasında, güvenliklerinin sağ
lanmasına ilişkin esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

MADDE 13. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 141 inci maddeyi takiben aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

Yeminli malî müşavirlik : 
Ek Madde — Yeminli Malî Müşavirlik mesleğinin konusu: Gerçek ve tüzelkişilerin, mu

hasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, finans, malî mevzuat ve bunların uy
gulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek, bu konularda müşavirlik yapmak, mükelleflerin malî 
tablolarını ve beyannamelerini ilgili malî mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ve dene
tim standartları açısından tasdik etmektir. 

Yeminli Malî Müşavirlerce gerçek ve tüzelkişilerin malî tabloları ve vergi beyanname
lerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun tasdik edilmiş olması halinde, bu belgeler kamu 
idaresinin yetkili elemanlarınca tasdik işleminin kapsamı ölçüsünde incelenmiş belgeler ola
rak kabul edilir. 

Ancak, bu Kanunla ve diğer kanunlarla kamu idaresine tanınan, teftiş ve inceleme yet
kilerinin kullanılması ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır. 

Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikle ilgili işlemlerden sorumludurlar. 
Yeminli Malî Müşavirlik unvanının kazanılması, bunların yapacağı işler, sorumluluk sı

nırları, yönetim çalışma ve disipline ilişkin esaslar ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca çıka
rılacak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. 

Yeminli Malî Müşavirler Odalarının kuruluşuna ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 
Yeminli Malî Müşavirler Kurulu biri başkan, biri başkanvekili olmak üzere 20 kişiden 

oluşur. 
Yeminli Malî Müşavirler Kurulunun kuruluş, görev, çalışma ve denetim esasları seçil

me usulü ile diğer konular Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
Kurul üyeleri ve personeli özlük hakları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri

nin ve personelinin tabi olduğu özlük haklan rejimine tabidir. 
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MADDE 14. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Devamlı bilgi verme : 
Madde 149. — Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluş

lar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve de
vamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. 

MADDE 15. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrası
nın 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. İşe başlama bildirmeleri, işe başlama tarihinden önce; işi bırakma ve değişiklik bil
dirmeleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden başlayarak bir ay; 

MADDE 16. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 183 üncü maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri 
takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak 
kullanabilirler. 

MADDE 17. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 221 inci maddesinin 3 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe 
başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkan
lar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; 

MADDE 18. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesine birinci fıkrayı 
takiben aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Tasdik makamı, bu Kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili ku
ruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. 

MADDE 19. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin 5 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere 
satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafın
dan taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk ir
saliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır. 

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak 
üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafın
dan sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel 
ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. 
İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. 

Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malla
rı kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış 
fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.) 

MADDE 20. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin beş numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bunu takiben altı numaralı bent eklenmiştir. 

5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî on gün içinde 
düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 

6. Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda 
olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğrulu
ğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı hal
leri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap 
numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. 
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MADDE 21. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve 
esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulma
sı ve düzenlenmesi mecburiyetini, kaldırmaya, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla tu
tulmakta olan defter ve belgelere ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter 
ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda değişiklik yap
maya; bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya, bedeli mu
kabilinde basıp dağıtmaya veya üçüncü şahıslara bastırıp dağıttırmaya, bunların kayıtlarını 
tutturmaya ve makineli kasa kullandırmaya ve vergi ziyamın önlenmesi, vergi ödemeyi teşvik 
bakımından, vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak levha kullandırma ve asma mec
buriyeti getirmeye ve kaldırmaya yetkilidir. 

MADDE 22. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 285 inci maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler, borç senetlerini 
de aynı şekilde işleme tabi tutmak zorundadırlar. 

MADDE 23. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunun 68 inci madde
siyle değişik 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinin üçüncü fıkrasını mü
teakiben aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Yıllık olarak verilmesi gereken beyannamelerde (münferit ve özel beyannameler dahil) 
250.000, diğer beyannamelerde 50.000 lirayı geçen verginin haksız yere iadesine sebebiyet ve
rilmesi veya bu miktarlarda vergi mahsupları veya indirimler nedeniyle ödenmesi gereken ver
ginin noksan hesaplanması; 

MADDE 24. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik müker-
rer 347 nci maddesinin altı numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6. Yıllık olarak verilmesi gereken beyannameler de (münferit ve özel beyannameler 
dahil) 150.000, diğer beyannamelerde 30.000 lirayı aşan verginin haksız yere iadesine sebebi
yet verilmesi veya bu miktarlarda vergi mahsupları veya indirimler nedeniyle ödenmesi gere
ken verginin noksan hesaplanması. 

MADDE 25. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 352 nci 
maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle ilgili 1 numaralı bendi ile II nci derece usulsüzlüklerle 
ilgili 1 ve 7 numaralı bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, I inci derece usulsüzlüklerle ilgili 
bendlerin sonuna aşağıdaki 11 inci bend eklenmiştir. 

I inci derece usulsüzlükler : 
1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması; 
11. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342 nci maddenin ikinci fıkrasında be

lirtilen süre içerisinde verilmiş olması. 
2 nci derece usulsüzlükler : 
1. Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci 

maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması; (Emlak Vergisinde beyanna
menin bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı ek süre içinde verilmiş olması.) 

7. Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muh
teviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyul
mamış olması. -

MADDE 26. — 213 sayılı Vergi Usul kanununun 2365 ve 2686 sayılı kanunlarla deği
şik 353 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

özel usulsüzlükler ve cezaları: 
a) Fatura ve benzeri evrak vermeyen ve almayanların cezası: 
Madde 353. — 1. 232,234,235 ve 236 nci maddeler gereğince verilmesi ve alınması ica-

beden fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunu vermeyen ve 
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almayanlardan her birine, her fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek 
makbuzu için 5000 liradan (Çiftçilerde 500 liradan) aşağı olmamak üzere bu vesikalara yazıl
ması gereken meblağın yüzde üçü (Çiftçiler için yüzde biri) nispetinde özel usulsüzlük cezası 
kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarda yazılı 
özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 2.500.000 lirayı geçemez. 

2. Bu Kanunun 233 üncü maddesinde yazılı perakende satış vesikaları (perakende sa
tış fişleri, ödeme kaydedici cihazlarla verilen fişler ile giriş ve yolcu taşıma biletleri) ile sevk 
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mecburiyetinde olanların 
bu belgeleri kullanmadıklarının, irsaliye ve yolcu Listesini ayrıca taşıtta bulundurmadıklarının 
tespiti halinde kullanmadıkları, bulundurmadıkları, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer 
verdikleri veya gerçek bedelin altında düzenledikleri herbir belge için 5.000 lira özel usulsüz
lük cezası kesilir. 

Ancak, bir takvim yılı içinde herbir belge nevine ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük ce
zasının toplamı, her bir tespit için 250.000 lirayı aşmamak üzere2.500.000 lirayı geçemez. 

3. Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ve serbest meslek ka
zanç defterinin işyerinde bulundurulmaması veya bu defterlere yazılması gereken işlemlerin 
günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğin
de ibraz edilmemesi halinde ve vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundur
ma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tes
pitte 25.000 lira özel Usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaın da meydana geldiği takdirde bu 
ziyam gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 27. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki mükerrer 354 üncü madde 
eklenmiştir. 

İşyeri kapatma cezası: 
Mükerrer Madde 354. — Yetkililerce, 353 üncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde 

yazılı belgelerin bir takvim yılı içinde Uç defa kullanılmadığının veya bulundurulmadığına! tes
piti halinde mükelleflerin işyerleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile bir haftaya ka
dar kapatılabilir. Bakanlık bu yetkisini mahalline devredebilir. 

Kapatma yetkisine ve bu yetkinin mahalline devrine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve 
Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Ancak, işyeri kapatma cezasının uygulanabilmesi için yukarıdaki fıkrada belirtilen bel
gelerin kullanılmadığının veya bulundurulmadığının ikinci defa tespiti üzerine mükellefin bir 
yazı ile uyarılması ve tekerrürü halinde işyeri kapatma cezası uygulanacağının duyurulmuş ol
ması şarttır. 

Mükellefler hakkında işyeri kapatma cezası uygulanmış olması, diğer cezaların uygu
lanmasına engel teşkil etmez. 

MADDE 28. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2995 sayılı Kanunla değişik 358 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılığa teşebbüs : 
Madde 358. — 1. 344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı fiilleri veya bir 

hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, müs
tahsil makbuzu serbest meslek makbuzu, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi 
düzenlememe ve vesikasız mal bulundurma fiilleri, verginin tarhı için, kanunda belli edilen sü
renin girmesinden önce meydana çıkarılanlar, bu fiillerin vergi ziyaına neden olup olmaya
cağına bakılmaksızın; 
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2. 3100 sayılı Kanun hükmü gereğince mecbur tutuldukları halde ödeme kaydedici 
cihazları almayanlar, cihazları bozanlar, bozuk cihazları kullanan veya başkalarının kullan
masına müsaade edenler ile bir hesap dönemi içinde ayrı tarihlerde en az iki defa cihazları kul
lanmamak suretiyle satış fişi vermedikleri tespit edilenler; 

3. Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen araçlarını durdurmayanlar ve mükerrer 257 nci 
maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan yönetmelik gereğince, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ve Defterdarlıklar ile anlaşma yapan matbaa işletmecilerinden muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge basan veya basıp dağıtanlar ile yönetmelikte belirtilen bildirim görevini yerine 
getirmeyenler; 

Kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. 
MADDE 29. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 361 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yetkili makam ve memurlar tarafından Kamu İdare ve müesseseleri ile gerçek veya tü

zelkişilerden 148 ve 149 uncu maddeler gereğince istenilen bilgileri çekinme sebebi olmaksızın 
vermeyenler ile 150 nci maddenin 1-3 numaralı bentlerinde yazılı olanlardan bahsi geçen mad
dedeki bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenlere 50 000 liraya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 30. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinin birinci fıkrası
nın 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin ge
ciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygula
nacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde ödenmesi. 

MADDE 31. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2686 sayılı Kanunla değişik 376 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme: 
Madde 376. — Re'sen veya ikmalen tarh edilen vergi veya vergi farkım ve aşağıda gös

terilen indirimlerden artakalan kaçakçılık, ağır kusur, kusur, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarım mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün 
içinde ilgili vergi dairesine müracaatla vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda zikredilen neviden 
teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse: 

1. Kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla kesilen cezanın birinci defada yansı; 
2. Müteakiben kesilen cezaların üçte biri; 
3. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri; 
İndirilir. 
Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezası farkım yukarda yazı

lı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. 
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında 

da uygulanır. 
MADDE 32. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 376 nci maddeden sonra 205 sayılı Ka

nunla eklenen bölümün Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Uzlaşma talebi mükellef veya cezaya muhatap olanlar için vergî ve ceza ihbarnamesi

nin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılır. 
MADDE 33. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 376 nci maddeden sonra 205 sayılı Ka

nunla eklenen bölüme aşağıdaki Ek 11 ve Ek 12 nci maddeler eklenmiştir. 
Tarhiyat öncesi uzlaşma : 
Ek Madde 11. — Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi incelemesine dayanılarak salına

cak vergilerle kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir. 
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Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkın
da dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya 
varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve ce
zanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin esas ve usuller Yönetmelikte belirtilir. 
Ücretlilere vergi iadesinde uzlaşma : 
Ek Madde 12. — 2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanunun 6 ncı madde

si uyarınca kesilen cezalar uzlaşma mevzuuna dahildir. 
MADDE 34. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2686 sayılı Kanunla değişik 377 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştırilmiş ve maddeye beşinci fıkra eklenmiştir. 
Vergi daireleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının, (İl özel idareleriyle belediyeler valile

rin) muvafakatini almadan vergi mahkemelerinin kararlan aleyhine Danıştayda temyiz davası 
açamazlar. 

Ancak; Maliye ve Gümrük Bakanlığı tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, mu
vafakat verme yetkisini defterdarlıklara devredebilir. 

MADDE 35. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 414 uncu maddeyi müteakip aşağıda
ki mükerrer 414 üncü madde eklenmiştir. 

Yetki: 
Mükerrer Madde 414. — a) Bu Kanunun 26, 35 ve 366 ncı maddelerinde yer alan ta

hakkuk fişi ile vergi ve ceza ihbarnamelerinin şekli ve ihtiva edeceği bilgilerde değişiklik yap
maya ve bunları vergi dairesi adına tanzim edecek olanları belirlemeye Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı; 

b) Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azamî miktarları belirtilmiş para 
ile ödenecek ceza miktarlarım on katına, nispî hadleri ise iki katına kadar ayrı ayrı artırmaya 
ve bunları kanunî seviyesine indirmeye Bakanlar Kurulu; 

Yetkilidir. 
MADDE 36. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 415 inci maddesini takiben aşağıda

ki mükerrer 415 inci madde eklenmiştir. 
Vergi İdaresini Geliştirme Fonu : 
Mükerrer Madde 415. — 1. Vergi Kanunlarının uygulanması, Maliye ve Gümrük Ba

kanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının geliştirilmesi, modernleştirilme
si ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personelinin daha etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak 
gayesiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde "Vergi İdaresini Geliştirme Fonu" 
kurulmuştur. 

2. Her yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi gelirlerine 
ulaşıncaya kadarki kısmının % 05 ile, bir yıl evvelki vergi tahsilatım aşan vergi gelirlerinin 
% 1'i bu fonun kaynağını teşkil eder. 

3. Saymanlıklar her ay tahsil ettikleri toplam vergi gelirlerinin; bir evvelki yıl toplam 
vergi tahsilat tutarına ulaşıncaya kadar % 05 (Binde beş) mi, toplam vergi tahsilatının bir ev
velki yıl toplam tahsilatlarını aşması halinde, aşan kısmından her ay % 1 (yüzde bir) ini tahsil 
ettikleri ayı takip eden bir ay içerisinde doğrudan fona gönderirler. 

4. Bu fon, Gelirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı, satın alınması veya kiralanma
sı, taşıt, demirbaş alımı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma çalışmaları gibi hizmetlerin 
gerektirdiği giderler ile vergi inceleme, yoklama faaliyetleri sırasında yapılacak harcamalar ve 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline görevleri nedeniyle ve daha verimli çalıştırılmalarını 
sağlamak gayesi ile yapılacak ek ödemelerde kullanılır. Bu fondan yapılacak harcamalar 1050, 
832 ve 2886 sayılı kanunlarla 233 saydı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir. 
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Bu Fonun kullanılma usul ve esasları ile fona ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca belirlenir ve yürütülür. Denetimi; Başbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı ve Satıştayca belirlenecek birer üyeden meydana gelecek bir komisyon aracılığı ile yapılır. 

MADDE 37. — Bu Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesinin 
3 numaralı bendindeki bir milyon lira, on milyon liraya, 177 nci maddesinin 1 numaralı ben
dindeki hadler sırasıyla 100 000 000 ve 120 000 000 liraya, 2 numaralı bendindeki had 50 000 000 
liraya, 3 numaralı bendindeki had 100 000 000 liraya, 232 nci maddesinin üçüncü fıkrasında
ki on bin lira, yüz bin liraya, 313 üncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki 5 000 lira 100 000 liraya, 
343 üncü maddesindeki on lira, yüz liraya, yüz lira, ikibinbeşyüz liraya, 356 nci maddesinin 
1 numaralı bendindeki 50 kuruş, 100 liraya, 5 lira, 5 000 liraya, 3 numaralı bendindeki iki 
buçuk lira, 500 liraya yükseltilmiştir. 

Ayrıca, 345 ve mükerrer 355 inci maddesindeki miktarlar 5 kat, 344 üncü maddesinin 
8 numaralı bent ve mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendindeki hadler, ile aynı kanu
nun sonunda yer alan usulsüzlük cezalarına ait cetveldeki miktarlar 10 kat artırılmıştır. 

MADDE 38. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici 11 inci maddeyi takiben aşağı
daki geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 12. — 4.1.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 
uncu maddesinin bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre, takdir edilen asgarî ölçü
de arsa metrekare birim değerleri ile ilgili olarak dava açma ve açılan davalara cevap verme 
konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı vergi dairelerine mevdu görev ve yetkiler de
vam eder; kesinleşen değerler bu vergi dairelerince, takdir komisyonu kararlan ve varsa yargı 
mercii kararları ile birlikte ilgili belediyelere derhal bildirilir. Emlak Vergisi Kanununun uy
gulamasında, altıncı genel beyan döneminin başlayacağı yıla kadar kesinleşen bu değerler ge
çerli olur. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinin bu Kanunla değişmeden önceki hü
kümlerine göre kurulan takdir komisyonlarının asgarî ölçüde arsa metrekare birim değer tes
pitine ilişkin görev ve yetkileri 1 Mart 1986 tarihine kadar, bu değerlerle ilgili olarak açılacak 
davalarla ilgili görev ve yetkileri söz konusu davalar sonuçlanıncaya kadar devam eder. 

Geçici Madde 13. — Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde yer alan ve bu Ka
nunla artırılan hadler, önceki yılların hadlerine bağlı olmaksızın 1986 yılında tutulacak def
terler için de uygulanır. 

Geçici Madde 14. — Üç yıl süre ile görev yapacak olan ilk Yeminli Mali Müşavirler 
Kurulu üyeleri, biri Başkan ve biri Başkanvekili olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takip eden altı ay içinde Bakanlar Kurulunca atanır. 

Üç yıllık sürenin bitiminde yeniden üyeliğe getirilmek mümkündür. 
Kurul üyeliklerine atananlar ile kurulda görevlendirilen personelden T. C. Emekli San

dığına tabi olanların istemleri halinde, Emekli Sandığı iştirakçiliği devam eder. 
Geçici Madde 15. — Yeminli Malî Müşavirler Kurulunun giderleri üç yıl süre ile her 

yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesine konacak olan ödenekten karşılanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 39 .— 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 9 
uncu maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlar, yukarıdaki 
şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır. Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca 
tevkif suretiyle ödenen vergiye şümulü yoktur. 

MADDE 40. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla değişik 18 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Serbest meslek kazançlarında : 
Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve 

bunların kanunî mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemele
ri, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi 
eserlerini gazete, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve 
nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarım satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını 
devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hâsılat Gelir Vergisinden 
müstesnadır. 

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan 
bedel ve ücretler istisnaya dahildir. 

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanması
na engel teşkil etmez. 

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif 
suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. 

MADDE 41. — 193 sayılı Kanuna aşağıdaki Mükerrer 20 nci Madde eklenmiştir. 
Eğitim, öğretim ve sağlık hizmet işletmelerinde kazanç istisnası: 
Mükerrer Madde 20. — Okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli 

yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere, yurt ve sağlık tesislerinin (huzurevleri 
dahil) işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 5 yıl süreyle Gelir Vergisinden 
müstesna tutulurlar. İstisna, kuruluşların faaliyete geçtiği tarihten itibaren başlar. 

Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde kurulması halinde bunlardan elde edi
lecek kazançlar yukarıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süreyle gelir vergisinden müstesna tutulur. 

MADDE 42. — 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 31.12.1981 tarih ve 2574 sa
yılı Kanunla değişik 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki 13, 
14 ve 15 inci bentler eklenmiştir. 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunla
rına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların ay
dınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene 
ait brüt alam 100 m3'yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle 
sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2'yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfa
at için bu istisna hükmü uygulanmaz); 

13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, 
maluliyet, dul ve yetim aylıkları; 

14. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin 
yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden 
döviz olarak ödediği ücretler; 

15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin 
belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler. (Asgari ücretin iki katını aşmamak 
kaydıyla) 

MADDE 43. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1981 tarih 2574 sayılı Kanunla değişik 24 
üncü maddesinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. Kazaî veya idari kararlara dayanılarak tanıklara, bilirkişilere ve resmî arabulucu
lara bu sıfatları dolayısıyla ödenen ve yıllık tutarı 360 000 lirayı aşmayan ücretler; 

MADDE 44. — 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin sonuna aşağıdaki 10 numaralı 
bent eklenmiştir. 

10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, 
dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış bulu
nanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar. 
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MADDE 45. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 (tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 31 
inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İndirim hadleri : 
Madde 31. — Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde aşağıdaki indirimler uygulanır. 
1. özel indirim : Günde (200), ayda (6.000), yılda (72.000) liradır. 
Bakanlar Kurulu, Özel indirim tutarlarını 15 katına kadar artırmaya yetkilidir Bu yet

ki, kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile kalkınma
da öncelikli bölgelerde fiilen çalışanların ücretleri için farklı özel indirim tutarları tespit edil
mek suretiyle de kullanılabilir. 

2. Sakatlık indirimi : Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet er
babı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sa
kat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağı
da belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi özel indirim tutarının; 
— Birinci derece sakatlar için sekiz katı, 
— İkinci derece sakatlar için dört katı, 
— Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet er

babının ücretinden indirilir. 
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Güm

rük, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müş
tereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir. 

Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının herbirinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine 
bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır. 

MADDE 46. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1980 tarihli ve 2361 sayılı Kanunla değişen 
İkinci Kısım Sekizinci Bölüm (Yatırım indirimi) Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 4 nu
maralı bendinde yer alan en az yatırım tutarları ile ilgili 20.000.000,— liralık tutar 40.000.000,— 
liraya, 10.000.000,— liralık tutar 20.000.000,— liraya yükseltilmiş, aynı fıkranın 5 ve 6 nu
maralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
hükmü eklenmiş ve Ek 4 üncü maddesinin 2 ve 3 üncü fıkralarında yer alan "Yatırım İndirimi 
Belgesi" ibaresi "Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi" olarak değiştirilmiştir. 

5. Yatırıma başlamadan önce Devlet Planlama Teşkilatına başvurularak gerekli bilgi 
ve belgelerin tevdi edilmiş ve yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilerek, Yatırım 
Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi verilmiş olmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak 
üzere, yatırımla ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir. 

6. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 
Tasdik edilen şartlarda meydana gelecek değişikliklerin ve sürelerde doğabilecek gecik

melerin vukuundan itibaren bir ay içinde Devlet Planlama Teşkilatına bildirilmesi ve onayının 
alınması şarttır. Devlet Planlama Teşkilatı, iktisadî veya teknik zaruretlerle veya mücbir se
beplerden ileri gelen değişiklik ve gecikmeleri kabul edebilir. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişiklik ve gecikmelerin kabul edilmemesi 
halinde, evvelce yapılan tasdik hükümsüz addolunur. 

Devlet Planlama Teşkilatı, yukarıdaki şartlar çerçevesinde vereceği Yatırım Teşvik ve 
Yatırım İndirimi Belgesinin bir örneğini Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir. Yatıran Teşvik 
ve Yatırım İndirimi Belgesindeki vize ve iptaller de ayrıca bildirilir. 

Yatırım indiriminden yararlanma şartları ve uygulama esasları ile diğer hususlar Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca müştereken belirlenir. 

Yasama Bölümü Sayfa: 13 



Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 11 Aralık 1985 — Sayı: 18955 

MADDE 47. — 193 sayılı Kanuna aşağıdaki mükerrer 39 uncu madde eklenmiştir. 
Ticarî kazancın tespitinde indirilecek gelirler : 
Mükerrer Madde 39. — Ticarî işletmeye dahil olup iratları vergiden müstesna bulu

nan menkul kıymetlerin iratları, kurumlardan elde edilen Kurumlar Vergisine tabi tutulmuş 
veya üzerinden vergi tevkifatı yapılmış kâr paylan ile Hazine bonosu ve Devlet tahvil faizleri 
ticarî kazançtan indirilir. 

MADDE 48. — 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı 
Kanunla değişik S numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 8 numaralı bent 
eklenmiştir. 

5. İşletmeye dahil olup işte kullanılan taşıtların giderleri (bu taşıtların aynı zamanda 
zatî veya ailevî ihtiyaçlar için de kullanılması halinde giderlerinin yansı); 

8. işverenlerce, Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu 
kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutan, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük 
toplamım aşamaz). 

MADDE 49. — 193 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı 
Kanunla değişik ikinci, 31.12.1981 tarih ve 2S74 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkralarında 
yer alan safî kazanç tutarları bir kat artırılmıştır. 

MADDE 50. — 193 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

8. Tavassut işi yapanlar (PTT Acentaları ile dayı başılar hariç); 
MADDE 51. — 193 saydı Kanunun 1.5.1981 tarih ve 2454 sayılı Kanunla değişik 53 

üncü maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
Şu kadar ki; satış hâsılatlarının tamamı üzerinden tevkif suretiyle Gelir Vergisi alınmış 

olan çiftçiler, yıllık satış hâsılattan tutarına bakılmaksızın diledikleri takdirde götürü gider 
usulüne geçebilirler. 

MADDE 52. — 193 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı 
Kanunla değişik 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

11. İşletmeye dahil olup, aynı zamanda zatî veya ailevî ihtiyaçlar için de kullanılan 
taşıtlara amortismanlannın tamamı ile giderlerinin yansı. 

MADDE 53. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 61 
inci maddesinin üçüncü fıkrasının 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. -Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarış
ma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

MADDE 54. — 193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki 4 numaralı bent eklenmiştir. 

3. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sa
katlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalan için hizmet erbabı tarafından ödenen 
primler (Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdin-
de akdedilmiş olması ve sigorta priminin ödendiği ayda ekle edilen ücret üzerinden, kanunla 
kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aida
tın aylık tutarını aşmaması şartıyla), 

4. Sendikalar Kanunu hükümlerine göre, sendikalara ödenen aidatlar (Şu kadar ki, 
aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.), 

MADDE 55. — 193 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının 24.12.1980 
tarih ve 2361 saydı Kanunla değişik 5 numaralı bendi ile 19.2.1963 tarih ve 202 saydı Kanunla 
değişik 8 numaralı bendi ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

5. Arama, işletme ve imtiyaz haklan ve ruhsatlan, ihtira beratı (İhtira beratının mu
citleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek 
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kazancıdır. alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan 
ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bandan, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında 
elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullan
ma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme 
ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.); 

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunla
rın eklentileri. 

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya ziraî bir işletmeye dahil bulunduğu takdir
de bunların iratları ticarî veya ziraî kazanan tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır. 

Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkın
da bu bölümdeki hükümler uygulanır. 

MADDE 56. — 193 saydı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 73 
üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının iki numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve ikinci fıkranın sonuna aşağıdaki dört numaralı bent eklenmiştir. 

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Be
delsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hak
ların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkeme
lerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse 
Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal 
kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu
nun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur. 

2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi 
(Usul, füru veya kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu 
konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden 
sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.); 

4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediye
ler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda. 

MADDE 57. — 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 saplı 
Kanunla değişik ikinci fıkrasının 11 n umaralı bendi kaldırılmış ve aynı fıkranın 2, 4, 5, 6 ve 
12 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklanma, iş ortaklıkları 
ortaklarının ve komanditerlerin kâr paylan ile kooperatiflerin dağıttıktan kazançlar bu züm

reye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıklan muamelelerden doğan kârların ortaklara, 
kooperatifle yaptıkları muameleler nisbetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) 

Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr paylan, şirket kârının ilişkin bulunduğu 
takvim yılında ekle edilmiş sayılır; 

4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık beyanname veren dar mükellefiyete tabi 
kurumların ticarî bilançolarına göre doğan kârdan, yabancı ulaştırma kurumlan ile özel be
yanname veren dar mükellefiyete tabi kurumların, Kurumlar Vergisine matrah olan kurum 
kazanandan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım; 

5. Her nevi tahvil faizleri ve hazine bonosu faizleri ile gelir ortaklığı senetlerinden sağ
lanan gelirler (ödeme, bu menkul kıymetlerin gelirleriyle birlikte tahvil, hazine bonosu ve ge
lir ortaklığı senedinin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde, tahvil ile hazine bonosu ve gelir 
ortaklığı senedinin itfa edilen kısmı irat sayılmız.); 

6. Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cart hesap ala-
caklarından doğan faizler ve kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meb
lağlar için ödenen faizler dahil.); 

12. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylan ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi 
karşılığı ödenen kâr paylan ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılı
ğında ödenen kâr payları. 
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MADDE 58 — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birin
ci fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7 numaralı bent eklenmiştir. 

2. Borsada kayıtlı olanlar ve ivazsız olarak iktisap edilenler hariç, menkul kıymetle
rin iktisap tarihinden başlayarak bir yıl içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağ
lanan kazançların bir takvim yılındaki tutarının 100 000,— lirayı aşan kısmı. 

7. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci madde
nin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazdı mal (gerçek usulde vergiye tabi 
çitfçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden 
başlayarak bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına 
bu sıfatlan dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tarafından satın 
alınmış sayılır.). 

MADDE 59 —193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Ka
nunla eklenen mükerrer 81 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Safi değer artışı: 
Mükerrer Madde 81 — Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan 

para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, el
den çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcı
nın uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hâ
sılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanununun değerleme ile 
ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur. 

Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilan
ço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter 
kayıtlarında gösterilen değer esas alınır. 

İşletmeye dahil amortismana tabi iktisadî kıymetlerin elden çıkarılması halinde, iktisadî 
kıymetlerin maliyet bedeli yerine, amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değeri esas alınır. 

Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında, iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde, 
Vergi Usul Kanununun 266 ncı maddesinde yazdı itibarî değer iktisap bedeli olarak kabul edilir. 

MADDE 60 — 193 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı 
Kanunla değişik ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar (31 inci maddedeki indirimler istisnadan 
madut değildir.) ile 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1,2 (adi komandit şirketlerde koman
diterlerin kâr paylan hariç), 3, 5, 7, 12 nci bentlerinde yazık iratlar için beyanname verilmez. 
Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye ithal edilmez. 

MADDE 61 — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 86 
ncı maddesinin 31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla değiştirilen (a) bendinin 1 ve 2 numa
ralı altbentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Ücretlerden (Birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayri safî tu
tarları toplamı dokuz milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç); 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon yapımların-
da çalışan bu tiyatro sanatçılarına, münhasıran bu işyerlerindeki çalışmaları karşılığında öde
nen ücretler ile sporculara ödenen transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi kişilerin yanın
da çalışan gemi adamlarına, münhasıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığında öde
nen ücretler, dokuz milyon liralık haddin hesabında nazara alınmaz. 

2. Tamamı tevkif yolu ile vergilendirilmiş bulunan ve gayri safî tutarlan toplamı do
kuz milyon lirayı aşmayan gayrimenkul sermaye iratlarından; 

MADDE 62. — 193sayılı Kanunun31.12.1982tarih ve2772 sayılıKanunla değişik 87 
nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safı kazanç ve iratlarının toplamı dokuz 
milyon lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş 
bulunan ücret ve gayrimenkul sermaye iratları ile götürü usulde vergilendirilmiş bulunan tica
rî, meslekî kazançlarım ve ücretlerini beyannameye ithal etmeleri ihtiyaridir. 

Ücretler (birden fazla işverenden ücret alan ve ücretlerinin yıllık gayrisafi tutarları top
lamı dokuz milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan 
ticarî ve meslekî kazançlar, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları ile 75 inci 
maddenin ikinci fıkrasının 1,2 (adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr paylan hariç), 
3,5,7,12 nci bentlerinde yazdı iratlar dokuz milyon liralık haddin hesabında nazara alınmaz. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon yapımların-
da çalışan bu tiyatro sanatçılarına, münhasıran bu işyerlerindeki çalışmaları karşılığı ödenen 
vergisi tevkif suretiyle alınmış ücretler ile sporculara ödenen vergisi tevkif suretiyle alınmış 
transfer ücretleri ve tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına münha
sıran uluslararası sularda geçen hizmetleri karşılığında ödenen vergisi tevkif suretiyle alınmış 
ücretlerin beyanı yukarıda yazılı şartlarla sınırlı olmaksızın ihtiyaridir. 

MADDE 63. — 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin 1 ve 2 numaralı bendleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Beyan edilen gelirin % 5'ini ve her bir kişi için asgarî ücretin yıllık tutarını aşma
mak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, 
sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri (Sigortanın Türkiye'de kain 
ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde aktedilmiş ve gelirin elde edildiği 
yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler varsa bunların safî miktarlarının hesap
lanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmak şartıyla; eşlerin ve çocukların kendi gelirleri 
için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait sigorta primleri aile reisi gelirinden 
indirilmez.). 

Dar mükellefiyete tabi olanlar sigorta primi indirimi yapamazlar. 
2. Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediye

lere, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Kanunu Medenisi gereğince 
kurulan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. (Bir takvim yılı içinde ya
pılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan edilecek gelirin % 5'ini aşarsa fazlası 
indirilmez.) 

Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler 
veya köylere bağışlanan okul, cami, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli 
yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt, huzurevi ve sağlık tesislerinin in
şası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her 
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin, faaliyetlerim devam ettirebilmeleri için yapılan 
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bu
lunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar. (Şu kadar ki, bu fıkrada 
geçen bağış ve yardımlara miktarı ile bu bağış ve yardımların yapılacağı yerler ve tahsis edile
ceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.) 

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu 
teşkil eden mal veya hakkın mevcutsa mukayyet değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul 
Kanunu hükümleri dairesinde Takdir Komisyonunca tespit edilecek değer esas alınır. 

Mükelleflerin, yılı içinde yaptıktan kendi araştırma ve geliştirme harcamaları tutarını 
geçmemek üzere ilgili dönemde ödemeleri gereken yıllık gelir vergisinin % 20'sinin kanunî sü
resinde tahsilinden vazgeçilerek, bu orana isabet eden vergi Uç yıl süre ile faizsiz olarak ertele
nebilir. Ertelenen bu vergi üç yıl içinde gelir vergisinin ödenme taksitleri ile birlikte eşit taksit
ler halinde ödenir. 

Bu uygulamanın usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 
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MADDE 64. — 193 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka ve
rilmek suretiyle bakılanlar dahil) 18 yaşını doldurmamış evlatları ifade eder. 

MADDE 65. — 193 sayılı Kanunun 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 94 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi tevkifatı: 
Madde 94. — A) Kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında vergi 

tevkifatı; 
Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketle

ri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, menkul kıy
metler yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 
meslek erbabı, ziraî kazançlarım bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çift
çiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesa
hen yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya 
mecburdurlar. 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan öde
melerden (istisnadan faydalananlar ile 2 numaralı bentte sayılanlar hariç) 103 ve 104 üncü mad
delere göre, 

2. a) Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tiyatrolarda, radyo ve televizyon ya
pımlarında çalışan bu tiyatro sanatçılarına münhasıran bu işyerlerindeki çalışmaları karşılığı 
yapılan ücret ödemelerinden, 

b) Sporculara transfer ücreti olarak yapılan ödemelerden, 
c) Tam mükellefiyete tabi kişilerin yanında çalışan gemi adamlarına münhasıran ulus

lararası sularda geçen hizmetleri karşılığı yapılan ücret ödemelerinden. 
3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler

den (69 uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapı
lan ödemeler hariç), 

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, 
b) Diğerlerinden, 
4. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) 

ödenen istihkak bedellerinden, 
5. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan 

ödemelerden, 
6. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, 
b) Vakıflar (Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlar hariç) ve derneklere ait 

gayrimenkullerin kiralanması karşılığında, bunlara yapılan kira ödemelerinden, 
7. Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bu

lunmayan ve kurumlar dışında kalan tüzelkişilere ödenen kâr payları ile dağıtılsın veya dağı
tılmasın 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye 
iratlarından, 

8. Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 11 ve 16 numaralı bentlerinde ya
zılı kurumlara, kurumlar vergisinden muaf veya müstesna tutulan kazançlar üzerinden ser
mayeye iştirak nispetinde hesaplanan kâr payları hariç olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılma
sın kurumlar vergisine tabi kurumlara Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 2, 3, 
11 ve 16 numaralı bentleri dışında kalan kurumlar vergisinden muaf veya müstesna kazanç 
ve iratlarından (Kuramlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 12 numaralı bendine göre 
vergiden müstesna tutulan kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat sırasında bu kazanç tutarı
na isabet eden giderler tevkifat matrahından indirilir), 

Yasama Bölümü Sayfa : 18 



11 Aralık 1985 — Sayı: 18955 RESMİ GAZETE Sayfa: 19 

9. 75 inci maddenin S numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (2499 
sayılı Kanuna göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları dışındaki tam mükellef kurumlara 
ödenenler dahil), 

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizlerinden, 
b) Gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirlerden, 
c) Nama yazılı tahvil faizlerinden, 
d) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, 
e) Diğerlerinden. 
10. Mevduat faizlerinden; 
a) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz ka

tılma hesaplarına ödenen kâr paylarından, 
b) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 
c) Sırdaş hesaplara yürütülen faizlerden, 
d) Diğerlerinden. 
11. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylan ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi 

karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ye zarara katılma hesabı karşılı
ğında ödenen kâr paylarından, 

12. Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak millî piyango bileti satanlara öde
nen komisyon bedeli üzerinden, 

13. Çitfçilerden satın alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemelerden; 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, 
b) Diğer ziraî mahsuller için, 

25 vergi tevkifatı yapılır. 
Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tev-

kifat; ticarî, meslekî ve ziraî işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır. 
Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü gözö-

nünde tutulur. 
Bu maddenin 8 numaralı bendine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazan

cından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi ret ve iade olunmaz. 
Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir bentte yer alan ödeme

ler için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit 
etmeye yetkilidir. Bu yetki, tam ve dar mükellefler için farklı oranlar tespit edilmek suretiyle 
de kullanılabilir. 

B) Dahilî tevkifat: 
Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahipleri ile adi ortak

lıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketler aşağıda belirtilen esaslara göre dahilî tevki
fat yaparak vergi dairesine öderler. 

Dahilî tevkifatın tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile dahilî tevkifata ilişkin diğer hususlar 
hakkında dahilî tevkifatın tarhına esas alınan tutarların ilgili bulundukları kanun hükümleri 
uygulanır. Şu kadar ki, adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi komandit şirketlerce yapılan 
dahilî tevfıkat, hisseleri canında ortaklan (adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar da
hil) tarafından yapılmış sayılır. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca eshamlı komandit şirket
lerce yapılan dahilî tevkifatın komandite ortağın kâr payı oranında hesaplanan tutan, komandite 
ortağın dahilî tevkifatı addolunur. 

Dahilî tevfıkat yapmakla mükellef tutulanların yapacakları dahilî tevkifat; 
a) Katma değer vergisine tabi olanların adlarına tarh ve tahakkuk ettirilen katma de

ğer vergisinin % 50'si, 
b) Banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olanların adlarına tarh ve tahakkuk 

ettirilen banka ve sigorta muameleleri vergisinin % 50'si, 
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c) Katma değer vergisine özel matrah şekilleri ile tabi tutulan mallarla temel gıda mad
delerinin satışını yapan mükelleflerin sözkonusu malların alış ve satış bedeli arasındaki farkın 
% 5'i, 

d) Diğerlerinde, yapılan teslimler karşılığı alman bedelin % 2'sidir. 
Bakanlar Kurulu, yukarıda yeralan oranlan gelir unsurları ve faaliyet türleri itibariyle 

farklılaştırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 
Cari vergilendirme dönemi içinde elde edilen ticarî, ziraî ve meslekî kazanç üzerinden 

bu maddenin (A) fıkrası uyarınca tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi ödendiği belgelendiril
mek kaydıyla ödenmesi gereken dahilî tevkif attan mahsup edilir. 

Mükelleflerin bu madde uyarınca dahi tevkifata ait ödemelerinin toplamı cari takvim 
yılma ait yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilir. 
Mahsubu yapılan miktarın hesaplanan gelir vergisinden fazla olması halinde aradaki fark mü
teakip dönemlere ilişkin olarak yapılması gereken dahilî tevkifata ait ödemeye mahsup edilir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı bu fıkra hükmünün uygulanmasına ait usul Ve esasları 
tespit etmeye yetkilidir. 

Vergi tevkifatı yapılırken lira kesirleri nazara alınmaz. 
MADDE 66. — 193 sayılı Kanunun 2574 sayılı Kanunla değişik 103 uncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Esas tarife : 
Madde 103. — Gelir Vergisine tabi gelirler; 
3 000 000 liraya kadar % 25 
6 000 000 liranın 3 000 000 lirası için, 750 000 lira, fazlası % 30 

12 000 000 liranın 6 000 000 lirası için, 1 650 000 lira, fazlası % 35 
24 000 000 liranın 12 000 000 lirası için, 3 750 000 lira, fazlası % 40 
48 000 000 liranın 24 000 000 lirası için, 8 550 000 lira, fazlası % 45 
48 000 000 liradan fazlasının 48 000 000 lirası için, 19 350 000 lira, fazlasın 50 
Nispetinde vergilendirilir. 
Yukarıda yer alan gelir dilimlerinin hizasındaki vergi nispetini topluca yüzde on indir

meye veya yukarıdaki nispetlere yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
MADDE 67. — 193 sayılı Kanuna 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla eklenen mü

kerrer 112 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Asgarî ziraî vergi : 
Mükerrer Madde 112. — Çiftçilerin bu Kanunun 94 uncu maddesine göre ziraî mah

sullerinin satış hâsılatı üzerinden tevkif yoluyla ödedikleri vergi, asgarî ziraî vergi addolunur. 
Ortaklıklarda tevkif suretiyle alınan vergi, ortaklara hisseleri nispetinde paylaştırılır. 
MADDE 68. — 193 sayılı Kanuna 31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı Kanunla eklenen mü

kerrer 116 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan temel gösterge tutarlarından 90 000 liralık 
had 450 000 liraya-, 120 000 liralık had 800 000 liraya yükseltilmiş, aynı fıkranın hayat stan
dardı göstergelerine ilişkin lira karşılığı tutarlar bir kat artırılmış, birinci fıkranın sonuna (Hayat 
standardı gösterge tablosundan önce gelmek üzere) aşağıdaki hüküm ilave edilmiş ve aynı mad
denin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şu kadar ki; ticarî, ziraî ve meslekî kazanç sahiplerinin bu faaliyetleri dolayısıyla hayat 
standardı esasına göre vergi tarhına esas alınacak geliri, yukarıda yazılı tutarlardan aşağı olamaz. 

Yukarıda yer alan tutarlar asgarî hadlerdir. Bu tutarların on katı ise, uygulanacak aza
mî hadleri teşkil eder. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen tutarları, azamî hadleri aşmamak şartıyla, her-
birini ayrı ayrı veya topluca her yıl artırmaya yetkilidir. Bu yetki kazanç ve faaliyet konuları 
itibariyle de kullanılabilir. 
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MADDE 69. — 193 sayılı Kanunun 31.12.1982 tarih ve 2772 saydı Kanunla değişik mü
kerrer 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yetki : 
Mükerrer Madde 123. — Bu Kanunun; 
a) 13, 17, 21, 24 (3 numaralı bendi), ek 2 (4 numaralı bendi), 46, 47, 48, 53 ve 68 

(10 numaralı bendi) inci maddelerinde yer alan maktu hadlerin ve miktarların herbirini ayrı 
ayrı veya toplu olarak her defasında Kanunda yazılı had ve miktarlardan fazla olmamak üze
re on katma, 

b) 103 üncü maddesinde yer alan gelir dilimleri tutarlarını 86 ve 87 inci maddelerinde 
belirtilen hadlerle birlikte üç katma, 

Kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
MADDE 70. — 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 23 üncü madde eklenmiştir. 
Geçici Madde 23. — 1 Ocak 1986 tarihinden önce açtırılan döviz tevdiat hesaplan için 

ödenen faizler ile bu tarihten evvel ihraç edilen özel kanunlarla veya Devletin, kanunların ver
diği yetkiye dayanılarak akdettiği mukavelelerle her türlü vergiden istisna edilmiş olan men
kul kıymetlerin faiz, kâr payı ve ikramiyeleri gelir vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, bu 
Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 11 inci madde hükmü uyarınca Kurum
lar Vergisinden müstesna tutulan kazançların dağıtımı halinde, bu kazançlar üzerinden % 25 
oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu île İlgili 

Değişiklikler 
MADDE 71. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun 1 inci 

maddesiyle değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aşağıdaki (E) bendi eklenmiştir. 
E) İş ortaklıkları. 
MADDE 72. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 6 nci maddeyi takiben aşağı

daki mükerrer 6 nci madde eklenmiştir. 
İş ortaklıkları : 
Mükerrer Madde 6. — Birinci maddenin A, B, C ve D bentlerinde yazılı kurumların 

kendi aralarında, şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin birlikte yapılmasını müş
tereken taahhüt etmek ve kazancım paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar iş ortaklığıdır. 

Bunların tüzelkişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez. 
MADDE 73. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 

7 nci maddesinin 8 ve 2362 sayılı Kanunla değişik 13 ve 15 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye 19 numaralı bent eklenmiştir. 

8. Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler; 

13. Genel Bütçeli dairelere ait, sadece kamu mensuplarına hizmet veren kâr amacı güt
meyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan konuk evleri ve bunların kantinleri; 

15. Kurulduktan sonra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bi
limsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar; 

Bunların vergi muafiyetinden yararlanma ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şart
lar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

19. Münhasıran 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131 inci 
maddesinde yer alan basılı kâğıt ve plakaların satışı faaliyetlerinde bulunan müesseseler. 
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Bu müesseselerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar Gelir Vergisi Kanu
nuna göre tevkifata tabi tutulmaz. 

M A D D E 74. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle değişen 8 inci maddesinin 1 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış, 3 numaralı 
bendi ile 9 numaralı bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşa
ğıdaki 13, 14, 15 ve 16 numaralı bentler eklenmiştir. 

3. Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla Türkiye'de işyeri olan 
veya daimî temsilci bulunduran dar mükellefiyete tabi kurumların yurt dışı faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançlar. 

Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin ve iş or
taklıklarının yatırım indiriminden yararlanan kazançlar (Gelir Vergisi Kanununun yatırım in
dirimine ilişkin hükümleri sermaye şirketleri, kooperatifler ile iş ortaklıkları hakkında da uy
gulanır. Ancak kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler 
ile kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar dolayısıyla yatırımcı sermaye şirketleri 
ile kooperatiflerin ve iş ortaklıklarının bu yatırımları için Yatırım indirimi oranı % 60, bilim
sel araştırma ve geliştirme yatırımlarında ise % 100' dür.) 

13. Anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında, gerek sermayelerini artırdıkları sırada 
çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından, dağıtılma
mak ve borsaya kayıtlı olmak şartıyla elde ettikleri kazançlar. 

14. Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla bu Kanuna göre yapılan devirlerde mün
fesih kurumun devir öncesi son bilançosunda görülen zararlar devralan kurumca beyan edilen 
kurum kazancından indirilebilir. Bu indirime ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca belirlenir. 

15. Okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) 
kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin (huzurevleri dahil) işletilmesinden 
elde edilen kazançlar ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 5 yıl süreyle kurumlar vergisinden müstesna tutu
lurlar. İstisna,, kuruluşların faaliyete geçtiği tarihten itibaren başlar. 

Bu kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde kurulması halinde bunlardan elde edi
lecek kazançlar yukarıdaki şartlar dahilinde 10 yıl süreyle kurumlar vergisinden müstesna 
tutulur. 

Bu kazançlar Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi tutul
maz. Ortaklara dağıtımı kâr dağıtımı sayılmaz. 

16. Kurumların safı kurum kazançlarından T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ • Kur gibi Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile Ordu Yardımlaşma 
Kurumu ve 2983 sayılı Kanunla kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığına 
sermayeye iştirak nispetinde isabet eden kısmın yarısı. Bu istisnadan yararlanabilmek için işti
rak edilen kurumda yetkili organın anılan kârlar hakkında kâr dağıtım, kararı almış olması 
şarttır. 

M A D D E 75. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 nu
maralı bendinin birinci paragrafı ile son paragrafına aşağıdaki hükümler eklenmiş ve madde
nin 8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Genel bütçeye dair dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere ve
ya köylere bağışlanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 
35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin (huzurevleri dahil) inşa-
ası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için ilgili kuruluşlara yapılan her 
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin, faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan 
her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımlar, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bu
lunan kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar. (Şu kadar ki bu fıkrada 
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geçen bağış ve yardımların miktarı, yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.) 

Mükelleflerin yılı içinde yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları tutarını geçme
mek üzere ilgili dönemde ödemeleri gereken yıllık kurumlar vergisinin % 20 sinin kanunî sü
resinde tahsilinden vazgeçilerek, bu orana isabet eden vergi üç yıl süre ile faizsiz olarak ertele
nebilir. Ertelenen bu vergi üç yıl içinde kurumlar vergisinin ödenme taksitleri ile birlikte eşit 
taksitler halinde ödenir. 

Bu uygulamanın usul ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 
8. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile özel finans kurumlarınca kâr 

ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylan. 
MADDE 76. — S422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Beyannamenin muhteviyatı : 
Madde 23. — Beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 

tayin ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyanna
melerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 77. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2362 sayılı Kanunun 15 
inci maddesiyle değişen 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tevkifat yolu ile alınan kurumlar vergisi, tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevki-
fata ait muhtasar beyanname : 

Madde 24. — Dar mükellefiyete tabi kurumların ticarî, ziraî ve sair kazanç ve iratları 
dışında kalan kazanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alameti farika 
ve benzeri gayri maddî hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller % 25 
nispetinde kurumlar vergisi tevkifatına tabidir.(Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 
7 ve 8 numaralı bentleri uyarınca tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hük
müne göre ayrıca tevkifat yapılmaz.) 

Türkiye'de işyeri ve daimî temsilcisi bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar ver
gisi mükellefleri, Gelir Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki ka
zançları elde etmeleri halinde bu kazançlar kendilerince % 25 oranında tevkifata tabi tutulur. 
Tevkifata tabi tutulan bu kazançlar sadece muhtasar beyanname ile beyan edilir. 

Yapılacak vergi tevkifatında kazanç ve iratlar gayrisafi miktarları üzerinden nazara alınır. 
Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanç ve iratların

dan yapılacak vergi tevkifat nispetini, gelir unsurları veya faaliyet konulan itibariyle ayrı ayrı 
belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya yukarıdaki oranın bir katım geçmemek üzere yeni 
bir oran tespit etmeye yetkilidir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci mad
delere göre beyanname verilmesi veya bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için 
verilecek beyannamelere mezkûr kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir. (Ancak her nevi tahvil 
ve Hazine Bonolarından elde edilen faizler ile gelir ortaklığı senetlerinden sağlanan gelirler 
için beyanname verilmez veya verilecek beyannamelere bu gelirler dahil edilmez.) 

Dar mükellef durumunda olan kurumlara yukarıda yazılı kazanç ve iratları sağlayanlar 
bu kazanç ve iratlardan kurumlar vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar 

Kazanç ve iratları sağlayanlar, kurumlar vergisi tevkifatına tabi kazanç Ve iratları nak
den veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek ve tüzelkişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapanlar bir ay içinde nakden veya hesaben ödedik
leri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri kurumlar vergisini mü
teakip ayın yirminci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine muhtasar beyan
name ile bildirirler. 
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Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar bu 
maddeye göre yaptıkları vergi tevkifatını ayrıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

Muhtasar beyannamenin şekil, muhteva ve ekleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ta
yin ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyanname
lerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmeye mecburdurlar. 

MADDE 78. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2573 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesiyle değişen 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Verginin nispeti: 
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancın

dan % 46 nispetinde alınır. 
Bakanlar Kurulu bu vergi nispetini % 50 oranına kadar artırmaya veya Kanunda yazılı 

orana kadar indirmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu ortak sayısı 100'ün üstünde, hisse senetleri 
borsaya kayıtlı ve ödenmiş sermayelerinin en az yüzde 25'i halka açık olan anonim şirketler 
için Kurumlar Vergisi oranını % 40 oranına kadar indirebilir. 

Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 
MADDE 79. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 40 ıncı maddeyi takiben aşa

ğıdaki mükerrer 40 ıncı madde eklenmiştir. 

Dahili tevkifat : 
Mükerrer Madde 40 — Kurumlar vergisi mükellefleri, cari vergilendirme döneminin 

kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun dahilî tevkifat ile ilgili 
hükümlerine göre dahilî tevkifat yaparak vergi dairesine öderler. 

Eshamlı komandit şirketlerde, komandite ortağın kâr payı oranında hesaplanan dahilî 
tevkifat düşüldükten sonra kalan kısım, şirkete ait dahilî tevkifat miktarını gösterir. 

Gelir Vergisi Kanununun dahilî tevkifata ilişkin hükümleri kurumlar vergisi mükellef
leri hakkında da uygulanır. 

MADDE 80. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 2970 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle eklenen geçici 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Tam mükellefiyete tabi kurumların iştirak hisselerinin veya gayrimenkullerinin 1984 yı
lında satışından doğan kazançların tamamının, 1985 ve 1986 yılında satışından doğan kazanç
ların % 80'inin, 1987 yılında satışından doğan kazançların % 70'inin ve 1988 yılında satışın
dan doğan kazançların % 60'ının kurum sermayesine ilave edilmesi şartıyla, sermayeye ekle
nen bu kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Sermayeye eklenen bu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekil
mesi veya işletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tabi 
tutulur. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler, 
ortağın sahip olabileceği en fazla pay tutarı dikkate alınmaksızın istisnadan yararlanırlar. An
cak iştirak hisseleriyle gayrimenkullerin satışından doğan kazanç sermayeye eklenmeyerek özel 
bir fon hesabında gösterilir ve hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmaz, kooperatifin amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde kullanılır. 

MADDE 8.1 — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

Geçici Madde 11. — 1 Ocak 1986 tarihinden evvel ihraç kanunlarına veya Devletin ka
nunların verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergi
lerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin temettü faiz ve ikramiyeleri kurumlar 
vergisinden müstesnadır. 

Geçici Madde 12. — Bu Kanunla değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 
inci maddesinde yazılı vergi nispeti, kurumların 1985 takvim yılı kazançlarına ilişkin olup 
1.1.1986 tarihinden itibaren beyanı gereken kazançlar hakkında da uygulanır. 
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Geçici Madde 13. — 2362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanunun yü
rürlük tarihine kadar ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları, bunların sermaye
ye eklenmesi veya ortaklara dağıtılması hallerinde, sermayeye eklendiği veya dağıtımın yapıl
dığı yılın ticarî kazancına vergilendirilmeden önceki brüt tutarları üzerinden ilave edilir. Te
şebbüsün tasfiyesi halinde ise tasfiye kârının hesaplanmasında nazara alınır. 

Bu ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları üzerinden ödenmiş bulunan kurumlar vergi
si ile tevkif yoluyla ödenen gelir vergileri, ödenecek gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edi
lir. Mahsup edilemeyen vergiler iade edilmez. 

Geçici Madde 14. — 1.1.1986 tarihinden önce ihraç kanunlarına veya Devletin kanun
ların verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergiler
den muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen te
mettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden giderler, (Gerçek giderlerin kati olarak tespit edilme
mesi halinde, bahis konusu gerçek giderler. Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymetler port
föyünün itibari değer toplamına, TC Merkez Bankası Meclisince menkul kıymetler portföyü 
ile ilgili giderler nazara alınarak tayin olunacak ortalama gider emsalinin uygulanması sure
tiyle bulunur. Vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamı, ilgili he
sap dönemine dahil ayların son günündeki vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün or
talaması esas alınmak suretiyle tespit olunur.) kurum kazancının tespitinde indirim olarak ka
bul edilmez. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

2978 Sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun 
ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 82. — 2.2.1984 tarih ve 2978 sayılı "Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Ka
nun" un adı, "Vergi ladesi Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 83. — 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunla değişik 1 
inci maddesinin birinci fıkrası (bu fıkranın mal ve hizmet alımlarını belirleyen bent hükümleri 
hariç olmak üzere) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tam mükellefiyete tabi olup, ücret geliri elde edenler, ticarî, ziraî (küçük çiftçi muaflı
ğından yararlananlar dahil) veya meslekî kazançları nedeniyle gelir vergisine tabi olan mükel
lefler, emekli, maluliyet, dul ve yetim maaşı alanlar ile bunların eş, çocuk ve bakmakla yü
kümlü oldukları kimselerin; kamu idare ve müesseseleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir 
vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinden (Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesi ile vergiden muaf tutulmuş kurumlar dahil) aşağıda yazılı mal ve hizmet alımları ver
gi iadesine tabi tutulur. 

MADDE 84. — 2978 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
İadeye esas alınacak harcama ve gelir tutarı : 
Madde 2. — Vergi iadesine esas alınacak harcama tutarı, mal ve hizmet alımının ger

çekleştiği ayda elde edilen net geliri aşamaz. 
Ticarî veya meslekî kazançları nedeniyle vergi iadesinden yararlanacak olan gelir vergi

si mükelleflerinin net gelirleri, yıllık beyanname ile bir önceki yıl beyan edilen matrahın ticarî 
veya meslekî kazanca isabet eden kısmından, kazanç ve ücretleri götürü usulde vergilendirilen 
mükelleflerde de, vergi karnelerinde yer alan vergi matrahından, hesaplanan gelir vergisi dü
şüldükten sonra kalan miktarın onikide biridir. Yıllık beyannameye dahil edilmiş gelir unsur
larından herhangi birisi nedeniyle daha önce yıl içinde vergi iadesinden yararlanılmış ise, bu 
tutar net gelirin hesaplanmasında nazara alınmaz. 

Gerçek ücretlerde net ücret geliri, vergiye tabi olsun veya olmasın ücret toplamından 
emekli aidatı, Sosyal Sigorta primleri, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumla
rı için yapılan kesintiler ve vergiler düşüldükten sonra kalan kısımdır. 
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Satış hâsılatları üzerinden vergi tevkifatı yapılan çiftçilerin net gelirleri ise, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre, vergi tevkifatına esas olan satış hâsılatı 
üzerinden öncelikle % 70 gider payı, bilahara tevkif suretiyle kesilen vergi düşüldükten sonra 
kalan kısımdır. 

MADDE 85. — 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunla değişik 3 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hesap ve oranlar : 
Madde 3. — Vergi iadesi aylık, yıllık veya dönemsel olarak hesap edilebilir. Vergi ia

desi, 2 nci madde hükmü de dikkate alınarak mal ve hizmet alımları tutarına, 
30 000 liraya kadar % 20, 
60 000 liranın; 30 000 lirası için % 20, aşan kısmına % 15, 

100 000 liranın; 60 000 lirası için % 17,5, asan kısmına % 10, 
100 000 liradan fazlasının; 100 000 lirası için % 14,5, aşan kısmına % 5, 
Nispeti uygulanarak hesaplanır. 
Bu maddede yazılı tutarları iki katma kadar artırarak veya kanunî hadlerinin yarısına 

kadar azaltarak, oranlan ise yansına kadar artırarak veya azaltarak yeniden tespit etmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki; tutarların veya oranların her birinin ayrı ayrı veya topluca 
artırılıp veya azaltılması, faaliyet kollan, iş nev'ileri veya mükellef gruptan veya vergi iadesi
ne konu harcama kalemleri itibariyle farklı bir şekilde de kullanılabilir. 

Bu maddede yazılı veya Bakanlar Kurulu Karan ile yeniden tespit edilecek tutar ve oran
larda bir değişiklik yapmadan, aylık tutarları yıllık olarak veya vergi iadesinin dönemine uy
gun bir şekilde tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 86. — 2978 sayılı Kanunun 27.2.1985 tarih ve 3158 sayılı Kanunla değişik 4 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi iadesinin usul ve esasları: 
Madde 4. — Vergi iadesi aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde yapılır. 
a) Gerçek ücret geliri elde eden hizmet erbabınca, bir aylık mal ve hizmet alımlarına 

dair vesikalar ve bunların dökümünü gösteren bir bildirim ertesi ayın ilk yedi günü içerisinde 
ücretleriyle ilgili gelir vergisi tevkifatinı yapmakla sorumlu olan gerçek veya tüzelkişilere bildirilir. 

Sorumlu işverenler, ücretlinin bildirimini esas alıp azamî sınır ve oranlar hakkında bu 
Kanunda yer alan hükümleri gözönünde bulundurarak hak edilen iade tutarını hesaplar. 

İşverenler ücretlilerinin bir ay içinde hak ettikleri toplam vergi iadesini, "Vergi İade 
Beyannamesi" ile ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini verdik
leri vergi dairesine bildirir. 

Genel bütçeye dahil dairelerde çalışan ücretlilerin vergi iadesi dairelerince yapılır. 
b) Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların vergi iadesi, sosyal güvenlik ku

rumlarınca yapılır. 
c) Kazançtan ve ücretleri götürü usulde tespit edilen mükellefler, bir ödeme dönemi

ne ait vergi iadesi için, ödeme dönemini takip eden ay içinde mal ve hizmet alımlarına ait vesi
kalar ve bu vesikalara göre düzenledikleri "Vergi İade Beyannamesi" ile birlikte bağlı olduk
tan vergi dairesine başvururlar. İade edilecek meblağ, vergi dairelerince hesaplanarak beyan
namenin verildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerine ödenir. 

d) Satış hâsılattan üzerinden vergi tevkifatı yapılan çiftçiler, bir ödeme dönemine ait 
mal ve hizmet alımlarına dair vesikalar ve bunların dökümünü gösteren bir bildirimi dönemi 
takip eden ay içinde, satış hâsılattan üzerinden vergi tevkifatinı yapan sorumlu gerçek veya 
tüzelkişilere bildirirler. Sorumlu gerçek veya tüzel kişiler, çiftçilerin bildirimlerini esas alıp, 
azamî sınır ve oranlar hakkında bu Kanunda yer alan hükümleri gözönünde bulundurarak 
hak edilen iade tutarım hesaplar. 
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Sorumlu gerçek veya tüzel kişiler, kendilerine vergi iade bildirimi veren çiftçilerin bir 
ödeme dönemine ait hak ettikleri toplam vergi iadesini "Vergi İade Beyannamesi" ile bildiri
min verildiği ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar muhtasar beyannamelerini ver
dikleri vergi dairelerine bildirirler. 

e) Ticarî veya meslekî kazançları gerçek usulde tespit edilen mükellefler, bir ödeme 
dönemine ait vergi iadesi için, ödeme dönemini takip eden ay içinde mal ve hizmet alımlarına 
ait vesikalar ve bu vesikalara göre düzenledikleri "Vergi İade Beyannamesi" ile birlikte yıllık 

, gelir vergisi beyannamelerini verdikleri vergi dairesine başvururlar, iade edilecek meblâğ, be
yannamenin verildiği ayı takip eden ay içinde hak sahiplerine ödenir. 

Vergi iadesi; gerçek usulde tespit edilen ücret geliri elde eden hizmet erbabı ile ücretleri 
götürü usulde tespit edilen hizmet erbabı için aylık, sosyal güvenlik kurumlarından aylık alan
lar için üçer aylık (Birinci dönem Ocak-Mart aylarını, ikinci dönem Nisan-Haziran ayların, 
üçüncü dönem Temmuz-Eylül aylarını, dördüncü dönem Ekim-Aralık aylarını kapsar.), ka
zançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı için ikişer aylık, (Ocak 
ve Şubat ayları, Mart ve Nisan ayları, Mayıs ve Haziran ayları, Temmuz ve Ağustos ayları, 
Eylül ve Ekim ayları, Kasım ve Aralık Ayları birer dönem sayılır.), ticarî ve meslekî kazançla
rı gerçek usulde tespit edilen mükellefler için aylık, çiftçiler için de dörder aylık (Birinci dö
nem Ocak-Nisan aylarını, ikinci dönem Mayıs-Ağustos aylarını, üçüncü dönem Eylül-Aralık 
aylarını kapsar.) dönemler halinde yapılır. Bu dönemleri bir aydan az olmamak üzere yeniden 
tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Vergi daireleri, işverenler veya sorumlular tarafından verilen vergi iade beyannameleri
ne göre çıkan iadeyi vergi iade beyannamesinin verildiği tarihten itibaren, beyannamenin ve
rildiği ayın sonuna kadar işverene veya sorumluya öder. Şu kadar ki, çiftçilerden satın alınan 
ziraî muhsullerin alış bedeli üzerinden vergi tevkifatı yapan sorumlulara ziraî mahsullerin alış 
bedeli üzerinden tevkif ettikleri vergileri vergi dairesine ödemedikleri takdirde vergi iadesi 
yapılmaz. 

İşverenlere veya sorumlularca nakten veya hesaben alınan vergi iadesi,iadenin alındığı 
tarihten itibaren en geç 10 gün içinde hak sahiplerine nakten ödenir. Bu süre içinde ödenme
yen vergi iadeleri müteakip ilk işgününde vergi dairelerine geri verilir. Bu suretle ödenmeyen 
vergi iadeleri, iade dönemini takip eden altı ay içinde başvurmaları şartıyla hak sahiplerine 
veya kanunî mirasçılarına vergi dairelerince ödenir. 

işverenlerin veya sorumluların vergi iadesi ile ilgili işlemleri ölüm, iflas, tasfiye veya 
mücbir sebeplerle yerine getirememeleri veya bu Kanundan doğan mükellefiyetlerini zama
nında ve tam olarak yerine getirmemeleri sebebiyle hak sahiplerinin alamadığı vergi iadesi, 
dönemi takip eden altı ay içinde başvurmaları şartıyla kendilerine ödenir. 

Ticarî ve meslekî kazançları nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile götürü usulde 
tespit edilen ücret gelirine sahip bulunanlar, gelir vergisi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihi 
takıp eden dönemler için vergi iadesinden yararlanamazlar. 

Vergi iadesinin ödenmesine ait hususlar ile vergi iadesine ait bildirimler ve Vergi 
îade Beyannamesinin şekil ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin ve tespit edilir. 

MADDE 87. — 2978 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu Kanunun uygulanmasında sosyal güvenlik kurumlan ile vergi tevkifatı yapan so
rumlular işveren olarak kabul edilir. 

Ticarî ve meslekî kazançları nedeniyle gelir vergisi mükellefleri olanlar ile götürü usul
de tespit edilen ücret gelirine sahip olanların vergi iade beyannamesine ekli olarak ibraz ettik
leri harcama vesikaları vergi dairelerince, vergi iadesinin ödenmesi sırasında hak sahipletme 
iade edilir. Vergi iadesinden yararlananlar, bu belgelen vergi iadesinin yapıldığı yıldan basla-
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yarak 5 yıl süre ile muhafaza etmeye ve yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz et
meye mecburdurlar. 

MADDE 88 — 2978 sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Müeyyideler : 
Madde 6. — Aşağıdaki hallerden birisiyle haksız yere vergi iadesine sebebiyet verilme

si durumunda, iade edilen bu meblâğ Uç kat cezası ile birlikte müsebbiplerinden geri alınır. 
a) Vergi iadesine hak kazananların bilerek sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

vesikalar kullanmaları veya vesikaları tahrif etmeleri, 
b) İşverenlerin ve sorumluların gerçek dışı Vergi İade Beyannamesi düzenlemeleri, 
c) İşverenlerin ve sorumluların azamî sınır ve oranlar konusundaki hükümlere aykırı 

olarak iade hesaplamaları, 
d) Beşinci madde hükmüne uyulmaması, 
e) işverenlerin ve sorumluların hak sahiplerine ödemedikleri vergi iadesini süresinde 

vergi dairesine yatırmamaları. 
Bu Kanundan doğan mükellefiyetini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen işve

ren ye sorumlulara, vergi dairesince ödenen mablağın iki katı tutarında ceza kesilir. Şu kadar 
ki; vergi iade beyannamesi, kanunî sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde verilir veya be
yanname süresinde verilmekle beraber, noksan bildirim, bu süre içerisinde tamamlanır ise, bu 
beyannamelere dayanılarak yapılan vergi iadeleri üzerinden işveren veya sorumlular adına % 
5 oranında ceza kesilir. 

Birinci fıkranın (a) bendinde açıklanan fiillerinin tekerrürü halinde, vergi iadesine hak 
kazananlar vergi iadesi hakkından bir daha faydalandırılmaz. 

MADDE 89. — 2978 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
6183 sayılı Kanunun uygulanacağı haller : 
Madde 7. — İşveren, sorumlu veya vergi iadesine hak kazananlarca, bu Kanun hüküm

lerine göre vergi dairesine geri verilmesi gereken vergi iadesinin ve ödenmesi gereken cezaların 
tahsilinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
492 Sayılı Harçlar Kanunu İle İlgili Değişiklikler 

MADDE 90. — 492 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumunda olan hâ
kimler, Cumhuriyet Savcıları, askerî mahkemelerdeki subay üyeler ve icra iflas memurları ile 
yardımcılarına, adlî tabiplere, yazı işleri müdürü ile yazı işleri müdür yardımcılarına, kâtiple
re, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan Hazine avukatlarına yol giderlerinden başka 
aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir. Hazine avukatlarına yol tazminatı bütçenin ilgili ter
tibinden tediye olunur ve ayrıca gündelik ödenmez. 

MADDE 91. — 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına (j) bendin
den sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. 

k) Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere 
kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devret
tikleri gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap işlemleri. 

MADDE 92. — 492 sayılı Kanunun 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kadastro ve tapulama harçlarında ödeme zamanı : 
Madde 68. — Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde 

hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir. 
İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu 

hakkı mahfuz kalmak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade 
şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur. 
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Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç 
yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 
MADDE 93. — 492 sayılı Kanunun mükerrer 69 uncu maddesinin son fıkrası aşağıda

ki şekilde değiştirilmiştir. 
Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina 

üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskân belgesini) vermeden ön
ce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar. 

MADDE 94. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tapu memurlarının istek üzerine bir hakkı tesis, tadil veya terkin gibi tapu işlemleri 
için daire dışına gitmeleri halinde birinci derecede Devlet memurunun aldığı geçici görev yol
luğunun 2/3'ü tazminat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Görevin tamamlanmasından 
sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ilgili memurlar 
arasında dağıtılır. İstenen yere gidilmekten vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri ve
rilir. Mutad ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir. 

MADDE 95. — 492 sayılı Kanuna aşağıdaki mükerrer 138 inci madde eklenmiştir. 
Mükerrer Madde 138 — Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli tarifelerde yer alan maktu 

harçları (maktu ve nispî harçİarın asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) birlikte 
veya her tarife itibariyle ayrı ayrı, yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte ve
ya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had ve miktarlardan az, bu had ve 
miktarların on katından çok olmamak kaydıyla yeni had ve miktarlar tespit etmeye yetkilidir. 

MADDE 96. — 492 sayılı Kanuna ekli: 
A) (1) sayılı tarifenin A/III bölümünün 1 inci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki hüküm eklenmiş ve B/II bölümünün 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte 
yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir. 

2. Konunun değeri üzerinden harç : 
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 2) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 5) 
B) (4) sayılı tarifenin I inci bölümünün 13 üncü bendinin (a) fıkrası, 20 nci bendinin 

(a) fıkrası ve II nci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu tarifenin sonuna aşağıdaki 
hüküm eklenmiştir. 

a) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde emlak 
(Bina) vergisi değeri üzerinden (Binde 30) 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tes
pit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki mes
kenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden (Binde 15) 

Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, Emlak Vergisi Beyannamesinin ve
rilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek 
bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde 
yürütülür. 

a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak ya
hut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun devir ve iktisap bedelinden az 
olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, 
istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, (Binde 40) 
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Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde 
de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan 
önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile 
bildirilir ve beyanname verme suresi içinde ödenir. 

II. — Kadastro ve tapulama işlemleri : 
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkul-

lerde kayıtlı değer üzerinden : 
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenle

re, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya ta-
pulanmasında, (Binde 3) 

b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verme
yenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması ve
ya tapulanmasında (Binde 5) 

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasın
da, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, (Binde 4) 

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasın
da, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, (Binde 6) 

(Yukardaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 1 000 liradan aşağı 
olamaz.) 

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispî harçların en az miktarı 1 000 liradır. 
Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden Emlak 

Vergisi beyannamesi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 27 nci 
maddesinde yazılı ek sure sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla 
alınır. 

C) (8) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki VIII - Telsiz harçları ve IX - Kapalı devre te
levizyon ruhsat harçları bölümleri eklenmiştir. 

VIII. — Telsiz harçları : 
A) Telsiz ruhsatname harçları 
1. Telsiz kurma ruhsatname harçları : 
a) Telsiz verici - alıcı cihazları (Ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için) : 

aa) El telsizleri (kara, deniz, hava) ( 10 000 TL.) 
bb) Araç telsizleri (kara, deniz, hava) ( 30 000 TL.) 
cc) Tekrarlayıcı (repetör) (100 000 TL.) 
dd) Sabit telsiz (kara, deniz, hava) ( 50 000 TL.) 
ee) Kablosuz telefon telsiz cihazı ( 50 000 TL.) 
ff) Çağrı (paging) sistemi 

30 aboneye kadar (30 dahil) ( 50 000 TL.) 
31 - 1 000 aboneye kadar (1 000 dahil) (100 000 TL.) 
1 001 ve sonraki her bin abone veya kesri için (250 000 TL.) 

b) Telsiz verici cihazları : 
aa) Telsiz telefon veya telsiz telgraf vericileri ( 20 000 TL.) 
bb) Data, faksimili veya telsiz teleks vericileri ( 30 000 TL.) 
İki veya daha fazla maksatla kullanılmak için ruhsat verilmiş 

olan vericilerden, her maksat için belirtilenlerin toplamı kadar harç alınır. 
c) Telsiz alıcı cihazları : 

aa) Telsiz telgraf alıcıları ( 10 000 TL.) 
bb) Telsiz telefon alıcıları ( 15 000 TL.) 
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cc) Telsiz teleks alıcıları ( 20 000 TL.) 
dd.) Faksimili alıcıları ( 25 000 TL.) 
ee) Data alıcıları ( 30 000 TL.) 
ff) Uydu alıcıları ( 50 000 TL.) 

İki veya daha fazla maksatla kullanılmak üzere ruhsat verilmiş olan alıcılardan, her mak
sat için belirtilenlerin toplamı kadar harç alınır, 

d) Radyolink sistemleri : 
aa) 24 kanala kadar olan sistemler (24 dahil) 

i) Her terminal için (100 000 TL.) 
ii) Her tekrarlayıcı (repetör) için (250 000 TL.) 

bb) 25 ve daha fazla kanallı sistemler : 
i) Her terminal için (250 000 TL.) 
ii) Her tekrarlayıcı (repetör) için (500 000 TL.) 

2. Ruhsatnamede değişiklik harçları: 
a) Ruhsatnamedeki yer, araç, teknik özellik veya işletme tipinin değiştirilmesi halinde 

(her değişiklikte) 
b) Yeni işletme tipi ilavesi halinde 1 inci madde hükümleri uygulanır. 
(Telsiz kurma ruhsatname harçları ile ruhsatnamede değişiklik harçları amatör telsiz 

istasyonlarından 1/2 oranında alınır.) 
B) Telsiz cihazlarım kullanma harçları (Amatör telsiz istasyonlarında bulunan telsiz

lerden kullanma harcı alınmaz.) 
1. MF ve HF telsiz sistemleri : 
Birbirleriyle haberleşme yapmasına izin verilmiş istasyonlar arasındaki düz mesafeler 

ayrı ayrı hesaplanmak ve sistemin aynı zamanda kullanılabilen her kanalı için ayrı ayrı olmak 
üzere (her yıl için) 

a) 100 kilometreye kadar (100 km. dahil) olan mesafe ile haberleşme için kullanılanlar; 
aa) Telsiz telgraf, ( 75 000 TL.) 
bb) Simpleks telsiz telefon, teleks, (100 000 TL.) 
cc) Data, faksimili, dupleks telsiz telefon, (150 000 TL.) 

b) 101 kilometreden itibaren, her yüz kilometre için yukarıdaki miktarlar, sonraki bir 
öncekinin iki katı olmak üzere artırılır. 

c) 400 kilometreden sonraki mesafeler için 400 kilometre üzerinden harç alınır. 
2. VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri : 
Telsiz sisteminin aynı zamanda kullanılabilen her kanalı için ayrı ayrı olmak üzere (Her 

yıl için); 
a) En az iki telsizden meydana gelen telsiz sistemlerinde, sistemdeki telsiz adedi 

başına ( 10 000 TL.) 
b) Telefon devrelerine veya MF ve HF telsiz sistemlerine bağlantılı olan telsiz sis

temlerinde, sistemdeki telsiz adedi başına ( 15 000 TL.) 
3. Kablosuz telefon telsiz cihazları: 

(Her yıl için) 
a) Yalnız telefon devresine bağlı olanlar ( 30 000 TL.) 
b) Sabit telefon telsiz cihazı ile uzaktan kumanda cihazı arasında dahilî konuşma 

düzem olanlar ( 50 000 TL.) 
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4. Telsiz çağrı (paging) sistemleri : 
Sistemdeki alıcı cihaz adedi başına 
(Her yıl için) 
a) Bağımsız sistemler; 

aa) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'ye kadar 
(2,5 km. dahil) olanlar ( 2 500 

bb) Haberleşme mesafesi 2,5 km.'den fazla olanlar ( 5 000 
b) Telefon devrelerine veya dahilî konuşma (intercom) sistemlerine 

bağlı olan sistemlerden; her alıcı cihaz için (1) inci benttekine ilave olarak 
5. Halk bandı (CB) cihazları (her beş yıl için) 

a) El telsizi ( 10 000 
b) Sabit telsiz ( 20 000 
c) Araç telsizi ( 30 000 

6. Deniz telsiz cihazları (Her yıl için) 
a) Her türlü yük ve yolcu gemilerinde bulunan komple telsiz 

sistemleri (MF, HF, VHF, UHF, SHF telsizler ve radar dahil); 
aa) 299 dan küçük (299 dahil) tonajdaki gemilerdeki (100 000 
bb) 300-1599 (dahil) tonajdaki gemilerdeki (250 000 
cc) 1,600 ve daha büyük tonajdaki gemilerdeki (750 OCJ 
dd) HF ve VHF telsiz sistemi ve radar bulunan yatlar (250 000 

b) VHF telsiz cihazları 
aa) El telsizi ( 10 000 
bb) Gemi tipi telsiz ( 30 000 
cc) Yat tipi telsiz ( 50 000 

c) Karada kurulu her çeşit sabit deniz telsizi: ( 50 000 
7. Hava telsiz cihazları (her yıl için) : 

a) 1 ile 10 yolcu (10 dahil) kapasiteli veya aynı büyüklükteki 
yük taşıma veya diğer amaçlarla kullanılan hava vasıtalarında bulunan 
komple telsiz ve seyrüsefer sistemi 

b) 10 dan fazla yolcu kapasiteli veya aynı büyüklükteki yük 
taşıma veya diğer amaçlarla kullanılan hava vasıtalarında bulunan komple 
telsiz ve seyrüsefer sistemi (500 000 

c) Karada kurulu her çeşit sabit veya mobil hava-yer telsizi (100 000 
d) Karada kullanılan hava-yer el telsizi ( 10 000 

8. Telsiz alıcı cihazları : 
Yalnız dinleme ve kayıt maksadıyla kurulan alıcı istasyonların

daki her alıcı cihaz başına (her yıl için) 
a) Telsiz telgraf alıcıları ( 10 000 
b) Telsiz telefon alıcıları ( 20 000 
c) Telsiz teleks alıcıları ( 30 000 
d) Faksimili alıcıları ( 40 000 
c) Data alıcıları ( 50 000 
0 Uydu alıcıları (100 000 

9. Radyolink sistemleri : 
Sistemdeki her atlama için ayrı ayrı olmak üzere, teçhizatı mev-

cut kanal adedi başına (her yıl için) 
C) Amatör Telsizcilik Belgesi ve Operatör Ehliyetnamesi harçları : 

1. Amatör Telsizcilik Belgesi (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
a) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi ( 10 (KK) 

TL.) 
TL.) 

( 2 500 TL.) 

TL.) 
TL.) 
TL.) 

TL.) 
TL.) 
TL.) 
TL.) 

TL.) 
TL.) 
TL.) 
TL.) 

(100 000 TL.) 

TL.) 
TL.) 
TL.) 

TL.) 
TL.) 
TL.) 
TL.) 
TL.) 
TL.) 

( 10 000 TL.) 

TL .) 
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b) B sınıfı amatör telsizcilik belgesi 7 500 Tl .) 
c) C sınıfı amatör tclsı/cılik belgesi ( 5 (XX) Tl . ) 

2. Operatör ehliyetnameleri (geçerlilik süresi sonuna kadar) 
a) Kara ve hava telsi/ operatör ehliyetnameleri 

aa) Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi ( 20 (XX) TL.) 
bb) İkinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi ( 15 000 TL.) 
cc) Telsiz telgraf özel ehliyetnamesi ( 10 000 TL.) 
dd) Telsiz telefon ve tahditti telsiz telefon ehliyetnamesi ( 5 000 TL.) 

b) Deniz telsiz operatör ehliyetnameleri 
aa) Genel telsiz ehliyetnamesi < 50 000 TL.) 
bb) Birinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi ( 40 000 TL.) 
cc) İkinci sınıf telsiz telgraf ehliyetnamesi ( 30 000 TL.) 
dd) Telsiz telgraf, özel telsiz telefon ve tahditli telsiz tele-

fon ehliyetnamesi ( 20 000 TL.) 
D) Mühürlenen cihazların yeniden açılması ve sınav harçları : 
1. Mühürlenen cihazın yeniden faaliyete açılması ( 10 000 TL.) 
2. Amatör Telsizcilik Belgesi ve Telsiz Operatör Ehliyatnamesi al-

mak isteyen başvuru sahiplerinden alınacak sınav harcı ( 1 000 TL.) 
IX - Kapalı devre televizyon ruhsat harçları : 

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir. 
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından 

kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar. 
D) Trafik harçlarına ilişkin (9) sayılı tarife aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

9 SAYILI TARİFE 
Trafik Harçları 

I — Tescil harçları : 
Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Yönetmeliğine göre 

yapılacak tescil işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere, ( 5 000 TL.) 
II — Sürücü belgesi harçtan : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürü 

cü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere, 
a) A l , A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri ile K sınıfı sürücü 

aday belgelerinden ( 3 000 TL.) 
b) Diğer sürücü belgelerinden ( 10 000 TL.) 
III. — Sınav harçları : 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapı

lacak sınavlarda, her sınav için ( 1 000 TL.) 
IV. — Sürücü belgesi vize harçları: 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapı

lacak sürücü belgesi vize işlemlerinden, 
a) A l , A2, B, F ve H sınıfı sürücü belgeleri vizelerinden ( 1000 TL.) 
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a) 3 - 15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden ( 50 000 TL.) 
b) 16 - 30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (100 000 TL.) 
c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (200 000 TL.) 
d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden (350 000 TL.) 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için'Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (her yıl için) 
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b) Diğer sürücü belgeleri vizelerinden ( 2 500 TL.) 
V. — Teknik muayene harçları: 
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre araç

ların belli sürelerde yapılacak teknik muayenelerinden, ( 3 000 TL.) 

(Sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlardan harç alınmaz.) 
VI. — Ruhsat (İzin) harçları: 
Karayolları Trafik Kanununun; 
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden ( 5 000 TL.) 
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) ( 10 000 TL.) 
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) ( 20 000 TL.) 
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden ( 10 000 TL.) 
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)( 50 000 TL.) 
f) 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları 

açmak için ilgili bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için) 
Son nüfus sayımına göre 
aa) Nüfusu 200 000'e kadar olan şehirlerde ( 50 000 TL.) 
bb) Nüfusu 500 000'e kadar olan şehirlerde (100 000 TL.) 
cc) Nüfusu 500 000'den yukarı olan şehirlerde (150 000 TL.) 
VII. — Geçici trafik belgeleri harçları : 
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre veri

lecek geçici trafik belgelerınden; 
aa) A sınıfı geçici trafik belgelerinden ( 30 000 TL.) 
bb) Diğerlerinden ( 1 000 TL.) 
b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen araçlara verilen izin 

belgesinden ( 3 000 TL.) 
ALTINCI BÖLÜM 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler 
MADDE 97. — 488 saydı Damga Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 30 uncu madde 

eklenmiştir. 
Mükerrer Madde 30. — Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı (1) sayılı tabloda yer alan 

maktu vergileri (Maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) 
birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had ve miktarlardan az, 
bu had ve miktarların on katından çok olmamak üzere yeni had ve miktarlar tespit etmeye 
yetkilidir. 

MADDE 98. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (2) sayılı tablonun; "I/C -
kişilerden resmî dairelere verilen kâğıtlar" bölümünün sonuna aşağıdaki 16 numaralı fıkra 

eklenmiş ve "IV - Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar" bölümünün 6 numaralı fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

16. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci madde
si gereğince noterde düzenlenen şahsî kefaletle ilgili kâğıtlar. 

6. Posta çekleri. 
YEDİNCİ BÖLÜM 

210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu ile ilgili Değişiklikler 
MADDE 99. — 2!0 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa ekli "Değerli Kâğıtlar Tablosu" 

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
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DEĞERLİ KÂĞITLAR TABLOSU 

Değerli kâğıdın cinsi Bedel (TL.) 
1. Noter kâğıtları : 

a) Noter kâğıdı 100 
b) Beyanname 100 
c) Protesto, vekâletname, resen senet 200 

2. Kira sözleşme kâğıtları 200 
3. Pasaportlar 7 500 
4. Yabancılar için ikamet tezkereleri 5000 
5. Askerlik cüzdanları 100 
6. Nüfus cüzdanları 100 
7. Aile cüzdanları 1 000 
8. Bono kâğıtları (emre muharrer senetler) 

(10 adet) 500 
9. Sürücü belgeleri 1 000 

10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 1 000 
11. Motorlu araç trafik belgesi 500 
12. Motorlu araç tescil belgesi 500 
13. İş makinesi tescil belgesi 500 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
1319 Saydı Emlak Vergisi Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 100. — 1319 saydı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (j) fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (u) fıkrası eklenmiştir. 

j) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, 
dalgakıran ve bunların mütemmimleri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve 
yerüstü geçitleri, peron, alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları, 
cer ve malzeme depolan gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel 
Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları, teknik blok, hangar, sis
temlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sistemlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri, 
pist taksirat ve apron sahası ile ısı ve enerji santralları, hidrofor tesisleri, gerek hava liman 
ve meydanlarda ve gerekse uçuş yollan üzerindeki seyrüsefer yardıma (radar, ILS, VOR, DME, 
NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF) ve yukarıda 
belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, antrepolar, müstakil lojman ve 
müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz) 

u) Belediye ve mücavir alan sınırlan dışında bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf 
esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanı
lan binalar hariç olmak üzere, ticarî, sınaî ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muay
yen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.) 

MADDE 101. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bina Vergisinin nispeti binde 5'tir. Meskenlerde bu nispet binde 4 olarak uygulanır. 
MADDE 102. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 8 inci mad

de eklenmiştir. 

Yetki : 
Mükerrer Madde 8. — Türkiye sınırlan içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat 

oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları 
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aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait vergi oranlarım yansına kadar indirmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin bizzat oturmaları şartıyla tek meskene hisse ile sa
hip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanlarda din
lenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE 103. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bina Vergisi ilgili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve 
tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması 
halinde belediye ve mücavir alan sınırlan dışında bulunan binalara ait Bina Vergisini tarha 
yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından belirlenir. 

MADDE 104. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine aşağıdaki 
(g) fıkrası eklenmiştir. 

g) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf 
esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanı
lan arsa ve arazi hariç olmak üzere, ticari, sınaî ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile 
arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.) 

MADDE105. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 16 nci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan ara
zisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 1 000 000 lirası Arazi Vergisinden müstesnadır. 
Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 106. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arsalar için vergi nispeti binde 6'dır. 
MADDE 107. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci ve üçün

cü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Şu kadar ki; mükelleflerin arsalar ve arazi ile ilgili olarak beyan edecekleri değerler, 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre 
takdir komisyonlarınca her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, 
sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (Kıraç, 
taban ve sulak) itibariyle takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan miktardan düşük ola
maz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi dairesince birim değere 
göre hesaplanan miktara yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. Vergi dai
resince hesaplanan miktar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusur cezası uygulanır. 

İkinci fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı 
bölgelerde ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller için yapılacak takdirler hak
kında da tatbik edilir. 

MADDE 108. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 21 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arazi Vergisi ilgili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve 
tahakkuk ettirilir. Şu kadar ki, bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması 
halinde belediye ve mücavir alan sınırlan dışında bulunan araziye ait Arazi Vergisini tarha 
yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından belirlenir. 

MADDE 109. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Köylerde yapılacak beyan : 
Madde 23. — Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina ve arazi ile Emlak 

Vergisinden muaf olmayan bina ve arazi hariç olmak üzere, köylerde bulunan bina ve araziye 
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ilişkin beyanlar sözlü veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapılır. Sözlü veya yazılı olarak 
yapılan beyanlar, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bina ve 
arazi kıymet beyanı defterlerine geçirildikten sonra özel yeri mükellefe imza ettirilir. Beyan 
esnasında köyde bulunmayanların köy muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların 
bu defterlere eklenmesiyle yerinilir. 

Birinci fıkra kapsamına giren yerlerde bulunup; 
a) Ek süre sonuna kadar, beyan edilmeyen, 
b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı haller sebebiyle be

yanı gereken, 
Bina ve arazinin beyanının beyanname ile yapılması mecburîdir. 
İl ve ilçe merkezi olmayan beldelerde, köy muhtarlıklarına ait yetkiler belediye başkan

lıklarınca kullanılır. 
Sözü geçen defter, varsa müsbit evrakla birlikte ek sürenin bitiminden itibaren 15 gün 

içinde muhtarlar tarafından ilgili belediyelere imza karşılığında teslim olunur. 
Bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine yazdırılmak suretiyle beyan edilecek bina ve 

arazi hakkında bu Kanunun 10 ve 20 nci maddelerinin son fıkraları hükümleri uygulanmaz. 
MADDEİ10. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin son fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara 

ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tu
tulurlar. Devralanın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işle
min yapıldığı ayı takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir. 

MADDE 111. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Beyanname verilmemesi halinde yapılacak işlem : 
Madde 32. — Ek süreye rağmen beyanname verilmez ise, vergi bu Kanun hükümleri

ne göre idarece tarh edilir. 
Beyannamesini ek süreye rağmen vermeyen mükellefler adına ağır kusur cezası kesilir. 
MADDE 112. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 36 nci maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulmasına yardım : 
Madde 36. — içişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği esaslar dahi

linde, köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulması sırasında köy muhtarlarına yardımda 
bulunabilir. 

MADDE 113. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 37 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Usul hükümleri: 
Madde 37. — Bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kanuna göre alınacak 

vergiler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade eder. 
Bu Kanunun uygulanmasında, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hariç ol

mak üzere; 
1. Belediye gelir şube müdürü, gelir şube müdürü olmayan yerlerde belediye hesap 

işleri müdürü, hesap işleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci, vergi dairesi müdürü sıfat 
ve yetkisini haizdir. 

2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetki
ler, belediye başkanları tarafından kullanılır. 
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MADDE 114. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 38 inci madde 
eklenmiştir. 

Verginin dağılımı : 
Mükerrer Madde 38. — Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak Vergisinin % 15'i 

il özel idareleri payı, 27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde il özel ida
releri payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 20,'si büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılır. 

İl özel idareleri ve büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılan miktarlar tahsil edildiği 
ayı takip eden ayın son günü akşamına kadar ilgili il özel idareleri ile büyük şehir belediyeleri
ne ödenir. 

MADDE 115. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki ek 1 inci madde 
eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi, resim, harç ve paylara ilişkin yurt 
dışı danışmanlık hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütülür. Bu hizmetlerin yürü
tülmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

MADDE 116. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 14,15 ve 16 ncı 
maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 14. — Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlak Vergisi miktarını ilgili beledi
ye meclislerinin karan ve belediye başkanının teklifi üzerine, mahalleler, köyler veya cadde, 
sokak yahut değer bakımından farklı bölgeler itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere 
1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak üzere indirebilir. 

Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, belediye meclislerinin karan ve belediye 
başkanlarının talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını Türkiye genelinde 1986 yılı 
için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak üzere indirebilir. 

Geçici Madde 15. — 1.1.1986 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi do
ğuran olaylar sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmiş bina ve araziye ait Emlak Vergisinin 
tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı vergi dairelerince 
devam olunur. 1.1.1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş bina ve araziye ait tarh, ta
hakkuk ve tahsil işlemleri ilgili belediyeler tarafından yapılır. 

Geçici Madde 16. — a) 1980 ila 1982 dönemlerine ait olup 1.1.1986 tarihine kadar be
yannamesi verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlanmamış bulunan bina ve arsalar hak-
kında 1983 yılında uygulanan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait 
asgari ölçüde birim değerleri, 

b) 1980 ila 1985 dönemlerine ait olup 1.1.1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş 
olan ve idarece tarh işlemi sonuçlandırılmamış bulunan arazi hakkında 1986 yılında uygula
nacak asgari ölçüde arazi birim değerleri, 

Uygulanır. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Değişiklikler 

MADDE 117. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan 
tarifeler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

I Sayılı Tarife : 
8 Mart 1950 gün ve 5590 sayılı Kanuna göre kurulan odalara kayıtlı bulunanlarla bu 

odalara kaydolmak zorunda olan tüccarlar (Kurumlar dahil) ile gerçek usulde vergilendirilen 
serbest meslek erbabı; 
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(1) (2) 
8 Mart 1950 gün ve 5590 sayılı Kanuna göre kurulan odalara 
kayıtlı bulunanlarla bu odalara kaydolmak zorunda olanlar 
(Kurumlar dahil) Serbest meslek erbabı 

Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) 
Belediye grubu En az En çok En az En çok 

V inci grup 12 000 36 000 9 000 27 000 
IV üncü grup 15 000 45 000 12 000 36 000 
III üncü grup 38 000 54 000 15 000 45 000 
II nci grup 24 000 72 000 18 000 54 000 
I inci grup 36 000 108 000 24 000 72 000 

II Sayılı Tarife : 
I sayıh tarife dışında kalan ticarî kazanç ve serbest meslek erbabı : 

(1) (2) 

17.7.1964 gün ve 507 sayılı Kanuna göre kurulan derneklere Bu tarifenin 1 inci bölü-
kayıtlı bulunanlarla bu derneklere kayıt olmak zorunda olan- mü dışında kalan ticarî 
Iardan gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulanlar kazanç sahipleri ile ser

best meslek erbabı 
Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) 

Belediye grubu En az E n çok En az En çok 
V inci grup 6 000 18 000 2400 7 200 

IV üncü grup 7 500 22 500 3 600 10 800 
III üncü grup 9 000 27 000 4 800 14 400 
11 nci grup 12 000 36 000 7 200 21 600 
I inci grup 18 000 54 000 9600 28 800 

III Sayılı Tarife : 
Motorlu taşıt aracı sahipleri : 

Otobüs, kamyon, çekici ve 
Minibüs, kamyonet ile benzerleri ile 150 ve 150 
150 rüsum tonilatodan rüsum tonilatodan yukarı 

Taksiler (Otomobil, aşağı göl, nehir ve göl ve deniz motorlu 
arazi taşıtı, panel ve deniz motorlu taşıt t a ş ı t l a r ı 
kaptıkaçtı) ları 

Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) Vergi miktarı (TL.) 
Belediye grubu En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok 
V inci grup 2 100 6 300 3 600 10 800 6000 18000 
IV üncü grup 2 700 8 100 4 800 14 400 9000 27 000 
III üncü grup 3 600 10 800 6000 18 000 12 000 36 000 
II nci grup 4 500 13 500 7 200 21 600 15 000 45 000 
I inci grup 5 400 16 200 8 400 25 200 18 000 54 000 

MADDE 118. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun; 
A) 15 inci maddesi ile 21 inci maddesinin III üncü bendinde yer alan en az ve en çok 

vergi miktarları (15 inci maddenin 5 ve 6 nci bendinde yazılı en az vergi miktarları hariç) beş 
katına, 

B) 56 nci maddesi ile 77 nci maddesinde yer alan en az ve en çok harç miktarları on 
katına, 
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C) 60 ıncı maddesi ile 74 üncü maddesinde yer alan en az ve en çok harç miktarları 
beş katma, 

D) 65 ve 84 üncü maddesi ile 2589 sayılı Kanunla eklenen Ek 6 ncı maddesinde yer 
alan en az ve en çok harç miktarları iki katma, 

Çıkarılmıştır. 

MADDE 119. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Konu : 
Madde 29. — Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşlet

mesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil 
ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. 

MADDE 120. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 72 nci maddesine aşağıda
ki fıkra eklenmiştir. 

2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmî ve özel kombinalar bu harçtan muaftır. 
MADDE 121. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 89 uncu maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
Paylatın hesaplanması : 
Madde 89. — a) Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üze

rine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. 
Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden yüzde yirmibeş 
noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile İller Ban
kası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları 
aşamaz. 

özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu.işler için yapılacak bağış ve yar
dımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir. 

Harcamalara katılma paylan bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez. 
Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yansının önceden be

lediyelere ödenmesi gerekir. 
b) Belediyelerin (3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde hizmeti veren belediyele

rin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2'ye (peşin ödemede l/3*e) 
kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların ödenecek miktarım bir
likte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel 
nüfus sayımı sonuçlarını da dikkate almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 122. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 91 inci maddesine aşağıda
ki hüküm eklenmiştir. 

Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek sure içinde ilgililerin harcamalara katılma 
paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tari
hinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir. 

MADDE 123. —"2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 93 üncü maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Harcamalara katılma paylan belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci mad
deye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit 
taksitte, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, 
yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde 
bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkili
dir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için beledi
yeler, belediye meclislerinin karan üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alman tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler. 
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MADDE 124. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96nci maddesine aşağıda
ki (C) fıkrası eklenmiştir. 

C) Bakanlar Kurulu bu Kanunda yer alan maktu vergi ve harçların en az ve en çok 
miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde 
yer alan en az ve en çok hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda 
yazdı hadlerden az ve bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni hadler tespit etmeye 
ve 21 inci maddede yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı ayrı bir katma kadar 
artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

MADDE 125. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ücrete tabi işler : 
Madde 97. — Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve 

ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet ve belediye ve mücavir alan sınır
ları içerisinde yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve sana
yi sulan için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Beledi
yeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir. 

Yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve sanayi sula-
nna ait ücretler İstanbul'da İSKİ, 3030 sayılı Kanunun uygulandığı yerlerde Büyük Şehir Be
lediyeleri tarafından tahsil edilir. 

MADDE 126. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki mükerrer 97 nci 
madde eklenmiştir. 

Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere pay : 
Mükerrer Madde 97. — a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı millî saraylar hariç 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin 
giriş ücretlerinin % 40'ı belediye payı olarak ayrılır. 

Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına 
kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirde Bü
yük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir. 

Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75'i İçişleri Bakanlığınca bildiri
lecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır. 

b) Belediye sınırlan ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 
3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten 5 2 nispetinde 
belediye payı ayrılır. 

Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi şurasında işletme tarafından ilgili beledi
yeye ödenir. 

MADDE 127. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 104 üncü maddesinin bi
rinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Kanunda yer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Aç
ma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için 
belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır. 

ONUNCU BÖLÜM 
3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili Değişiklikler 

MADDE 128. — 3074 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Nispet : 
Madde 4. — Verginin nispeti % 9'dur. 
MADDE 129. — 3074 sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 129. — 3074 sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Verginin dağılımı: 
Madde 6. — Vergi daireleri, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatının % 22'sini Kamu 

Ortaklığı Fonuna, % 48,25'ini T.C. Merkez Bankasında açılacak Akaryakıt Tüketim Fonu 
hesabına, tahsil edildiği ayı takibeden bir ay içinde yatırırlar. 

Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâ
sılatının 6'sına tekabül eden kısmı belediyelerin hizmetlerini görebilmeleri için esasları Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yö
netmelik hükümleri çerçevesinde bu belediyelere, 5'ine tekabül eden kısmı 2380 sayılı Ka
nuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde bulunan İller Bankasındaki "Belediyeler 
Fonu" hesabına, % 22'sine tekabül eden kısmı altyapı tesislerinde kullanılmak üzere Kara
yolları Genel Müdürlüğüne, % 11'ine tekabül eden kısmı altyapı hizmetlerinde kullanılmak 
üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, % 3,50'sine tekabül eden kısmı gençlere ve çocuk
lara hitabeden spor tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne, % 0,75 'ine 
tekabül eden kısmı ise 3040 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca kurulan Türk Sporunu 
Teşvik Fonuna ödenir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
2380 Sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 

Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile İlgili Değişiklikler 
MADDE 130. — 2380 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki % 10,30 

ve % 2,30 nispetleri sırasıyla % 9,25 ve % 1,70, üçüncü fıkrasındaki % 8 nispet % 6, dördün
cü fıkrasındaki % 2 nispet % 3, altıncı fıkrasındaki % 6 nispet % 2, sekizinci fıkrasındaki 

2 nispet % 1,4 olarak ve dokuzuncu fıkrası "Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının 
% 0,25'ine tekabül eden kısmı Belediyelere, % 0,30'una tekabül eden kısmı İl özel İdareleri
ne ait paylardan alınarak teşkil olunacak toplam % 0,55'lik kısmı İçişleri ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı emrinde "Mahallî İdareler Fonu" olarak İller Bankasında açılacak bir hesap
ta toplanır." Onuncu fıkrası da "Bu fonun Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı
nın % 0,15'ine tekabül eden kısmı Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belediyelerin imar uygu
lamalarında, % 0,40'ına (1986 yılında % 0,30'una) tekabül eden kısmı da İçişleri Bakanlığın
ca mahallî idareler için kullanılır." şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 131.—2380 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Geçici Madde 3. — 1 inci madde ile Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerin
den ayrılması öngörülen payların; 1985 yılında % 2'lik, 1986 yılında % 2,30'luk kısmı İller 
Bankasında Belediyeler Fonu olarak ayrılmak üzere Belediyeler için 1985 yılında % 8,15; 1986 
yılında % 8,55 veli özel İdareleri için 1985 yılında 1,15; 1986 yılında % l,20olarak uygulanır. 

"Mahallî İdareler Fonu" Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının 1985 yılında 
% 0,30'u; 1986 yılında (5/9'u belediyelere, 4/9'u il özel idarelerine ait paylardan olmak üze
re) % 0,45'i; 1987 ve müteakip yıllarda % 0,55'i olarak oluşturulur. 

MADDE 132. — 2380 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek I inci, Ek 2 nci ve Ek 3 üncü mad
deler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Mahallî idareler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlar dolayı
sıyla kullanılması gereken beyanname, rehber ve diğer basılı kâğıtlardan, İçişleri Bakanlığının 
eklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca basımı ve dağıtımı yapılacak olanlara ait ba
sım ve dağıtım giderleri ile bu konuda yapılacak her türlü hizmetlere ait giderler. Genel Bütçe 
Vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden İller Bankasına gönderilen paylardan ödenir. 
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iller Bankası, söz konusu giderlerin karşılığını. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapı
lacak bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde T.C. Merkez Bankasında bu bakanlık 
adına açılan hesaba yatırır. 

Ek Madde 2. — Bu Kanun hükümlerine göre Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat topla
mı üzerinden ayrılan payların, her bir gelir saymanlığı yerine merkezden görevlendirilecek bir 
saymanlık tarafından ayrılıp gönderilmesi için gereken düzenlemeleri (Bu Kanunun süre ve 
sorumlulukla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere) yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
yetkilidir. 

Bu hüküm, Genel Bütçeye dahil dairelerce yapılan tahsilattan pay ve fon olarak ayrılıp 
ilgili yerlere ödenmesine dair diğer kanunlar hakkında da uygulanabilir. 

Ek Madde 3. — Bu Kanunun uygulanmasında, bu Kanunda geçen "Genel Bütçe Ver
gi Gelirleri Tahsilat Toplamı" deyimi, söz konusu vergi gelirleri tahsilat toplamından vergi 
iadeleri düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu ile İlgili Değişiklikler 

MADDE 133. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi nispetini bankalar arası mevduat mua
meleleri ile diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte 1'e kadar indir
meye ve yukarıdaki nispeti aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kadrolar 

MADDE 134. — Yarışma ve Yeterlik sınavı sonucu seçilerek 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca geçici sözleşmeli olarak çalıştırılan perso
nelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartlan taşıyanlar; yazılı 
olarak baş vurmak ve idarece de uygun bulunmak şartı ile durumlarına uygun memuriyet kad-
rolarına nakledilebilirler. 

Sözleşmeli olarak çalışılan sürenin tamamı ilk girişteki derece ve kademe tespitinde de
ğerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanunî bekleme süresinde geçmiş sayılır. 

MADDE 135. — 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvelin Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına ait bölümüne aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi ve adedi gösterilen 
25 000 kadro ilave edilmiştir. 

KURUMU : MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 
Kurum Kod : 035 

(I) SAYILI CETVEL 

İhdas Edilen Kadrolar 

Ek Serbest Tutulan 
Unvanı Sınıfı Göstergesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

1. DERECE 
Uzman G.İ.H. 50 50 
2. DERECE 
Uzman G.İ.H. 50 50 
Çözümleyici 14 14 
Programa " 14 14 
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Ek Serbest Tutulan 
Unvanı Sınıfı Göstergesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

Mimar T.H. 1 1 
Mühendis ti 1 1 
3. DERECE 
Uzman G.l .H. 100 100 

Çözümleyici it 9 9 
Programcı it 21 21 
Bilgisayar İşletmeni it 20 20 
Mimar T.H. 1 1 
Mühendis ti 2 2 
4. DERECE 
Uzman G.l .H. 300 300 
Çözümleyici ti 11 11 
Programcı ti 14 14 
Bilgisayar İşletmeni f ı 50 50 
Şef tt 20 20 
Mühendis T.H. 2 2 

5. DERECE 
Çözümleyici G.l.H. 6 6 
Programcı tt 19 19 
Bilgisayar İşletmeni »f 75 75 
Şef it 50 50 
Şoför 1) 5 5 • 
Mimar T.H. 1 1 
Mühendis tt 2 2 
Teknisyen it 2 2 

6. DERECE 
Programcı G.l .H. 16 16 
Bilgisayar İşletmeni ti 41 41 
Şef tt 35 35 
Şoför it 5 5 
Teknisyen T.H. 2 2 

7. DERECE 
Programcı G.l .H. 12 12 
Şef it 30 30 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni ,t 140 140 
Şoför it 5 5 
Teknisyen T.H. 3 3 
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Ek Serbest Tutulan 
Unvanı Sınıfı Göstergesi Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

8. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni G.l .H. 180 180 
Program Yardımcısı »» 36 36 
Şoför 99 5 i 
Teknisyen T.H. 3 3 
9. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni G.l.H. 460 460 
Daktilograf 11 150 150 
Şoför 1 1 10 10 
10. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni G.l .H. 470 470 
Daktilograf »1 150 150 
Şoför 91 17 17 
11. DERECE 
Şoför G.l .H. 30 30 
12. DERECE 
Şoför G.l.H. 30 30 
Hizmetli Y.H. 100 100 
Kaloriferci 99 30 30 

TOPLAM 2 800 2800 

KURUMU 
TEŞKİLATI 

Unvanı 
3. DERECE 
Çözümleyici 
Programa 
Bilgisayar İşletmeni 
4. DERECE 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 
Şef 
5. DERECE 
Çözümleyici 
Programcı 
Bilgisayar İşletmeni 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
TAŞRA 
035 

(1) SAYILI CETVEL 
İhdas Edilen Kadrolar 

Sınıfı 
Ek 

Göstergesi 
Serbest Tutulan 

Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam 

G.İ.H. 10 10 
f » 20 20 
19 20 20 

G.l .H. 10 10 
19 20 20 
19 30 30 
11 150 150 

G.l .H. 15 15 
11 30 30 
1» 50 50 
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Unvanı Sınıfı 
Ek 

Göstergesi 
Serbest 

Kadro Adedi 
Tutulan 

Kadro Adedi Toplam 

Şef G.İ.H. 200 200 
Memur )1 100 100 
Yoklama Memuru t* 550 550 
Tahsildar 11 75 75 

6. DERECE 
Çözümleyici G.İ.H. 15 15 
Programcı 30 30 
Bilgisayar İşletmeni " 50 50 
Şef 400 400 
Memur " 300 300 
Yoklama Memuru 750 750 
İcra Memuru " 100 100 
Tahsildar " 200 200 

7. DERECE 
Şef G.İ.H. 750 750 

Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni » 100 100 
Memur 400 400 

Yoklama Memuru 750 750 

İcra Memuru 50 50 
Veznedar » 40 40 
Tahsildar 100 100 

8. DERECE 

Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni G.İ.H. 150 150 

Memur ) I 200 200 

Yoklama Memuru »» 950 950 

İcra Memuru » » 50 50 

Tahsildar »> 150 150 
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Unvanı Sınıfı 
Ek Serbest 

Göstergesi Kadro Adedi 
Tutulan 

Kadro Adedi Toplam 

9. DERECE 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol işletmeni G.İ.H. 200 200 
Memur >» 750 750 

Yoklama Memuru >> 3 000 3 000 

İcra Memuru »» 150 150 
Veznedar f » 35 35 

Daktilograf »» 200 200 

Şoför »» 300 300 

Hizmetli Y.H. 200 ?00 

Bekçi 99 100 100 

Kaloriferci M 100 100 

10. D E R E C E 
Veri Hazırlama ve 
Kontrol İşletmeni G.İ.H. 200 200 
Memur 1» 1 250 1 250 

Yoklama Memuru 11 4 000 4000 

İcra Memuru 1» 150 150 
Veznedar t» 25 25 

Daktilograf »» 305 305 

Şoför » » 350 350 
Hizmetli Y.H. 300 300 

Bekçi » » 150 150 

Kaloriferci 150 150 

11. DERECE 
Daktilograf G.İ.H. 520 520 
Şoför 400 400 
Hizmetli Y.H, 1 000 1 000 
Bekçi 500 500 
Kaloriferci • » 500 500 
12. DERECE 
Şoför G.İ.H. 550 550 

TOPLAM 22 200 22 200 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Kaldırılan Hükümler 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 136. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 201, 202 ve 206 nci maddeleri hü

kümleri ile 203 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları, 177 nci maddesine 2791 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen fıkra, 344 üncü maddesinin 8 numaralı bendine 2791 sa
yılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen hüküm, mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı 
bendine 2791 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle eklenen Hüküm ve 232, 233 üncü maddeleri
nin son fıkra hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 137. — 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 8 inci maddesi bu Kanunla yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

MADDE 138. — 193 sayılı Kanunun; 
a) 38 inci maddesinin son fıkrası, 
b) 24.12.1980 tarih ve 2361 sayılı Kanunla değişik 22, 32, 33, 34 ve mükerrer 122 nci 

maddeleri, 
c) 31.12.1981 tarih ve 2574 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesi ile 105 inci maddesi, 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 139. — 766 sayılı Tapulama Kanununun 70 ve 72 nci maddeleri ile 492 sayılı 
Harçlar Kanununa ekli 2 sayılı tarifenin 1/5 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 140. — 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı tablonun III ün
cü bölümünün 2 nci fıkrasının (a) bendi ile IV üncü bölümünün 1 inci fıkrasının a, b. c, d, 
e ve f fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 141. — 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 6 nci maddesi ile 30 uncu mad
desinin ikinci, 31 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 142. — 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 45 ilâ 51 inci maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 143. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişen 
15 inci maddesinin 2362 sayılı Kanunla değişik 7 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) 193 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 46 nci mad
desi hükmü uyarınca artırılan miktarlara göre yeni takdirler yapılıncaya kadar, takdir komis
yonlarınca takdir edilen ve halen uygulanmakta olan her bir dereceye ait götürü ticaret ve ser
best meslek kazançlarına, bu kazançların 1/3'ü oranında ilave yapılır. 

b) Bu Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendine ila
ve edilen parantez içi hükümle götürü usulden yararlanmalarına imkân verilen ve bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce mükellefiyetleri gerçek usulde tesis edilenler, 31.12.1985 
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tarihi itibariyle götürü usule tabi olmanın şartlarını taşımaları ve Ocak 1986 ayı içinde bağlı 
bulundukları vergi dairesine yazdı olarak başvurmaları halinde, Gelir Vergisi Kanununun 50 
inci maddesi hükmü dikkate alınmaksızın 1.1.1986 tarihinden itibaren götürü usulde teklif 
olunurlar. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddede yazılı başvuru süresini bir aya kadar uzat
maya yetkilidir. 

c) 1985 takvim yılı kazançlarına ilişkin olarak 1986 takvim yılı içinde kurumlar vergi
si beyannamesi veren kurumların 1985 takvim yılında elde ettikleri ve iştirak kazançları istis
nası kapsamına giren kazançtan üzerinden % 10 gelir vergisi tevkifatı yapılır. 

Bu tevkifat kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde yapılır. 
d) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci maddelerinin bu Kanun ile değişti-

rilen hükümleri, 1985 takvim yılında elde edilen ve münhasıran ücretten ibaret olan gelirler 
hakkında da uygulanır. 

e) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik mükerrer 116 ncı maddesi 
hükmü ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarından dolayı 1985 yılında gerçek usulde vergilendiri
len mükellefler hakkında da uygulanır. 

0 Gelir Vergii Kanununun 24/12/1980 tarih ve 2361 sayılı ve 31/12/1981 tarih ve 2574 
sayılı Kanunlarla değişik 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 1,2, 3 ve 11 numaralı bentlerin
de yazılı olan ve 1985 takvim yılı içinde elde edilen iratlar için, bu Kanunla yürürlükten kaldı
rılan 77 ve mükerrer 122 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — a) 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13 numaralı ben
dinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen ve Emlâk Vergisi beyannamesi verilmesini gerektiren iş
lemlerden, Emlâk Vergisi beyanname verme süresi (ek süre dahil) bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar geçmiş olan ve tapuda gösterilmemiş bulunanların 31/12/1987 tarihine ka
dar tapuda gösterilmesi halinde, ilgili mükellefler hakkında bahis konusu tarifeye bu Kanunla 
eklenen son fıkra hükmü uygulanmaz. 

b) 492 saydı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeye bu Kanunla eklenen VIII - Telsiz 
Harçları bölümünde yazılı olan harçlardan (Yıllık harçlara ait hükümler hariç) 7/10/1983 ta
rihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında kalan süreyle ilgili bulunanların ve bu 
Kanunla harç kapsamına alınan tüm işlem ve belgelere ait yıllık harçların 1/4/1986 tarihine 
kadar ödenmesi halinde ceza uygulanmaz. 

3222 sayılı mülga Telsiz Kanunu hükümleri gereğince ödenen harçlar, bu Kanun hü
kümleri gereğince ödenecek harçlardan mahsup edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1/1/1985 tarihinden sonraki dönemlere ait olmak üzere 2978 
sayılı Kanun uyarınca verilmesi gereken vergi iade beyannamelerinin verilme süresi, bu Kanu
nun yayımlandığı tarihi takip eden 10 uncu günün mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Bu 
süre içinde verilen vergi iade beyannameleri üzerinden hesaplanan vergi iadeleri, vergi dairele
rince bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte adlarına vergi ve ceza 
tarh edilen mükelleflerin vergi borcu aslı 300 000 (dahil) lirayı aşmayanlar, vergi borcu aslını 

25 fazlası ile 31/12/1985 tarihine kadar ödedikleri takdirde haklarında kesilen cezalar ter
kin edilir ve gecikme zammı ile tecil faizi hesaplanmaz. 
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi borcu aslı üçyüzbin lirayı aşmayan mükel* 
teflerden bu vergi borcu ile buna bağlı cezalan ihtilaf konusu yapanlar, ihtilaflanndan vazge
çerek 31/12/1985 tarihine kadar vergi aslını % 25 fazlası ile ödemeleri halinde, bunlar hak
kında da kesilen cezalar terkin olunur ve gecikme zammı alınmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tayin 
ve tespit olunur. 

Yürürlük : 
MADDE 144. — 1. Bu Kanunun Birinci Bölümünün araziye ait, asgarî ölçüde birim 

değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve 
yoklamadan maksat ve yoklama memurlanna ilişkin hükümleri bu Kanunun yayımı tarihin
de, arsalara ait asgarî ölçüde birim değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları 
ile ilgili hükümleri 1/3/1986 tarihinde, 

2. Bu Kanunun Beşinci Bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492 sayılı Kanunun (8) sayılı 
tarifesine eklenen Telsiz Harçlarına ait hükümleri (Yıllık harçlara ait hükümleri hariç) 7/10/1983 
tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

3. Bu Kanunun 107,115» 119, 126, 132, 133, 134, 135 ve Geçici 2,3 ve 4 üncü maddele
ri yayımı tarihinde, 

4. Bu Kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hü
kümleri 1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

5. Bu Kanunun diğer hükümleri 1/1/1986 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
Yürütme : 
MADDE 145. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/12/1985 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1978. 1979, 1S80, 1981 ve 
1982 Mali Yılları Keslnhesap Kanunu 

Kanun No. 3240 Kabul Tarihi Î 5.12.1985 

Giderler 
MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1078, 1979, 

I9ö0t 1981 ve 1662 malî yılları giderleri ilişik (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üze
re; (4 465 220 674) lirası cari, (1955 797 721) lirası yatırım, (481083 732) lirası transfer, 
(15 213 542) lirası da 1978 malî yılında özel kanunlar gereğince kaydedilen ödenek
lerden yapılan harcamalara ait olmak üzere toplam (6 917 315 669) liradır. 

Gelirler 
MADDE 2. — Devler, Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1978, 1979, 

1030, 1081 ve 1982 malî yıllan gelirlerinden yapılan tahsiller ilişik (B) işaretli cet
vellerde gösterildiği üzere; (6 541525 603) lirası normal, (951848 964) lirası da özel 
gelirlere ait olmak üzere toplam (7 493 374 567) liradır 

Gelir - gider dengesi 
MADDE 3. -r l inci maddede yavılf giderler ile 2 nci maddede yazılı gelir

ler arasındaki farkı oluşturan (576 058 89a) lira gelir fazlası olarak gerçekleşmiştir. 
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Gelecek yıllara geçici avans 
MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gerekince, gelecek yıllarda mahsubu yapıl

mak üzere 1978 mali yılı bütçesi (A) işaretli cetvelin ilgili bölümünden toplam 
(42 606 340) liralık avans verilmiştir. 

Ertesi yıla devredilen ödenekler 
MADDE 5. — Yıl içinde harcan mayan, 1980 malî yılından (15 260000) lira, 

1981 malî yılından (25 260 000) lira ve 1982 mali yılından (25 260000) lira olmak 
üzere toplam (65 780 000) liralık ödenekler Muhasebei Umumiye Kanununun 55 inci 
maddesi gereğince ertesi yıla devredilmiştir. 

iptal edilecek ödenek 
MADDE 6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1978, 1979, 

1930, 1981 ve 1982 malı yılları içinde kullanılmayan ve ilişik (A) işaretli cetvellerde 
gösterilen toplam (3 116 265052) liralık ödenek iptal edilmiştir, iptal edilen, 1981 
mali yılı ödeneğinden (466 618179) lira ile 1982 malî yılı ödeneğinden (973 484 799) 
lira akreditif ve taahhüt artıklarına ilişkin olarak ertesi yılda açılacak özel bir 
tertibe ödenek kaydolunacaktır. 

Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı ile Ulaş

tırma Bakanı yürütür. 
10/12/1985 

1978 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genci Müdürlüğü 

A CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 

111 Uçuş emniyetinin sağlanması 
112 Hava alanı ve yer emniyetinin 

sağlanması 
900 Hizmet programlarına dağıtıla

mayan transferler 
730 3010 sayılı Kanun gereğince 

geçen yıllar mahsubatı 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

133 891 629 
208 006 275 

280 470 691 

19 816 022 

15 213 542 

Gider 
Lira 

3010 S. K G. 
verilen avans 

Lira 

106 645 176 
88 479 966 

193 890 181 

19 105 932 

15 213 542 

16 884 875 

25 721 465 

657 398 159 423 334 797 42 60i 340 

iptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

27 246 453 
102 641 434 

60 859 045 

710 090 

191 457 023 
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1978 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

B CETVELİ 
1 
* 1 ad

de
 

B CETVELİ 

Gelirin Çeşidi Tahmin Tahsilat 
o M K S Lira Lira 

"> VEROl DİŞİ GELİRLER 221 360 000 323 326 518 
3 KURUM MALLARİ GELİRLERİ 16 000 000 13 057 965 

2 Taşınmaz mallar geliri 16 000 000 13 057 965 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 10 000 3 301 222 

1 Çeşitli gelirler 10 000 3 301 222 
<> İŞLETME GELİRLERİ VE KARLARI 205 350 000 306 967 331 

2 Çeşitli işletme gelirleri 100 000 000 119 693 163 
5 Konma - konaklama geliri 95 000 000 179 859 524 
(. Handlıng geliri 10 000 000 7 092 463 
8 (U) mesajı gelirleri 350 000 322 181 

3 ÖZBL GELİRLER 376 941 183 167 920 933 
1 Hazine yardımı 376 941 183 167 920 933 

1 t" M A 1. 
VLRGl DIŞI GLLİKlIvk İ21 360 000 323 326 518 
ÖZLL GELİRLER 376 941 183 167 920 933 

C K N K L TOPLAM 5 M MI 183 491 147 4S1 

Prog. 

1979 Yılı Devlet İlava Meydanları Genel müdürlüğü 

A CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
111 Uçuş emniyetinin sağlanması yönetim 

koordinasyon ve planlama 
112 Hava alanı yer emniyetinin sağlanması 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan 

transferler 

GENEL TOPLAM 
1979 Yılı Devlet Hava M e y d a n l a r ı Genel Müdürlüğü 

B) CETVELİ 

G E N E L T O P L A M 
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1 
1 o 
2 

I I : S Gelirin Çeşidi 

VERGİ DIŞI GELİRLER 

Tahmin 
Lira 

300 000 000 

Tah»lat 
Lira 

662 097 785 
3 KURUM MALLARI GELİRLERİ '17 000 000 17 593 167 

2 Taşınmaz mallar gelin 17 000 000 17 593 167 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 650 U00 2 473 824 

l Çeşitli gelirler o50 000 2 473 824 
(» İŞLETME GELİRLERt 282 350 000 f42 030 794 

2 Çeşitli işletme gelirleri 147 000 000 222 180 620 
5 Konma - konaklama geliri 125 000 000 403 724 424 
ft Handlıng geliri 10 000 000 15 791 426 
8 (fi) mesajı gelirleri 350 000 334 324 

3 ÖZEL GELİRLER 553 403 000 
1 Hazine yardımı 553 403 000 

İCMAL 
2 
3 

VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

300 000 000 
553 403 000 

662 097 785 

853 403 000 ««2 097 785 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gerekon ödenek 

LİM 

243 765 750 148 756 227 95 009 523 

321 953 213 
44} 556 044 

174 024 754 
324 923 852 

147 928 459 
118 (.32 192 

29 659 341 28 682 084 977 257 

1 038 »34 34» 676 3»« 917 3«! 547 431 
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1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

1980 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüB C E T V E L I 

YasaMa Bölümü Sayfa : 53 

B C E T V E L I 

•f Gelirin Çeşidi Talimin Tahsilat î 1 U 1 Lira Lira 

2 V E R G I DIŞI G E L I R L E R 610 000 000 1 058 993 22* 
3 K U R U M M A L L A R ı G E L I R L E R I 16 100 000 21 724 057 

2 Taşınmaz mallar geliri 16 100 000 21 724 057 
5 Ç E Ş I T L I G E L I R L E R V E C E Z A L A R 2 500 000 5 470 741 

1 Çeşitli gelirler 2 500 000 5 470 741 

6 I Ş L E T M E G E L I R L E R I 591 400 000 1 031 798 424 
2 Çeşitli işletme gelirleri 235 000 000 663 754 389 
5 Konma - konaklama geliri 315 500 000 348 306 136 
6 Handling geliri 40 500 000 18 039 738 
8 (B) mesajı gelirleri 400 000 1 698 161! 

3 Ö Z E L G E L I R L E R 551 484 000 305 879 864 
Hazine yardımı 551 484 000 305 879 864 

I C M A L 
2 V E R G I D ı Ş ı G E L I R L E R T O P L A M ı 610 000 000 1 058 993 222 

3 Ö Z E L G E L I R L E R T O P L A M ı 551 484 000 305 879 864 

Toplam 1 161 484 000 1 364 873 086 

Geçen yıldan devreden nakit 3.623 994 

Toplam 1 161 484 000 1 368 497 0W 

2291 sayılı Kanunun S inci maddesi gereğince eklenen 
gelir 15 260 000 

Toplam 1 383 757 000 

2291 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince 1981 
yılına devir (—) 15 260 000 

GENEL TOPLAM 1 161 484 000 1.368 497 m 

A CETVELİ 
Ertesi yıla dev- İptal edilmesi 

ödeneğin Çeşidi 
ödenek Oider rolunaa ödenek gereken ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek 

111 
hizmetleri 352 965 436 283 954 932 69 010 504 

111 Uçuş, emniyetinin sağlanması 610 281 393 445 029 228 165 252 165 
112 Hava alanı yer emniyeti 

165 252 165 

sağlanması 814 177 001 594 671 724 219 505 277 
900 Hizmet programlarına dağıtıla

mayan transferler 108 622 592 104 267 408 4 355 184 
990 özel ödeneklere ilişkin hizmet

lerin yürütülmesi 15 260 000 15 260 000 

GENEL TOPLAM 1 901 30* 422 1 427 923 292 15 260 000 45t 123 130 
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1981 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürülüğü 

1981 Yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

•e 
c 
ü 

u •o 
•s 

B CETVELİ 

Gelirin Çeşidi Tahmin Tahsilat 
X Lira Lira 

VERGİ DIŞI GELİRLER 1 344 000 000 1 826 915 139 
3 K U R U M M A L L A R I GELİRLERİ 20 000 000 63 195 543 

1 Takınmaz mallar geliri 20 000 000 63 195 543 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER V E C E Z A L A R 3 000 000 8 492 574 

1 Çeşitli gelirler 3 000 000 8 492 574 
6 İŞLETME GELİRLERİ 1 321 000 000 1 755 227 022 

2 Çeşitli işletme gelirleri 970 000 000 972 604 939 
5 Konma - konaklama gelin 325 0)0 000 693 106 092 
6 Handlıng geliri 25 000 000 88 199 568 
8 (B) mesajı gelirleri 1 000 000 1 316 423 

3 ÖZEL GELİRLER 1 254 363 000 249 538 893 
1 Hazine yardımı 1 254 363 000 249 538 893 
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A CETVELİ 

Ertesi yıla dev- iptal edilmesi 
Ödenek Gider rolunan ödenek gereken ödenek 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 312 878 925 280 928 924 31 950 001 

111 Uçuş ve yer emniyetinin sağ
lanması 2 243 679 977 1 511 545 998 732 133 979 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 247 407 762 216 988 418 30 419 344 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 25 260 000 — 25 260 000 — 

GENEL TOPLAM 2 829 226 664 2 009 463 340 25 260 000 794 503 324 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

1 344 000 000 
1 254 363 000 

1 826 915 119 
249 538 893 

Toplam 
2412 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince eklenen 
gelir 

2 598 363 000 2 076 454 032 

25 260 000 

-Toplam 
2412 sa>ılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 1982 
>ılına devir 

2 101 714 032 

(—) 25 260 000 

Toplam 
Geçen yıldan devreden nakit 

2 S98 363 000 2 076 454 032 
70 507 170 

GENEL TOPLAM 2 598 363 000 2 146 961 202 
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1982 Yılı Devlet Hava Meydanları iştetmesi Genel Müdürlüğü 

A CETVELİ 

Ertesi yıla dev- İptal edilmeli 
Ödenek Gider rolunan ödenek gereken ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira Lira 

1982 Yılı Devlet Hava Meydanları iletmesi Genel Müdürülüğü 
B CETVELİ 

i 
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i I 

B CETVELİ 

jj Getirin Çeşidi — Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

2 VERGİ DIŞI GELİRLER 1 750 000 000 2 670 192 939 
3 KURUM MALLARI GELİRLERİ 25 000 000 61 192 106 

2 Taşınmaz mallar gelin 25 000 000 61 192 106 
5 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 3 000 000 13 011 777 

1 Çeşitli gelirler 3 000 000 13 011 777 
6 İŞLETME GELİRLERİ 1 722 000 000 2 595 989 056 

2 Çeşitli işletme gelirleri 1 321 000 000 1 237 607 717 
5 Konma - konaklama geliri 350 000 000 1 051 267 073 
6 Handl ing geliri 50 000 000 290 767 413 
8 (B) mesajı gelirleri 1 000 000 16 346 853 

3 ÖZEL GELİRLER 1 464 826 296 154 378 110 
1 Hazine yardımı 1 464 826 296 154 378 110 

İ C M A L 
2 VERGİ DIŞI GELİRLER 1 750 000 000 2 670 192 939 
3 ÖZEL GELİRLER 1 464 826 296 154 378 110 

Özel kanunlar gereği elde edilen getir 25 260 000 

Toptan 3 214 826 2M 2 849 831 049 
1050 sayılı M. U. K. 55 inci maddesi gereğince 990'a 
ait 1983 yılına devir * (—) 25 260 000 

GENEL TOPLAM 3 214 826 296 2 824 571 049 

A CETVELİ 

Ertesi yıla dev- İptal edilmesi 
ödenek Gider rolunan ödenek gereken ödenek 

Prof. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 350 890 115 332 770 334 18 119 781 

111 Uçuş ve yer emniyetinin sağ
lanması 3 210 526 064 1 935 397 099 1 275 128 965 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 128 425 289 112 039 890 16 385 399 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmet
lerin yürütülmesi 25 260 000 — 25 260 000 — 

GENEL TOPLAM 3 715 101 468 2 380 207 323 25 260 000 1 309 634 145 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında 2 Kasım 1984 
Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Ek Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. 3241 Kabul Tarihi: 5.12.1985 

MADDE 1. — 28 Mayıs 1969 tarihli Tadil Anlaşması ile 25 Ekim 1974 tarihli 
Ara Anlaşma Metnindeki 30 Nisan 1964 tarihli Türk - Alman Sosyal Güvenlik Söz
leşmesine ek olarak 2 Kasım 1984 tarihinde imzalanan Ek Sözleşmenin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

10/12/1985 
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YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayısı: 85/10113 

Turizmi Geliştirme Fonu'ndan verilecek kredilerin yayımı tarihinden geçerli 
olmak üzere kullanılmasında; 

1 — % 25 faiz uygulanması , 
2 — Verilecek kredi vadelerinin 20 yıldan fazla olmamak üzere, projeye 

rantabilite hesaplar ına dayanılarak verilen T.C. Turizm Bankası A.Ş. kredisinin 
paralelinde tesbiti, 

3 — T.C. Turizm B a n k a s ı n c a verilen krediye ek olarak, toplam yatırım ma
liyetinin % 15'ine kadar kredi tahsisi, 

4 — Dış pazarlama imkânlarının geliştirilmesi amacıyla Fon'dan yapılacak 
harcamanın en çok 1 Milyar TL. olarak tesbili, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'mn 13/11/1985 tarihli ve 1800-43117 sayılı yazısı 
üzerine, 2634 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 20/11/1985 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

T. ÖZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

Z. YAVUZTÜRK 
Millî Savunma Bakanı 

M. EMİROĞLU 
Mil l i Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

A . M YILMAZ 
Devlet Bakanı 

M. T. TİTİZ A, KARAEVLİ 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Y. AKBULUT V. HALEFOĞLU 
İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

I. S. GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

H. H. DOĞAN 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

VI. V. D İ N Ç E R L E R 
Devlet Bakanı 

. M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

A K ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

M. KALEMLİ 
Çatışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

A. M . YILMAZ 
Kültür ve Turizm Bakanı V 

Karar Sayısı 85/10128 

Ekli «Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkındaki Kararın yürürlüğe 
konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 7/11/1985 tarihli ve 127003 
sayılı yazısı üzerine, 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 3 
üncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/12/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

M . T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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K. OKSAY 
Millî Savunma Bakanı V. 

Y. AKBULUT V. HALEFOĞLU 
içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

M. EMİROĞLU 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

I. S. GİRAY 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

I. S. GİRAY 
Tarım Orman ve Köyişlerl Bakanı V. 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

M. M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

Bankalar Kanununun 32 nci Maddesi Gereğince Bankalarca Tesisi Gereken 

Madde 1 — Bankalarca, bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihden sonra 
açılan kredilerden doğan alacaklarından temerrüde düşen kısım için temerrüt ta
rihinden itibaren aşağıda gösterilen sureler sonunda ve karşılarında gösterilen 
oranlarda karşılık ayrılır ve bu karşılıklar, 3 aylık hesap özetleri ve bilançolarında 
gösterilir: 

A - Genel Olarak 
a) 9 uncu ayın sonunda en az % 25 
b) 15 inci ayın sonunda en az % 50 
c) 21 inci ayın sonunda en az % 75 
d) 27 nci ayın sonunda en az % 100'dür. 
B - Tarımsal kredilerde 
Tarımsal kredilerde karşılık oranları: 
a) 12 nci ayın sonunda en az % 5 
b) 24 üncü ayın sonunda en az % 6 
c) 36 nci ayın sonunda en az % 16 
d) 48 inci ayın sonunda en az % 26'dır. 
Müteakip yıllarda karşılık oranlan, % 100'e ulaşıncaya kadar, her yıl en az 

10'ar puan artırılır. 
C - Teminatlı Kredilerde 
Teminatlı kredilerde bu oranların yarısı uygulanır. 
Madde 2 — Bu Kararnamenin uygulanmasında alacağın teminatlı sayılabil-

mesi için karşılığında; banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, gemi ipoteği, 
ticari işletme rehni, menkul rehni, borsada kote hisse senedi ve tahvil rehni, gelir 
ortaklığı senedi rehni, kamu kuruluşlarından ve bankalardan olan doğmuş alacak
ların rehni, temliki veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca belirlenecek sair 
teminatın bulunması gereklidir. Şu kadar ki; gayrimenkul ipoteği, gemi ipoteği ve 
ticari işletme rehninde ipotek veya rehnin limiti, derecesi ve ekspertiz değerinin; 
menkul rehninde ekspertiz değerinin, hisse senedi ve tahvil rehninde borsada be
lirlenen değerinin banka alacağını karşılayan miktarına itibar edilir. 

Ancak, yukarıda belirtilen şekilde ayrılan karşılıkların toplamı bankalarca 
fiilen kullandırılan nakdi ve gayrinakdi krediler ile tahsili gecikmiş alacaklar top
lamının yüzde ikisinden az ise, aradaki fark yıl sonunda serbest karşılık olarak 
ayrılır. Tarımsal kredilerde bu oran, binde bir'dir. Serbest karşılıklar bilançonun 
pasifinde gösterilir. 

Madde 3 — Bu kararnamenin uygulanmasında temerrüt hali, cari hesaplar
da hesabın kat edilmesiyle, diğer alacaklarda ise, alacağın tahsili gereken tarihte 
ödenmemesiyle teşekkül eder. 

Tahakkuk ettirilmeyen faizler ve temerrüt faizleri için karşılık ayrılmaz. 
Temerrüt faizleri ancak tahsil edildiği tarihte kâr - zarar hesabına intikal ettirilir. 

Madde 4 — Bu kararname uyarınca ayrılacak karşılıkların tamamı, banka
larca gider yazılır. Teminatlı alacaklar dışındaki alacaklar için gider yazılan meb
lağlar, Kurumlar Vergisi yönünden de gider sayılır. 

Karşılıklar Hakkında Karar 
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Madde 5 — ilgili Kanun, kararname ve tebliğlerle teşkil edilmiş fonlardan 
yetkili mercilerin talimatı ile tahsis olunan ve riski aracı bankalara ait bulunma
yan krediler ile tarımsal destekleme kredilerinde bu kararname hükümleri uygu
lanmaz. 

Geçici Madde 1 — Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kre
dilerden doğan temerrüde düşmüş alacaklar için aşağıda gösterilen süre ve oran
larda karşılık ayrılır; 

a) 18 inci ayın sonunda en az % 5 
b) 24 üncü ayın sonunda en az % 8 
c) 30 uncu ayın sonunda en az % 12 
d) 36 ncı ayın sonunda en az %16 
e) 42 nci ayın sonunda on az % 25 
f) 48 inci ayın sonunda en az % 35 
g) 54 üncü ayın sonunda en az % 50 
h) 60 ncı ayın sonunda en az % 65 
ı) 66 ncı ayın sonunda en az % 80 
i) 72 nci ayın sonunda en az % 100 
Teminatlı krediler ile tarımsal kredilerde bu oranların yarısı uygulanır. Ta

rımsal kredilerde müteakip yıllar için karşılık oranlan, % 100 oranına ulaşıncaya 
kadar her yıl en az 25 puan artırılır. 

Geçici Madde 2 — 83/7242 Sayılı Kararname ile tasfiye için Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına intikal eden alacaklar için bu kararname hükümleri uy
gulanmaz. 

Geçici Madde 3 — 2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki % 2 serbest karşılık 
oranı-, 

a) 1986 yılında % 1.00, 
b) 1987 yılında % 1.25, 
c) 1988 yılında % 1.50, 
d) 1989 yılmda % 1.75, 

olarak uygulanır. 
Madde 6 — Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 7 — Bu karan Bakanlar Kurulu yürütür. 

Karar Sayısı: 85/10129 

«Özel Finans Kurumlarının kurulması ve faaliyetleri hakkındaki 16/12/1983 
tarihli ve 83/7506 sayılı Kararnamenin eki Karara ek Kararın yürürlüğe konulması; 
Deviet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 15/11/1985 tarihli ve 130865 sayılı ya
zısı üzerine, 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Kanun'un 96 ncı maddesine göre, Ba
kanlar Kurulu'nca 5/12/1985 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

T. ÖZAL 
Başbakan 

I. K. ERDEM 
Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 

K. OKSAY 
Devlet Bakanı 

A. M. YILMAZ 
Devlet Bakanı 

M. V. DİNÇERLER 
Devlet Bakanı 

A. TENEKECİ 
Devlet Bakanı 

M. T. TİTİZ 
Devlet Bakanı 

A. KARAEVLİ 
Devlet Bakanı 

M. N. ELDEM 
Adalet Bakanı 

K. OKSAY 
Milli Savunma Bakanı V. içişleri Bakanı 

Y. AKBULUT V. HALEFOĞLU 
Dışişleri Bakanı 

A. K. ALPTEMOÇİN 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 



Sayfa: 60 RESMÎ GAZETE 11 Aralık 1985 — Sayı 18955 

M. EMİROĞLU 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

I. S. GİRAY 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. AYDIN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

V. ATASOY 
Ulaştırma Bakanı 

I. S. GİRAY 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V. 

M. KALEMLİ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

H. C. ARAL 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

S. N. TÜREL 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

M. M. TAŞÇIOĞLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 

5/12/1985 tarihli ve 85/10129 sayılı Kararname ekidir. 
1 — 16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı «Özel Finans Kurumları» hakkındaki 

Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 5, 6 ve 15'inci maddelerinin sonuna aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

Madde 5 — . . . 
«Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, kurum genel kurullarında bir temsilci 

bulundurur. Temsilci, genel kurul tutanağını imzalar.» 
Madde 6 — . . . 
«Kurum, Türk Ticaret Kanunu ile diğer mevzuatın çek ile ilgili hükümlerine 

tabidir.» 
Madde 15 — . . . 
«1 — Kurumların ilan ve reklamlarının, çeşit, şekil, nitelik ve miktar itiba

riyle esas ve şartlarını bankalar uygulamasına benzer şekilde tesbit etmek,» 
2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
3 — Bu Kararı Başbakanlık yürütür. 

10 Aralık 1985 tarih ve 18954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5/12/1985 
tarihli ve 85/10112 sayılı Kararnamenin eki Karar 

1 — Bankanın başlangıç sermayesi 6.800.000.000.— TL. olup bunun % 49'na 
tekabül eden 3.332.000.000,— Türk Lirası'ndan 3.302.000.000.— TL. American Express 
Bank Ltd.'e; bakiyesi diğer yabancı ortaklara aittir. Banka sermayesi 30 milyon 
ABD Doları karşılığı Türk Lirası'na kadar artırılabilir. 

2 — Yabancı ortakların sermaye payları, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunu ile 8/911 ve 7/18015 sayılı Balkanlar Kurulu Kararlarına tabi ve 
1.666.000.000.— TL nakderi, 1.132.999.152.— TL Garantisiz Ticari Borçlardan ve 
533.000.848.— TL. da Dövize Çevrilebilir Türk Lirası Mevduat Hesaplarından olmak 
üzere American Express Bank Ltd. İstanbul Şubesi'ne tahsisli sermayeden ödene
cektir. 

3 — Koç Amerikan Bank Anonim Şirketinin kurulup bankacılık işlemlerine 
ve mevduat kabulüne ait iznin alınmasını takiben American Express Bank Limited 
İstanbul Şubesi Bilançosunda yer alan aktif ve pasif değerler ve açılan kredilerle 
mevduat hesapları taraflar arasında mutabık kalınacak hüküm ve şartlarla Koç 
Amerikan Bank Anonim Şirketine devredilecektir. 

Devlet Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 85/32082 
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 600 ek göstergeli; Şanlıurfa Müf

tülüğüne, Çorlu İlçe Müftüsü M. Hakkı ÖZER'in, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

Atama Kararları 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ,: 4 
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nununun 199 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 68 inci maddesinin 
(B) bendi ile 76. maddesi uyarınca naklen tayini uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Devlet Bakanı yürütür. 
9 Aralık 1985 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL K. OKSAY 
Başbakan Devlet Bakanı 

Dışişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 85/32084 
1. Dışişleri Bakanlığında münhal bulunan birinci derece kadrolu + 750 ek 

göstergeli Birinci Hukuk Müşavirliğine, Hukuk Müşaviri Mehmet GÜNEY'in 2451 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 
9 Aralık 1985 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANİ 

T. ÖZAL V. HALEFOĞLU 
Btufbakan Dışişleri Bakanı 

Maliye ve Gümrük Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 85/32085 
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletme

leri Genel Müdür Yardımcılığına, Komptrolörlük Daire Başkanı Tolga Akgün'ün 
atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68 inci maddesinin (B) 
bendi ile 76 ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 
9 Aralık 1985 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL A. K. ALPTEMOÇİN 
Başbakan Maliye ve Gümrük Bakan 

e 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 85/32089 

1. Açık bulunan Yem Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üye
liğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı İsmet TAN'ın 233 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 6 ncı maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür. 
9 Aralık 1985 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

T. ÖZAL H. B. DOĞAN 
Başbakan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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T. ÖZAL V. HALEFOĞLU 
Başbakan Dışişleri BAKANı 

T. ÖZAL 

T. ÖZAL A. K. ALPTEMOÇİN 
Başbakan Maliye ve Gümrük Bakanı 

T. ÖZAL 

T. ÖZAL 

T. ÖZAL 
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Tebliğler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

(Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı) 
85/118 -121 

1 — 18/3/1982 tarih ve 17637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8/4060 sa
yılı Kararname ile mecburi uygulamaya konulan 12/1/1984 tarih ve 18279 müker
rer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan FKS-83/3-23 sayılı ve 2/4/1985 tarih ve 
18713 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan FKS-85/70-73 sayılı Bakanlığımız tebliğ
leri ile tadil edilen TS 678 «Menteşeler - Genel Amaçlar İçin» standardı ilişik şekil
de değiştirilecek ve Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra üretim 
ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 

2 — Adı gecen Standard kapsamına giren malı üreten ve satanların Stan
dard hükümlerine uymaları gerekmektedir. 

3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018, 132, 2881 ve 3143 sayılı Kanunlara 
göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. 

T S b 7 u / K a s u n l y t J U "HtaiTliSSlJSk-ÜÜHliL l » ; i N " 

S t a n d a r d ı T e k n i k K u r u l u n u z u n 2 b . y . l u ü 5 T a r i h l i o t u r u m u n d a 
A ş a ğ ı d a k i ş e k l i d e T a d i l E d i l m i ş t i r . 

1 . 0 . 2 T a n ı m l a r k ı s m ı n a 0.2.ti o l a r a i c a ş a ğ ı d a k i t a n ı n i l a v e e d i l m i ş t i r . 

U . 2 . S - çafcraa M e n t e ş e 
Çakma m e n t e ş e , k u l l a n ı l d ı ğ ı k a p ı . p e n c e r e v e b e n z e r l e r i n i n d ı ş y ü z e y i n e 
v i d a l a n a r a k d e ğ i l d e , i ç i n e ç a k ı l d ı k t a n s o n r a d e l i k l e r i n e ç a k ı l a n ç i v i v e y a 
t a k ı l a n a ğ a ç v i d a s ı i l e s a b i t l e ş t i r i l e n m e n t e ş e d i r . 

2 . T S 6 7 8 / 7 S a y f a 1 Eski ç i z e l g e 

TS 6 7 8 / 7 S a y f a 1 Y e n i ç i z e l g e 

1 Büyüklük 1 a | b x 

1 1 1 1 
1 1 1 

1 d x 1 
1 1 
1 1 
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1 
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TS 078/7 Sayfa 2 Kski ç i z e l g e 

İBüyüklü'kl a | D± 
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" l ° 2 ° 3 n 1 e* 
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TS 678/7 Sayfa 2 Yeni ç i z e l g e 
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1 Büyüklük 1 a 1 
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TS 678/Kasım 1980
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 

(Fiyat Kalite ve Standardlar paîresi Başkanlığı) 
85/129-132 

1 — Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 4495 «Mekanik 
Temizleme Tozu» standardı, Resmi Gazete'de yayımı tarilhinden itibaren 1 yıl sonra 
üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 

2 — Adı geçen Standard kapsamına giren malı üreten ve satanların Standard 
hükümlerine uymaları gerekmektedir. 

3 — Bu standarda ait hükümler 1705» 3018, 132, 2881 ve 3143 sayılı Kanunlara 
göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. 

UDK bb 1 . İOb . b ı o'i tt ı 1 b TÜKK sTANPAKULAKI X
S  '44^b/lU&a

n 
MEKANİK TEMİZIıEMS TOZU 

0 - KOUU, TANIM, KAFS«M 

O.i - KONU 
bu s t a n u a r d , mekanı* t e m i z l e m e tozlarının, tanımınd, sınırlandırma 
ve Özeliklerine, numune aıına, muayene ve aeneylerı n e p i y a s a y a 
a r z şekline d a i r d i r . 
6.2 - 'i'ANlMLAK 

ü . 2 .1 - MeKanık Temizleme Tozları 
MeKanık t e m i z l e m e tozları, Doyanmış yüzeyler i l e cam, p o r s e l e n , 
f a y a n s , y e r K a r o s u , mermer g i b i yüzeylerin ve mutrak eşyalarının 
temizliğinde kullanılan aşındırıcı madae, katkı maddaeierı ve 
s e n t e t i k yüzey a k t i f m a d d e l e r ıçeren t o z K a r ı ş ı m l a r d ı r . 

U.2.2 - Aktıve E d i c i Katkı H a d d e l e r i 
Aktıve e d i c i katkı m a d d e l e r i , mekanik t e m i z l e m e t o z u n u n , t e m i z l e m e 
gücünü artıran v e / v e y a yıkama suyunun sertliğini g i d e r e n k i m y a s a l 
m a d d e l e r d i r , b u n l a r g e n e l d e çeşitli f o s r a t , Karoonat, s i l i k a t -
bileşikleri, b o r a k s ve p e r b o r a t tuzları, a k t i f k l o r v e r e n çeşitli 
bileşikler i l e e n z i m l e r d i r . 

Ü.3 - KAPSAM 
jiu S t a n d a r d g e n e l t e m i z l i k işlerinde kullanılan s e n t e t i k yüzey 
a k t i f madde içeren mekanik t e m i z l e m e tozlarını k a p s a r . 

1 - b l U l f LANDIKM* VL OZtLİKLLK 

1.1 - falNlt'iiANüIKHA 

1.1.1 - Sınıflar 
Mekanik t e m i z l e m e tozları b i r sınıftır. 
1.2 - ÖZELİKLE k 

1.2.1 *• Görünüş 
Mekanik t e m i z l e m e tozları ı t o z h a l i n d e , k o l a y akıcı ve homojen 
olmalı, ırı t a n e c i k l e r ve to p a k 1 a r , gözle görülebilen yabancı 
ma d d e l e r içermemeli, f e n a k o k u l u olmamalıdır, beyaz ya da r e n k l i 
ve par r ümlendır ılınış o l a b i l i r . 

1.2.2 - f i z i k s e l ve KıuyuSdi U z e U u l c r 
Mekanik t e m i z l e m e tozlarının f i z i k r , e l ve K i m y a s a l Özelikleri 
çizelge-i*ue v e r i l e n değerlere uy<jun olmalıdır. 
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çiZbbGE-l t'izıKsel ve K i m y a s a l Özelikler 

T o p l a m yüzey aktı t* madde, en a z % k ü t l e c e 1 2 , u 1 

Nem ve uçucu madde, lüb°c ,ae, en çok * kütlece I 3, Û | 

Suda çözünmeyen madde, % kütlece | 7ü-

ph deyeıı ı2U °C) , en çok (*-el * 1 ık çözeltide) | 11 

A k t i f k l o r miktarı, en az * kütlece- 1* 1 u, 3 1 

1) K l o r l u mekanık t e m i z l e m e t o z u o l a r a k p i y a s a y a a u 1 
e d i l e l i ve üretim yerınaen alınan nuınunelerac 1 

buda çöz ünmeyen m a d d e l e r i n t a n e büyüklüğü Çızelge-2'de v e r i l e n 
değerlere uygun olmalıaır. 
çî'ZbLGb-2 buaa çözünmeyen M a d d e l e r i n Tane büyüklüğü 

I b i e k Göz .iÇiklıgı, jAin { S11 ıs 1 bolomıt F e l d s p a t v b . İ 
İ 2 b U b i e k ü s t ü * e n ç o k i Ü , 2 i 1 i 
| 4 b b l e k üstü * en a z | 2 u t 2Ü 
l . j - OüLLİK, MUAYENb Vb DbNbYbER 
bu s t a n d a r d u a öngörülen Özelikler i l e bunların muayene 
nıadue numaraları Çızelye-3'de verilmiştir. 
V Î ^ L : L O L - - > Uzelık, Muayene ve b e n e y l e r 

ve deney 

ı Oieiılaer İ Uciüue No 1 I h u a . v e ben .NdOae N o 
- ± 1 ! 2.2 . 1 

JNe . ı ve Uçucu Aj. dut. i 1.2 } 1 
* I 1 2 . J . 1 

Jbua ı çözünmeyen .'iadueler • 2 | | 2.3 . 2 
|pu ^egbrı I ı . ^ . 2 | | 2 . J . 3 
[Aktır K l o r u u i d n i 1.2 . 2 | | 2.3 . 4 
1 ı'oplam ¥üzt*y Aktır t-ıauue 1 1.2 • 2 | i 2 . J . b 
|b u d a Çözünmeyen H a d u e 1e r Tane I 1 . z . 2 | | 2.3 . b 

I 

UUHUNL ALîit\ ı MUAYENE Vb DbNbYLEK 

2.1 - NUMUNE ALı-ıA 

2.1.1 - G e n e l Lsasıar 
- fJu:nuneier b a v a akımından, t o z «/e i s t e n .< o runmuş y e r l e r d o ' 

alınmalıdır. w umun e a i ma a l c a t e m i z ve k u r u olmalıdır. 
- Nun un e l e r i n , nuniure a l m a a l e t l e r i n i n ve n u mu nc a 1 1 1 m a 4 üzere 

ay c ı L ıı ̂  Kapların dış e t k e n l e r i l e k ı r L >Î nmo uu; > ı için Önlemler 
alınmalluır. 

- Numune1or uy&un büyüklüktekı t e m i z , k u r u ve nâva sızdırmaz 
k a p l a r a v e y a ceua gişelere Konulmalıdır 

- Numune alınacak k a p l a r numune ı^e tamamen d o l a c a k büyüklükte 
olmalıuır. 

- I ç e r ı & m e numune k o n u l a n k a p , k a p a y i i l e h a v a sız aı r mayaca k 
şekilde bikıca kapatılmalı ve üzerine» n umu ne alma ı ^ i e m 1 1 1 , 
ılyılı b i l g i l e r i , numune a l m a t a r i h i n i ve ürün üretim yılını 
b e l i r t e n oır e t i k e t bay lanmalı v e y a yapıştırıİmalıdır. 

- U u m u n e l e r , s e r i n ve k u r u y e r l e r u e saklanmalıdır. 

2.1.2 - Numune b a y i s i 
b i r d e f a d a muayeneye s u n u l a n m e k a n i k t e m i z i e m e tozları i J i r p a r t i 
sayı*ır . 
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Numuneler, purtıyx oluşturan mekanik, t e m i z l e m e t o i l a r u u n 
miktarına göre Çızelge-4'oe karşılarında gösterilen sayıda ve 
aşağıda b e l i r t i l e n şekilde ayrılır. 

2.1.2.1 - 5 Kg'dan Küçük B i r i m AıtiûaJajlı M e k a n i k Veıuizleıae Tozu 
N u m u n e l e r i n i n Ayrıiması 

2.1.2.1.1 - Numune Alınacak Büyük IDışj Aıubaıajların Ayrılması 
Muayeneye s u n u l a n m e k a n i k t e m i z l e m e tozlarını içeren bÜyuk a m b a i a j 
sayısı p a r t i büyüklüğü (N) k a b u l e d i l e r e k , Çıaelge-4'de karşılık 
g e l e n i n ) sayıda büyük ambal u 3 , t o p l a m ambala 3 l a r d a n s i s t e m a t i k 
(NüT-1) o l a r a k ayrılır. 

û 

2 .1 . 2 . J. . 2 - Büyük Ambaıa 3 l a r cıan , Küçük Ambal a 3ların Ayrıl ma & 1 
Muayeneye s u n u l a n b i r 1 0 amb a l a 3ların sayısı p a r t i uüy 1 üy ü ( W ) 
k a b u l e d i l e r e k , Çıze1ge-4'de* karşılık g e l e n sayıda (n; numune, 
yukarıua numune alınmak üzere ayrılan ambala3ların n e r ü;rırıoer. ve 
çeşitli y e r l e r i n d e n o l mak üzere eşit inıktarlarda a l ı n ı r . A y r ı l a n 
Ü U a n o a l u ] l a r d a n muayene ve a e n e y l e r e y e t e c e k numune , 11 e 1 u ı n n u e r . 
eşit m i k t a r l a r d a alınır. 

N U ' I ' - I martıyı oluşturan aınb a l a 3 l ^ r i ' d e n başlayarak, 1,2,3, ... w 
şeklinde numaralanır. Hernangı b i r d m b a l a ] u a n naşıayarak 
amı>alanlar 1,2,3, ... r şeklinde sayılır. r=W/n b i r tam sûyı 
değil i s e tam sayıya yuvarlatılır, r'ıncı ambala 3, numune 
o l a r a k ayrılır, bayına ve ayırma i ş l e m i 1 ze 1 ye - 4 * e göre 
ayrılması g e r e k e n numune b a y ı s ı n a ( n J erışılınceye K a d a r 
sürdürülür . 

2.1.2.2 - b Kg ve buna büyük B i r ım Aıtibala 3 lı wekanık Tfcinızleıue 
T o z u Numuneleriııın Ayrı İması 

Muayeneye s u n u l a n m e k a n i k t e m i z l e m e tozlarını içeren acıuala] 
sayısı p a r t i büyüklüğü (U) k a b u l e d i l e r e k , Çızelge-4'oe narşıliK 
g e l e n sayıda t n ) amba l a 3 , t o p i a m a mu a l d ^ i a r a a n sı steiuatı K o l a r a k 
ayrılır. 
h u a y e n e ve u e n e y l e r için y e t e r l i numune, yukarıda numune alınmak 
üzere ayrılan aıaba l a 3ların b e r b i r i n d e n ve çeşitli yerierınuen 
olmak Üzere eşit m i k t a r l a r d a alınır. 

Ç İ Z 

P a r t i Büyüklüğü (W) 1 Numune Sayısı (n) 
i b ' e k a d a r 1 2 
l b - 2 5 f 3 
26-y ü 
y ı - ı s u 1 y 

l b l ~ 2 B U ! 13 
2Wİ-buu 1 2(J 
5 U 1 - İ 2 Û U 1 32 

1 2 Ü 1 - 3 2 Ü U 

3 2 U l ' a e n çok 1 BÛ 

2.1.3 - Numunenin H a z ı r l a n m a s ı 
Maacıe 2 . 1 . 2 ' y e göre a y r ı l a n n u m u n e l e r t e m i z ve k u r u b a r Küba konur 
ve i y i c e k a r ı ş t ı r ı l ı r . Bu n u m u n e l e r 0 1 » u ı l d ı g ı n c e ç a b u k , ö n c e d e n 
i y i c e u K i z ı e n n ı ş ve k u r u t u l m u ş Kap v e y a cam ş i ş e l e r e büü y ' a a n az 
o l n a y a c a k ş e k i l d e ayrı ayrı a k t a r ı l n , kap v e y a g i ş e l e r lıavo 
si2üirmaywCı»K ş e k i l d e k a p a t ı l ı r . 
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2.2 - MUAYuNLLhK 

2.2.1 - D u y u s a l ve Antoald j Mua y ene s ı 
we<aniK t e m i z l e m e tozları b a K i l a r a * , k o k l a n a r a k , Madde 1.2.ı'de 
b e l i r t i l e n özeliklerde o l u p olmadıklarına ve Madae 3'e uygun 
D u l u n u p bulunmadığına bakılır. 

2 . i - L)£- N h Y Lb K 
G e n e l esasları 
- u e n e y l e r d e ve çözeltilerin hazırlanmasınua damı tık s u v e y a buna 

eşdeğer sarlıkta s u kullanılmalıdır. 
- Kullanılan tüm r e a K t ı f l e r a n a l i t i k b a t l ıK t a o l m a l ı d ı r . 
- T a y i n l e r en az I K I numune i l e ve p a r a l e l o l a r a k yapılmalıdır. 
- D e n e y s e l n a t a sınırları içinde b i r b i r i n e uyarlı sonuçlar v e r e n 

ıkı p a r a l e l tayının a r i t m e t i k ortalaması sonuç o l a r a k 
veriimelıuır. 

- Ayarlı çözelti kullanılan h a l l e r d e r>u çözeltiler Tb r; 4 1 J ' 1 e 
oelırteç çözeltileri VS ¿104'e göre H a z ı r l a n m a l ı , ayarlı 
çöz e l t i n i n , bu s t a n d a r d d a b e l ı r t ı l e n u e n rarklı olması n a l ı n d e , 
nesapl«ıuaaa g e r e k l i düzel tine 1 e r y a A J i l ıılulı dır. 

2.3.1 - Nem ve Uçucu Hadde Tayını 

2.3.1.1 - i l k e 
i) umuneae u u l u n a n nem ve uçucu ma aae n ın etüv yardı mı i l e 
K u r u t u l a r a k bulunması dır. 

2.3.1.2 - C i h a z 

2.3.1.2.1 - htüv, 1 ÜS +_ 2°C'dd t u t ulapılen. 

2.3.1.2.2 - Tartım Kabı 

2.3.1.2.3 - uesıkatör, e t k i n b i r k u r u t u c u s u o l a n 

2.3.1.3 - İşlem 
S y numune 0,ül g duyarlılıkla tartılır, darası alınmış k u r u b i r 
tartım K a b ı n a k o n u r ve lüb + 2°C sıcaKlıkta t u t u l a n b i r etüv 
iÇinue k u r u t u l u r . K u r u t u l a n numune oır dosıkatörün içine k o n u r ve 
tartılır. Sürekli o l a r a k b i r e r s a a t l i k ısıtmalarla numune s a i j i t 
b i r tartıma ulaşıncaya k a d a r uığer ı>ır i r a d e y l e % U , l * d e n r a z l a 
a z a l m a göstermeyınceye K a d a r mı işlem tekrarlanır. 

2.3.1.4 - H e s a p l a m a ve sonuçların Gösterilmesi 
Numunedeki nem ve uçucu madde (K) yüzue o l a r a k aşağıua^ı tormüi 
i l e nesapıanır. 

K = x l(Jü 
m ı 

u u r a d a j 
iHjL = Ueney n u m u n e s i n i n kütlesi, g 
u ̂  =U umun e n m deney s o n u c u n d a k i Kütlesi, y 
dı r . 
b u l u n a n s o n u c u n Madae 1.2.2 * ae yöbterılen değerlere uygun o l u p 
olmadığına uaKilır. 

2.3.2 - buda çözünmeyen Hdautlurın T a y ı m 
ben ey '.S SLd'o ( huda çözünmeyen ılauueler Miktarı J göre yapılır*vo 
s o n u c u n i-ıauue 1 . 2 . 2 1 y e uy y u n o i up ulmaüiyiru bakılır. 
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2 . J . 3 - pH D e ğ e n Tayını 
Deney Tb b!8 * e ( p i l Değc-rı) gör e yapı lı t ve bonucun Ma ad e ) . 2 . 2 ' y e 
uygun o l u p olmadığına bakılır. 

2.3.4 - ARtıf K l o r Tayını 

¿.3.4.1 - i l k e 
Numunede b u l u n a n a k t i f k l o r u n u n sodyum tıyosüirat çözeltisi 
tıtrasyonu i l e bulun-ması dır . 

¿.3.4.2 - C i n a z 
G e n e l l a b o r a t u v a r a l e t l e r i 

2.3.4.3 - Reaktırler 

2.3.4.3.1 - P o t a s y u m iyodür 

2.3.4.3.2 - A s e t i k A s i t , b u z l u 

2.3.4.3.3 - Sodyum Tıyosüirat Çözeltisi, 0,1 N ayarlı 

2.3.4.4 - işlem 
İÜ g numune u, U ı g duyarlı lı k l a tartılır. Oda sıcaklığında 10 u nıi 
su i l e çözülür, oeklenı1 ineks i z i n 2 y p o t a s y u m iyodür e k l e n i r ve lü 
ml a s e t i k a s i t i l e as itlendirılır. İyice karıştırıldıktan s o n r a b 
aakıka süre i l e karanlıkta b e k l e t i l i r . Daha s o n r a belirteç o l a r a k 
nişasta k u l l a n a r a k sodyum tıyosülfat çözeltisi i l e t i t r e e d i l i r . 
2 . 3 . 4 . b' - H e s a p l a m a ve Sonuçların gösterilmesi 
Numunedeki aktıt k l o r (K) , yüzde o l a r a k aşağıdaki formül i l e 
hesaplanır. 

V x N x 3 , s b 
K = 

m 
buradaı 
V = vıtra&yonda h a r c a n a n sodyum tıyosüirat çözeltisinin hacını, ml 
N = Sodyum tıyosüirat çözeltisinin normaiıcesı, 
n = Deney numune sının kütlesi, y 
oı r . 
b u l u n a n s o n u c u n «aüae 1.2.2'de gösterilen aeğerlere uygun o l u p 
onmadığına bakılır. 

2 . J . J - i'oplam Yüzey Aktır Ha ad e bayını 
Dene\ _'S bıü'e ( T o p l a m Yü*ey Aktır Madae Miktarı) yöre en az i ü u y 
numune i l e yapılır ve s u n u c u n 1-ıadüe 1.2.2 'ye u'yyun o l u p olmadığına 
D a K. 1 1 1 1 . 

2.3.o - Tane büyüklüğü Tayını 

2 . . 3 . b . l - I l k e 
N u m u n e d e k i s u d a çözünmeyen m a d d e l e r i n t a n e büyüklüğünün e l e k 
ar.alızı ııe saptanması dı r . 

2.3.6.2 - Cınaz 

2.3.6.2.1 - 2bü JJL ta ve 4b / A m göz aralıklı e l e k l e r 

2 . 3 . b . 3 - işlem 
bü y nuı-.une tartılarak Dener içine k o n u r ve 2UU ml s u i l a v e 
e d i l i r . Sık s i k karıştırılarak bütün çözülebilen t u z l a r 
çözülünceye k a d a r b u n a r b a n y o s u ııe ısıtılır, ^arışım e i e k üzerine 
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dökülür ve u e h e r ıçınae k a i a n artık çökelti a e s u i l e birkaç k e z 
yıkanarak e l e k üzerine boşaltılır, h l e k üzerinde k a l a n çözünmeyen 
m a a d e l e r a k a n su i l e d i k k a t l i c e yıkanır. Hu işlem, e l e k üzerinde 
k a l a n çöz ün mey en uadd u 1 e r ı n inik t a r ı n*da göz 1 e görülür b i r 
değişiklik olmayınca j a k a d a r sürdürülür. K l e k Dır kap i ç m e k o n u r 
ve 4-b d a k i k a süreyle yıkamaya devam e d i l i r . K l e k ve kalıntı 
luü + 5 ° c * d a 2 s a a t küreyle k u r u t u l u r . Yumuşak oır rırça i l e 
e l e k Üzerinde k a l a n l a r , darası alınmış b i r cam k a b a k o n u r ve 
kütlesi b u l u n u r . 

2.3.6.4 - H e s a p l a m a ve sonuçların GösteriİmeSı 
K l e k üz e r i n d e k a l a n çözünmeyen ma d d e 1 e r , kütlece yüzde o l a r a k ' (K) 
aşağıdaki formülle nesaplanır. 

K = x 10U 
m 

b u r a d a > 
mj.-felek üzerinde k a l a n kalıntının kütlesi, g 
m =üeney n u m u n e s i n i n kütlesi, g 
dır . 

b u l u n a n s o n u c u n Madae 1.2.2'de gösterilen değerlere uygun o l u p 
olmadı y ı na uakılır* 

2.4 ÜtCbKLtNDİRMfc 
Çizelge-3 'e göre alınan n u m u n e l e r üzerinde bu S t a n d a r d kapsamında 
b u l u n a n m u a y e n e l e r ve d e n e y l e r uygulandığında sonuçlarını Madde 
1.2'de b e l i r t i l e n özeliklerin h e r h a n g i b i r i n e uymaması h a l i n d e 
n u m u n e nin alındığı p a r t i s t a n d a r d a aykırı sayılır. 

2.5 - MUAYbNE VE DfcNEY KAPOKU 
H j a y e n e ve ae ney r a p o r u naa en a z aşağıdaki uilgıler u u l unuid lı dı r ı 
- M u a y e n e n i n ve d e n e y i n yapıldığı y e r i n ve laaoratuvarın, u u a y e n e 

»/e üeney,ı yapanın v e / v e y a r a p o r u i m z a l a y a n y e t k i l i l e r i n aaiarı, 
yÖrev ve m e s l e k l e r i , 1 

- muayene ve deney t a r i h i , 
- Numunenin tanıtılması, 
- Muayene ve dene y d e u y g u l a n a n standardların numaraları, 
- Sonuçların gösterilmesi, 
- H uayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek e t k e n l e r i n 

sakıncalarını g i d e r m e k üzere alınan önlemler, 
- U y g u l a n a n muayene ve deney metotlarınaa uelırtılmeyen v e y a 

mecourı görülmeyen, f a k a t muayene ve d e n e y d e y e r alınış o i a n 
işlemler, 

- b t a n u a r d a uygun o l u p olmadığı, 
- u a p o r t a r i h ve numarası. 

3 - PİYASAYA AÜZ 

3.1 - A MU Alı A J 
i i e k an ı k t emi z lume tozları, b k g * a k a d a r o l a n m i k t a r l a r uygun 
kağıt, k a r t o n , m ukavva, p l a s t i k gıoi mekunık t e m i z i e m e tozlarını 
e t k i l e m e y e n ve m e k a n i k teıaızleue tozlarından e t k i l e n m e y e n 
m a d d e l e r d e n yapılmış K a p l a r d a ) b k y ' d a n oüyÜk m i k t a r l a r i s e uy,gun 
kağıt v e y a p l a s t i k (polletıien, £>ol ipropı l e n g i b i j t o r b a l a r a 
k o n u l d u k t a n s o n r a p l a s t i k , p l a s t i k uoKuaia, çitt k a t k r a f t kağıdı 
t o r b a v e y a o l u k l u mukavva t u t u l a r d a p i y a s a y a a r z e d i l i r . M e k a n i k 
t e m i z l e m e tozları açık oıarak satılamaz. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12 
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3 . 2 - l^ARtVLbrtE 
ambalajlar üzerine okunaklı, silinmeyecek v« uozuluayaçan şeıtılae 
açagıaaKi uılgıler yazıİmalıdırı 
- Firmanın tıcarı unvanı veya kısa adı # a d r e s i varsa tesciliı 

•arKası, 
- * ı a l m adı t 

- Iiu standardın işaret ve numarası Cıü 4 4 î#S şeklinde) , 
- riet^agırlığı (en az g veya Kg o l a r a k ) , 
- Kullanma i l e i l g i l i b i l g i l e r ve koruyucu önlemler -

bu b i l g i l e r gerektiğinde yabancı diİde de y a z ı l a D i l i r . 

4 - Ç t f c I V L I HUKU*-ıLEH 

4 - i - i u p ı ı u c ı v e y a b a t ı c ı , u u S L Û h û u r J . uy y u n o l a r a k i m a l 
e u i l ü i ^ ı n ı o e y a n e t t ı g ı n e k a n ı k t e i ı u ı i e ı ı ı e t o z l a r ı i ç i n , 
ı s t e a a i y i n d e , s t a n d a r d a u y g u n l u k b e y a imame ^ ı v e r m e k v e y a y a s t e r u e k 
z u r u n u a u ı r . b u b e y a n n a m e d e s a t ı ş K o n u s u m e k a n i k t e m i z l e m e t o k u n u n s 
- Ha d a e 1 ' a e K i ö z e l i k l e r d e o l d u ğ u n u n . 
- w d a d e j ' a e M m u a y e n e v e d e n e y l e r i n y a p ı l m ı ^ u y g u n s o n u ç 

a l x ı ı ı a ı 5 L u ı u nd uy u n u n , 
D e 11 r 11 i. uıc b 1 g e r e k i r . 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

(Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı) 
I 85/116-119 

1 — Türk Standanüan Enstitüsü tarafından hazırlanan, 23/1/1078 tarih. 
16178 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/14326 sayılı Kararname ile mecburi uy
gulamaya giren, 19/6/1983 tarih, 18082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlaüan 83/6570 
eayılT Kararname, 11/11/1984 tarih, 18572 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayım
lanan F. KL S. 84/12-13 ve F. K, S. 84/20.21 sayılı tebliğlerimiz ile tadil edilen TS 
896 «Yüksek Basınçlı Civa Buharlı Lamba Balastları» standardı ilişik şekilde değiş
tirilecek ve Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra üretim ve sa
tış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 

2 — Adı geçen standarda kapsamına giren malı imal edenler ve satanların 
Standard hükümlerine Aiymaları gerekmektedir. 

3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018, 132, 2881 ve 3143 sayılı Kanun
lara göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. 

TS 890 Şubat 1677 Y L K S E K B^SIN'ÇLI CI\ \ BLH\RL1 L \ M B \ B \LANSTLAR[ 

b t a n d a r d ı AOKIIIK durulumuzun ¿0. İVdb k a r ı n l ı 
l o y l a n t ı s ı n d a a ş a ğ ı d a k i f ü K i L d c . " a d ı l e d i l m i ş t i r , 

c J Kıt*a devre «tKiını 
u a l ı t ı t , *nna o e s l e ı ı e ger ı l ı m ı n n ^ y U ' ı i l e * l l u * u arıt s i m i a D ı r ue aleme y e r i l i m i y l e 
D e a l e n d i y ı n d e ö l ç ü l e n ı c ı s a devre c i ı t ı ı ı ı ^IZQI%}£--1*dt: v e n l e n d e g m ı y e ç m e n ı e l ı d i r . 

o ü c e o ü r e j ^ ı s a Devre A » u n l a ı L 

| rtjrna u ü c u | ı-ıı u jyurv M ^ a u.; ¿02 UKIIU 
I W , I A _ 
I bü ( l , J ü 
| bU | 1, / J 
I l^b | l, k\i 
[ 2 J Ü I 4 , i > U 

1 ktiÜ | 7 , Z U 
1 7uu [ H , Ü , ; 1 l ^ , u 

HUüU I A . V J . ) j l u , b 
l l U ü ü l ı . ü , t | d , d 
fJOUU | l / , o 

| i 4ü ı - A - u . ( / * l ç a ^ oer ıİLH), 
i X,<u, ( Y ü k s e k u e r ı l u n } s e t i n o l l e -
| r ı d ı r » 

Ç I ^ u L i j i . - ^ <JUce o b ı e K ı s a ü e v r e A K u n l a r ı 

1 riıuna V J Ü C U [i-n Büyük r^ısa Devre « k ı m ı l 

i 1 A 
1 bü " 1 
| UÜ 1 
| i^t) 1 J ; JU 
t ^bb 1 
| 4 U U f u , as 
l /Uü i r t . u . > ı . 1 1 , 3-. 
| l ü u u " (A. I J . *r I D , ib 
| İ U U Ü •( ıf. M . H U , 4 U 

| 2 U 0 U 1 l o , d ü 
- A. »J . I H İ Ç J K 

1 * . » J . u ü r ı i ı . n ) s e m b o l l e -
t r ı r i ı r . 

c) M a a ü e v r a Hüimı 
U a l a s t , a.ma ueaieme g o r ı l u a m ı r ı % y 2 ' s ı i l e i i U b ' s ı a r a s ı n d a o ı r b c ı s l e m c 
g e r ı l ı ı r u y i e ü e s l e n d ı Ş ı n d û ö l ç ü l e n a w devre a n i n i l y i z e l y e - ' i ' d e v e r i l e n d e y e n 
y e ç ı u r n e l ı d ı r -

Yürutm."* V f İdare Bolumu Say': VT 
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TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASıNCA 

11 ARALıK 1985 TARIHINDE UYGULANACAK KURLAR: 

BÜLTEN NO: 1985/234. 

DÖVIZ DO VıZ EFEKTIF EFEKTIF 

DÖVIZIN CINSI ALıŞ SATIS ALıŞ SATıŞ 

1 ABD DOLARı 565.95 571.58 565.95 577.27 
1 AVUSTRALYA DOLARı 384.56 388.39 365.33 392.25 
1 AVUSTURYA SILINI 31.67 31.99 31.67 32.30 
i ALMAN MARKı 222.65 224.87 222.65 227.10 
1 BELÇIKA FRANGı 10.97 11.08 10.42 11.19 
i DANIMARKA KRONU 61.54 62.15 61.54} 62.77 
1 FRANSıZ FRANGı 73.05 73.78 73.05 74.51 
1 HOLLANDA FLORINI 197.61 199.58 197.61 201.56 
1 ıSVEC KRONU 73.31 74.04 73.31 74.78 
1 ISVIÇRE FRANGı 266.64 269.29 266.64 271.97 
100 ITALYAN LIRETI 32.80 33.13 31.16 33.46 
100 JAPON YENI 277.79 280.55 263.90 283.35 
1 KANADA DOLARı 404.54 408.57 384.31 412.63 
1 KUVEYT DINARı 1945.79 1965.15 1848.50 1984.71 
1 NORVEÇ KRONU 73.56 74.29 69.88 75.03 
1 STERLIN 815.25 823.36 815.25 831.56 
1 SUUDI ARAB.RIYALI 155.08 156.62 147.33 154.18 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD DOLARı 17.8702 AVUSTURYA SILINI 

2.5418 ALMAN MARKı 

51.5907 BELÇIKA FRANGı 

9.1964 DANIMARKA KRONU 

7.7474 FRANSıZ FRANGı 

2.8639 HOLLANDA FLORINI 

7.7199 ıSVEC KRONU 

2.1225 ISVIÇRE FRANGI 

1725.46 ITALYAN LIRETI 

203.73 JAPON YENI 

1.399 KANADA DOLARı 

7.6937 NORVEÇ KRONU 

3.6494 SUUDI ARABISTAN RIYALI 

i AVUSTRALYA DOLARı .6795 ABD DOLARı 

1 KUVEYT DINARı 3.4381 
1 STERLIN 1.4405 

10 ARALıK 1985 TARIHINDE UYGULANAN 1 GR. 995.0 AYAR ALTıNıN: 
ALıŞ FIYATı:TL 5930.00 
SATıŞ FIYATı:TL 5980.00. 

yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 14 



T.C. 
Resmî Gazete 

Kurulu* Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r 11 Aralık 1985 ÇARŞAMBA Sayı: 18955 

ÎLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı ilânları 
Söke İcra Memurluğundan : 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Tasfiye İşlemleri Ankara 6 Nolu Tasfiye Kurulu tarafından yürütülen Banker 

M. Tevfik Gündemîr'in aşağıda mahiyet ve muhammen bedeli gösterilen gayrimenkul 
açık artırmak suretiyle gayrimenkul üzerindeki intifa hakkının tamamı ile 1/2 his
sesi satılacaktır. 

Gayrimenkulun bulunduğu yer : 
İli: Aydın, İlçesi: Söke köyü, Yenihisar Kasabası, Mevkii : Sulufoatak Mavişehir 

Sitesi 
Gayrimenkulun Tapu Kaydındaki: 

Bilirkişi değeri 
Cinsi Ada Parsel Cilt Sahife Hisse nisbeti Ada TL. 

Yazlık 
Ev 

236 — 2/2944 Mi Arsapayı 39.700 M3 101 Blokta 
4 Kat 8 Nolu yazlık 
Ev 50 M2 Mavişehir 

Sitesi B. arma karkas 
tarzlı 5 er katlı 7 blok 
takriben 1200 konutlu ve 
1975-1976 yıllarında ik
mal edilerek iskan edi
len bi gayrimenkullerden 
101 Blok 4 kat 8 nolu 
mesken olup taşınmazın 
bugünkü alım ve satım 
rayiçlerine göre değeri 
2.500.000 TL. dir. 

Taşınmaz sitenin iyi 
bir yerindedir. Gayri
menkul sayfiye evi ola
rak kullanılmaktadır, 
Denize takriben 100 met
re içeridedir. 
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Satış 10/1/1986 günü saat 11.00 ile 11.3C da arasında Söke icra dairesinde 
yapılacaktır. 

Satış şartları: 
1 — Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ine ulaşılmadığı taktirde, sa

tış 20/1/1986 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. Şayet yukarıda yazıh 
miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul ençok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma ilânında gösterilen müddet sonunda ençok artırana ihale edilecektir. Ancak 
satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 50 
sini bulması şarttır. 

2 — Satışın yapıldığı gün takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, ilk alıcı ile sonra
dan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 uncu günde bir defaya mahsus 
olmak üzere açık artırma yapılarak satış ençok artıran üzerinde bırakılacaktır. An« 
cak satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak 
nakit veya Banka teminat mektubu yahut Devlet Tahvili şeklinde yatırılmadıkça açık 
artırma talepleri kabul edilmiyecektir. 

3 — Satışa katılanların tahmin edilen kıymetin % 10'u oranında nakit veya 
banka teminat mektubu veya Devlet Tahvilini satış saatinden önce memurluğumu
za vermeleri şarttır. Bakanlıklar, Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu Ku
rum ve kuruluşlarından teminat aranmaz, kurulla ilgili bütün işlemler vergi, re
sim ve harçtan muaftır. Tapu harcı vesair vergi mükellefleri ile ayrıca ihale be
deli üzerinden ( % 10 oranında tahsili gereken KDV alıcıya aittir. 

4 — Satış peşin yapılacaktır. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde 
ödenmezse 1c. If. 133 maddesi gereğince ihale fes edilecektir. İki ihale arasındaki 
farktan ve % 30 temerüt faizinden alıcı mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5 — İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu taşınmaz üzerindeki 
haklarını gösteren verakı müsbiteyi İcra İflas Kanunun 126 maddesi gereğince bu 
ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde memurluğumuza ilbraz etmesi zorunludur. 

Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinden yararlan-
dırılmıyacaklardır. 

6 — Satış şartnamesi ilân tarihinden itibaren memurluğumuzda ineelenofod-
leceği gibi masrafı ödendiği taktirde alıcıya bir örneği gösterilecektir. Daha fazla 
bilgi almak isteyenlerin Ankara 6 Nolu Banker Tasfiye Kuruluna başvurmaları 
gerekir. Satışa katılanlar şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayjırlar. 

İlân olunur. 

Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı 10 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
bildirilmiştir, 

(GAYRİMENKUL (APARTMAN) SATIŞ İLANI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yürütülen Banker Feti Ekinci (Finansman Yatırım 

Sanayii) adına kayıtlı bulunan Ankara Merkez İlçesi Sakarya Mahallesi Çıra Sokak 
2751 ada 1. nolu parselde yeralan 30.000.C00,— TL. muhammen bedelli binanın la
mamı 27/12/1985 günü saat U. 00 de Kurulumu/un G.M.K. Bulvarı No: 6 Kat: 4 
Kızılay Ankara adresinde açık artırma usulü satılacaktır. 

Gayrimenkul: Ankara'nın merkez ilçesi, Sakarya mahallesinde Başşehir So
kakla Çıra Sokaklarının kesiştiği köşe başmda inşaatı eskiden kargir olarak inşa 
edilmiş sobalı bodrum, zemin 2 normal katlı tamamı 6 daire 3 dükkanlı apartman
dır. 

I. nci satış gayrimenkulun muhammen değerinin K 75'ini geçmek şartıyla 
en çok artırana yapılır. Teklifler yeterli görülmediği ve alıcı çıkmadığı takdirde 
ihale 7/1/1986 günü aynı yer ve aynı saatte tekrarlanacaktır. 
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Açık artırmaya katılabilmek için açık artırma saatinden önce muhammen 

bedelin 7» ıo 'u tutarında nakit, milli banka teminat mektubu, blokeli çek, devlet 
tahvili şeklindeki teminatı Kurulumuza ibraz etmeleri şarttır. Bakanlıklar vo Kamu 
İktisadi Teşebbüslerin teminat yatırmaları şart değildir. 

Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin % 15'inden 
aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunan olması ve bu teklifin % 15'le 
birlikte peşin olarak yatırılması halinde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunan ara
sında satıştan sonraki 10'ncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma 
yapılacak ve ihale en çok artıranın üzerinde kalacaktır. 

Satış peşin parayla yapılacaktır. Satışın kesinleştiği gün satış bedeli tahsil 
olunacaktır. 

Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren Kurulumuzda görülebilir. 
Tasfiye Kurulu satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
Satışa iştirak etmek isteyenlerle, IIK. 126 maddesinde yer alan ilgililere du

yurulur. 

Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 1 Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
bildirilmiştir. 

GAYRİMENKUL (TARLA) SATIŞ İLANI 
Tasfiyesi Kurulumuzca yapılan banker (Kazım Yıldız)'a ait Ankara Yenima

halle tapusunun 671 parselinde kayıtlı Alacaatlı Köyü Enseçay mevkiinde bulunan 
25041 m 2 tarlanın tamamı 30/12/1985 günü saat 14.30'da G.M.K. Bulvarı No: 6 Kat: 2 
Kızılay-Ankara adresinde açık artırma usulü ile satılacaktır. Gayrimenkulun satış 
değeri 6.260.250,— TL. sidir. 

Gayrimenkulun muhammen değerinin % 75'ni geçmek şartiyle en çok artı
rana yapılır. Teklifler yeterli görülmediği taktirde ikinci satış 0/1/1986 günü aynı 
saat ve aynı yerde yapılacaktır. 

Kurulumuz 2 nci artırmada gayrimenkulu satıp satmamakta serbest olacak
tır. 

Alıcıların açık artırmaya katılabilmeleri için açık artırma saatinden önce 
muhammen bedelin % 10 tutarında nakit, banka teminat mektubu, blokeli çek 
veya Devlet tahvili şeklinde teminat vereceklerdir. Nakit halindeki teminat T. Emlak 
Kredi Bankası Kızılay Şubesinde Kurulumuz adına açılan 429 nolu hesaba depo 
edilecek ve makbuz Kurulumuza ibraz edilecektir. Bakanlıklar vo Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri teminat yatırmak zorunda değillerdir. 

l nci veya 2 nci artırma sonucunda Kurulumuz gayrimenkulun satışma karar 
verdiği taktirde, satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içerisinde satış bedelinin 
% 15'inden aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunan olması halinde, ilk 
alıcı ile sonradan teklifte bulunan arasında satıştan sonraki 10 günde bir defaya 
mahsus olmak üzere en çok artırma yapanın üzerinde kalacaktır. Ancak, satıştan 
sonraki 7 gün içerisinde % 15'den fazla artırma teklifinde bulunabilmeleri için 
teklif ettikleri meblağ tutarındaki nakti T. Emlak Kredi Bankası Kızılay Şubesine 
Kurulumuz adına 429 numaralı hesaba depo edecek veya banka teminat mektubu 
veyahut Devlet tahvilini Kurulumuza tevdi edecektir. 

Satış bedeli peşin tahsil edilecek ve satış bedeline ilave olarak hesaplanacak 
KDV alıcıya ait olacaktır. 

Geniş bilgi ve açık artırma şartnamesi Kurulumuzdan temin edilebilir. 
İlan olunur. 



Sayfa : 74 RESMİ GAZETE 11 Aralık 1985 — Sayı: 18955 

Tasarrufları Koruma Fonu Ankara U) No'lu Banker Tasfiye Kurulu Başkan
lığından : 

AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Bankerlere ait aşağıda yeri, cinsi, 

miktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan menkuller açık artırma suretiyle satı
lacaktır. 

Banker Borsay (Şemsettin ERKÜSEİ'ye ait 
dem Yavuz Sok. No: 7/1 Kızılay - ANKARA adresinde •. 

Birim Fiatı Tutarı 
C i n s i Miktarı TL. TL. 

Vilneks döşemeli kollu koltuk 4 adet 8.000,— 32.000,— 
Vilneks döşemeli kolsuz koltuk 4 adet 6.250,— 26.000,— 
Müdür koltuğu l adet 16.000,— 16.000,— 
Müdür koltuğu (çok yıpranmış) l adet 9.000,— 9.000,— 
Ahşap sekreter masası 1 adet 6.500,— 6.500,— 
Orta boy büro masası 1 adet 20.000,— 20.000,— 
Müdür masası l adet 29.000 — 29.000,— 
Çelik evrak dolabı (üstü camekânlı) l adet 13.500,— 13.500,— 
Ahşap kaplama kütüphane 1 adet 30.000,— 30.000 — 
Büfe (Komidin) 2 adet 13.000,— 26.000,— 
AEG marka pembe renk buzdolabı l adet 25.000,— 25.000 — 
Çelik yemek masası (çok yıpranmış) l adet 2.500,— 2.500 — 
Yeşil renk halıflex yolluk. Tahmini 5 er 
metre kare olmak üzere 2 adet 5.000,— 10.000,— 
Jaluzi perde (yıpranmış) 2 adet 6.500.— 13.000,— 
Klâsik koltuk 2 adet 12.500 — 25.000,— 
1 adet kaplama lambiri, 1 adet paravan 2 parça 15.000,— 15.000,— 

298.500,— 

Kurul deposunda 5 parça, Samur tipi çok 
kullanılmış yolluk. 5 parça 10.000,— 10.000,— 

Banker Haluk KARACAya ait 
Selimiye Cad. Kurtuluş Apt. No: 5 
Y. Ayrancı ANKRA adresinde •. 

Balıkçıoğlu marka, ceryanlı ahşap dolaph, 
gayri faal, çok kullanılmış kıyma makinesi 1 adet 10.500,— 16.500.— 

1 — Satışa konu olan mallar 26/12/1985 tarihinde Kurulumuzun G.M.K. Bul
varı No •. 6/3 deki odasında saat: 10.00 da satılacaktır. Alıcı çıkmadığı veya bilirkişi 
değerinin Cr 75'inde alıcı olmaması halinde ikinci satış 27/12/1985 tarihinde aynı 
yer ve saatte yapılacaktır. 

2 — Satış peşin para ile yapılacaktır. 
3 — Satışa katılmak isteyenler muhammen bedelin % ıo teminatı nakit, Ban

ka teminat mektubu veya Devlet Tahvili olarak satıştan önce Kurulumuza yatırma
ları gerekir. 

4 — Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve diğer Kamu Kurumları sa
tışa teminat aranmaksızın katılabilir. 

5 — 35 sayılı K.H.K. nin 13. maddesi uyarınca tahmini bedeli 50.000,— TL. 
sından fazla menkul satışlarında satışın yapıldığı günü takip edr-n 7 gün içinde satış 
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bedelinin % 15'mdeh aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu tak
dirde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10. günde 
bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üze
rinde bırakılır. 

6 — Kurulumuz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. 
7 — Satış nedeni ile doğacak bütün masraflar (K.D.V. dahil) alıcıya aittir. 
8 — Satış şartnamesi ve daha fazla bilgi Kurulumuzdan temin edilebilir, 
han olunur. 

Saraköy Tapulama Mahkemesinden: 

1984/97 
Sarayköy îlçesi Babadağ Bucağı 2334 parsel nolu taşınmazın tapulama tes-

bitine davacı Sadettin Günaydın tarafından Zekiye Günaydın aleyhine açılan iti
raz davasının açık yargılaması sırasında: 

Davalı, Mehmet kızı 1321 D. lu, Babadağ nüfusuna kayıtlı Zekiye Günaydın' 
ın yapılan tahkikata rağmen adresi tesbit edilemediğinden adına ilân yoluyla teb
ligat yapılmasına karar verilmiş olup; 

Duruşmanın bırakıldığı 21/2/1986 günü saat 9.55'de yukarıda adı geçenin 
Saraköy Tapulama Mahkemesinde yapılacak olan duruşmada tüm delilleri ile bir-
Likte hazır bulunması, mazeret bildirmesi veya kendisini bir vekille temsil ettir
mesi, aksi halde 766 sayılı yasanın 60/3, 62, 63 maddeleri gereğince yokluğunda 
yargılama yapılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

15385 

Kızıltepe Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1982/30 
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına izafeten Mardin Hazine Avu

katı Müeyyet Sevim,tarafından Kızıltepe ilçesi Eroğlu köyü kalkınma Kooperatifi 
Başkanlığı aleyhine acılan Kooperatifin feshi davasının yapılan duruşması sıra
sında : 

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan davalı Kooperatif Başkanlığı gösterilen 
adreste yapılan bütün aramalara rağmen bulunmadığı ve açık adresininde tesbit 
cdilemidiğinden Mahkememizce ilânen tebligat yapılmasına karar verilnv'ş olup 
davalı duruşmanın yapılac-ıtp "M'1/1986 tarihinde bizzat duruşmada bulunması ve
ya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği" taktirde hakkında ilânen gıyap 
karan çıkartılacağı ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacağı 
dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

13380 

Kınkkale 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

1983/379 
Davacı Fehmi Kayabaşı tarafından Davalılar Osman Bekar, Nccstti Karartı 

ve Necati Evren aleyhine açtığı mülkiyet tesbiti davasının duruşmasında •. 
Davalılardan Necati Evren'in i>ütün aramalara rağmen ve zabıt&cada araş

tırma yapılmasına rağmen açık adresi bulunamadığından ilânen tebligat yapılma
sına karar verilmiştir. 

Bu nedenle duruşmanın atılı bulunduğu 29/1/1986 günü saat 10.10'daki du
ruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi Gıyap Kara
rı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 15381 
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Van 21 nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hâ

kimliğinden : 

E. No : 1985/266 
K. No : 1985/195 
Bakaya suçundan sanık Kemal oğlu 1955 D. îu Niğde Merkez Agağıkayabası 

Mah. Nüf. kayıtlı Bitlis İli Hizan İlçe J. Bl. K. lığı emrinde görevli halen terhisli bu
lunan J. Eri Yıldırım Karakuş hakkında 3/6/1985 tarih ve 1985/266-195 Esas ve Ka
rar sayılı gerekçeli hüküm tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edileme* 
diğinden 7201 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi gereğince ilanen tebliğine karar veril
miştir. 

Hukum : 
Sanık J. Eri Yıldırım Karakuş'un 5/3/1975 ile 13/10/1981 tarihleri arasında 

geçerli ve kabul edilebilir bir özürü olmaksızın bakaya suçunu iglediği sabit oldu
ğundan eylemine uyan As. C. K. nunun 63 (1 - A maddesinin üç aydan sonra gelenler 
fıkrası uyarınca Dört ay hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın samimi anlatımı ley-
hine takdiri tahfif sebebi olarak kabul edildiğinden T. C. K. nun 59 ncu maddesi uya
rınca cezasının 1/6 oranında indirilerek uç ay on gün hapis cezasıyla mahkûmiye
tine 647 sayılı Yasanın 4 ncü maddesi uyarınca beher günü 100 TL. sından olmak 
üzere paraya çevrilerek neticeten onbin lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine mik
tar fazlalığı nedeniyle 647 sayılı Yasanın 5 nci maddesi gereğince beher ayı 2.000 TL» 
sından olmak üzere 5 eşit taksitle tahsiline taksidlerden birini zamanında ödenmediği 
takdirde geri kalan miktarla birlikte defatan tahsiline, Temyizi kabil olmak üzere 
karar verildi. 15494 /1-1 

< ı ıı 

Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1984/578 
K. No : 1984/747 
Alkollü vasıta kullanmak suçundan sanık Ahmet ve Rabia'dan olma 1950 do

ğumlu Palu ilçesi Karacabağ Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Adana Ui Reşatbey Mah. 
Ordu Cad. No. 151de oturan Cevdet Yıldırım hakkında Mahkememizin 30/4/1985 
günü ve Esas 1984/578, Karar 1984/747 sayılı Hamiyle 6085 S.K. nun 31-58/C, 5435/2, 
647/4-72. madeleri uyarınca 6.750 TL. hafif para cezacıyla mahkumiyetine sanığın 
gıyabında hüküm verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesin
deki esaslar dairesinde adrresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul 
kaldığından Yasanın 28, 29, 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de 
üânen tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına 
ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir, llânen tebliğ 
oiunur, 15387 

E. No : 1984/715 
K. No : 1984/594 
ölçüler Kanununa muhalefet suçundan sanık İbrahim ve Fusula'dan olma 1948 

doğumlu Ömerli İlçesi Çınaraltı köyü nüfusuna kayıtlı olup, Adana İli Ismetpaşa Mah. 
94ö, Sokak Bila noda oturan İsmail Çelik hakkında Mahkememizin 16/4/1984 günü 
ve Esas 1984/715, Karar 1984/594 sayılı Hamiyle 1782 sayılı ölçüler Kanununun 6621 
sayılı Kanunla değişik 24/C maddesi uyatınca 1.500 TL. hafif para cezasıyle mah
kumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup, sanığın 7201 sayıh Tebligat Ya
sasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve 
meskeni meçÂul kaldığından Yasanın 28, 29, 30. ve 31, maddeleri uyarınca hüküm 
Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, Hânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin ya
pılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar veril
miştir, tlânen tebliğ olunur. 15388 



11 Aralık 1985 — Sayı •. 18955 RESMÎ GAZETE Sayfa: Ti 

Reyhanlı Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

Sahte kimlik taşımak ve temin etmeye yardım etmek suçundan sanık (Ha
lef ve Amşe'den olma 1954 doğumlu Urfa İli Viranşehir Tanyeli köyü nüfusuna 
kayıtlı ve mukim Abbas Gök) mahkememizin 1981/198 esas 1984/240 sayılı kararı 
ile toplam 3000 TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş ve cezanın aynen infazı
na karar verilmiştir. 

Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince Gazete'nln yayın tarihinden itiba
ren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 

15382 

iskenderun 1. icra Memurluğundan; 

1982/1571 
İLANEN TEBLİGAT 

Alacaklı: Kazım Üstündağ vekili Av. Ayhan D. Parlar. 
Borçlu: Leman (Canan) öztürk 
Borç Miktarı: 2.922.000,— TL. ve giderleri 
Yukarda yazılı borcunuzdan dolayı ipotekli bulunan İskenderun İlçesi 2. 

Mıntıkada kain 1403 parsel sayılı gayrimenkuldeki 16/1200 arsa paylı bağımsız bö
lüm dükkan ile 36/1200 arsa paylı 48 ve 49 nolu bağımsız bölümler satışa çıkarılmış 
olup ve adresinize tebligat yapılamamış ve zabıta marifetiylede adresiniz tesbit 
edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup gayrimenkııllea"iniz 20/1/1986 
günü yapılacak birinci arttırmada 9.30 - 9.45. 10.00-10.15 ve 10.30-10.45 arasında 
İskenderun l. İcra Memurluğundan ikinci artırma ise 30/1/1986 günü aynı yer 
ve saatlerde yapılacaktır. 

İşbu gayrimenkul satış ilanı tebligat yerine (kaim olmak üzere ilanen teb
liğ olunur. 15431 

Banaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1985/49 
Davacı Orman idaresi tarafından davalı Muğla - Yatağan İlçesi Beki Köyün

den Süleyman Karatag aleyhine açılan 61.635,— TL. bedelli tazminat davasında ad
resi meçhul bulunan davalıya davetiyenin Resmî Gazeteyle ilanına karar verildiğin
den davalı Süleyman Karatag'm duruşmanın bırakıldığı 25/12/1985 günü saat 9.00 
da Mahkemede hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi, aksi nalda 
HTJMK. nun 213,377. maddeleri gereğince yokluğunda tahkikat ve yargılamaya de
vam olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

15447 /1-1 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
D U Y U R U 

5 Aralık 1985 tarih ve 18949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Afyon Valiliği 
II Daimi Komisyonu Başkanlığının ihale ilânlanndaki 1. madde Mülkiyeti Afyon 
özel idare Müdürlüğüne ait Ömer Kaplıcası 20 ünite Motel ve konaklama tesisi 
ikmal inşaat işi 2490 sayılı ihale Kanununun 51. maddesi gereğince (C müteahhit 
nam hesabına açık eksiltme usulü ile ihaleye konulmuştur. Şeklinde yayımlanması 
gerekirken sehven 2886 sayılı İhale Kanununun 51. maddesi olarak yayımlanmış
tır. 

İlgililere duyurulur. 15121/1-1 
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MKE. Kurumu Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğünden 

HURDA MALZEME SATILACAKTIR 
Aliağa Gemi Sokum Tesislerimizde ve ayrıca Fabrikamız Kara Hurdası Toplama ve De

ğerlendirme Merkezinede bulunan ve aşağıda dökümü yapılan 14 kalem hurda malzeme ka
palı zarfla teklif alınarak satılacaktır. 

Şartnameler Vasıflı Çelik Fabrikası Müdürlüğü Pk. 35 Aliağa/izmir ve Genel Müdür
lük Piyasa Satışları Gurup Bakanlığı Tandoğan/Ankara'dan temin edilebilir. 

Teklifler engeç 24 Aralık 1985 Salı günü saat 14.00'e kadar Aliağa Yeni Foça Yolu 5. 
Km. deki Fabrika Müdürlüğümüze verilecektir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Kurumumuz 2886 saydı Kanuna tabi değildir. 
A — Gemi Sokum Tesis Sahasında satışa sunulan malzemeler. 

Geçici Maun Tesisle-
Takribi Teminat rimizden çekilme 

Malzemenin cinsi Miktar TL. Süresi (işgünü) 

Demir Çelik izoleli bakır kablo hurdası 
85/67 (Gem Sat-67 50 Ton 1.000.000 5 gün 
Cu-Ni Alaşımlı kondanser boru hurdası (% 
70 Cu-% 30 NH 85/77 (Gem Sat-77) 30 Ton 1.600.00 3 gün 
Kondanser boru hurdası (•* 70 Cu-ft 30 Ni) 
85/86 (Gem Sat-86) 40 Ton 2.000.000 5 gün 
Dolu şaft hurdası 85/95 (Gem Sat-95) 25 Ton 400.000 3 gün 
Demir çelik saç hurdası 85/96 (Gem Sat-96) 600 Ton 6.000.000 15 gün 
Kondanser kapak hurdası (krom-nikelli ve 
kurşunlu) 85/97 (Gem Sat-97) 8 Ton 175.000 3 gün 
Demir çelik saç hurdası 85/98 (Gem Sat-98) 500 Ton 5.000.000 13 gün 

8 — Kara Hurdası Tesis Sahasında Satışa sunulan malzemeler, 

Geçici Maun Tesisle-
Takribi Teminat rimizden çekilme 

Malzemenin cinsi Miktar TL. Suresi (İşgünü) 

Lastik hurdası 85/50 (Top Sat-50) 8 Ton 100.000 2 gün 
Plastik izoleli çelik muhafazalı yeraltı kablo 
hurdası 85/59 (Top Sat-58) 20 Ton 600.000 2 gün 
Plastik izoleli bakır kablo hurdası (muhtelif) 
85/63 (Top Sat-63) 20 Ton 630.000 5 gün 
Muhtelif boy ve kalınlıkta saç hurdası 85/67 
(Top Sat-67) 70 Ton 650.000 3 Gün 
Alüminyum hurdası 85/78 (Top Sat-78) 70 Ton 3.500.000 8 gün 
Demir çelik hurdası 85/79 (Top Sat-79) 500 Ton 2.500.000 12 gün 
Dişli hurdası 85/80 85/80 (Top Sat-80) 10 Ton 390.000 2 gün 

15115/2-2 



11 Arahk 1965 — Sayı : 18955 RESMÎ GAZETE Sayfa: ?• 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden : 

LOKOMOTİF ve TREN NAKLETTİRİLECEKTİR 
1 — Kurumumuzca satın alınmış olan şartnamesinde bulunduğu yer adet ve takribi ki

loları yazılı hurda lokomotif ve trenlerin bulundukları yerde 50 x 50 x 50 cm. ebadında kesile
rek M.K.E.nin Kırıkkale'deki iş yerlerine karayolu ile kamyonlarla nakil işi şartnamesi esas
ları dahilinde kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

2 — İhaleye iştirak edecek Firmaların bu işe ait şartnameyi Kurumun Ankara'da İs
tanbul Caddesi No:30*daki Hurda İşletmesi Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak alacakları gibi 
posta ile adreslerine gönderilmesinde isteyebilirler. 

3 — Bu ihale 16/12/1985 Pazartesi günü saat 14.00'de Hurda İşletmesi Müdurlüğu-
Istanbul caddesi No:30-Ulus-Ankara'da yapılacaktır. 

4 — Teklif mektupları en geç bu tarih ve saate kadar Kurumun Hurda İşletmesi Mü-
dürlüğü'ne verilmiş olacaktır. 

5 — Geç gelen teklifler nazarı itibare alınmıyacaktır. 
Kurum 2886 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp, yapma

makta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
15273/2-2 

T.C.Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Ko
misyonu Başkanlığından : 

YÜN BAŞLIK, YÜN ÇORAP VE YÜN ELDİVEN ALINACAKTIR 
1 — 9786 Çift Yün Eldiven, 9666 Çift Yun Çorap ve 8950 Adet Yün Başlık 25/12/1985 

günü saat 14.00'de kapalı zarf yöntemi ile satın alınacaktır. 
2 — Eksiltmesi H.Paşa'daki 1. İşletme Başmüdürlüğü binasında bulunan komisyonu

muzda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5 olup şartnamesi komisyonumuzdan be

delsiz alınabilir. 
4 — Tekliflerin mezkûr gün saat 14.00'e kadar komisyona verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 
5 — TCDD. 2886 Sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve kıs

men yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 
15354 / 2-2 

TEK.S.S.İlgaz Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden : 
KASTAMONU 

1 ADET FORK—LİFT SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessese Müdürlüğümüzce Sıfır Km. 4 ile 7 ton kapasiteli arasında 1 Adet Fork-

Lift kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Bu işe ait geçici teminat 600.000,— TL. dir. (Altıyüzbin TL.) 
3 — İhale ile ilgili şartname dosyası TEK.S.S.İlgaz Elektrik Dağıtım Müessese Müdür

lüğü İnenü Mahallesi Yalçın Caddesi Bulvar Apartmanı No:l Adresinden 10.000,— TL. Be
delle alınabilir. 

4 — Kapalı zarf usulüne göre hazırlanacak teklif mektupları 20/12/1985 günü saat 
14.00'e kadar 3. Maddede yazdı Müessese Müdürlüğümüz muhaberat servisine teslim edüecektir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 
Teklif mektuptan ayın gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 
5 — Müsesese Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir. 

15069 / 2-2 
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Sümerbank Bünyan Yünlü Sayanii Müessesesinden : 
AKRİLİK ELYAF SATIN ALINACAKTIR 

1 — Mikratı: 35500 kilo 
2 — Cinsi: Ekstra beyaz parlak akrilik elyaf 
3 — özellikleri: 3,75 denye 80 mm. boyunda C-65 relaks 
4 — Teklifler 20 gün opsiyonludur, tolerans yoktur. 
5 — ihale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
6 — Teklifler en geç 16/12/1985 günü mesai bitimine kadar Müessesemiz Muhaberat 

servisine verilecektir. 
7 — Teslimat Sümerbank Bursa Merinos Yünlü Sanayii Müessesesidir. 

15070 / 1-1 

Makina ve Kimsa Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
15 TON ANTlMUAN SATINALINACAKTIR 

64. MLZ. 278 No.lu dosyamızla Kurumumuz ihtiyacına binaen 15 ton antimuan 
satınahnacaktır. 

Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Iç Ahm Şube Müdürlüğümüzden, İs
tanbul'da ise inönü Caddesi No: 88 Taksim - İstanbul adresindeki Şube Müdürlüğümüzden 
temin edilebilir. 

ihaleye iştirak edecek firmalar, teklif mektuplarını kapalı zarf içerisinde en geç 23 Ara
lık 1985 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Kurumumuz Genel Müdürlük tç Ahm Şube Mü
dürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 15246 / 1-1 

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından : 
Belediyemiz için bir adet lastik tekerlekli ekskavatör ile bir (1) adet dozer satın alına

caktır. İşin muhammen bedeli 85.000.000,— TL. olup geçici teminatı 2.550.000,— TL. dır. 
ihale 31 Aralık 1985 Sah günü saat 15.00'de belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununa göre kapalı zarfla teklif alma suretiyle yapılacaktır, ihaleyle ilgili şartname
ler 30.000,— TL. bedelle belediyeden temin edilir. Teklif mektuplarının en geç 31 Aralık 1985 
Sah günü saat 14.00'e kadar belediye hesap işlerine verilmiş olması gerekir. Posta da vaki ola
cak gecikmeler ile telgrafla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. İlân olunur. 

Not: İhale için Resmî Gazete'nin 10 Kasım 1985 gün ve 18924 sayısı ile, Dünya Gaze-
tesi'nin 11/11/1985 günlü İstanbul Baskısında yapılan ilânlar şartnamelerde yapılan değişik
lik nedeniyle geçersizdir. 15411 / 1-1 

T. Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 

KALIP ÇELİĞİ İTHÂL EDİLECEKTİR 
1 — Teşekkülümüze bağlı Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Müessesesi ihtiyacı 16.960 Kg. 

Kalıp Çeliği kapalı zarf usulü ile satınahnacaktır. 
2 — Teklif verme son günü 24/1/1986 tarih, saat 17.30 dur. Bu tarih ve saatten sonra 

gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 
3 — Bu konudaki şartnameler Genel Müdürlüğümüz Eskişehir Yolu 7 Km. Ankara'-

daki merkezinde Ticaret Dairesi Başkanlığından veya İstanbul Alım Satım Müessesesi Mü
dürlüğünden (Sahpazan Dursun Han Kat: 4) temin edilebilir. 

4 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yaplamakta ve
ya işi dilediğine vermekte serbesttir. 15413 / 2-1 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 

1 — Gaziosmanpaşa 5502 ada 15 parselde yaptırılacak olan Lojman + Kreş inşaatı işi 
2886 sayılı Yasanın 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işin 1. keşif bedeli 165.000.000,— TL. (Yüzaltmışbeşmilyon) olup geçici temi
natı ise 4.950.000,— TL. dır. 

3 — Eksiltme Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninde 26/12/1985 Perşembe gü
nü saat 15.00'de yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kapalı teklif usulü eksiltme şartnamesinde 
belirtilen hususlar ile; 

a) 1985 yılı Ticaret Odası belgesini (ilân tarihinden sonra tasdikli), 
b) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları en az işin keşif bedeli kadar 

(B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslı veya ilân tarihinden sonra noterlikçe tasdikli sure
ti ile iş bitirme belgesi, 

c) Teknik personel, makina, teçhizat, taahhüt beyannamesini (işin adına ve ilân tari
hinden sonra noterlikçe düzenlenmiş), 

d) Sermaye ve kredi imkanlarını bildirir mali durum bildirisi (ilgili bankalarca işin ilk 
ilân tarihinden sonra düzenlenmiş) ile banka referans mektubunu ibraz suretiyle Fen İşleri Daire 
Başkanlığı Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini zarfa koymaları lazımdır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını 26/12/1985 Perşembe günü saat 14.00'e kadar mak
buz karşılığında Belediye Encümeni kalemine vereceklerdir. 

6 — Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Baş
kanlığı İnşaat ve Etüd Proje Şube Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 

7 — Yeterlik belgesi için son müracaat 19/12/1985 Perşembe günü saat 17.00*ye kadar 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
15361 / 1-1 

Türk Hava Kurumundan : 

100.000 ADET ÖZEL YAZILI, SİLGİLİ KURŞUN K A L E M SATİN ALINACAKTIR 
1 — Örnek vc şartnamesine uygun olarak, 100.000 (Yüzbin) adet, üzerinde M Türk Ha

va Kurumu" yazılı ve silgili kurşun kalem kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Geçici teminatı 90.000,— T L . olup, örnek ve şartnamesi mesai gün ve saatleri içe

risinde Ankara'da THK Genel Merkez Satınalma Komisyon Başkanlığında görülebilir. 
3 — İhalesi 27 Aralık 1985 Cuma günü saat 15.00'de aynı yerde yapılacak olup, teklif 

mektubu, geçici teminat belgesi vc 1985 tasdikli Ticaret veya Sanayi Odası belgesini havi ka
palı /artların ihale günü en geç saat 14.00'c kadar verilmesi gereklidir. 

4 — Kurum 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 15414 / 2-1 

2(XX) ADET SAPLI, KÖRÜKLÜ ÇANTA İMAL ETTİRİLECEKTİR 
1 — örnek ve şartnamesine uygun olarak, 2000 (ikibiıı) adel saplı, körüklü, suni deri

den mamul ç a n t a kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 — Geçici Icıııiııalı 150.000 T L . olup, örnek ve şartnamesi mesai gün ve saatleri içeri

sinde Ankara'da THK Genel Merkez Satmalına Komisyon Başkanlığında görülebilir. 
3 — İhalesi 2 Ocak 1986 Perşcnbc g ü n ü saat 15.00'de ayni yerde yapılacak olup, teklif 

mektubu, geçici teminat belgesi ve 1985 yılı tastikli Ticaret veya Sanayi Odası belgesini havi 
kapalı zarfların ihale günü en geç saat 14.00'e kadar verilmesi gereklidir. 

4 — Kurum 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yap
mamakla veya dilediğine yapmakta serbesttir. 15415 / 2-1 

Sayfa: 81 



Sayfa : 82 RESMİ GAZETE II Aral ık IUHT> Sayı ıH».r>r> 

Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Ela/ığ 8. Bölge 
Müdürlüğünden : 

1 — İhaleye Konulan İşler 
Keşif Bed. 

Lira 
Geçici Te. 

Lira 
İhale Tar. 

Gün ve Saalı 
Başvuru 
son gtlnü 

2.Nolu Asfalt Şantiye Şefliğine bağlı 
işyerinde 40 tonluk alev borulu Tank 
yapımı 2.Gurup Malalya-Adıyaman 
illeri 34.516.800. 1.040.000. 

25/12/1985 
Çarşamba 
Saat: 11.00 

23/12/1985 
Pazartesi 
Saal.17.00 

l.Nolu Asfalt Şantiye Şefliğine bağlı 
işyerlerinde 40 tonluk alev borulu 
Tank yapımı 1.Gurup Elazığ-Bingöl-
Tunceli İlleri 53.805.600. 1.615.000. 

25/12/1985 
Çarşamba 
Saa[:15.30 

23/12/1985 
Pazrtesi 
Saat: 17.00 

2 — Yukarıda yazılı işlerin ihalesi Elâzığ'da Müdürlüğümüz Malzeme Şube Müdürlüğü oda
sında karşılarında, tarih, gün ve saati belirtilen işler, 2886 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı 
teklif usulü ile ve birim Fiyatların her biri için geçerli olmak üzere tümü için indirim vermek suretiy
le yapılacaktır. 

3 — İhale dosyası; her gün çalışma saatleri ̂ ahilİTvV Malzeme Şube Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — İhaleye girebilmek için, isteUflcrîn 4.1 ve 4.2 deki koşulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 
4.1 - Yeterlik belgesi alabilmek için, isteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için tesbit edil

miş olan başvuru son günü saat H.OO'ye kadar birer dilekçe ile Müdürlüğümüze başvurmaları (baş
vurmada, genel evrak kaydı tarihi geçerlidir.) ve dilekçesine " C " gurubundan en az bu işin keşif 
bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını veya Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Baş
kanlığınca onanmış örneğini, ve keşif bedelinin yarısı kadar aynı iş ile ilgili iş bitirme belgesini, 
ihale dosyasındaki örneklere uygun a - Makina ve araçları bildirimini (Kapalı Teklif Usulü ile ihale 
şartnamesinin 5.6.2.b. maddesindeki, bu iş için asgari şart olarak tamamının kendi malt olması 
istenilen makina ve teçhizatla, başka şekillerde temin edilebileceği belirtilen makina ve teçhizattan 
kendi malı olanlarının aidiyetin belgeleyen faturalarla ihale yılında geçerli olan amortisman defter
lerinin noterlikçe onanmış örneklerinin bildirime eklenmesi zorunludur. Bu makinaların halen bu
lunduktan yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecektir.) b - Mali durum bildi-
rimini(ilgili bankalarca sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış ve örneğine uygun alarak 
düzenlenmiş banka mektuptan bildirime eklenecektir. İsteklilerin, kapalı teklif usulü ile ihale şart
namesinin 5.6.2.C maddesine asgari olarak belirtilen miktarda kullanılmamış nakit ve teminat mek
tubu kredisi olması şarttır.) c - Teknik personel bildirimini(Karnesinin devrine muvafakat veren 
karne sahibi ile teknik personelin son üç yıl içinde çalıştıkları yerler hakkındaki bilgiler bildirime 
eklenecektir.) d - Taahhüt durumu bUdirimini (İsteklilerin, müteahhit veya taşaron olarak 1/1/1980 
tarihinden sonra Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirip geçici kabulünü yap
tırdıkları işlerle ihale tarihinden önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca istekliye ihalesi kararlaştırıl
mış veya sözleşmesi yapılmış işlerin geri kalanlarının keşif bedelleri miktarlarının ve ihale tarihleri
nin ayn ayrı bildirimde gösterilmesi gerekmektedir.)d - İşyerlerini görüp tetkik ettiklerine dair işin 
ait olduğu kontrol şefliğinden alınmış tasdikli birbdgeyi, f - İsteklilerin noter tasdikli: gerçek tek 
kişi olmaları halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini (İsteklilerin ortak giri
şim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesini, ortaklarca imza
lanmış ortaklık sözleşmesi vermeleri şarttır. Ortak girişimin ortaklan yukarıda belirtilen belgeleri 
ayn ayn vereceklerdir.) g - Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak ekleyip bu işler için yeterlik 
belgesi almaları 

4.2-Kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesindeki esasları uygun olarak "1985 yuma ait Tica
ret ve/veya Sanayi Odası belgesini, noter tasdikli imza ya da şirket sirkülerini Müdürlüğümüzden 
yeterlik belgesini Kanuna ve usulüne uygun olarak yukarıda her iş için karşısıda gösterilen miktar
da geçici teminatım, isteklilerin ortak girişim olması halinde örneğine uygun ortak girişim beyan
namesi ile ortaklarca imzalanan oraktık sözleşmesini ve imzalı teklif mektuplarını zarfa koymaları, 

5 — İsteklilerin; teklif mektuplarını, ihale saatinden bir saaat önce makbuz karşılığında Ko
misyon Başkanlığına vermeleri gereklidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgililere Duy
udur. 15498 / 1-1 



11 Aralık 1985 — Sayı: 18955 RESMÎ GAZETE Sayfa: S3 

Sınırlı Sorumlu Van Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından : 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kısmi kredi desteği ile kooperatifimizin sorumluluğu al

tında yapılacak olan 380 işyeri ve sosyal tesislerden müteşekkil Küçük Sanayi Sitesi İnşaatı 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı birim Fiyatları ve 8/2574 sayılı kararnameye tabi olmak kay
dıyla müteahhit namı hesabına kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

1 — Ihâle 30/12/1985 Pazartesi günü saat 9.30'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığında 
yapılacaktır. 

2 — Sözkonusu işin 1985 yılı birim fiyatlarına göre birinci keşif bedeli 1.369.076.364,— 
TL. olup, limit içi teminatı 41.072.291,— TL.'sidir. 

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler ihale dosyamnın kooperatifimizin Beşyol Sa-
nmurat Pasajı ikinci katındaki idare binası VAN adresinden 100.000,— TL. makbuz karşılığın
da temin edebilirler. 

4 — İştirakçilerin ihale dosyasında belirtilen şartların yanısıra enaz işin keşif bedeli ka
dar (A) grubu müteahhitlik karnesinnin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin yeterlik belgesi .başvuru; dosyalarını içinde
ki evrakları belirten dizi pusulasım da ihtiva edecek şeklide engeç 23/12/1985 günü saat 17.00'ye 
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İhale komisyonu Başkanlığına firmayı temsile yetkili şahıs
ça imzalı dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 — Yeterlik belgeleri 26/12/1985 gününden itibaren Kooperatif Başkanlığımız tara
fından verilecektir. 

7 — İhaleye katüacak iştirakçileren eksiltme şartnamesinde mevcut açıklamaya göre ha
zırlayacakları teklif mektuplarım 30/12/1985 günü saat 9.00'a kadar Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının A Blok 4. Kat 421 No'lu odasında toplanacak ihale Komisyonu Başkanlığına tes
lim etmiş olması gerekmektedir. 

8 — Kooperatifimiz thâle Kanununa tabi olmadığından Komisyon Yeterlik Belgesi ve
rip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta, ertememekte veya dilediğine vermekte serbesttir. 

9 — Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 
NOT: Yeterlik belgeleri ve Ihâle dosyası ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 
15505 / 2-1 

Elektrik İşleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğünden : 

LALELİ, KILIÇÇI, İSPİR, GÜLLÜBAĞ, AKSU, KARAKALE BARAJ VE HES PROJE
LERİ YAPILABİLİRLİK RAPORLARI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ İHALESİ 

Yukarı Çoruh nehri havzasında bulunan 6 Adet (LALELİ, KILIÇÇI, ÎSPlR, GÜLLÜ
BAĞ, AKSU, KARAKALE) Baraj ve Hidroelektrik Santral Projelerinin Yapılabilirlik Ra
porları Mühendislik Hizmetleri İşi; bu işte ihtisas sahibi Türk Müşavirlik ve Mühendislik Fir
maları arasında, teklif isteme evrakındaki şartlar gereğince ve teklif alma yolu ile ihaleye 
çıkartılmıştır. 

1 — Teklif İsteme Şartnamesi ve Sözleşmeyi içeren Teklif İsteme Evrakı, bu ilân tari
hinden itibaren 7 takvim günü içinde Elektrik işleri Etüt idaresi Genel Müdürlüğü (Proje Dai
resi Başkanlığı) Eskişehir Yolu 9. Km. 06520 Ankara adresine yazılı olarak müracaat edecek 
firmalara verilecektir. 

2 — Teklif verebilme şartlan ve tekliflerin İdareye veriliş tarihi teklif isteme evrakında 
belirtilmiştir. 

3 — İdare, ihaleyi dilediğine yapmakta veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

15504 / 2-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 11 Aralık 1985 — Sayı: 18655 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

OFSET BASKI MAKİNESİ SATINALINACAKTIR 
1 — Ofset baskı makinası ve yan sistemleri olan Camera, Dizgi ve Pozlandırma maki-

naları alınacaktır. 
2 — Bu işe ait idari ve teknik şartname Genel Müdülük Ticaret İşleri Dairesi Başkanlı

ğı (Malzeme satınalma Şb. Müdürlüğünden) bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — Üzerine "Ofset Baskı Makinesi teklifidir" ibaresi yazılı teklif mektubu en geç 

23/12/1985 günü 15.00'e kadar Genel Müdürlük Yazı İşleri Şefliğine verilecektir. 
4 — Postadaki gecikme kabul edilmez. 
5 — Kurumumuz2886 sayıb Kanuna tabi değildir. 15503/ / l - l 

SALAMURA KOYUN DERİSİ SATILACAKTIR 
1 — Kurumumuz Kombinaları stoklarında bulunan yaklaşık 279.692 Adet Salamura 

Koyun Derisi ile ihale tarihine kadar üretilecek olan koyun derileri kapalı zarf usulü ile teklif 
toplamak suretiyle satılacaktır. 

2 — ihale Ankara'da Genel Müdürlükte yapılacaktır. 
3 — Son teklif verme 25/12/1985 günü saat 15.30'a kadardır. 
4 — Talipler anılan gün ve saatte tekliflerin açılmasında hazır bulunabilirler. 
5 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Pazarlama Şube Müdürlüğünden ve 

Kombinalarımızdan bedelsiz olarak alınabilir. 
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 15502 / 1-1 

ARAÇ SATILACAKTIR 
1 — Satışı yapılacak 24 Adet Çekici ile 1 Adet Hanomoğ Münibüs Ankara'da Genel 

Müdürlük Park Sahasındadır. 
2 — Bu işe ait İdari Şartname Genel Müdürlük Malzeme Satınalma Şube Müdürlüğün

den bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — Üzerine "Araç Teklifidir" ibaresi yazılı teklif mektuplarımn 25/12/1985 günü sa

at 14.00'e kadar Genel Müdürlük Yazı İşleri Şefliğine verilmesi veya aynı gün ve saatte ulaşa
cak şekilde postalanması, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

4.— Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 15501 / 1-1 

TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 
30 TAKIM MARKİZ ISITICI RADYATÖR SATIN ALINACAKTIR. 

1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 30 takım Markiz Isıtıcı Radyatör Teknik Şartname, Söz
leşme örneği ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak sa
tın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 25/12/1985 Tarih Çarşamba günü saat 14.15'de Müessesemiz Alım Sa
tım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5'u dur. 
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 temi
natı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği 
gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte 
veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

15496 / 1-1 



11 Ara&k 1985 — Sayı t 18955 RESMÎ GAZETE Sayfa: 85 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XXV. Bölge 
Müdürlüğünden : 

GÖNEN BARAJI VE TESİSLERİ İNŞAATI ÖNSEÇİM İLÂNI 
1 — DSİ. XXV. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içinde, Balıkesir ili Gönen İlçesinin 36 

Km. Güney Batısında Gönen Çayı üzerinde inşa edilecek Gönen Barajı ve Tesisleri İnşaatı 
işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 44. maddesinde tariflenen 
"Belli istekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü" ile ve "Tahmin Edilen Bedeli ve Bunun Hesa
bında Kullanılan Birim Fiyatlarında Aşmamak Üzere Analizsiz Teklif Vermek Suretiyle" iha
leye çıkarılmıştır. 

Bu işin ihalesinde, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "2886 
sayılı Devlet ihale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 28. maddesine göre uygulanacak 
Azami indirim Miktar veya Oranlan ile Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler" tebliği 
uygulanacaktır. 

işin tahmin edilen bedeli 7.400.000.000,— (Yedimilyardörtyüzmilyon) TL. dır. 
2 — iş, genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır. 
a) Derivasyon, dipsavak ve enerji tünelleri ile ilgili olarak, daha önce yapılan imalat

lar dışında kalan kazı ve beton işleri, 
b) Derivasyon, dipsavak ve enerji tünellerinde; 1,20 m. çapında 19 m. boyunda, 3,70 

m. çapında 198 m. boyunda cebri borular olup, sürgülü vana, konik vana, kapak şaftı vardır, 
c) Dolusavak karşıdan alışlı ve kontrollüdür, 8,77x6,90 m. ebadında 6 adet radyal kapak 

mevcuttur, 
d) Santral yarı gömülü tipte olup 17.00x31.50 m. ebadındadır, 
e) Baraj gövdesi zonlu toprak dolgu + Kaya dolgu tipinde, talvegden yüksekliği 72 m., 

kret uzunluğu 293 m. dir. 
0 Bu ihale ile yaklaşık 3750.000 m3 kazı ve dolgu, 2150 ton demir ve 41.000 m3 beton 

imalat işi yaptırılacaktır. 
3 — isteklilerin, önseçim için bir dilekçe ve aşağıdaki belgeler ile 27/12/1985 Cuma günü 

saat 16.30'a kadar DSİ XXV. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü'ne başvur
maları gerekmektedir. 

3.1 — MÜTEAHHİTLİK KARNESİ : 
a) Müteahhitlik karnesinin (A) grubundan asgari 7.400.000.000,— TL. lık olması 

şarttır. 
b) İstekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, pilot ortağın müteahhitlik karnesinin 

(A) grubundan asgari 7.400.000.000,— TL. lık olması şarttır. 
c) Yapılacak başvurularda, yukarıdaki şartlara uygun müteahhitlik karnesinin bir su

retinin eklenerek; karnesinin aslının başvuru sırasında DSİ XXV. Bölge Müdürlüğündeki yet
kiliye gösterilmesi ve bu hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır. 

d) istekli ortak girişim grubu olduğu takdirde, diğer ortaklarında müteahhitlik kar
nelerinin bir suretinin eklenerek karne asıllarının başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi ve 
bu hususun başvuru evkarına kaydettirilmesi şarttır. 

3.2 — YAPI ARAÇLARI BÎLDİRÎMl : 
a) İstekli, bu iş için gerekli olan ve aşağıda LlSTE - l'de yazılı makina ve teçhizatı 

iş programına uygun olarak iş yerinde çalışır durumda bulunduracağına dair usulüne göre dü
zenlenmiş Taahhütnameyi başvuru evrakına ekliyecektir. 
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LÎSTE 1 — Bu iş için gerekli Makina ve Teçhizat 
Sıra No. Makina ve Teçhizatın Cinsi Kapasitesi Adedi 

1 Ekskavatör 1,5 Yd 3 3 
2 Dozer D8 veya muadili 6 
3 Yükleyici 1,5 Yd J 6 
4 Kompresör Toplam kapasite 2500 Cfm 
5 Greyder 80 HP 2 
6 Keçiayağı silindir (Çekicisi ile beraber) Baraj tipi 2 
7 Vibrasyonlu silindir As. 8 Ton st ağ. 2 
8 Beton Pompası 20 Yd'/Saat 2 
9 Beton Santralı 50 mVSaat 1 

10 Agrega yıkama ve eleme tes. 40 Ton/Saat 1 
11 Kafi miktar ve kapasitede damperli 

kamyon, transmikser, arazöz, moto
pomp vibrator, çimento silosu ve di
ğer lüzumlu ekipman 

b) Yukarıda LtSTE - 1 de belirtilen bu iş için gerekli makina ve teçhizattan olmak 
üzere, aşağıda LİSTE - 2'de cins ve miktarları gösterilen asgari makine ve teçhizatın, istekli
nin kendi malı olması şarttır. 

LİSTE 2 — İsteklinin kendi malı olması gereken asgari mikane ve teçhizat 
Sıra No. Makina ve Teçhizatın Cinsi Kapasitesi Adedi 

1 Ekskavatör 1,5 Yd 3 2 
2 Dozer D8 veya muadili 3 
3 Yükleyici 1,5 Yd 3 3 
4 Kompresör Toplam Kapasite 1500 Cfm. 
5 Greyder 80 HP 1 
6 Keçiayağı silindir (Çekicisi ile beraber) Baraj tipi 1 
7 Vibrasyonlu silindir As. 8 ton Sta. ağ. 1 
8 Beton pompası 20 YdVSaat 1 
9 Beton santralı 50 mVSaat 1 

10 Agrega yıkama ve eleme tes. 40 Ton/Saat 1 

c) İsteklinin, LİSTE - 2'de belirtilen ve kendi malı olması gereken asgari makina ve 
teçhizatın halen bulundukları yerlerin adreslerini açık ve kesin olarak bildirmesi ve bu makina 
ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik edici belgeler olarak, makina ve teçhizata ait no
terden tasdikli fatura suretlerini ve bunların isteklinin kanuni yevmiye veya demirbaş defteri
ne işlendiğine dair Noter tasdikli tesbit tutanağını başvuru evrakına eklemesi şarttır. 

d) İsteklinin, LİSTE - 2'de belirtilen asgari makina ve teçhizatan fazla olarak LİS
TE - l'e dahil kendi malı makina ve teçhizatı varsa bunlara ait; yukarıda (c) pragrafında as
gari makina ve teçhizat için istenen bilgi ve belgeleride başvuru evrakına eklemesi şarttır. LİS
TE - l'de 11. sırada gösterilen makina ve teçhizat için bu bilgi ve belgeler eklenmiyecektir. 

e) İsteklinin ortak girimiş grubu olması halinde, yukarıda (c) ve (d) pragraflarında 
belirtilen hususlar ve tevsik edici belgeler, her ortağın kendi malı makina ve teçhizat için ayrı 
ayrı gösterilerek başvuru evrakına eklenecektir. 

3.3 — MALİ DURUM BİLDİRİMİ : 
a) İsteklinin, bu iş için asgari 592.000.000,— TL. lık kullanılmamış nakit kredisi ile 

asgari 592.000.000,— TL. lık kullanılmamış teminat kredisine sahip bulunması şarttır. 
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İstekli, sermâye ve kredi imkanlarını belirttiği mali durum bildirimine Banka kredi mek
tuplarımda ekliyecektir. 

b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, her ortağın mali durumu ayrı ayrı 
gösterilecek ve bunlara Banka kredi mektupları eklenecektir. 

3.4 — TAAHHÜT BİLDİRİMİ : 
a) İstekli, başvurunun yapıldığı tarihe kadar Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca kendisi

ne ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerinin geriye kalan kısımlarına ait keşif 
bedellerinin (Karne katsayıları vasıtasıyla) ihalenin yapılmakta olduğu yıla dönüştürülmüş tu
tarları ile 1/1/1980 tarihinden itibaren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gecikme cezasız olarak 
bitirip geçici kabulünü yaptırdığı işlerinin (Karne katsayıları vasıtasıyla) ihalenin yapılmakta 
olduğu yıla dönüştürülmüş son keşif bedellerini belgeleriyle kanıtlayarak iki ayrı taahhüt bil
dirimini başvuru evrakına ekleyecektir. 

b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, yukarıda (a) pragrafında belirtilen 
taahhüt bildirimleri her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

3.5 — TEKNİK PERSONEL BİLDİRİMİ : 
a) İstekli, bu işte çalıştıracağı teknik personeli bildirerek kilit teknik personelin öz

geçmişlerini başvuru evrakına ekleyecek ve teknik personel bildirimindeki personelin 2531 sa
yılı Kanun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edecektir. 

b) İsteklinin ortak girişim grubu olması halinde, yukarıda (a) paragrafında belirtilen 
teknik personel bildirimi her ortak için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

3.6 — ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ : 
isteklinin ortak girişim grubu olması halinde, ortaklık sözleşmesini önceden düzenliye-

rek ortak girişim beyannamesi ile birlikte başvuru evrakına eklenmesi şarttır. 
4 — Yukarıda 3. maddede belirtilen Taahhütname, Yapı Araçları Bildirimi, Mali du

rum bildirimi. Taahhüt Bildirimi, Teknik Personel Bildirimi ve Ortak Girişim Beyannamesi 
örnekleri ile "Başvunî Dosyasının Nasıl Düzenleneceğine Dair Esaslar" DSl XXV. Bölge Mü
dürlüğünden temin edilecektir. Bu örneklere ve "Esaslara" göre düzenlenmeye başvuru dos
yalan değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. 

5 — Aşağıdaki istekliler ihaleye katılma belgesi (Davet Mektubu) alamayacaklardır. 
a) 3.1 maddesinde grubu ve miktarı belirtilen müteahhitlik karnesine sahip 

bulunmayanlar. 
b) 3.2 maddesinde belirtilen asgari makina ve teçhizata sahip bulunmayanlar. 
c) 3.3 maddesinde belirtilen miktarlarda asgari kullanılmamış nakit kredisi ile temi

nat kredisine sahip bulunmayanlar. 
d) Adına ihalesi kararlaştırılmış veya sözleşmesi yapılmış işlerinin geriye kalan kısım

larına ait keşif bedellerinin (Karne katsayıları vasıtasıyla) ihalenin yapılmakta olduğu yıla dö
nüştürülmüş tutarları toplamı kendisine ait karne tutarının üç katından fazla olanlar (Her miktar 
karnesi olanlar hariç), 

e) Yukarıda (a), (b), (c) ve (d) pragraflarında belirtilen durumlardaki pilot firmayı 
haiz ortak girişim grupları. 

f) ilânda öngörülen şartlan yerine getirmeyenler ve istenen belgeleri vermeyenler. 
g) Yapı, Tesis ve Onarim işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca yeterlik bel

gesi almayacak olanlar. 

6 — KRİTER PUANLARI VE BENZER IŞ : 
a) İhaleye katılmak üzere başvuran isteklilerden ihaleye katılma belgesi (Davet Mek

tubu) alan isteklileri, 26 Ocak 1985 tarih ve 18647 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "2886 
sayılı Devlet ihale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 28. maddesine göre uygulanacak 
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Azami indirim Miktar veya Oranları ile Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler" teb
liğinin 5. maddesi uyarınca değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puvanları 
uygulanacaktır. 

Mali Güçleri 30 Puvan 
Nakit kredisi için 20 puvan, teminat kredisi için 10 
Makina ve Teçhizat Kapasiteleri 25 Puvan 
Daha önce yaptıkları işler 20 Puvan 
Halen devam eden işleri 10 Puvan 
Sicil durumları ve iş tutumları 15 Puvan 
b) ilgili tebliğ uyarınca yapılacak değerlendirmede, isteklinin 1/1/1980 tarihinden iti

baren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme cezasız olarak bitirip geçici kabulünü yaptırdığı 
"Baraj İnşaatı İşleri" ihale konusu işle benzer nitelik taşıyan işler olarak kabul edilecektir. 

7 — Başvurularını usulüne uygun olarak eksiksiz ve zamanında yapmış olan istekliler
den bu ihaleye katılmaları uygun görülenlere, bir davet mektubu gönderilerek 100.000,— TL. 
bedel karşılığına ihale dosyası verilecek ve teklif istenecektir. 

8 — Telgrafla yapılan başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez. 
15412/ / l - l 

• 
Kırklareli-Demirköy Orüs Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : Parti Miktarı MuhBed Teminatı 

CİNS VE KALİTESİ Adedi M ! TL. TL. 
IV.S.Ya.Bh.h Kayın Kereste 4 79.443 65000 516.000 
II1.S.NB.Ym.Bh.h Kayın Kereste 14 195.641 75000 1.469.000 
IV.S.NB.Ym.BhJı Kayın Kereste 126 1898.579 56000 10.628.000 
Iskarta Buharlı Kayın Kereste 4 146.216 27000 395.000 
II.S.NB.Ym.Meşe Kereste 1 14.513 260000 377.000 
III.S.NB.Ym.Meşe Kereste 3 62.922 105000 660.000 
Ufak Mal K.B.Meşe Kereste 1 12.022 190000 228.000 
IV.S.NB.Ym.Meşe Kereste 17 298.052 62000 1.847.000 
III.Sınıf Meşe Parke ' 2 550.80 4250 234.000 

Kereste Toplamı 170 2707.388 16.120.000 
Parke Toplamı 2 550.80 234.000 

1 — Yukarıda cins ve kalitesi yazılı kayın, meşe keresteler ile meşe parkeler 23/12/1985 
tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.30'da fabrika satış salonunda saüş komisyonumuz 
tarafından her parti ayrı ayrı açık arttırmalı ihale ile satılacaktır. 

2 — Satışlarımız IV.S.Kayın-Meşe keresteler vergileri peşin mal bedeli hiç peşinatsız 6 
aya kadar vadeli, aylık net % 4 (yıllık net °/o 48) faiz uygulamalı ürün tutar bedeli ile faiz 
tutar bedeli limit içi müddetsiz banka teminat maktubu karşılığı diğer keresteler % 25'i pe
şin, °7o 75'i 6 aya kadar vadeli, aylık Vo 4 (Yıllık net % 48) faiz uygulamalı ürün tutar bedeli
nin % 75'i ile faiz tutar bedeli limit içi müddetsiz Kat-i banka teminatı mektubu karşılığı 
satılacaktır. 

3 — Bu satışla ilgili şartname ve ebat listeleri ORÜS Kurumu Genel Müdürlüğü, Bolu, 
Devrek, Bartın, Ayancık, Antalya ve Vezirköprü Müessese Müdürlükleri, Düzce, Eskipazar, 
Dursunbey fabrika Müdürlükleri, İstanbul Orman Baş Müdürlüğünde, emvaller ise Fabrika
mız istif verinde eörülebilir. 

4 — Bu satılsa ilgili teminatlar satış günü saat 13.00'e kadar alınmış olacaktır. 
5 — Satışla ilgili vergi ve resimler alıcıya, ilân masrafları ise fabrikamıza aittir. 
6 — tş bu ihalemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp, komisyonumuz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 15491 / l - l 



İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

M u . Satış % 3 Geç. 
D E P O S U N U N Cins, Nev'i Parti M İ K T A R I Bedeli Teminatı 

Adı Yol Dur. Boy ve Sınıfı Adedi Adet M ' . D m ' . Ster T L . T L . 

Çobançeşme Asfalt 2 .S.N.B. Kavak Tomruk 2 277 81.605 23.400 57.500 
Çobançeşme Asfalt 3.S.N.B. Kavak Tomruk 3 832 150.866 18.100 82.500 
Çobançeşme Asfalt 3.S.K.B. Kavak Tomruk 2 325 44.441 14.800 20.000 

7 1434 276.912 160.000 
Arnavutköy Şose 2.S.Meşe Maden Direk 1 1001 30.329 17.100 16 W 
Çobançeşme Asfalt 2.S.Kavak Maden Direk 2 702 47.401 14.800 21.0 

3 1703 77.730 37.000 
Arnavutköy Şose Kavak Sanayi Odunu 1 6 St. 6.000 1.100 
Söylemezoğlu Stabilize Meşe Sanayi Odunu 1 18 St. 9.700 5.500 
Söylemezoğlu Stabilize Kestane Sanayi Odunu 1 21 St. 9.700 6.500 
Söylemezoğlu Stabilize Kızılağaç Sanayi Odunu 1 15 St. 9.200 4.500 
Fener Asfalt Kızılağaç Sanayi Odunu 2 77 St. 9.200 21.500 

6 137 St. 39.100 
Çobançeşme Asfalt Yapraklı Yak. Odun-KavaJc 4 355 St. 6.400 69.000 

4 355 St. 69.000-
Söylemezoğlu Stabilize İbreli Yakacak Odunu 4 404 St. 4.200 51.500 
Azizpaşa Şose İbreli Yakacak Odunu 3 727 St. 4.200 92.000 
Arnavutköy Şose İbreli Yakacak Odunu 6 936 St. 4.200 119.500 
Arnavutköy Şose İbreli Yakacak Odunu 1 21 St. 4.600 3.000 
Kemerburgaz Asfalt İbreli Yakacak Odunu 12 1885 St. 4.600 262.000 

26 3973 St. 528.000 

Parti A d . : 46 
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 46 parti çeşitli cins orman ürünlerinin °7o 50'si ile °7» 40 faizi peşin, °7o 50'si 3 ay 

vadeli süresiz limit dabijj banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartnameler uyarınca açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
2 — Açık artırma 19/12/1985 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 — 2067 ster ibreli yakacak odunu emvalinden °7o 30, meşe maden direk ve kavak sanayi odunundan °7o 20 indirim yapılarak satışa arz edilmiştir. 
4 — Bu satışa ait ilân ve şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde, Bahçeköy, Çatalca, Vize, 

Demirköy, Kırklareli, Alemdağ, Bolu, Çanakkale, Bursa İşletme Müdürlükleri ile İşletmemiz Müdürlüğünde ve İşletmemiz Müdürlüğüne bağlı orman şefliklerinde görülebilir. 
5 — Alıcıların belirli gün ye saatte İşletmemizde hazır bulunmalar* ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar (Saat 13.00'e kadar) geçici teminatlarını 

işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini belirtmeleri ve katılacakların temi
nat makbuzları ile birlikte Satış Komisyonuna başvurmaları şarttır. 

İlân olunur. 15493 / 1-1 
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İstanbul Valiliğinden : 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 
1 — Aşağıda isimleri ve keşif bedelleri, geçici teminattan, karne grupları ihaleye esas 

Kanun numaraları, Yeterlik Belgesi almak için son müracaat tarihleri ihale gün ve saatleri be
lirtilen işler kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

İhalelerde, 26 Ocak 198S tarih ve 18647 sayılı Resmî Gazete'de Yayınlanan Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı Tebliğinin hükümleri uygulanacaktır. 

2 — Bu işlerin ihaleleri Barboros Bulvarı No: 111 Beşiktaş'ta Bayındırlık ve İskân Mü
dürlüğü İhale Komisyonunda adlan karşılarında gösterilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 

3 — İhale Şartnamesi ile diğer evrak İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde me
sai saatleri içinde görülebilir. 

4 — İstekliler; İhale Şartnamesi ve eki özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım işleri 
ihalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedel'e ait Kriterler Tebliğine göre; 

A — İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte: 
a) Yapı Araçları 
b) Teknik Personel 
c) Mali Durum 
d) Teahhüt durumu (daha önce yaptığı ve halen devam eden teahhütleri için ayrı ayrı 

düzenlenecektir.) 
e) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış olduktan isimleri karşısında gösterilen grup

tan en az işin keşif beden kadar Müteahhitlik Karnesinin (aslını ibraz etmek kaydıyla) suretini, 
B — İhaleye girebilmek için, teklif mektubu i.e birlikte: 
a) İhaleye katılma belgesi 
b) 198S yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi 
c) İmza Sirküleri 
d) İstanbul Valiliği adına alınmış aşağıda miktarları yazılı geçici teminatları ve isteni

len diğer belgeleri verecektir. 
5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığı ihale 

Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
6 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez 
Keyfiyet ilân olunur. 

İşin Adı 
Keşif Bedeli Geçici Teminatı Karne Kanun Son Mür. İhale 

TL. TL. Gurubu No Tarihi Gün ve Saati 

I — Istanbul-200 
Kişilik Pansiyon 
Binası. (Gelecek 
yıllara sari) 

2 — Maliye Memur 
Lojmanı 300 Daire 
lstarbul-Şişli Maliye 
Memur Lojmanı İn
şaatı 12 Daire. (1986 
yılına sari) " 

216.000.000 6.480.000 (B) 2886/ 23/12/1985 
35-a Pazartesi. 

96.188.870 2.885.666 (C) 2886/ 23/12/1985 
35-a Pazartesi. 

27/12/1985 
Cuma. 

Saat. 11.00 

27/12/1985 
Cuma. 

Saat. 15.00. 

15495/1-1 
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Alanya Devlet Orman isletmesi Müdürlüğünden : 

Muh.Be. Teminatı 
Deposu Cins ve Nev'i P.Ad. Adet MJ.DmJ. TL. TL. 

Incekum 3SJMjaSedr Torrıuk 6 548 139.093 30000 129000 
»» 3.S.N.B.Çk.Tomruk 27 1135 1008.788 40000 1224000 
** 3.S.K.B.Çk.Tomruk 20 782 498.035 30000 457000 
t* 3SjM.RGöknar Tamik 3 283 82.849 29000 74000 
M 3.S.K.B. " 2 134 33.390 23000 24000 
t» 3.S.K.B.Çz Tomruk 6 1222 179.636 21000 116000 
>i Çam Maden Direk 4 - 1472 82.674 18000 46000 
t* Çam Sanayi Odunu 31 5513 755.232 16000 459000 
»» Çz.Kalas 1 215 18.773 30000 17000 
»1 Çam Yama SaOdunu 10 — 446 Ster 11000 153000 
>» Çam Kapak Tahtası 4 — 128 Ster 8000 32000 

Sedre 3.S.N.B.Çk.Tomruk 4 6% 211.374 40000 256000 
»» 3Si\£âedr Tomruk 2 233 73.861 30000 67000 
1* 3.S.U.B.Çz.Tomruk 2 101 49.142 32000 49000 
»» 3.S.N.B.Çz.Tomruk 8 1572 421.142 26000 333000 
»» 3.S.K.B.Çz.Tomruk 21 3352 484.961 21000 323000 
»» Çz.Maden Direk 5 2815 275.601 18000 173000 

Merkez Or.lçi İbreli Odun 1 — 339. Ster 3200 33000 
Teminatı Yandı 

3965000 
MUüier Toplamı 142 Par 4314.511 
Sterliler Toplamı 15 Par 913 Ster 

1 — İşletmemiz Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 157 partide çeşitli cins Orman 
ürünlerinin % 50'si ile % 40'ı nizami faizi ile vergi ve resimleri peşin, Bakiyesi üç ay vadeli süresiz limit 
dahili Banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere Model şartname uyannca açık arttırmalı satışa 
çıkarılmıştır. 

2 — Açık arttırma 25/12/1985 tarihine raslayan Çarşamba günü Saat 14.00'de İşletmemiz satış 
salonunda toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait İlân, Şartname ve satış partileri tevhit cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğü ve buna bağlı .işletmeler ile Konya İşletmesi ve İşletmemizde görülebilir. 

4 — Arttırmalı satışlara Kereste Ticareti yapanlarla Kereste imalathanesi olanlar, İnşaat yaptıran 
gerçek ve tüzel kişiler ve Sanayi odunu satışına iştirak edeceklerin teşkilatımız kuruluşlarından almış ol
dukları ve son senenin vizesi yapılmış kapasite belgelerini ibraz etmeleri, Kerestecilerin ise son senenin 
vizesi yapılmış Ticaret sicil kartlarını teminat yatırmadan önce ibraz etmeleri şarttır. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saat'te temintlarını yatırarak komisyona müracaatları tlân olunur. 
15492 / l - l 

Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
Samsun işletmemiz ihtiyacı lö.OOOVVatbakır konsantresi kapalı zarfla teklif alma yön

temiyle ve şartnamemizde belirtilen ilkeler çerçevesinde Türk Bayraklı gemilerle tasıtılacaktır. 
İlgili şartnameler Genel Müdürlüğümüz dış satınalma Müdürlüğünden dilekçe ve 

15.000,— TL. karşılığında alınabilir. 
Teklifler kapalı zarfla 30/12/1985 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Genel Müdürlü

ğümüz muhaberat servisine verilmiş olacak ve teklif zarfları "BK — 85 Deniz taşımacılığı" 
referansını taşıyacaktır. 

Şirketimiz 2886 Sayılı Yasaya tabi değildir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
Adres: K.B. l . A.Ş. Ziya Gökalp Cad. No: 17 Kızılay Ankara. 

15499/1-1 
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Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 
1 — Memleketimiz dahilinde bulunan rafinerilerden veya ana depolarımızdan, diğer Böl

ge/Depo veya müşterilerimize siyah ve beyaz ürün taşınması yaptırmak üzere toplam 7 (yedi) 
adet 400-1600 DW ton kapasiteleri arasında (dört adeti siyah ve beyaz ürün taşımalarında, 
üç adeti beyaz ürün taşımalarında kullanılmak üzere) navlun esası ile 1 (bir) yıl müddetle ka
palı zarf usulü ile Türk Bayraklı gemi kiralanacaktır. 

2 — Kiralanacak her bir gemi için geçici teminat miktarı 2.511.960,— TL. dır. 
3 — Teklifte bulunmak isteyen istekliler Cumhuriyet Caddesi Emek Işhanı No: 209 

Harbiye/İstanbul adresinde bulunan P.O. A.Ş. Gemi İşletme Başmüdürlüğüne bir dilekçe ile mü
racaat ederek, boş yerleri armatör tarafından doldurulmak üzere hazırlanan "Teklif Olunan 
Tankerin Nitelik ve Karekteristikleri" liste ile, "Petrol Ofisi A.Ş. Navlun 
Sözleşmesi", "Teklif Mektubu;*, "Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Deniz Araçları Yük
leme Boşaltma Genel Esasları" incelenebilir. 

4 — İhaleye iştirak edecekler yeterlilik belgesi için 30/12/1985 günü saat 16.00'ya ka
dar 3. maddede belirtilen vesaikleri inceledikten sonra Petrol Ofisince talep olunan gerekli bel
geleri ekleyecekleri bir dilekçe ile P.O.A.Ş. Gemi İşletme Başmüdürlüğüne müracaat edecek
lerdir. Yeterlilik belgesi almak için bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar ve postadaki ge
cikmeler dikkate alınmaz. 

5 — Yeterlilik alamayan firmalar ihaleye giremiyecektir. 
6 — İhaleye bir veya birkaç gemi için teklif verilmek suretiyle iştirak edilebilir. 
7 — Petrol Ofisi A. Ş. Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, yeterlilik belgesi verip ver

memekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediği armatörlere yap
makta serbest olup, yeterlilik belgesi verilmemesi sebebini de bildirmekle zorunlu değildir. 

8 — İhale Petrol Ofisi A. Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığında 
16/1/1986 günü saat 15.00'de yapılacaktır. Teklif zarfları aynı gün saat 14.00'e kadar Haber
leşme Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar 
kabul edilmez. 

İlân olunur. 15362 / 2-1 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak Taşkömürü İşletme Mües
sesesi Müdürlüğünden : 

AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU GÖSTERİLEN MUHTELİF MALZEME İMÂL 
ETTİRİLECEKTİR 

1 — Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en 
son gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. 

Cinsi: Konveyör bandı (1500 mm), Miktarı: 180 mt., Tarihi ve Saati: 23/12/1985 14.00 
2 — Teklif zarfları ihale günleri saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Zonguldak Taşkö

mürü İşletme Müessesesi Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 
3 — Teklif zarflan ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de Zoguldak'ta Zonguldak Taş

kömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 
4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alnmaz. 
5 — Şartnameler Zonguldak'ta Zonguldak Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şu

be Müdürlüğünden temin edilebilir. 
6 — Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 15497/1-1 
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TCDD işletmesi Merkez Alım Satım ve ihale Komisyonu Başkanlığından : 
^ ANKARA 

2 YILDA TOPLAM 180.000 M ' KONKASÖR BALASTI HAZIRLATILACAKTIR 
1 — Ankara-Kayseri Demiryolu hattı üzerinde bulunan (kim. 216 + 900) Kuruluşumu

za ait KARAOSMAN taşocağından yükleyicinin kendi konkasörüyle 1986 yılında 90.000 ve 
1987 yılındada 90.000 olmak üzere 2 yılda toplam 180.000 m1 konkasör batasü hazırlatılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğünde bulunan Merkez vez
nesinden 3.000,— TL. bedelle temin edilebilecektir. 

3 — Şartnamesine göre hazırlanacak tekliflerin engeç 30/12/1985 Pazartesi günü saat 
15.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesinde toplanacak olan komisyonumuzda 
bulunacak şekilde gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olması şarttır. 

4 — İştirakçiler teklifleriyle birlikte teklif edecekleri 2 yıllık toplam bedelin % 2,5'i ora
nında Geçici teminat vereceklerdir. 

5 — İştirakçiler geçici teminatın hesabında 1985 yık birim fiyatı olan 2.209,64,— TL/m 3 

fiyatı esas alacaklar ve bu fıattan yapacakları % nisbetindaki indirimden sonra meydana gele
cek 2 yıllık toplam ihale bedelinin •% 2,5'i oranında geçici teminat vereceklerdir. 

6 — İştirakçilerin "/o olarak yapacakları indirim nisbeti sabit kalacak ve ödemeler 1986 
ve 1987 yıllarında yeniden tesbit edilecek olan birim fiatlardan teklif edilen % indirim nisbeti 
düşülmek suretiyle gerçekleştirileceğinden % olarak tenzil teklifinde bulunmıyanların teklif
leri geçersiz sayılacaktır. 

7 — TCDD 2886 Sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs
men yapmakta ve dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 

15404/2-2 

Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğünden : 
1 — Teşkilatımız Matbaası için 8000 Kg. Likit Karbon alınacaktır. 
2 — Şartname Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğü Süleyman Sim Sokak No: 3 Zafer Mey

danı Ankara adresinden sağlanabilir. 
3 — İhale 23/12/1985 Pazartesi günü saat 15.00'de kapalı zarfla teklif alma usulüyle 

yapılacak ve teklif zarfları 14.45'e kadar Evrak Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
4 — İşin Muhammen bedeli 7.200.000,— (Yedimilyonikiyüzbin) TL. sı olup, geçici te

minatı % 3'tür. 216.000,— (Ikiyüzonaltıbin) TL. sidir. 
5 — İsteklilerin Ticaret ve Sanayi Odasına üye olduklarını belgelemeleri şarttır. 
6 — Teşkilatımız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen ser

besttir. 15304 / 2-2 

Çeşitli İlânlar 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : 
1 — Aşağıda Kimliği yazılı Adana Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı bulunan Müteah-

hitin 2886 Sayılı Kanunun 84'üncü maddesine göre 1 (bir) yıl müddetle ihalelere katılması 
yasaklanmıştır. 

a) Adana Osmaniye Ticeret Odasına Kayıtlı Ticaret Sicil No : Bahçe/290, Odaya Ka
yıt Tarihi 21/8/1978, Oda Sicil No : 5/1218 derecesi 4/A, Meslek Grubu 5 No'lu Muh. Sana
yii grubu, işgal konusu canlı hayvanlar alım satımı ve kasaplık, Ticareti Yapan Müteahhit Mu
hittin Yanbak 

2 — Bu karar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Duyurulur. 15500/1-1 
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Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : , 
îdare merkezi izmir'de bulunan Durmuş Yaşar ve oğulları Boya, Vernik ve Reçine Fab

rikalan A.Ş. tarafından ihraç edilen % 55 faizli, 3 yıl vadeli birlik kupürü 25.000,— Ura itira-
barî değerde 1000 adet, 50.000,— lira itibarî değerde 1500 adet, 100.000,— lira itibarî değerde 
3000 adet, 500.000,— lira itibarî değerde 200 adet toplam 500.000.000,— üraük hâmiline ya
zdı III. tertip tahviller 5/12/1985 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır. 15488 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından : 
Aşağıdaki Üniversitelerde belirtilen anabüim dallarında daimi statüde birer profesör ata

nacaktır. Adayların 28/1/1982 tarih ve 17588 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üye
liğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen belgeler ve atanma 
dilekçeleriyle birlikte ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Bilkent/Ankara adresindeki Yük
seköğretim Kurulu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 2547 sayılı Kanun'un 26. mad
desinin (b) bendinin 2. fıkrası uyarınca duyurulur. 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
İsparta Mühendislik Fakültesi : Yapı, Hidrolik, Jeoteknik, 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
Tıp Fakültesi :Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 
DOKUZ EYLÜL ÜNlVERSÎTESÎ 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü : Deniz Bilimleri, 
ERClYES ÜNİVERSİTESİ 
Fen-Edebiyat Fakültesi : Organik Kimya, Anorganik Kimya, Genel Fizik, 
Tıp Fakültesi : Göz Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 
Mühendislik Fakültesi : Telekorninikasyon, Elektronik, 
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi: Muhasebe ve Finansman, 
GEVHER NESİBE TIP TARİHÎ ENSTİTÜSÜ 
İSTANBUL ÜIVERSÎTESI 
Su Ürünleri Yüksekokulu 
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 
Tıp Fakültesi : Genel Cerrahi, 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 
Tıp Fakültesi : Genel Cerrahi, 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
Tıp Fakültesi : Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ 
Mühendislik Fakültesi : Hidrolik 

15489 

T.C. Emekli Sandığı Disiplin Kurulundan : 
İstanbul Küçükyalı Mektep Ceddesi Esenler Sokak Zafer Apartmanı No: 1/7 adresine 

yapılan tebligata bu güne kadar cevap vermeyen Emekli Sandığı eski Mensuplarından Ahmet 
Tosun Sandık Disiplin Kurulunun 19/8/1985 tarih ve 1985/53 sayılı karan ile "Kademe iler
lemesinin 1 Yıl Süreyle Durdurulması" Cezası üe Tecziye edilmiştir. 

Keyfiyet llânen tebliğ olunur. 
15490 
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Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Hazine Komiserliğinden : 
İdare merkezi İstanbul'da Nasaş Alüminyum Sanayi ve Ticareti A.Ş. nin sermayesinin 

6.000.000.000,— lira kayıtlı sermaye tavam içinde 4.000.000.000,— liradan 6.000.000.000,— 
liraya yükseltilmesi nedeni ile 1.000.000.000,— liralık kısmı yeniden değerleme değer artış for
mundan, 1.000.000.000,— liralık kısmı nakden karşılanan birlik kupürü 1000,— lira itibarî 
değerde 2.000.000 adet nama-hâmiline yazılı hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere 
3/12/1985 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır. 15481 

İdare merkezi Bursa'da bulunan İpekiş Mensucat T.A.Ş. nin sermayesinin 925.000.000,— 
liradan 2.150.000.000,— liraya yükseltilmesi nedeni ile 225.000.000,— liralık kısmı yeniden 
değerleme değer artış fonundan karşılanan, 1.000.000.000,— liralık kısmı ortaklarca taahhüt 
edilen birlik kupürü 1000.—lira itibarî değerde 1.225.000 adet hâmiline yazılı hisse senedi (ha
len muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 3/12/1985 tarihinden itibaren Borsa 
kotuna alınmıştır. 15480 

İdare merkezi Bursa'da bulunan Bisaş Bursa İplik Sanayii A.Ş. nin 2.700.000.000,— 
lira olan sermayesinin 4.320.000.000,— liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik kupürü 1000,— 
lira itibari değerde 1.620.000 adet hamiüne yazılı hisse senedi (halen muvakkat ilmühaber) ön
cekileri tamamlamak üzere 3/12/1985 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır. 

15482 

İdare merkezi istanbul'da bulunan Otasan Otomobil sanayii A.Ş. nin sermayesinin 
10.000.000.000,— Ura kayıtlı sermaye tavam içinde 9.456.000.000,— liradan 9.876.000.000,— 
liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik kupürü 2500,— lira itibarî değerde 168.000 adet nama-
hâmiline yazılı hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere 3/12/1985 tarihinden itibaren Borsa 
kotunu alınmıştır. 15483 

İdare merkezi İstanbul'da bulunan Pınar Konservecilik A.Ş. nin 90.000.000,— lira olan 
sermayesinin 450.000.000,— liraya yükseltilmesi nedeni ile birlik kupürü 1000,— lira itibari 
değerde 360.000 adet hâmiline yazılı hisse senedi öncekileri tamamlamak üzere 3/12/1985 ta
rihinden itibaren Borsa kotuna akmıştır. 15484 

idare merkezi İstanbul'da bulunan Demirci Konservecilik A.Ş. nin 192.000.000,— lira 
olan sermayesinin 480.000.000,— liraya yükseltilmesi nedeni ile 96.000.000,— liralık kısmı 
yeniden değerleme değer artış fonundan, 192.000.000,— liralık kısmı nakden karşılanan bir
lik kupürü 500,— lira itibari değerde 576.000 adet hâmiline yazılı hisse senedi öncekileri ta
mamlamak üzere 5/12/1985 tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır. 15485 

idare merkezi İstanbul'da bulunan Türk Telekom Endüstri A.Ş. nin 1.000.000.000,— 
lira olan sermayesini 2.000.000.000,— liraya yükseltilmesi nedeni ile 100.000.000,— liralık kısmı 
yeniden değerleme değer artış fonundan karşılanan, 900.000.000,— liralık kısmı ortaklarca 
taahhüt edilen birlik kupürü 1000,— lira itibarî değerde 1.000.000 adet hisse senedi (halen 
muvakkat ilmühaber) öncekileri tamamlamak üzere 5/12/1985 tarihinden itibaren Borsa ko
tuna alınmıştır. 15486 

idare merkezi istanbul'da bulunan Türk Telekom Endüstri A.Ş. tarafından ihraç edi
len % 56 faizle, 2 yıl vadeli birlik kupürü 50.000,— lira itibarî değerde 2000 adet, 100.000,— 
lira itibarî değerde 1000 adet, 250.000,— lira itibarî değerde 600 adet, 500.000,— lira itibarî 
değerde 300 adet toplam 500.000.000,— liralık hâmiline yazılı IV. tertip tahviller 5/12/1985 
tarihinden itibaren Borsa kotuna alınmıştır. 15487 
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Yasama Bölümü: 

Sayfa 

Kanunlar 

323S 21S Sayılı Vergi Usu] Kanunu, lü.'l Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. 2978 Sayılı Ücretlilere 
Vergi ladesi Hakkında Kanun, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 488 
S;iyılı Damga VeıyKi Kanunu, 210 Sayılı Değerli Kâğıtlar Ka
nunu, 1319 Sayılı Emlak Vergici Kanunu. 2404 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu. 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanu
nu. 2380 Sayılı Belediyelete ve İl O/el İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pav Verilmesi Hakkında Kanun ile 6802 Sa
yılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu 
Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki 1 Sayılı Cetvele Yeni Kadrolar Eklen
mesi Hakkında Kanun 

3240 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Mali Yılları Kt^in Hesap Kanunu 50 

3211 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Ara
sında 2 Kasım 1984 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Ek 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun\ Bulunduğuna Dair Ka
nun 56 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Bakanlar Kurulu Kararları 

85/10113 Turizmi Geliştirme Fonundan Verilecek Krediler Hakkında 
Karar 57 

85/10128 Bankalarca Tesisi Gereken Karşılıklar Hakkında Karar 57 
85/10129 Özel Finans Kurumlarının Kurulması ve Faaliyetleri Hakkın

daki Karara Ek Karar 59 

Atama Kararları 

— Devlet, Dışişleri, Maliye ve Gümrük ile Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 60 

Tebliğler 

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Üç Adet Standart Kararı 62 

— ilânlar 71 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




