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KANUNLAR 
21.12.1959 Tarih ve 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi 
Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 

Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna 
(7) Ek ve (5) Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3379 Kabul Tarihi : 11.6.1987 

M A D D E 1. — 7397 sayılı Kanunun adı " S İ G O R T A M U R A K A B E K A N U N U " ola 
rak değiştirilmiştir. 

M A D D E 2. — 7397 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar, sigor
ta eksperleri ve bu Kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren diğer kişi ve kuruluş
lar bu Kanun hükümlerine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından murakabe olunur. 

M A D D E 3. — 7397 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun hükümleri mucibince sigorta muameleleri yapabilmek için si
gorta şirket nevinin anonim veya karşılıklı sigorta " m ü t ü e l " olması gerekir. 

Sigorta ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri, asgari 1 000 000 000,— TL. 'd ı r . 
Kuru luş ta bu sermaye nakden tesis olunur. 

Karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif şirket esasına göre kurulur. Bunların asgari ortak 
adedi 800 kişiden ve ortakların payları 1 000 000 liradan az olamaz. 

Karşıl ıklı sigorta şirketlerinin tatbik edecekleri tarife ayarlamaları Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca tasdik olunur. 

Bakanlar Kurulu; asgari sermaye ve ortaklık payları miktarlarını lüzumu halinde ve ih
tiyaca uygun olarak beş kat ına kadar art ırmaya yetkilidir. 
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Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde esas sermaye 
ve ortaklık paylarını bu miktara tamamlamayan şirketlerin ruhsatnameleri Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca iptal edilir. 

M A D D E 4. — 7397 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ve fıkranın son cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

d) Nakliyat branşından %25, hayat branşı dışında kalan diğer branşlarda %33 1/3 
den aşağı olmamak ve işleyecek sigorta müddetlerine mahsus olmak üzere bilanço tarihinde 
ayıracağı prim ihtiyatlarının azamî haddini ve iştigal edilen her branşa ait saklama payı asgarî 
ve azamî hadlerini gösterir tablolarını, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tevdi ile tasdik ettirerek, ruhsatname almaya ve usulü 
dairesinde tescil ve ilan ettirmeye mecburdurlar. 

M A D D E 5. — 7397 sayılı Kanunun 4 uncü maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Diğer şartlar 

Madde 4. — Yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye 'de anonim şirket veya 
şube şeklinde faaliyet göstermeleri ve Türkiye 'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şir
ketlerine ortak olarak katılabilmeleri için tabiyetinde bulundukları memleket kanunlar ına gö
re anonim şirket veya muadili bir statüye sahip olmaları mecburidir. 

Şube şeklinde faaliyette bulunacak yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye '
de tesis edecekleri ödenmiş sermayeleri 1 000 000 000.— liradan aşağı olamaz. 

Türkiye 'de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin ku
rulmasına ve çalışmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri 
Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yö
netmelikle tespit olunur. 

M A D D E 6. — 7397 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 5. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 3 üncü maddede yazılı şartların yerine geti

rildiğini tevsik eden belgeleri ve 4 üncü maddede sözü edilen yönetmelikte aranan diğer şartla
rın yerine getirildiğini tetkik ve tespit ettikten sonra, ilgili şirkete çalışma için gerekli izni verebilir. 

Müstakil hale getirilmiş ve sabit teminat tutarı tespit edilmiş her sigorta dalı için ayrı 
bir ruhsatname verilir. Verilen ruhsatname süresizdir. Sigorta şirketlerinin açacakları yurt için
deki şubeler için ayrıca ruhsatname almalarına gerek yoktur. 

M A D D E 7. — 7397 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Acenteler 

Madde 9. — Sigorta şirketlerinin memleket içerisinde tayin edecekleri acentelikler için 
ruhsatname almalarına gerek yoktur. 

Ancak acenteliğe tayin olunacak gerçek kişilerin iflas etmediğine, konkordato kaydı
nın bulunmadığına dair yetkili icra tetkik mercii ve mahkemeden; emniyeti suiistimal, dolan
dırıcılık, karşılıksız çek keşidesi, hırsızlık, zimmet, ihtilas, rüşvet, irtikap ve sahtekârlık gibi 
yüz kızartıcı suçlardan mahkum bulunmadıklarına dair Cumhuriyet savcılıklarından alınmış 
belgelerin; tüzelkişilerin ise iflas etmediğine ve konkordato kaydının bulunmadığına dair tica
ret sicilinden alacakları belgenin ilgili şirkete tevdi edilmesi lazımdır. Acenteliğe tayin oluna
caklarda aranacak diğer şartlar ile bunların kuruluş, çalışma şekil ve usulleri ve tabi olacakla
rı murakabe esasları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak Sana
yi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konacak yönetmelikle belirlenir. 

Acentelere verilecek yetkilerin hudut ve şumulü, muameleye başlamadan önce, şirket
lerce mahallinde usulü dairesinde tescil ve ilan olunur. 

Yukarıdaki işlemler tamamlanmadıkça acentelik faaliyetinde bulunulamaz. 
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Acentelik yapacak kişiler (bankalar hariç) sigortacılıkla bağdaşmayan bir işle iştigal ede
mezler. Bankaların hangi şart ve usullerle sigorta acenteliği yapacağı yukarıda zikredilen yö
netmelikte belirlenir. 

Sigorta acentelerinin meslek teşekküllerine üye olmaları mecburidir. 

M A D D E 8. — 7397 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 10. — Bu Kanunun 2, 3 ve 4 uncu maddelerinde yazılı hususlarda vukua gele

bilecek bilcümle değişikliklerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bir. ay içinde bildirilmesi 
zorunludur. 

Tasdike tabi değişiklikler, ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tasdikiyle yürürlüğe girer. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, lüzum gördüğü hallerde değişikliklerin tescil ve ilanını ta

lep edebilir. 

M A D D E 9. — 7397 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin sabit teminat'a ait (I) numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I — Sabit teminat : 

Şu kadar ki yalnız bir branşta çalışmak isteyen sigorta şirketlerinin tesis edecekleri sa
bit teminat miktarı 60 000 000, yalnız ik i branşta çalışmak isteyen şirketlerin 100 000 000, yal
nız üç branşta çalışmak isteyen şirketlerin 120 000 000 Türk Lirasıdır. 

Bakanlar Kurulu sabit teminat miktarlarını beş katına kadar art ırmaya, ilerde ihtiyaca 
göre yeni branşlar tesisine ve tesis edilen bu yeni branşlara ait sabit teminat miktarlarını önce
ki artışları da dikkate alarak azamî teminat miktarlarını geçmemek kaydıyla tespite yetkilidir. 

Reasürans şirketleri, yukarıda belirtilen sabit teminat miktarlarını bir misli fazla ola
rak tesis etmeye mecburdurlar. 

M A D D E 10. — 7397 sayılı Kanunun 13 uncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 13. — Sigorta Şirketleri; mutehavvil teminat karşılıklarını, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca tespit edilen fiyat değişiklik marj tutarlarını da ilave suretiyle, en geç hesap sene
sini takip eden beşinci ayın sonuna kadar tesis ve ikmale mecburdurlar. Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca yaptırılacak incelemeler sonunda, sabit ve mutehavvil teminat karşılıklarında her
hangi bir noksanlık tespit olunduğu takdirde, ilgili şirket, keyfiyetin kendisine Bakanlıkça teb
liğinden itibaren bir ay içinde bu noksanlığı tesis ve ikmal zorundadır . 

Bu süre zarfında noksanlığı ikmal etmeyen şirket hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
icabında 20 nci madde hükümlerini tatbik edebilir. 

Tesis edilen karşılıkların tutarı , ayrılması gereken teminat miktar ından fazla ise, fazla
sı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek izinle serbest bırakılır. 

M A D D E 11. — 7397 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Teminatların kullanılması 
Madde 14. — Teminatlar sigortalıların alacaklarına karşılık teşkil eder. 

Yangın branşı için 
ı 

Nakliyat branşı için 
Kaza branşı için 
Hayat branşı için 
Makine-montaj branşı için 
Dolu branşı için 
Hayvan olumu branşı için 
Liradır. 

30 000 000 
30 000 000 
40 000 000 
40 000 000 
10 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

Y a s a m a Bölümü S a y f a : 3 



Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 25 Haziran 1987 — Sayı : 19498 

Sigorta Şirketlerinin tasfiyesi sırasında teminatlar öncelikle tesis edildikleri sigorta branşındaki sigortalıların alacaklarının ödenmesine tahsis edilir; artan kısım olursa, bu diğer branş
lara ait bulunan teminatlara eklenir. 

Bir sigorta şirketi belirli bir veya birkaç branşta veya bütün branşlarda sigortacılık faa
liyetine son vermek isterse, sigortalıların tüm alacaklarının ödenmiş olması şartıyla, ilgili branş 
veya branşlara ait teminatlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca serbest bırakılır. 

Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye masasına dahil 
edilemez ve başkaca alacaklar için hiçbir icra takibine konu olamaz. 

M A D D E 12. — 7397 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 15. — Sabit ve mütehavvil teminat akçeleri ancak aşağıdaki kıymetlere 

yatırılabilir. 

a) Türk Lirası olarak nakden tevdiat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım 
satım konusu yapılan dövizler, 

b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, Hazine bonoları , gelir ortaklığı senetleri ile Devletin ihraç edeceği veya Devletin garantisi alt ında bulunan diğer değerler, 

c) Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin ve belediyelerin borsada 
kota edilmiş olan tahvilleriyle hisse senetleri, 

d) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarda şirketlerin 
borsada kota edilmiş olan tahvilleri ile hisse senetleri, ' 

(Ancak, bir şirkete ait tahvil ve hisse senetleri toplamı, teminat akçelerinin yüzde onun
dan fazlası için karşılık gösterilemez.) 

e) Türkiye 'deki gayrimenkuller, 
(Şu kadar k i ; gayrimenkul olarak gösterilecek teminat karşılıkları teminat akçeleri tuta

rının yarısını geçemez.) 

M A D D E 13. — 7397 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Hak sahiplerince aranmayan paralar 
Madde 19. — Yaşama ve olum şartlı can sigortalarında ödenmesi gereken paralar öde

meyi gerektiren tarihten itibaren 10 yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmamış ise, onuncu 
yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde, 

Tasfiye ve iflas işlemlerinin devamı sırasında hak sahiplerinden müracaat etmeyenler 
olursa, sigorta şirketlerinin bunlara ödemek zorunda oldukları paralar, müracaatları halinde 
ödenmek üzere, son bilançonun tanziminden önce, 

Sahiplerinin ad ve kimlikleri ile bilinen adreslerini ve hak kazandıkları para miktarları
nı gösterir şekilde tanzim olunacak bir cetvel ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı emrine 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan bu paralar ik i sene içinde sahipleri ta
rafından aranmadığı takdirde Devlete intikal eder. 

M A D D E 14. — 7397 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Sigorta şirketlerinin durumu sigortalıların ve diğer alacaklıların hakla
rını karşılayabilmek bakımından kâfi teminat arz etmediği takdirde, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığı durumun düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hakkında şirkete münasip bir süre 
verir ve bu maksatla: 

a) Şirketin yetkili organ veya organlarını fevkalade toplantıya çağırabilir. 
b) Mütehavvil teminatın tamamlanmasına mahsus sureyi uzatabilir. 
c) Kâr dağıtımını, hayat poliçelerine ilişkin ikraz ve iştiraları ve riyazi ihtiyattan öde

meleri durdurabilir. 
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d) Yeni sigorta mukavelesi yapmaktan men edebilir. 

e) Portföyün devrine karar verebilir. 

Reasürans şirketleri hakkında (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde gösterilen hallerden durum
larına uyan tedbirler alınabilir. 

M A D D E 15. — 7397 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Ruhsatnamenin iptali 

Madde 21. — 20 nci maddede öngörülen bütün tedbirlerin alınmasına rağmen veya bu 
tedbirler alınmış olsa dahi, sigortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılayabilmek bakı
mından mali durumunun düzeltilmesinin mümkün olmayacağı anlaşılan sigorta şirketinin ruh
satnamesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından iptal edilir. 

M A D D E 16. — 7397 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Ruhsatnamesi iptal edilen, hakkında iflas kararı verilen veya başkaca 
sebeplerle faaliyeti sona eren şirketler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kontrolüne tabi olarak 
ve ilgili kanunlar hükümlerine göre tasfiye edilirler. 

Bir sigorta veya reasürans şirketinin iflasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığının veya ala
caklıların talebi üzerine karar verilebilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı lüzumu halinde, iflas idare memurları ile tasfiye memurla
rının değiştirilmesini talep edebilir. 

İflas ve tasfiye muamelelerinin yürütülmesi sırasında teminatların öncelikle sigortalıla-
rın alacaklarına tahsisi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 

Tasfiye halinde, en son ilan tarihinden itibaren bir sene geçtikten sonra, sabit ve müte-
havvil teminat akçeleri bütün vecibelerin yerine getirildiğinin tevsiki suretiyle ilgililere iade 
olunur. 

Ruhsatnamesi iptal edilen, faaliyetine son verilen, infisah veya iflas eden şirketlerin du
rumları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca biri Resmi Gazetede olmak üzere, üç gazetede on be-
şer gün ara ile dört defa ilan olunur. 

Sigortalılar, teminat akçeleri ile karşılanmamış olan alacakları için iflas masasına üçüncü 
sırada iştirak ederler. 

M A D D E 17. — 7397 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 25. — Sigorta şirketleri ve sigorta aracılığı hizmeti yapan bilumum hakikî ve 
hükmî şahıslar; tanzim edilecek poliçe, tecditname, zeyilname ve sair muameleler dolayısıyla 
sigortalılara veya sigorta emrini verenlere doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, her ne şekil
de olursa olsun risturn ve iskonto yapamayacakları gibi , bu mahiyette telakki edilecek terk, 
tenzil ve ödemelerde bulunamazlar ve bu gibi menfaatler sağlayamazlar. 

Sigorta şirketleri; yıl sonu itibariyle bilançolarında görünen, sigorta aracıları ve sigor
talılar uhdesindeki alacakları için, bunların yüzde onbeşi oranında , bu Kanunun 15 inci mad
desinin (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan değerler üzerinden 13 üncü maddedeki süre içerisin
de teminat tesis etmek mecburiyetindedirler. Her nevi borç senetleri ile çekler söz konusu ala
cakların tespitinde dikkate alınmaz. 

M A D D E 18. — 7397 sayılı Kanunun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 26. — Sigorta şirketleri, sigorta aracılığı hizmeti yapanlara istihsal ve teşvik ko
misyonu ile kuruluş ve eğitim masrafları dışında, her ne nam ve şekilde olursa olsun, ödeme
lerde bulunamazlar ve menfaat temin edemezler. 
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Sigortalılara uygulanacak prim taksit ve ödeme esasları ile sigorta aracılığı hizmeti ya
panlara, bunların durumlarına göre ödenebilecek komisyonların azamî nispetleri, kuruluş ve 
eğitim masraflarının azamî miktarları , Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alına
rak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle tespit olunur. 

Bu mehil, nispet ve miktarlar fevkinde muamele ifası yasaktır . 
Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele hükümleri geçersizdir. 

M A D D E 19. — 7397 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sigorta aracıları nezdindeki şirket alacağı 
Madde 27 — Sigorta aracılığı hizmeti yapanlar tarafından tahsil edilen primler ema

net para hükmünde olup; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen esaslar çerçevesinde, 
tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketine ödenir. 

Tahsil ettikleri sigorta primlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen esaslar 
içinde ödemeyen istihsal organlarının sigorta aracılığı faaliyetleri anılan Bakanlıkça durduru
lur; f i i l in (aynı yıl içinde) tekerrürü halinde, bu gibiler bir daha sigorta aracısı olarak 
çalışamazlar. 

M A D D E 20. — 7397 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Mecburi sigortalar 

Madde 29. — Türkiye'de ikamet eden veya çalışan hakiki ve hükmî her şahıs; bilumum 
sigortalarını ancak Türkiye 'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye 'de 
yaptırabilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre, ithalat ve ihracat mevzuu 
nakliyat sigortaları; yabancı kredi ile satın alınan uçak ve gemilerin borcu ödeninceye kadar, 
münhası ran kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere tekne sigortalan; gemilerin sorumluluk (ku
lüp) sigortaları; hayat sigortaları ve dış memleketlere seyahat edenlerin orada yaptıracakları 
bedenî kaza ve motorlu taşıt sigortaları yurt dışında da akdedilebilir. 

Bakanlar Kurulu kamu yaran açısından, şahıslarca ve topluma zarar ika edebilecek her 
çeşit meslek ve faaliyetlere karşı teminat oluşturulması maksadıyla gerekli gördüğü sigorta tür
lerini mecburi hale koyabilir. Bu sigortalarda aracılık hizmeti yapacak hakikî ve hükmî şahıs
lara ödenecek istihsal komisyonlarının oranlarını, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bir
liğinin görüşü alınarak, diğer sigortalara nazaran daha düşük nispette tespit etmeye Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Mecburi kılınan sigorta türlerine ilişkin mütehavvil teminat
lar, münhasıran Bakanlar Kurulunca uygun görülecek özel istikraz tahvillerine veya sair men
kul değerlere yatırılır. 

M A D D E 21. — 7397 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile sigorta ve reasürans ara
cılığı hizmeti yapanların sigorta eksperlerinin ve bu Kanun kapsamına giren konularda faali
yet gösteren diğer kişi ve kuruluşların bilumum muamelatını tüzelkişiliği haiz Sigorta Mura
kabe Kurulu veya icabında Bakanlık Teftiş Kurulu marifetiyle teftiş ve murakabe eder. 

M A D D E 22. — 7397 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. — Sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti 
yapanlar ve sigorta eksperleri, işbu Kanunun sureti tatbik ve murakabesi ile i lgil i olarak Sana
y i ve Ticaret Bakanlığınca istenilecek hayat sigortalarında sigorta ettirenlerin, sigortalıların 
ve lehdarların isimlerinden başka her türlü malumatı vermeye ve salahiyetli murakabe eleman
larına talep edecekleri bütün hesap, kayıt, defter ve vesikaları ibraza mecburdurlar.. 
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M A D D E 23. — 7397 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 35. — Sigorta Tetkik Kurulu ile Tarife Komitelerinin görev ve yetkileri ve ça
lışma şekilleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

M A D D E 24. — 7397 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin 2 nci ve müteakip fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birl ik kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, merkezi is tanbul 'dadır . Türki
ye'de çalışan bütün sigorta ve reasürans şirketleri kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından ve 
ruhsatnamelerinin alınmasından itibaren üç ay içinde birliğe üye olmaya mecburdurlar. 

Birl ik 1 inci fıkrada belirtilen amaçlar dışında hiçbir faaliyet gösteremez, siyasetle uğ
raşamaz, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemez. 

Birliğin organları , Birl ik Başkanı, Genel Kurul , Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve 
Denetim Kuruludur. 

Genel Kurul , sigorta ve reasürans şirketlerinin genel müdürleri veya şirketi temsile yet
kil i kişilerden oluşur. 

Birlik Başkanı, 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu, 3 asıl, 3 yedek üyeden 
oluşan Disiplin Kurulu ve 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu, Genel Kurul tara
fından seçilir. Birlik Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. 

Birliğin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde yargı gözetimi al
tında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş gün önce seçim
lere katılacak üye sigorta ve reasürans şirketleri ile temsilcilerini belirleyen liste, toplantının 
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya 
ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirle
necek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Hâkim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve 
diğer hususları onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve ik i sandık kurulu üyesi ile bunlar için 
birer yedek üye atar. Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresi
nin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren ik i gün içinde seçimlere yapıla
cak her türlü itirazlar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 

Bir l ik, sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi maksadıyla sigortacılık alanında araşt ırma 
amacına yönelik kuruluşlar kurabilir, kurslar açabilir, seminer, konferans gibi eğitim faali
yetlerinde bulunabilir, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile tüzelkişiliğe haiz sigortacılıkla 
ilgili bürolar oluşturabilir. Memleket içinde ve dışında sigortacılıkla i lgil i meslek kuruluşları
na üye olabilir. 

Birliğin organlarının görevleri, çalışma esas ve usulleri, selahiyetli organlarının alacağı 
kararların uygulanması esas ve usulleri ile bu maddenin uygulanmasına dair sair hususlar Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çı
karılacak yönetmelikte gösterilir. 

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin masraflarına iştirak paylan üye şir
ketlerinin 1 yıl zarfında Türkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim gelirleri toplamına göre 
yönetmelikteki esaslar dairesinde hesap edilir ve paylaştırılır. Masraf iştirak paylan bildirim 
tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmediği takdirde icra yoluyla tahsil olunur. Masraf iştirak, 
paylarının ödenmesine dair kararlar İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde yazılı resmî 
belge niteliğindedir. 

Üçüncü fıkrada belirtilen yasaklara uymayan Birliğin sorumlu organlarının görevlerine 
son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanlığının, Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığının teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya isteği uyarınca bulundukları yer Cum
huriyet savcılığının açacağı dava üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince basit usule 
göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 
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Mahkemece yukarıdaki fıkrada yazılı organların görevlerine son verilmesi halinde ka
rarda ayrıca, görevlerine son verilen organları bu Kanunda yazılı usullere göre seçecek Genel 
Kurulu toplamak üzere Birlik Genel Kurulu delegeleri arası adan beş kişi de görevlendirilir. 
Seçim, görevlendirilen bu beş kişi tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Görevlendirilen bu 
beş kişi bu fıkrada yazılı süre içinde görevlerine son verilen organlar gibi görevli ve yetkili 
olup, aynı şekilde sorumludurlar. Bu fıkra hükmüne göre seçilecek yeni organlar eski organ
ların görev sürelerini tamamlarlar. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu Kanun uyarınca Birlik organlarının karar ve işlemle
ri hakkındaki tasarruflarına Birliğin organları tarafından uyulması zorunludur. Bakanlığın ta
sarruflarını kanunî bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteli
ğinde yeni bir karar veren ya da Kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağ
men yerine getirmeyen Birlik organları hakkında da 11 ve 12 nci fıkralar hükümleri uygulanır. 

Görevlerine son verilen organ üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. 
Bu organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları 
hükümsüzdür . 

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, 
toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasada belirtilen temel niteliklerini tehdit edici 
faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en bü
yük mülkî amiri Birliğin sorumlu organlarını geçici olarak görevden uzaklaştırabilirler. 

Görevden uzaklaştırma kararı dayanakları ile birlikte üç gün içinde on birinci fıkrada 
sözü edilen mahkemeye bildir i l i r . Mahkeme, görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup 
olmadığını, dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki kesin kararını en geç on gün içinde verir. 
Mahkemece görevden uzaklaştırmanın yerinde olduğuna karar verilmesi halinde on ikinci fık
ra hükümleri uygulanır. 

M A D D E 25. — 7397 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Sigorta produktörleri ve reasürans aracıları 

Madde 37. — Herhangi bir sigorta şirketinde doğrudan doğruya memur ve müstah
dem bulunmayan; aracı sıfatıyla muhtelif sigorta branşları hakkında sigorta olmak isteyenle
re malumat vererek sigorta mukavelesinin şartlarını müzakere ve tehlikenin mahiyet ve husu
siyetlerine göre sigorta teklifnamesini hazırlama yetkisini haiz ve teşübbüslerinin neticesi ola
rak komisyon almak suretiyle iş temin eden hakikî ve hükmî şahıslara sigorta prodüktörü denir. 

Prodüktör lük yapacak kişiler başkaca hiçbir işle iştigal edemezler. 

Sigorta prodüktörlerinin meslek teşekküllerine, üye olmaları mecburîdir. 

Bilumum sigorta produktörler i , Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tayin edilecek defterle
ri tutmaya 100 000,— liradan az olmamak üzere, adı geçen Bakanlıkça tayin edilecek teminat 
akçelerini çalıştıkları sigorta şirketlerine tevdi etmeye mecburdurlar. 

Teminat akçesi tevdi etmemiş sigorta produktörü çalıştırılması memnudur. 

Reasürans konular ında uzman olan ve bir şirkete bağlı olmayarak reasürans işlemlerin
de ve sözleşmelerinde aracılık yapan ve devredilen primler üzerinden reasüransı kabul eden 
şirketten komisyon alan gerçek veya tüzelkişilere reasürans aracısı denir. 

Sigorta prodüktörleri ile reasürans aracılarının vasıfları, çalışma şekilleri ve şartları ve 
tabi olacakları murakabe esasları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü 
alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe konulacak olan 9 uncu maddedeki yönet
melik içinde düzenlenir. 
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M A D D E 26. — 7397 sayılı Kanunun 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 38. — Sigorta mevzuunda vaki ziya ve hasarları , sebep ve mahiyetleri itibariy
le tespit ve bunların miktarlarını tayin ile diğer hususları ve işlemleri mutad meslek halinde 
ifa edenlere sigorta eksperi denir. 

Sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şekilleri ve şartları ve tabi olacakları murakabe 
esasları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konacak yönetmelikle tespit olunur. 

M A D D E 27. — 7397 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hakikata uygun olmadığı, aldatıcı veya yanlış düzenlendiği Bakanlıkça tespit edilen bi
lanço ve kâr-zarar hesaplarının doğru şekli ilgili şirkete durumun tebliğinden itibaren yedi gün 
içinde ilanın yapıldığı gazeteler ile neşir ve ilan olunur. 

M A D D E 28. — 7397 sayılı Kanunun Cezaî müeyyideler başlığı altındaki 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51 inci maddeleri ile 53, 54. ve 55 inci maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 42. — 3 üncü maddedeki mecburiyetlere aykırı olarak ruhsatname almaksızın 
sigorta muameleleri yapanlar 5 000 000,— liradan 50 000 000,— liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Aynı f i i l in ikinci defa işlenmesi halinde üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile bir
likte yukarıdaki para cezasının i k i katına hükmolunur . 

Ruhsat alıp da, usulü dairesinde tescil ve ilan ettirmeksizin sigorta muameleleri yapan
lara 500 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

Madde 44. — 10 uncu maddedeki değişikliklerin bildirilmesi mecburiyetini yerine ge
tirmeyenlerle, bildirim mecburiyetinin yerine getirilmesine rağmen Bakanlıkça tasdik edilme
miş değişiklikleri uygulayanlara 500 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur . 

Bakanlıkça tasdik edilmesi gereken işlemleri bildirim mecburiyetini yerine getirmeden 
uygulayanlara verilecek ceza 1 000 000,— Ura ağır para cezasından aşağı olamaz. 

Madde 45. — 12 nci maddeye aykırı olarak sabit ve mütehavvil teminat akçelerini kasden 
tesis etmeyenlere veya kasden noksan hesap veya tesis edenlere, 5 000 000,— liradan 
25 000 000,— liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

Aynı f i i l in ikinci defa işlenmesi halinde altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile bir
likte yukarıdaki para cezasının i k i katına hükmolunur . 

Madde 46. — 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası ile 13, 16 ve 17 nci maddelerindeki mec
buriyetlere riayet etmeyenler 1 000 000,— liradan 5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar. 

Aynı fii l in ikinci defa işlenmesi halinde yukarıdaki para cezasının ik i katına hükmolunur . 

Madde 47. — 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenlere 500 000,— liradan 
5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

Aynı fii l in ikinci defa işlenmesi halinde hükmolunacak para cezası yukarıdaki cezanın 
ik i katıdır. 

Madde 48. — 25, 26 ve 27 nci maddeler ile 26 nci maddede belirtilen yönetmelik hü
kümlerine aykırı hareket edenlere 2 500 000,— liradan 12 500 000,— liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur . 

Aynı fi i l in ikinci defa işlenmesi halinde hükmolunacak ağır para cezası yukarıdaki ce
zanın ik i katıdır. 
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Madde 49. — 28 inci maddedeki memnuniyetlere aykırı hareket edenlere 500 000,— l i 
radan 5 000 000,— liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

Aynı fi i l in ikinci defa işlenmesi halinde, hükmolunacak ağır para cezası yukarıdaki ce
zanın i k i katıdır. 

Madde 50. — 29 uncu madde hükmüne aykırı hareket edenlere 500 000,— liradan 
2 500 000,— liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . Ancak hükmolunacak para cezası, 
ödenen primin on mislinden az olamaz. 

Madde 51. — Sigorta ve reasürans şirketlerinin itibarını kırabilecek veya şöhretine za
rar verebilecek bir hususu isnat edenler veya bu yolda asılsız haberler yayanlar bir aydan üç 
aya kadar hapis ve 250 000,— liradan 1 000 000,— liraya kadar ağır para cezasına m a h k û m 
edilirler. 

Bu f i i l in Basın Kanununda yazılı neşir vasıtalarından biri ile veya radyo veya televizyon 
yolu ile işlenmesi halinde, i k i aydan altı aya kadar hapis ve 1 000 000,— liradan 5 000 000,— 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

Madde 53. — 32 nci maddede yazılı mecburiyet ile 41 inci maddedeki memnuniyete ria
yet etmeyenler 500 000,— liradan 2 500 000,— liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Murakabe ve teftişte vazifelilere mümanaa t edenlere veya yapacakları tetkikatı kasten 
yanlış yola sevkedenlere, yukarıdaki cezadan başka, ayrıca bir aydan bir seneye kadar hapis 
cezası hükmolunur . 

Madde 54. — 4, 9, 36, 37 ve 38 inci madde hükümlerine ve bu maddelerde belirtilen 
yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere 500 000,— liradan 2 500 000,— liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur . 

Madde 55. — 39 uncu maddedeki mecburiyetleri yerine getirmeyenler ile hakikate ay
kırı bilanço, kâr ve zarar hesabı tanzim ve tasdik edenlere 1 000 000,— liradan 5 000 000,— 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur . 

M A D D E 29. — 7397 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 59. — Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin, Türkiye'de akdettikleri 
her nevi sigorta miktarları üzerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış saklama pay
larına uygun olarak kendi üzerlerinde muhafaza ettikleri kısımdan mütebakisini kısmen veya 
tamamen mükerrer sigorta mecburiyetine tabi tutmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

M A D D E 30. — 7397 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 63. — Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar halen uygulanmakta olan hükümlere gö
re muamele ifa olunur. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
M A D D E 31. — 7397 sayılı Kanunun 7, 8 ve 11 inci maddeleri, 29 uncu maddenin son 

fıkrası, 39 uncu maddenin ikinci fıkrası, 40, 43, 60 ıncı maddeleri ile muvakkat 1, 2, 3 ve 4 
üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

M A D D E 32. — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK M A D D E 1. — Hayat sigortası branş ında çalışan sigorta şirketleri bu branşla i lgi l i 
muamelelerini diğer sigorta branşlarıyla i lgil i muamelelerden tamamıyla ayrı ve müstakil ola
rak yürütmeye ve muhasebeleştirmeye mecburdurlar. 

Birinci fıkra hükmüne uymayan şirketlerin hayat sigorta branşı ruhsatnamesi, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığınca iptal olunur. 
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EK M A D D E 2. — Sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta ve reasürans aracılığı hiz
meti yapanlar ve sigorta eksperleri; mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bu
lunmak, sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, si
gortacılığın icaplarına ve iyi niyet kuralına uygun hareket etmek ve ödenmesi gerekli hale gel
miş sigorta tazminatlarını zamanında ödemek zorundadırlar . 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, birinci fıkrada gösterilen kişi ve kuruluşların bu kurallara 
uymalarını sağlamak üzere, gerekli her türlü tedbiri alır- Bakanlıkça alınan tedbirlere uyma
yanlar hakkında 49 uncu maddede yazılı cezalar hükmolunur . 

EK M A D D E 3. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ülke ekonomisine kaynak yaratacak şe
kilde, Türkiye 'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerinin teknik ve malî imkânla
rı dahilinde büyüme ve gelişmelerini sağlayacak her türlü tedbiri almaya ve bu arada, sigorta 
ve reasürans şirketlerinin tüm Türk sigorta portföyüne iştirak edebilmelerini ve portföyden 
pay alabilmelerini temin edici düzenlemeler yapmaya yetkilidir. 

EK M A D D E 4. — Bu Kanunun "Cezaî müeyyideler" bölümünde belirtilen "aynı f i i 
lin ikinci defa işlenmesi"nden maksat, hükmün kesinleşmesinden veya Cumhuriyet savcılığı
nın tebligatı üzerine para cezasının ödenmesinden itibaren beş yıl içinde fiilin tekrar işlenmesidir. 

EK M A D D E 5. — Bu Kanunun 3, 6, 16, 23, 24, 31, 39, 41 ve 56 nci maddelerindeki 
"sigorta şirketleri" ibareleri "sigorta ve reasürans şirketleri"; 36 nci maddenin birinci fıkra
sındaki "sigorta ve reasürans şirketleri birl iği" ibareleri "Türkiye Sigorta ve Reasürans Şir
ketleri Birliği"; 6, 16,18, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 39, 58 ve 61 inci maddelerindeki "Ticaret 
Vekâle t i" veya "Vekâ l e t " kelimesi "Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı" olarak değiştirilmiş ve 30 
uncu maddesinin son fıkrasındaki 3656 ve 3659 sayılı Kanun numaralan yerine 657 sayılı Ka
nun numarası ikame edilmiştir. 

EK M A D D E 6. — Sigorta Tetkik Kurulu ve tarife komitelerinin masrafları , Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onay
lanacak esaslar uyarınca, Birliğe üye şirketler tarafından karşılanır. 

EK M A D D E 7. — Diğer kanunlar ın, bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

M A D D E 33. — 7397 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E I . — Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta ve reasürans şir
ketleri ile bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren ik i yıl içinde 2 nci maddede yazılı serma
yeleri, 12 nci maddede yazılı sabit teminat akçelerini mezkûr maddede tespit edilen miktarlara 
iblağa mecburdurlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hayat sigortası branşında da faaliyet gösteren si
gorta şirketleri Ek Madde 1 deki mecburiyetleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği yılın sonundan 
itibaren bir yıl içinde yerine getirirler. 

Sermaye ve teminatlarla ilgili bu maddenin 1 inci fıkrası hükmüne uymayan sigorta ve 
reasürans şirketlerinin ruhsatnameleri ile belirlenen süre sonunda hayat branşına ait muame
lelerini müstakil olarak yürütmeyen şirketlerin hayat dalına ilişkin ruhsatnameleri hükümsüz 
kalır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketleri, 
sermayelerinin tesisinde ödenmiş sermayelerinin dışındaki öz varlıklarını da kullanabilirler, 

öz varlık Vergi Usul Kanununun 192 nci maddesinde belirtilen değerleri ifade eder. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bu
lunan kooperatif şirket esasına göre kurulu, karşılıklı (mütüel) sigorta şirketleri bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren i k i yıl içinde anonim şirkete dönüşmek istedikleri takdirde 
bu nevi değiştirme, her türlü resim, vergi ve harçtan muaftır . 
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GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye'de faaliyette bu
lunan yabancı sigorta şirketlerinin umumî vekillikleri veya şubeleri, bu tarihi takip eden ik i 
yıl içinde şube veya anonim şirket şeklinde teşkilatlanarak 2 nci maddede yazılı sermayelerini 
tesis etmeye ve 12 nci maddede yazılı sabit teminat karşılıklarını aynı süre içinde mezkûr mad
delerde tespit olunan miktarlara tamamlamaya mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan şirketlerin ruhsatnameleri hükümsüz kalır. 
Şube veya anonim şirket şeklinde yeniden kurulacak yabancı sigorta şirketlerinin halen 

faaliyette bulunan Türkiye umumi vekillik veya şubelerinin mevcut aktif ve pasif kıymetleri 
kısmen veya tamamen kurulacak şube veya anonim şirkete veya halen şube halinde faaliyette 
bulunup şube olarak faaliyetine devam edecek şubeye devredilebilir. Devredilecek iktisadi kıy
metler devir Öncesinde Vergi Usul Kanunu'na göre yeniden değerlemeye tabi tutulabilirler. Ye
niden değerleme, iktisadi kıymetlerin i lgil i yıl Kanunî defterlerinde kayıtlı değerlerine yeniden 
değerleme hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl için geçerli katsayı ve oran
ların uygulanması suretiyle yapılır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır . 

GEÇİCİ M A D D E 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren faaliyette bu
lunmakta olan acenteler ile prodüktörler , durumlarını 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki 
yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren ik i yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmeye 
mecburdurlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne uymayan acentelerin ve prodüktörlerin faaliyetlerine Sana
yi ve Ticaret Bakanlığınca son verilir. 

GEÇİCİ M A D D E 5. — Bu Kanunun 24 üncü maddesiyle değişik 36 nci maddesinin 
8 inci fıkrasında geçen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Sigorta Şirketleri Birliği Tüzüğü
nün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olmadığına bakılmaksızın, Türki
ye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin organlarının seçimleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde, 36 nci maddede belirtilen esaslara göre yapılır. 

M A D D E 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

18/6/1987 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu Maddesinin 2 nci ve 
3 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Kanun No. 3381 Kabul Tarihi : 12.6.1987 

M A D D E 1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci ve 3 
üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bir ortak hiç bir suretle 500 000 liradan fazla pay sahibi olamaz. Bu miktar Bakanlar 
Kurulu Kararı ile on katına kadar artırılabilir. 

Bir ortaklık senedinin değeri 10 000 liradan aşağı olamaz. Bir kaç pay bir ortaklık sene
dinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 10 000 lira itibar olunur. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

18/6/1987 
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3213 Sayılı Maden Kânununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü 
Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 

Eklenmesi Hakk ında Kanun 

Kanun No . 3382 Kabul T a r i h i : 12.6.1987 

M A D D E 1. — 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin I I I numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I I I — Sanayi Madenleri : 
Birleşiminde en az % 30 A12 O3 ihtiva eden killer, kaolen, şiforton, Bentonit (îllit, log-

linit , Montmoril lonit , Notronit , Saponit, Hektorit, Baydilit), Atapulji t , (Poligorskit), Alünit 
(şap), Sodyum, Potasyum, Li tyum, Kalsiyum, Magnezyum, (Anion ve katyon olarak) tuzları 
(Tuz Kanunu hükümleri mahfuzdur), Voliastonit, Talk, Steattit, Pirofi l l i t , Diatomit, Dunit, 
Zeölit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit , Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit , Amyant, Manye
zit, Trona (Tabiî Soda), Perlit, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit , Zımpara taşı (Diyaspor), Barit 
Stronsiyum tuzu (Selestin), Kuvars, Kuvarsit ve birleşiminde en az % 90 SIO2 ihtiva eden ku
vars kumu, Bor tuzları (Kolemanit, Ulexit, Borasit, Tiskal, Pandermit) veya bünyesinde en 
az % 10 B2 O3 bulunan diğer bor mineralleri, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mi
neraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit Vermikülit), kesilip parlatıla
rak kullanılacak olan Mermer, oniks mermeri ve diğer taşlar, Dolomit, Nefelinli Siyenit, Pomza, 
Kalsedon. 1 

Kesilip parlatılabilme özelliğini taşımayan kaba inşaat veya yol yapımı gibi v.s. işlerde 
kullanılan taşlar bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Ancak yürürlükte olan taşocağı ruhsatı sahasında işletmeye elverişli olan maddenin re
zerv durumu da dikkate alınarak sanayiin hammaddesi veya ihraç konusu olduğunun, ruhsat 
sahibince belgelenmesi halinde bu madde Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile Maden Kanunu kapsamına alınabilir. 

M A D D E 2. — 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

M A D D E 3. — 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E 8. — 3213 sayılı Maden Kanununun yayımı tarihinden bu Kanunun 
yürürlük tarihine kadar Taşocakları Nizamnamesine göre aldıkları ruhsatları Maden Kununu 
kapsamına intibak ettirenler, müktesep hak olarak Maden Kanunu kapsamında kalabilir. 3213 
sayılı Kanun kapsamından çıkmak isteyenlerin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca Ma

den Sicilinden silinmek üzere müracaat etmeleri gereklidir. Sicilden silinen haklar Taşocaklan 
Nizamnamesi hükümlerine göre işleme tabi tutularak yürütülür. 

3213 sayılı Maden Kanununun kapsamına alınması için intibak yaptırmamış olan ve 
Taşocakları Nizamnamesine göre verilen ruhsatların 15/6/1985'den itibaren her türlü temdit 
ve ruhsat verme işlemlerinin ise Taşocakları Nizamnamesine göre yürütülmesine i l özel idare
leri yetkilidir. 

Yürürlük : 

M A D D E 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

M A D D E 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

18/6/1987 
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2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu be 3093 Saydı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Bazı Hükümlerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. 3383 Kabul Tarihi: 15.6.1987 

M A D D E 1. — 11.11.1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
nun 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Radyo ve televizyon alıcı cihazlarının imal ve ithalinde, Radyo ve Televizyon Yüksek 
Kurulunun görüşü alınmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek standartlara uyulması zo
runludur. Bu standartlara uymayan cihazların imal ve ithaline bu Bakanlık ve Müsteşarlıkça 
izin verilmez. Ancak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunca onaylanmış araşt ırma, geliştirme 
faaliyetleri kapsamına giren prototip imalat ve bu imalat maksadıyla yapılacak ithalat, bu hük
mün dışındadır. 

M A D D E 2. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki (e), (f) ve (g) bentleri eklenmiş ve mevcut (e) ben
di (h) bendi olarak değiştirilmiştir. 

e) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından el
de edilecek gelirler, 

f) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticarî işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek 
gelirler, 

g) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde ya
pılacak ilan ve reklâmdan elde edilecek gelirler, 

M A D D E 3. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5 numaral ı alt ben
dinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bende aşağıdaki 6 numaralı alt bend 
eklenmiştir. 

3. Radyo, portatif radyo - teyp, radyo - pikap % 8 

b. Müzik seti ve benzerleri % 10 

6. Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve radyo ve televizyon yayınını almaya 
yarayan her türlü cihazlar % 10. 

M A D D E 4. — 4.12.1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanununun 5 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay için
de sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç mü
teakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bir beyanname ile 
bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler . Aksi takdirde her geçen gün için 
yürürlükteki en yüksek ticarî kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile 
birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) 
hükümlerince tahsil olunur. 

M A D D E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

18/6/1987 
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18.12.1981 Tarihli ve 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununun 21 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun 

Kanun No. 3384 Kabul Tarihi : 15.6.1987 

M A D D E 1. — 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 
inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren en çok ik i yüz metreye kadar olan 
saha dahilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali, depolanması 
ve satış yerlerinin açılması yasaklanabilir. Bu yasakla ilgili sınır, özel güvenlik bölgelerinde 
mahallî mülkî amirler; askerî güvenlik bölgelerinde ise askerî tesisin teknik özellikleri ve has
sasiyeti dikkate alınarak garnizon komutanı ve mahallî mülkî amirler tarafından birlikte tes
pit edilir. 

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin 
Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun 

M A D D E 1. — Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde Hazineye ait arsa veya arazi üzerin
de Devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti, talepleri halinde, bu yerleri 
en az 5 yıl süre ile kiracı olarak tahsisde belirtilen yatırımlarını gerçekleştiren ve üretimi yap
makta olan küçük sanayicilere, rayiç bedel üzerinden tercihan devredilir. 

Devredilen işyerinin arsası ile üzerindeki yapıların rayiç bedelleri, 2942 sayılı Kamulaş
tırma Kanununa göre tespit edilir. Hak sahipleri satış bedelini peşin ödeyebilecekleri gibi, altı 
yıl içinde on ik i eşit taksitle de ödeyebilirler. Taksitle mülkiyeti iktisap edenler, taksitlerini 
mücbir sebep olmaksızın zamanında ve tam ödemedikleri takdirde Hazinenin talebi üzerine 
tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. 

Taksitli satışlarda borçlanılan kısım için, küçük sanayicilere uygulanan faiz oranları ve 
diğer şartlar uygulanır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakk ında Kanun hükümleri uygulanır. 

M A D D E 2. — Devredilecek taşınmaz mallar, hak sahibi küçük sanayici adına, bu Ka
nunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan şartlarda şerh verilerek tapuda adlarına tescil 
edilir. Ayrıca bu taşınmaz mallar on yıl süre ile; kredi karşılığı millî bankalar dışında rehin 
ve diğer aynî haklarla takyit edilemeyeceği, miras yolu ile intikal hariç herhangi bir sebeple 
devir ve temlike, satış vaadi sözleşmesine, taksime, şuyuun giderilmesi talebine konu olama
yacağına, haciz ve işgal edilemeyeceğine dair hususlarda tapuya kayıt düşülür . 

Miras yolu ile intikal halinde de on yıllık takyit süresi doluncaya kadar yukarıdaki fık
ra hükümleri uygulanır. 

18/6/1987 

• 

Kanun No. 3385 Kabul Tar ih i : 15.6.1987 
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M A D D E 3. — Küçük sanayi işletmecisi devir işleminden sonra işyerini, üzerindeki yapı 

ve tesislerini, kanun ve yönetmelikler uyarınca örnek teşkil edecek şekilde işletmediği veya ama

cına aykırı işletildiği ve yapılan yazılı bildirime rağmen altı ay içinde durumunu düzeltmediği 

takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi ile tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. Bu du

rumda, ilgilinin ödediği bedel, takdir edilecek emsal kira bedeli tutarı düşüldükten sonra ken

disine iade edilir. 

M A D D E 4. — Mülkiyetin devri, rayiç bedel ile kira bedelinin tespiti, komisyonun ku

ruluşu ve çalışma şartları, borçlandırma, borcun ödeme şekli ve zamanı , işletmenin denetimi, 

örnek sanayinin amaca aykırı işletilmesi halinde yapılacak işlem ile bu Kanunun uygulanması 

ile i lgil i diğer hususlar, i lgil i kuruluşun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazır

lanacak bir yönetmelik ile belirlenir. 

G E Ç İ C İ M A D D E 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun kapsamına giren 

işyerlerinde halen faaliyette bulunan küçük sanayicilerden; daha önce yatırımlarını gerçekleş

tiren, yatırımlarının uygun olduğuna dair komisyonlarca raporları tanzim edilen, aralıksız 5 

yıl uygun faaliyette bulunduklarını tevsik eden ve talep tarihine kadar kira veya ecrimisil sebe

bi ile borçlarını da tamamen ödeyenler 6 ay içinde başvurdukları takdirde bu Kanundan ya

rarlanabilirler. Aksi halde bir ay içinde işyerlerinden tahliye ettirilirler. 

Kiracı olarak kalmak isteyenlerin hakları saklıdır. 

G E Ç İ C İ M A D D E 2. — Haklar ında tahsis esaslarına veya taahhütlerine uymamaları 

sebebi ile tahliye işlemlerine başlananlar bu Kanundan faydalanamazlar. Bu durumda olan

lar, Kanunun neşir tarihinden itibaren 6 ay içinde fizibilite raporlarına uygun ve 1986 yılından 

önce düzenlenmiş teknik komisyon raporlar ında belirtilen eksikliklerini gidereceklerini taah

hüt ederek Kanunun neşir tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili kuruluşa başvurup daha önceki 

yıllara ait kira veya ecrimisil borçlarını bu sürede ödedikleri takdirde, 6 ayın hi tamında yatı

rımlarını gerçekleştirmek şartıyla mülkiyetin devrini talep edebilirler. Aksi takdirde tahliye iş

lemi sonuçlandırılır. 

M A D D E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

18/6/1987 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu 

Kanun No. 3388 Kabul Tarihi : 17.6.1987 

M A D D E 1. — Bu Kanunun amacı; millî harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sa
nayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı 'nın kurulmasını sağlamaktır. 
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M A D D E 2. — Bu Kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulur. 

Vakfın kurucuları; Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay 2 nci Başkanı, Millî Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanıdır. 

Vakfın senedi. Millî Savunma Bakanı tarafından Türk Kanunu Medenisindeki hüküm
lere göre tescil ettirilir. 

Bu amaçla başka bir vakıf kurulamaz. 

M A D D E 3. — Bu Kanunla kurulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı; 

a) Kurumlar vergisinden (iktisadî işletmeler hariç), 

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, 

c) Yapılacak her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden, 

Muaftır . 

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış 
ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilir. 

Vakıf, bu tarihe kadar Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Hava Kuv
vetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Bakanlar Kuru
lunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlar ile tanınan vergi, resim, harç muafiyet 
ve istisnalarından da aynen yararlanır. 

M A D D E 4. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Kanunu Medenisi ile 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ M A D D E 1. — Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıflarının 
menkul ve gayrimenkul malları , nakit mevcudu, her türlü hakları , alacak ve borçları; herhan
gi bir karara gerek kalmaksızın, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay 
içinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına intikal eder. Devir, teslim ve terkin iş
lemleri sözü edilen süre zarfında vakıfların yönetim kurulunca yerine getirilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı sürede işlemlerin yapılmaması halinde, sürenin hitamında, de
vir, teslim ve terkin işlemleri kanunen yapılmış sayılır. Devir işlemlerinin tamamlandığı tarih
te ve herhalde birinci fıkradaki sürenin hi tamında, bu üç vakfın hükmî şahsiyeti sona erer. 

Devir, teslim ve terkin işlemleri Vakıflar Genel Müdür lüğünün nezaretinde yapılır. De
vir işlemleri ve bu işlem nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar ile bu devirden doğan kazançlar her 
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 

GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanun ile yapılan düzenlemeler sebebiyle hükmî şahsiyet
leri son bulan vakıflarda ücret karşılığı görevli bulunan personelden, yeni vakıf bünyesinin 
ve faaliyetlerinin gerektirdiği personel ihtiyacı dışında kalanların, her türlü özlük hakları veri
lerek Vakıfla ilişkileri kesilir. 

M A D D E 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/6/1987 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Bakana Vekillik Etme İşlemi 
T. C. 

BAŞBAKANLIK 
Personel ve Prensipler 23 Haziran 1987 
Genel Müdürlüğü 

19-308-12248 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 1987 tarihinde Çekoslovakya'ya gidecek olan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Suudi N . T Ü R E L ' i n dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi D İ N Ç E R L E R ' i n vekillik etmesini yüksek tas
viplerine saygıyla arzederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

TÜRKİYE 
CUMHURBAŞKANLIĞI 23 Haziran 1987 

39-06-61-87-308 
BAŞBAKANLIĞA 

İLGİ : 23 Haziran 1987 gün ve 19-308-12248 sayılı yazınız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Haziran 1987 tarihinde Çekoslovakya'ya gidecek olan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Suudi N . T Ü R E L ' i n dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığına, Devlet Bakanı M . Vehbi D İ N Ç E R L E R ' i n vekillik etmesi uygundur. 

Bilgilerini rica ederim. 
Kenan EVREN 
C U M H U R B A Ş K A N I 

Belediye Kurulmasına Dair Karar 
İçişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı : 87/33605 
1 — Bolu i l i Mudurnu ilçesine bağlı Karaçomak (Taşkesti) köyünde " K A R A Ç O M A K " 

ismiyle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uya
rınca uygun görülmüştür . 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür . 

22 Haziran 1987 
Kenan EVREN 
C U M H U R B A Ş K A N I 

T. ÖZAL Y. AKBULUT 
Başbakan İçişleri Bakanı. 
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Yönetmelik 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından : 

Sutopu Müsabaka Yönetmeliği 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
Madde 1 — Sutopu sporunu yurt sathında yaymak, sevdirmek, benimsetmek ve mi l 

letlerarası alanda başarıya u laşmak, spor ahlakına ve spor disiplinine sahip sağlıklı nesillerin 
yetişmesine yardımcı olmaktır . 

Kapsam 
Madde 2 — Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan mil l i , milletlerarası resmi ve özel 

müsabakalara katılacak olan sporcular ile Genel Müdürlükçe tescili yapılmış kulüplerin her 
türlü çalışmalarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü

nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2'nci maddesinin uygulanmasını sağlamak 
üzere, aynı kanunun 39 uncu maddesine istinaden 27/9/1984 tarihi ve 3046 sayılı kanunun 
37'nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 — Yönetmelikte adı geçen 
Bakanlık : Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını, 
Genel Müdür lük : Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür lüğü 'nü , 
Federasyon : Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu'nu, 
F . I . N . A . : Milletlerarası Ama tö r Yüzme Federasyonu'nu, 
L E N : Avrupa Yüzme Federasyonu'nu, 
İl Müdürlüğü : Beden Terbiyesi ve Spor İlçe Müdürlükleri 'ni , 
Kulüp : Dernekler yasasına göre kuruluşunu tamamlamış ve Genel Mü

dürlükçe tescili yapılmış olan spor kuruluşlarını, 
Teşekküller : Okul takımları , Askeri güçleri, Polis okulları , Okul spor yurtları, 

Okul yurtları ve Özürlüler okulu gibi kuruluş tan , 
Sporcu : Sicil ve Lisans yönetmeliği 'ne göre geçerli lisanslı olan sporcuları 
Federasyon 
Temsilcisi : Federasyon müsabakalar ına federasyon yönetim kurulunca ata

nan kişiyi, 
11 Temsilcisi : Beden Terbiyesi ve Spor t i Müdürlüklerine teşkilat tarafından atan

mış ve bulunduğu i l in yüzme, atlama, sutopu faaliyetlerini yürü
ten kişiyi, 

Tertip Kurulu : Bölge müsabakaları için bölge temsilcisine yardımcı olmak için ku
rulan kurulu, 
ifade eder. 

İKlNCİ B Ö L Ü M 
Esas Hükümler 

Müsabaka Mevsimi 
Madde 5 — Müsabaka mevsimi on ik i aydır. Federasyon müsabaka mevsimini bölge 

ve tesis şartlarına göre yaz ve kış devresi olmak üzere tespit eder. Federasyon her yıl Kasım-
Aralık ayında bir sonraki yılın yıllık faaliyet programını hazırlar ve illere, teşekküllere gönderir. 
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Müsabakalara Katı lma 
Madde 6 — Müsabakalara katılacak takımların sporcularının lisanstı ve lisanslarının 

o yıl için vize edilmiş olması gereklidir. 
Bu konuda Sicil Lisans Yönetmeliği ve Spor Teşekkülleri Tescil Yönetmeliği hükümleri 

uyarınca hareket edilir. 

Müsabaka Çeşitleri 
Madde 7 — Sutopu müsabakalar ı resmi ve özet olmak üzere ik i çeşittir. 
a) Resmi müsabakalar : 
Genel Müdür lük, federasyon ve iller taraf ından düzenlenen müsabakalardır . 
b) Özel müsabakalar : 

Resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır . 

Müsabaka Usûlleri 
Madde 8 — Sutopu müsabakalar ı şu usullerle yapılır: 
a) Sayı, puantaj usulü, 
b) Eleme, eliminasyon usulü, 
c) Karma usûl. 
Resmi müsabakalar ın hangi usulle yapılacağı federasyon ve il tertip kurullarınca tespit 

edilir. 
Sutopu müsabakalar ında galibiyet (3) üç, beraberlik (2) i k i , mağlubiyet (1) bir, hük

men mağlubiyet ise (0) sıfır puan ile değerlendirilir. İki takım müsabakalar sonucunda eşit 
puana sahip olursa, önce kendi aralar ında yaptıkları maçlarda fazla galibiyet elde edene eşit
lik sürüyorsa kendi aralarındaki avaraja, yine eşitlik sürüyorsa tüm maçlarda attığı ve yediği 
gollerin farkına, eşitliğin devam etmesi halinde en çok gol atana öncelik tanınır. 

İkiden fazla takım müsabakalar sonucunda eşit puana sahip olurlarsa, önce eşit puanlı 
takımların tüm maçlarda attığı ve yediği gollerin farkına, eşitlik sürüyorsa en çok gol atana, 
eşitlik yine sürüyorsa eşit puanlı takımların kendi aralarında yaptıkları maçlarda en çok gali
biyet almış olana öncelik tanınır. Eşitlik yukarıda açıklanan şart larda sağlanamıyorsa k u r a 
çekilerek sonuca varılır. 

Sahaya çıkmadan hükmen mağlûbiyetlerde galip takım lehine (5) beş gol ile galibiyet 
puanı verilir. Müsabaka esnasında ise hükmen galip sayılan takımın o andaki gol sayısına (5) 
beş gol ilave edilir ve galibiyet puanı verilir, oyunu terk eden takımın sayısı silinir. Sahaya 
çıkmadan (2) iki müsabakaya iştirak etmeyen takımın daha önce oynadığı müsabakaları da 
hiç yapılmamış sayılır ve aldığı sonuçlar hükümsüz olur. 

İzne Tabi Müsabakalar 
Madde 9 — İllerin ve kulüp takımlarının yurt içinde ve yurt dışında yabancı kulüpler

le yapacakları iki l i müsabakalar veya geniş programlı müsabakaya katılmaları ve müsabaka 
düzenlemeleri izne tabidir. İznin alınabilmesi için düzenleyici il veya kulübün yurt içi müsaba
kaları için, müsabaka tarihinden en geç 30 gün önce, yurt dışı müsabakalarda ise hareket tari
hinden en geç 30 gün önce federasyon kanalı ile Genel Müdürlüğe müraca t etmeleri gerekir, 
iller ve kulüpler müracat lar ına müsabaka programlarını , idari ve teknik hususları, müsaba
kanın mali portresini de ayrıntılı bir biçimde eklemek zorundadır . 

İller ve kulüpler müsabakalar ın bitiminden en geç 15 gün içinde geniş bir raporu fede
rasyon yolu ile Genel Müdürlüğe ulaşt ırmak zorundadır lar . Kulüplerin kendi aralarında ya
pacakları özel müsabakalar , müsabaka tarihinden en geç (7) yedi gün önce yazı ile federasyona 
ve itlere bildirilir . 

Kategoriler 
Madde 10 — Resmi müsabakalara katılacak takımların sporcuları yaş durumlarına göre 

büyükler ve yaş gruplarına ayrılırlar. Yaş grupları da yine yaş durumlarına göre kategorilere 
ayrılır. Bu kategoriler bir sezon önce federasyon tarafından tespit ve ilan olunur. Sporcular 
kendi yaş gruplarından üstteki yaş kategorilerinde de oynayabilirler. Ancak federasyon bir 
sezon önceden açıklayarak kendi yaş kategorilerinden üstteki yaş kategorilerinde oynama du
rumlarını değiştirebilir. :: 
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Kümelerde yer alan kulüplerin o yıl içinde hangi yaş kategorilerinde müsabakalara ka
tılma zorunluluğu olduğu federasyon yönetim kurulunca bir sezon öncesinden tespit ve ilan 
olunur. 

ilan edilen yaş gruplarında takım kurup müsabakalara katı lmayan büyük yaş grubu 
takımların ertesi sene hangi kümede yer alacağını federasyon yönetim kurulu alacağı bir ka
rarla tespit ve ilan eder. 

Kümeler 

Madde 11 — Her faaliyet yılı başında tüm kategorilerin kaç küme olacağı, kümelerin 
teşkil esasları, kümelerdeki takım sayısı federasyon tarafından tespit ve ilan edilir. Faaliyete 
yeni başlayacak kulüpler en alt kümeye katılırlar. En alt küme için takım sayısı serbest bırakılır. 

Tertip Kurulu 
Madde 12 — Sutopunda faaliyet gösteren iller tarafından düzenlenen müsabakalarda 

i l temsilcilerine yardımcı olmak amacı ile her ilde bir yıl görevli tertip kurulları oluşturulur. 
Tertip kurulları ilinde en az bir yıl faaliyette bu lunmuş kulüplerin temsilcileri arasından seçil
miş en az 3, en çok 5 üyeden oluşur. Tertip kurullarının seçimi bir sezon öncesinin Ekim ayın
da yapılır. 

İl temsilcileri bu kurulun başkanıdır . 

Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 13 — Tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) İl müsabaka programlarını ve fikstürlerini müsabakalar ın başlamasından en az bir 

ay önce federasyon ve kulüplere bildirmek, 
b) Müsabakalar ın yapılacağı yerleri önceden tespit etmek, yüzme havuzlarını müsa

bakalara hazırlamak, 
c) Müsabakalarda hakem kurullarının yetki ve görevi dışında kalan hususlarda çıka

cak anlaşmazlıkları birinci derecede inceleyip karara bağlamak, 
d) Program ve fikstürün herhangi bir sebeple uygulanmaması halinde durumu tespit 

etmek ve hal çaresi bulmak, 
e) Zorunlu sebepler yüzünden yapılamayacağı anlaşılan müsabakalar ın ertelenmesine 

karar vermek, 
f) Hakem kurulu bulunmayan illerde hakemleri tayin etmek, tertip kurulunun topla

namaması halinde i l temsilcisi resen karar alarak müsabaka fikstürünü tanzim eder ve fede
rasyona bildirir . 

Terfi ve Kümeden Düşme 

Madde 14 — Terfi edecek ve kümeden düşecek takımlarla ilgili kurallar sezon başında 
gelişmeler dikkate al ınarak federasyonca açıklanır. 

Tescil ve Vize Şartı 

Madde 15 — Müsabakalara katılacak olan kulüplerin Genel Müdürlük tarafından tes
cilleri yapılmış olması gerekir. Sporcuların da müsabakalara girebilmeleri için lisanslarının bu 
yönetmeliğin 6'nci maddesine göre vize edilmiş olması gereklidir. 

Birleşen Kulüpler 

Madde 16 — Birleşen kulüpler Genel Müdürlükçe tescil edildikten sonra i lgi l i kümede 
yer alır. 

Müsabakanın Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi 
Madde 17 — Sutopu müsabakalar ın ın belirtilen havuzlarda ve tebliğ olunan saatlerde 

başlaması esastır. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne bırakılır. Bu hal
de karar, i l müsabakalar ında müsabakadan önce tertip kurulu veya i l temsilcisi veya 
müsabakanın başlama saatinde orta hakemler taraf ından, federasyon müsabakalar ında 
müsabakadan önce federasyon veya federasyon temsilcisi veya müsabakanın başlama saatin
de orta hakemler taraf ından verilir. Müsabakalar ın yer değiştirmesi kararı i l müsabakala-
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rında tertip kurulları , yoksa i l temsilcisi, federasyon müsabakalar ında federasyon veya fede
rasyon temsilcisi tarafından verilir. Müsabakaya katılan tarafların anlaşması ile bir müsaba
ka başka bir güne ertelenemez, geri bırakılan müsabakalar l ig bitmeden erteleme sırasına göre 
oynatılır. 

Teknik Toplantı 
Madde 18 — İlan edilen toplantıda temsilci bulundurmayan kulüpler hakkında fede

rasyonca karar verilir. 
Federasyon gerekli gördüğü hallerde teknik toplantının zamanını değiştirebilir. 
Kulüplerin 15 sporcu, antrenör ve yöneticilerini bildiren (bölgelerinden tasdikli) bir lis

teyi maçlardan önce yapılacak teknik toplant ıda vermeleri zorunludur ve gerekli görülen hal
lerde teknik toplantının zamanı federasyonca değiştirilebilir. 

Oyun Süreleri 
Madde 19 — Oyun sürelerinin federasyon F . I . N . A . kurallarına göre tespit eder. 

Uzatmalar 
Madde 20 — Eleme usulü ile yapılan müsabakalarda nizami müddet sonunda maç be

rabere biterse (5) beş dakikalık bir dinlenmeden sonra hakem birer dakika ara ile oynanmak 
üzere (3) üçer dakikalık i k i devre yapar. Uzatmalara netice alınıncaya kadar devam olunur. 
Hakem tarafından oyundan çıkarılan bir oyuncu uzatmalarda takımında yer almaz. Federas
yon yönetim kurulu, bu kuralları "(F.I .N.A.) ve (LEN) kaideleri göz önüne alınarak zorunlu 
hallerde değiştirilebilir. 

Müsabaka Neticelerinin Tescili ve İlanı 
Madde 21 — Resmi müsabakalar sona erince netice cetveline orta hakemlerin raporu 

eklenir, federasyon taraf ından düzenlenen müsabakalar ın sonuçları federasyon, iller tarafın
dan düzenlenen müsabakalar ın sonuçları spor i l müdürlüğü tarafından tescil ve ilan olunur. 
Ayrıca i l müsabakalar ı sonuçları i l temsilcileri tarafından müsabakalar ın bitiminden itibaren 
en geç 15 gün içinde federasyona gönderilir. 

H ü k m e n Yenik Sayılma 
Madde 22 — Müsabaka sırasında hakem tarafından havuzdan çıkartılmak istenen oyun

cu havuzu terk etmek istemediği takdirde hakem bu kararını takım kaptanına bildirir , takım 
kaptanı da bu oyuncunun çıkma ve çıkarılmasını sağlayamadığında hakem oyunu tatil ederse, 

— Müsabaka sırasında sporcuların, idarecilerin ve antrenörlerin hakeme karşı gelme
leri veya hakemlere tecavüz etmeleri yüzünden müsabaka neticelendirilemezse, 

— Takımlar zamanında ve ( F . I . N . A . ) kurallarına uygun müsabaka kıyafeti ile oyun 
sahasına çıkmazsa, 

— Takımlar (7) yedi kişiden az oyuncu ile sahaya çıkarsa, 
— Oyun esnasında bir takımın (2) i k i oyuncusu kalırsa, 
— Bir takım herhangi bir takımın leh ve aleyhinde netice verecek şekilde oyunu tamam

lamadan çekilirse, 
— Bir takım cezalı oyuncu oynatırsa, cezalı antrenöre takım idare ettirirse veya cezalı 

oyuncuya antrenörlük yaptırırsa, 
— Lisans muayenesinden sonra hakemlerin oyuncuları tanımamasından faydalanarak 

takımlar başka oyuncuyu oynatırsa, 
—Lisanssız, o yılın vizesi yapılmamış lisansla veya başkasına ait lisansla oyuncu oy

natırsa, 
— Profesyonel oyuncu oynatırsa, 
Federasyon taraf ından düzenlenen müsabakalarda federasyon, iller tarafından düzen

lenen müsabakalarda spor i l müdürleri tarafından o takım hükmen yenik ilan edilir. 
Lig süresince zorunlu sebepler dışında (2) ik i defa sahaya çıkmadan hükmen mağlup 

olan kulüp ligden çıkarılır, en alt kümeye düşürülür. Zorunlu sebeplerin federasyon tarafın
dan kabul edilmesi şarttır. 

Yürütme v e idare Bolümü S a y f a : S 
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Kıyafetler 

Madde 23 — Kıyafetler konusunda (F . I .N .A . ) kuralları uygulanır. 

Müsabaka Yönetecek Hakemler 

Madde 24 — Federasyonca düzenlenecek müsabakalarda federasyonun Merkez Hakem 
Kurulu, orta hakemleri ve diğer hakemleri tayin eder. Zorunlu hallerde hakemler federasyo
nun yetki verdiği temsilci taraf ından tayin edilir. İl müsabakalar ında ise bu görev i l hakem 
kurullarına, yoksa i l temsilcisine aittir. Herhangi bir sebeple müsabakaya çıkamayacak ve mü
sabaka idare edemeyecek olan hakemlerin yerine yukarıdaki kurullar veya kişiler yenilerini 
atarlar. Yukarıdaki kurullar veya kişiler en az ( I ) bir saat önce müsabaka yerinde hazır olur
lar, F . I . N . A . kuralları göz önünde bulundurularak aynı saatte (2) i k i orta, (2) ik i kale, (4) 
dört masa hakemi bulunur. Zorunlu hallerde en az (2) ik i orta, (2) masa veya (1) bir orta, 
(2) ik i kale, (2) ik i masa hakemi bulunur. 

Ödüller 

Madde 25 — İller taraf ından düzenlenen müsabakalar ın ödülleri iller, federasyon ta
rafından düzenlenen müsabakalar ın ödüllleri ise amatör lük esasları göz önünde tutularak Ge
nel Müdürlük tarafından verilir. Ferdi ödüller sporcuların kendisine aittir. Kulüplerin kazandığı 
ödüller kulüplere, illeri temsil eden takımların kazandığı ödüller illere, Mi l l i takımların ka
zandığı ödüller ise Genel Müdürlüğe aittir. Milletlerarası müsabakalarda dereceye giren spor
culara " Ö d ü l Yönetmel iği" uyarınca ödül verilir. 

İtirazlar 

Madde 26 — İtirazlar müsabaka yerinde her ik i tarafın kaptan ve idarecileri önünde 
müsübaka başlamadan en az (30) otuz dakika önce itiraz sebepleri belirtilmek suretiyle yazılı 
olarak yapılır. 

Müsabaka süresince hiçbir suretle itiraz yapılamaz. 

Müsabaka bitiminden sonra (30) otuz dakika içerisinde müsabaka ile ilgili her türlü i t i 
razın yapılmış olması gerekir. 

İtiraz makamı illerde, i l temsilcisi ve tertip kuruludur, bunların kararına karşı itiraz ma
kam ise federasyondur. Federasyon müsabakalar ında ise itiraz mercii federasyondur. Fede
rasyon kararları kesindir. Her itiraz için itirazda bulunandan Federasyonun her yıl için önceden 
belirlediği oranda para teminatı alınır, teminat karşılığında bir makbuz verilir. İtirazda bulu
nan itirazda haklı çıkarsa teminatı iade edilir, haksız çıkarsa teminat federasyonlar fonuna 
kayıt edilir. 

Cezalar 

Madde 27 — Müsabakalarda cezayı gerektiren hallerde bulunan teşkilat görevlileri, ha
kemler, kulüp yöneticileri, antrenörler , sporcular ve kulüpler hakkında "Ceza Yönetmeliği" 
hükümleri uygulanır. Seri halinde devam eden müsabakalarda federasyon veya i l tertip kurul
ları derhal toplanır ve kulüp hakkında karar verilir. 

Hakem taraf ından oyundan çıkartılan sporcuların adları raporda belirtilir. Bu sporcu
ların lisansları raporla birlikte maçın bitiminde derhal i l temsilcisine veya federasyona yazılı 
olarak bildirir . 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa • 6 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Çeşitli Hükümler 

Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı 

Madde 28 — Her takım müsabakalarda (1) bir yabancı uyruklu oyuncuyu oynata
bilir. 

Yurt Dışından Gelecek ve Yurt Dışına Gidecek Sporcular 

Madde 29 — Yabana ülkelere gidecek sporcuların federasyondan ve kulüplerinden bon
servis almaları gerekir. Yurt dışına giderek müsabaka yapan sporcular ile yabancı uyruklu spor
cular yurda döndüklerinde Sporcu Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre lisans işlemlerini 
yaptırmak suretiyle müsabakalara katılırlar. 

Sporcu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular 

Madde 30 — Kulüplerde ve teşekküllerde yüzme sporuna hizmeti geçmiş sporcular sporu 
bırakmaya karar verdiklerinde kulüp veya tüşekkülünce kendisine tören yapılması istenilirse 
bu konuda mevcut yönetmelikteki hükümlere tören yapılabilir. Genel Müdürlükten Federas
yon kanalıyla önceden izin alınmadan sporu bırakma törenleri düzenlenemez. Kendilerine sporu 
bırakma töreni yapılan sporcular bir daha hiçbir müsabakaya kesinlikle katılamazlar. 

Kulüp Antrenörleri 

Madde 31 — Sutopu liginde oynayan takımları çalıştıran antrenörler Genel Müdürlü
ğün antrenör yönetmeliğine göre antrenör lisansını almış ve Federasyona o yılın vizesini yap
tırmış olacaklardır. Ant renör lisansı olmayanlar (stajyer antrenörler hariç) kulüplerini temsil 
edemezler ve havuz içinde hiçbir zaman görev yapamazlar. 

Top ve Başlıkların Temini 

Madde 32 — Her takım kendi yapacağı maçlarda top ve başlıkları sağlamak zorun
dadır. 

Yönetmelikte Yer Almayan Konular 

Madde 33 — Yönetmelikte yer almayan konular ve uyuşmazlıklar için önce 3289 sayı
lı kanun hükümleri ve ilgil i mevzuat kurallarına bakılır. Bunlarda çözüm getirici bir hüküm 
yok ise, F I N A ve L E N kaideleri göz önünde bulundurularak Federasyon tarafından nihai ka
rar verilir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

Son Hükümler 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 34 — Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 14/7/1970 gün ve 13548 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan sutopu müsabaka yönetmeliği ile bu yönetmeliğe ek yönetmelik 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 35 — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 36 — Bu yönetmeliği Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü yürütür . 

Yürütme ve İdare Bölümü S a y f a : 7 
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Tebliğler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

(Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı) 
Tebliğ No. : FKS-87/42-42 

1 — 9/4/1986 tarih ve 19073 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan FKS-86/24-25 sayılı Ba
kanlığımız tebliği ile mecburi uygulamaya giren, 16/7/1986 tarih ve 19166 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan FKS-86/68-69 no.lu Bakanlığımız tebliği ile yürürlük tarihi bir yıl uzatılan TS 4377 
"Fabrika Tuğlaları-Duvarlar için Düşey Delikli, H a f i f standardı ilişik şekilde değiştirilecek ve 
16/7/1986 tarih ve 19166 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan FKS-86/68-69 no.lu Bakanlığımız teb
liğinde belirtilen süre sonunda üretim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır. 

2 — Adı geçen standart kapsamına giren malı üretenler ve satanların Standart hükümleri
ne uymaları gerekmektedir. 

3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018, 132, 2881, 3143 ve 3205 sayılı Kanunlarla 180 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Kamu ve özel her türlü inşaat şantiyelerinde, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca ayrı ayrı veya müştereken uygulanacaktır. 

TS 4377/Ocak 1985 "FABRİKA TUĞLALARI-DUVARLAR İÇİN, 
DÜŞEY DELİKLİ, H A F İ F " 

ESKİ METİN YENİ METİN 

1.3 - Boyutlar ve Boyut Farkları Maddesi 2. Paragrafı 

Harç cebi bulunması halinde tuğlanın harç ce
binin bulunduğu yüze dik yöndeki boyutları 
(uzunluk), Çizelge-6'da verilen anma boyutların
dan en az 5 mm en çok 3 mm büyük olmalıdır. 
Tuğlanın dış et kalınlığı 10 mm'den, cephe tuğ
lasında 20 mm'den küçük olmamalıdır. 

Harç cebi bulunması halinde tuğlanın harç ce
binin bulunduğu yüze dik yöndeki boyutları 
(uzunluk), için sınır değerler Çizelge-6'da veri
lenlerden 5 mm daha büyük olmalıdır. Tuğlanın 
dış et kalınlığı 10 mm den, cephe tuğlasında 20 
mm'den küçük olmamalıdır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

(Fiyat, Kalite ve Standartlar Dairesi Başkanlığı) 

Tebliğ No : FKS-87/55-55 
1 — 27/7/1984 gün 18471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan FKS-84/1-1 sayılı Bakan

lığımız Tebliği ile mecburi uygulamaya giren, 28/3/1985 tarih 18708 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan FKS-85/65-68 sayılı Bakanlığımız Tebliği ile tadil edilen TS 4021 "Kulak Yıkama 
Şırıngası" ilişik şekilde değiştirilecek ve Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 g ü n , 
sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır . 

2 — Adı geçen standart kapsamına giren malı üretenler ve satanların standart hüküm
lerine uymaları gerekmektedir. 

3 — Bu standarda ait hükümler 1705, 3018, 132, 2881, 3143 ve 3205 sayılı Kanunlara 
göre Bakanlığımızca yapılacaktır . 

TS 4021/Temmuz 1983 " K U L A K Y I K A M A Ş I R I N G A S I " 
İlave Madde 

4.2 — Kulak yıkama şırıngası önceden belirtilmek ve bu standartta belirtilen özelliklere uy
mak kaydıyla başka biçim ve boyutlarda da yapılabilir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA 
25 HAZİRAN 1987 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR: 

BÜLTEN NO: 1987/120 
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 

DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 

1 ABD DOLARI 844.90 849.12 844.90 857.57 
1 AVUSTRALYA DOLARI 607.91 610.95 595.75 617.03 
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 65.96 66.29 65.96 66.95 
1 ALMAN MARKI 463.70 466.02 463.70 470.66 
1 BELÇİKA FRANGI 22.38 22.49 21.93 22.72 
1 DANİMARKA KRONU 123.34 123.96 123.34 125.19 
1 FİN MARKKASI 190.94 191.89 187.12 193.80 
1 FRANSIZ FRANGI 138.92 139.61 138.92 141.00 
1 HOLLANDA FLORİNİ 411.74 413.80 411.74. 417.92 
1 İSVEÇ KRONU 133.00 133.67 133.00 135.00 
1 İSVİÇRE FRANGI 559.72 562.52 559.72 568.12 
100 İTALYAN LİRETİ 64.13 64.45 62.85 65.09 
100 JAPON YENİ 584.10 587.02 572.42 592.86 
1 KANADA ODLARI 633.69 636.86 621.02 643.20 
1 KUVEYT DİNARI 2999.29 3014.29 2939.30 3044.28 
1 NORVEÇ KRONU 126.72 127.35 124.19 128.62 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1371.70 1378.56 1371.70 1392.28 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 225.26 226.39 220.75 228.64 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD DOLARI 12.B092 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
1.8220 ALMAN MARKI 

37.7524 BELÇİKA FRANGI 
6.8501 DANİMARKA KRONU 
4.4249 FİN MARKKASI 
6.0819 FRANSIZ FRANGI 
2.0520 HOLLANDA FLORİNİ 
6.3526 İSVEÇ KRONU 
1.5095 İSVİÇRE FRANGI 
1317.48 İTALYAN LİRETİ 
144.64 JAPON YENİ 
1.3333 KANADA DOLARI 
6.6674 NORVEÇ KRONU 
3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 

1 AVUSTRALYA DOLARI 0.7195 ABD DOLARI 
1 KUVEYT DİNARI 3.5498 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.6235 

24 HAZİRAN 1987 TARİHİNDE UYGULANAN 1 GR. 995 AYAR ALTININ: 
ALIŞ FİYATI : TL 12,610 
SATIŞ FİYATI: TL 12,660 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NC-A BELİRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE JADE^ER İTİBARIYLA 25 HAZİRAN "967 TARİHİNDEKİ 3UNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ' Jzerınde f a i z «uponu oulunmayıo Iskontolu olarak Hazine İ h a i s s i i l e a l ı 
nan Devlet Iç Borçlanma Senet le r in in d e ğ e r l e r i a ş a ğ ı d a d ı r . 
(T: Devlet İç Borçlanma T a p u m , B : Hazine Bonosu) 

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-Tl ÜZERİNDEN) 

0 1 / 0 7 / 1 9 8 7 12T 6 99 236 
0 8 / 0 7 / 1 9 8 7 12T 13 98 .433 
15 /07 /1987 1 2 T 20 97 t,2i 
15/07/198" ' 06B 20 97 .632 
12 /08 /1987 06B 48 94 .496 
0 9 / 0 9 / 1 9 8 7 09B ' 6 91 .481 
1 6 / 0 9 / 1 9 8 7 12T 83 90 .746 
0 7 ' 1 0 / 1 9 8 7 U T 104 88 .582 
0 7 / 1 0 / 1 9 8 7 09B IQA 8 8 . 5 8 2 
1 4 , 1 0 , 1 9 8 7 İ2T m 97 .875 
2 1 / 1 0 / 1 9 8 ' 12T U 8 87 1 ^4 
2 8 ' 1 0 ' 1 9 8 7 12T 125 36 .480 
0 4 / 1 1 , 1987 12T 132 8 5 . 7 9 3 
0 4 / 1 J / 1987 09B 132 85 -")3 
1 1 / 1 1 / 1 9 8 7 12T 139 35 .111 
1 3 / 1 1 / 1 9 8 7 12* 146 3 4 . 4 3 6 
2 5 / 1 1 / 1 9 8 7 12T 153 83 .768 
0 2 , 1 2 / 1 9 8 7 12T 1 6 0 83 .105 
3 0 / 1 2 / 1 9 8 7 12T 188 90 .515 
2 7 / 0 1 , 1 9 8 8 12 ' 216 ^ . O l e 
2 4 / 0 2 / 1 9 8 8 12T 244 75 .605 
2 3 / 0 3 / 1 9 8 8 12T 2 ' 2 ' 3 . 2 7 8 
2 0 / 0 4 / 1 9 8 8 1 2 ' 300 ' l . 3 3 0 
1 8 / 0 5 / 1 9 8 8 1 2 T 328 b8 .357 
15, 06/ 1988 1 2 ' 356 66." '58 
2- Vadeleri ^ « a r ı d a k i t a r i r l e r l e aynı olmayan r akat yukar ıdaki t a r ı n l e r 

a r a s ında gelen, üzer inde f a i z kupona bulunmavio ı skon to lu olarak a l ı nan 
Oeviet İç Borçlanma Senetlerinde vaae t a r i n ı alarak l i s tede jer alan d i r 
sonraki t a r ih ssas a l ı n ı r . 

3- -zerinde f a ı z <uoonu t a ş ı , a n "azme I h a l s s ı :1e annan Oev.st İç Borçlanma 
S e n e t l e r i n i - Değerleri a ş a ğ ı d a d ı r . 

JADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEGtR 
"ARini 'ANI* FAİZ ORANI C00.300.-II JZERINDEN) 

14/0 7/1988 1 3 T 2 40 . 50 118. 012 
1 1 / 0 8 / 1 9 8 8 I S T : 41 . 00 115 364 
0 7 / 1 0 / 1 9 8 8 I8T2 42 . 50 109 0 5 ' 
0 7 / 1 1 / 1 9 8 9 i 3 T : 44 . 00 105 1 3 9 
37, 12 1983 ıs 1 -: 46 50 102 160 
21 /01 ' 1 9 8 « : 4 t ; 4C 00 117 oı -
2 1 / 0 2 - 1 9 8 9 24*2 42 00 114. - -T T 14/05 198 9 2 4 T : 44 . 50 104 958 
1 4 / 0 6 / 1 9 8 9 24*2 46 50 101 2"0 
28/01 199C 3 6 " : 40 00 1 l o 143 
28 , 02 /1990 3s*2 41 . 50 1 1 3 293 
28 /03 1990 3b~2 42 . 00 110 043 

u- V u k a r ı d a k : n\ac: e ıe rde 3e.. ı r t ı i e n l e r c ı ş ı n c s «a l a n Jevlet Iç Borçlanma Se-
ne t l e r i nam.nal s e ç e r l e r i ü z e r i n c e " d e ğ e r l e n c i n L e c e * t ı r . 
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T.C. 
Resmî Gazete 

Kuruluş Tarihi • (7 Teşrinievvel 1336) • 7 Ekim 1920 

2 5 H a z i r a n 1 9 8 7 P E R Ş E M B E Sayı : 1 9 4 9 8 

ILAN BOLUMU 

Yargı İlânları 
Tasarrufları Koruma Fonu Ankara 4 No. lu Tasfiye Kurulundan : 

AÇIK A R T I R M A Y O L U Y L A G A Y R İ M E N K U L SATIŞ T A S H İ H İLANI 
Tasfiye işlemleri Kurulumuzca yürütülen Banker Bravo Organizasyon Borsay Ticaret 

Sahibi M . Şemsettin Erköse 'ye ait aşağıdaki gayrimenkullerin açık art ırma suretiyle satılacağı 
hususundaki satış ilanı 20/6/1987 tarih 19493 sayılı Resmi Gazete'de hatalı basılmıştır. 

Söz Konusu gayrimenkuller 10/7/1987 günü; 

1 — Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çayyolu Köyü, Üçtaş mevkii, 455 parselde kayıtlı 
33625 M 2 tarlanın 1/241 hissesi (139 M 2 ) 417.000,— T L . bedelle saat 9.00 - 9.15, 

2 — Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çayyolu Köyü, Üçtaş mevkii, 471 parselde kayıtlı 
9750 M 2 tarlanın 1/241 hissesi (40 M 2 ) 80.000,— T L . bedelle saat 9.15 - 9.30, 

3 — Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çayyolu Köyü, Üçtaş mevkii, 462 parselde kayıttı 
51000 M 2 tarlanın I/24I hissesi (211 M 3 ) 633.000,— T L . bedelle saat 9.30 - 9.45, 

4 — Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çayyolu Köyü, Çırçır mevkii, (Tapu senedinde Üç
taş) 723 parselde kayıtlı 26172 M 2 tarlanın 1/241 hissesi (108 M 2 ) 324.000,— T L . bedelle saat 
9.45 - 10.00 da açık art ırma suretiyle Kurulumuzca satılacaktır. 

SATIŞ ŞARTLARI : 

1 — Satış peşin para ile açık art ırma suretiyle G . M . K . Bulvarı N o : 6 Kat: 3'deki Kurul 
odasında yapılacaktır. 

2 — Satışa katılacak kişiler muhammen bedelin % 10'u tutarındaki teminat karşılığı 
parayı satış öncesi Kurulumuza yatıracaklardır. 

3 — Kamu Kurum ve Kuruluşları satışa teminat aranmaksızın katılabilirler. 
4 — Tasfiye Kurullarında görevli olanlar satışa iştirak edemezler. 
5 — Satışla ilgili her türlü masraflar, K . D . V . ile satış gününe kadar olan emlak vergile

ri alıcıya aittir. 

6 — Satışın yapıldığı günü takip eden 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden aşağı o l 
mamak üzere daha fazla teklifte bulunulması halinde ilk alıcı ile sonradan teklifte bulunanlar 
arasında satıştan sonraki onuncu günde bir defaya mahsus olmak üzere açık art ırma yapıla
cak ve satış en çok art ıran üzerinde bırakılacaktır . 

Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin olarak nakit, 
banka teminat mektubu ve Devlet Tahvil i şeklinde Kurulumuza veya gösterilecek banka hesa
bına yatıracaklardır. Aks i halde teklifleri kabul edilmiyecektir. 

1. Satışta gayrimenkuller muhammen bedellerinin % 75'ine satılmadığı taktirde, 2. sa
tış 20/7/1987 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek ve muhammen bedelin % 50'sinden aşağı 
salılmıyacaktır. 



Istanbul 4 N o ' l u Banker Tasfiye Kurulu Başkanlığından : 

İcra ve iflas Kanununun 206. ve 207'nci maddeleri gereğince düzenlenen ve aynı kanunun 232 ve 235'nci maddeleri ile 35 sayılı Klanun 
H ü k m ü n d e Kararnamenin 15'nci maddesinin 1 N o ' l u fıkrası uyarınca 23/2/1983 tarih ve 17968 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de ilân edilen 
alacak sıra cetvelinde, t . t .K .nun 235 ve 35 sayılı Kanun H ü k m ü n d e Kararnamenin 10 ve Ek 44. maddeleri uyarınca açılan davaların sonuçlan
ması , bazı alacaklıların, a lacaklar ından tamamen veya kısmen feragat etmeleri, yazım süresi sona erdikten sonra gelen taleplerin kabul veya 
reddedilmesi ile meydana gelen ve aynı kararnamenin 15. maddesinin 3. fıkrası gereğince ilânı gereken değişiklik cetvelidir. 

Bankerin Adı Soyadı ve Unvanı : Turhan Ertem, Er -Er Seyahat ve Turizm. 
İkametgah yada iş adresi : Miralay Şefik Aka r Caddesi No : 1 Gelibolu - Çanakkale . 

Kayıt 
Sıra 

T A L E P E D l L E N K A B U L E D İ L E N 

A l a c a k l ı n ı n Anapara 

1 Eren Kosava 7.350.000 256.250 37.750 6.450.000 
20 Emin Övül (Tasarrufları 

Koruma Fonu) 350.000 — 2.300 200.000 
26 Rezzan-Emre Tüzün 

500.000 150.000 — — (Dündar Erbelgin) 500.000 150.000 — — 
32 Lütfiye Serpil Eroğlu 5.200.000 3.192.000 11.620 1.600.000 
34 Celal Bilge 7.000.000 — 3.377 7.000.000 
35 Bekir Pakyürek 10.217.000 — 23.000 10.217.000 
36 Turgut Pakyürek 8.900.000 — — 8.900.000 
48 Kaynak Finansman A . Ş . 44.614.300 16.814.600 — 36.614.300 
49 Vakıflar Bankası T A O . 4.981.235 — 23.120 — 

50 Süleyman Can (Tasarruf
ları Koruma Fonu) 400.000 — — 200.000 

6Î Rüştü Özlen (Tasarrufları 
Koruma Fonu) 2.500.000 1.487.500 — 200.000 

70,169 Mehmet Zelzele 12.000.000 %6+%l0 50.500 12.000.000 

79 Osmanlı Bank .Mem.Kop . 420.000 220.283 126.350 420.000 
84-85 Tacettin Ersöz 6.000.000 370.139 — 6.000.000 

Faiz Masraf Anapara Faiz 
T L . T L . T L . T L . 

Değişiklik Nedeni : (İstanbul 
2 ,As .Tic .Mah.nin 

I . İ .K. Tarih ve Karar Sayıları ile 
Masraf 206.Mad. feragatlar ve süresi içinde 

T L . Sırası dava açılmaması 

992.180 37.750 6 13/4/1983 tarih ve 983/72-65 

— — 6 (x) Alacağından feragat etti. 

— — — Alacağından feragat etti. 
333.334 11.620 6 6/4/1983 tarih ve 983/47-57 

— 3.337 R. 8/6/1983 tarih ve 983/52-170 
— 23.000 R. 8/6/1983 tarih ve 983/51-171 
— — 6 21/3/1984 tarih ve 984/53-248 

628.323 — 6 20/12/1984 tarih ve 983/111-746 
— — R. 22/6/1983 tarih ve 983/33-218 

Alacağından feragat etti. 

— — 6 (x) Alacağından feragat etti. 

— — 6 Alacağından feragat etti. 
183.00 50.500 6 25/5/1983 T . 22/6/1983 T . 

983/213-140, 983/70-211 
220.283 61.550 6 29/6/1983 T. 983/204-230 

— — 6 25/1/1984 T. 983/90-984/24 

N o : Adı Soyadı T L . 

Say'.a : 30 
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Kayıt 
Sıra 
No : 

A l a c a k l ı n ı n 
Adı Soyadı 

86 ilhan Giray 
87-92 H.Nejat Avcı 

93 Ferah Kahraman 
94 Ahmet Kınacı 
96 Ahmet Tarımer (Tasarruf

ları Kor , Fonu) 
99 Hüsamett in Aydın (Tasar

rufları Kor . Fonu) 
101 Fuat Lekesiz (Tasarrufları 

Kor . Fonu) 
102 Turgay Dakni 
105 Leyla Uçak 
109 Çetin Oral 

116-117 Mahpeyker Bilginer 
124 Selahattin Şahiner 
126 Hamdi Kublay 
128 Dündar Erbelgin (Tasar

rufları K o r . Fonu) 
140 Ar to Eroğulları 
143 Mevlüt Kılıç (Tasarrufları 

Kor . Fonu) 
145-148 Sezai Dinçer (Tasarrufları 

Kor . Fonu) 
152 A.Orhan Erenel 

T A L E P E D İ L E N K A B U L E D İ L E N İ.İ.K 

Anapara 
T L . 

6.000.000 
9.370.000 

13.000.000 
3.000.000 

Faiz 
T L . 

Masraf Anapara Faiz 
T L . T L . T L . 

Değişiklik Nedeni : (istanbul 
2 .As .Tic .Mah.n in 

Tarih ve Karar Sayılan ile 
Masraf 206.Mad. feragatlar ve süresi içinde 

T L . Sırası dava açılmaması 

— — 44'e göre dava açılmadı. 
— — 1/7/1983 T. 983/91-244 alaca

ğından feragat etti. 
— — 44'e göre dava açılmadı. 

8/6/1983 T. 983/171-172 

6 (x) Alacağından feragat etti. 

6 (x) Alacağından feragat etti. 

6 (x) Alacağından feragat etti. 
6 14/3/1985 T. 984/1666-85/147 
6 8/2/1984 T . 983/97-984/74 
— 23/11/1983 T. 983/220-759 
6 14/12/1983 T . 983/199-823 
6 25/1/1984 T. 983/167-984/14 
6 18/5/1983 T . 983/162-111 

6 (x) Alacağından feragat etti. 
— 14/3/1984 T. 983/109-984/214 

6 (x) Alacağından feragat etti. 

6 (x) Alacağından feragat etti. 
6 Alacaklı 1.500.000,—TL.dan 

feragat et t i . 26 /9 /1984 
983/65-984/610 
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6.000.000 1.800.000 — — — — 
9.370.000 168.000 — — — — 

13.000.000 3.900.000 — — — — 
3.000.000 210.000 — 3.000.000 55.833 — ı 

1.000.000 200.000 — 200.000 — — 

480.000 30.000 — 200.000 — — 

490.000 — — 200.000 — — 
11.320.000 4.240.000 — 11.320.000 4.240.000 — 
7.350.000 450.000 41.200 7.350.000 284.781 41.200 
5.000.000 — — — — — 
1.900.000 416.249 — 1.900.000 285.000 — 

21.937.000 9.213 — 2.000.000 7.000 — 
7.500.000 1.500.000 — 7.500.000 1.500.000 — 

430.000 — — 200.000 — — 
34.584.000 — — — — — 

1.361.648 — 49.600 200.000 — — 

2.000.000 300.000 76.185 200.000 — — 
8.213.000 — 40.000 6.711.000 — — 



Kayıt 
Sıra A l a c a k l ı n ı n 
No : Adı Soyadı 

159,163-
164 Mustafa Meleş 
160 Cahide Güven 

161-162 Müfit Güven 
165 Lütfi Kanat (Tasarrufları 

Kor. Fonu) 
170 M . A l i Işık 
171 A . Rahmi Dorukoğlu 

172-173 Mustafa Sevinç 
174-183 M . Celal Öncedağ 
187-189 Mümtaz Başeskioğlu 

190 Reyhan Durgut 
195 Hali t Özayal 
196 Nurettin Yurtsever 

198-200 H.Zeynep Başeskioğlu 
205 S.S. Kurumu 
207 N . Şükran Yasa 
218 Gelibolu Vergi Dairesi 
219 Gelibolu Vergi Dairesi 
221 Ankara Yeğenbaş Vergi 

Dairesi 
222 Gelibolu Vergi Dairesi 
223 S.S.K. İst. Hukuk İşleri 

S- Müd . 
224 S.S.K. Çanakkale Şube 

M ü d . 

Değişiklik Nedeni : (İstanbul 
2.As.Tic.Mah.nin 

T A L E P E D İ L E N K A B U L E D İ L E N İ.İ.K. Tarih ve Karar Sayıları ile 
Anapara Faiz Masraf Anapara Faiz Masraf 206.Mad. feragatlar ve süresi içinde 

T L . T L . T L . T L . T L . T L . Sırası dava açılmaması 

%5 + 
6.100.000 1.440.000 — 4.000.000 133.334 — R. 26/12/1984 T. 984/216-232 
2.225.600 — 11.000 1.385.600 — 11.000 6 8/6/1983 T. 983/153-166 
3.140.388 — 11.580 3.080.000 2.998 68.335 6 22/6/1983 T. 983/155-215 

800.000 — — 200.000 — — 6 (x) Alacağından feragat etti. 
1.749.000 — — 1.124.000 — — 6 22/6/1983 T. 983/75-212 
5.250.000 175.000 26.830 5.250.000 — 26.830 6 6/4/1983 T. 983/76-54 
6.502.406 2.894.800 66.865 5.855.000 145.512 139.818 6 8/2/1984 T. 983/57-984/72 

13.636.880 5.200.600 60.550 12.000.000 233.334 60.550 6 22/6/1983 T. 983/56-210 
5.430.000 4.270.000 — — — — — Ek-44'e gore dava açılmadığından. 
7.750.000 5.876.700 — — — — — Ek-44'e göre dava açılmadığından. 
5.170.000 — — 2.670.000 — — 6 8/6/1983 T. 983/197-156 

100.000 — 1.080 100.000 — — 6 13/6/1984 T. 984/308-427 
6.630.000 4.758.300 — — — — — Ek,44'e gore dava açılmadığından. 

166.309 — — 166.309 — — 5 30/11/1983 T. 983/80-788 
1.300.000 480.000 — 1.300.000 — — 6 13/4/1984 T. 983/102-67 

469.776 — — 469.776 — — 6/son Kabul edildi. 
3.459.490 — — 992.637 — — 6/son Kısmen kabul edildi. 

6.233 — — 6.233 — — 6/son Kabul edildi. 
305.640 — — 203.742 — — 6/son Kısmen kabul edildi. 

275.824 — — 235.875 — — 6 Kısmen kabul edildi. 

155.804 — — 155.804 — — 6 Kabul edildi. 
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Kayıt 
Sıra A l a c a k l ı n ı n 
No Adı Soyadı 

T A L E P E D İ L E N K A B U L E D İ L E N 

Değişiklik Nedeni : (İstanbul 
2.As.Tic.Mah.nin 

İ .İ .K. Tarih ve Karar Sayıları ile 
Anapara Faiz Masraf Anapara Faiz Masraf 206.Mad. feragatlar ve süresi içinde 

T L . T L . T L . T L . T L . T L . Sırası dava açılmaması 

225 S.S.K. Çanakkale Şube 

Müd. 563.139 
226 S.S.K. Şişli Bölge Mü

dürlüğü 64.950 
227 S.S.K. Çanakka le Şube 

Müdürlüğü 63.729 
228 S.S.K. Çanakka le Şube 

Müdürlüğü 337.672 
229 S.S.K. Çanakkale Şube 

Müdürlüğü 1.782.793 
230 S.S.K. İst. Hukuk İşleri 53.273 
231 S.S.K. Çanakkale Şube 

Müdür lüğü 32.532 
235 Gelibolu Vergi Dairesi 27.500 

DEĞİŞİKLİK N E D E N L E R İ : 

— 281.570 

— 64.950 — — 6 

Kısmen kabul edildi. 

Kabul edildi. 

Reddedildi. 

Reddedildi. 

27.500 

— Reddedildi. 
— Reddedildi. 

— Reddedildi. 
6/son Kabul edildi. 

1 — İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan kayıt kabul davaları neticesinde kabul edilip, kesinleşen alacakların kayıt sıra nu
m a r a l a r ı : 1,32,34,35, 36, 48, 70, 169, 79,84, 85, 94, 102, 105, 116, 117, 124, 126, 159, 163, 164, 160, 161, 162, 170, 171, 172, 173, 174-183, 
195, 205, 207. 

2 — İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan kayıt kabul davaları neticesinde reddedilip kesinleşen alacakların kayıt sıra numara
ları : 109, 140. 
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3 — İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararıyla kabul edilip, daha sonra alacağından feragat eden alacaklıların, alacak kayıt numa

raları : 49, 87, 92. 

4 — 152 kayıt sıra numaras ında kayıtlı alacak İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde 8.211.000,— T L . anapara olarak kabul edilmiş

tir. Daha sonra alacaklı, alacağının 1.500.000,— TL.lık kısmından feragat etmiştir. 

5 — 35 sayılı Kanun H ü k m ü n d e Kararnamenin Ek-44. maddesine göre süresi içinde dava açı lmadığından sıra cetvelinden çıkarılan ala

caklıların kayıt sıra numaralar ı : 86, 93, 187-189, 190, 198-200. 

6 — Kurul kararıyla kabul edilip, daha sonra alacağından feragat eden alacaklıların kayıt sıra numara lar ı : 20, 26, 50, 61, 96, 99, 101, 

128, 143, 145-148, 165. 

7 — 196 kayıt sıra numaral ı alacaklıların adı , sehven 23/2/1983 tarih ve 17968 sayılı Resmî Gazete'de ilân edilen Banker Turhan Ertem'e 

ait sıra cetvelinde Fahrettin Yurtsever olarak ilân edildiğinden, istanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 13/6/1984 tarih ve 984/308-427 sayılı 

kararıyla Nurettin Yurtsever olarak düzeltilmiştir. 

8 — 23/2/1983 tarih 17968 sayılı Resmî Gazete'de ilân edilen sıra cetvelinden sonra alacak talebinde bulunup da Kurulca 35 sayılı K.H.K.nin 
ek 39. maddesi gereğince kabul edilen alacak kayıt numaralan : 218, 221, 224, 226, 235. 

9 — 222 kayıt sıra no.lu alacağın, tasfiye dönemi dışında olan 203.742,— TL.nın kabulüne, tasfiye dönemi içinde kalan 101.898,—TL.nın 

reddine, 

10 — 223 kayıt sıra no.lu talebin, 235.875,— TL.lık prim alacağının kabulüne, 39.940,— TL.lık gecikme zammının 35 sayılı K .H .K .n in 

18. maddesine göre reddine, 

11 — 225 kayıt sıra no.lu talebin, 1/2'sini Namık Sönmez kabul ettiğinden, bankerin hissesine düşen 281.570,— TL.n ın kabulüne, 

12 — Mükerrer talepte bu lunu lmuş veya alacağın ödenmiş olması nedeniyle reddedilen alacak kayıt numaralar ı : 227, 228, 229, 230, 231. 

13 — Yukarıda yer alan hususlar 35 sayılı K . H . K . hükümleri uyarınca tebliğ yerine kain olmak üzere ilân olunur. İşbu ilânda yer alan 
hususlarla ilgili olarak Kurulumuz aleyhine 35 sayılı K .H .K .n i n 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren istanbul Asliye 2. 
Ticaret Mahkemesinde 15 gün içinde itirazda bulunulabilir. 

(x) İşaretli alacaklılar alacaklarının tamamından ferağ etmişlerdir. Ancak 2874 sayılı Yasa gereğince bankada hesap açılmak suretiyle 
kendilerine yapılan ödeme fona olan borçlar ından ötürü feragatları bu borçları dışındaki alacakları için dikkate alınmıştır. 
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Osmaniye Sulh Ceza Hakimliğinden 

E. No : 1986/3554 

K. No : 1986/3967 

Sanık : Casım Kılıçparlar : Abbas ve Ayyuşdan olma 1947 Doğ. Nizip ilçesi Gevence 
Köyü N . K . olup halen Osmaniye rızaiye mahallesi 16 sokak no : 21 de oturur. Evli 4 çocuklu 
okur yazar türk islam sabıkasız ve seyyar satıcı. 

Suç : Trafik kanununa muhalefet. 

Suç Tarihi : 15/7/1986 

Kanun Maddesi : 2918 Sk. 36 M d . 647 Sk. 4 M d . 

Verilen Ceza : 7.250 Lira hafif para cezası. 
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkumiyetine karar verilen sanığa teb

ligat yapılamamış bulunduğundan tebligat K.nun gereğince ilânen tebliğine ve tebliğ tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde kesinleşmiş sayılacağına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 8202 / 1 

E. No : 1986/4154 

K. No : 1986/3993 
Sanık : Kadir Güleç: Mahmut ve Fatma'dan olma 1961 Doğ. Osmaniye Çulhalı Köyü 

N . K . olup halen Osmaniye Karayiğit köyünde oturur, Bekar okur yazar türk islam sabıkasız 
ve işçi. 

Suç : Trafik kanununa muhalefet. 

Suç Tarihi : 6/9/1986 

Kanun Maddesi : 2918 Sk. 36 M d . 647 Sk. 4 M d . 

Verilen Ceza : 7.250 L i r a hafif para cezası. 
Yukarıda bildirilen kanun maddeleri ve ceza ile mahkumiyetine karar verilen sanığa teb

ligat yapılamamış bulunduğundan tebligat K.nun gereğince ilânen tebliğine ve tebliğ tarihin
den itibaren 15 gün içerisinde kesinleşmiş sayılacağına dair işbu karar özeti tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilân olunur. 8202 / 2 

Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1986/2795 
K. No : 1986/1936 

Sanık : Mustafa Bayam, Abdurrahman ve Elmas'tan olma, 1933 doğumlu, Hadim i l 
çesi Bademli Köyünden. 

Suç : Sarhoşluk 

Suç T a r i h i : 21/6/1986 

Yukar ıda kimliği açıklanan sanık hakkında-açılan kamu davasının yapılan yargılaması 
sonunda, subut bulan eylemine uyan T.C.K. nun 571. ve 647 Sayılı Kanunun 4. maddeleri 
gereğince neticeten 2.250 Li ra hafif para cezasiyle cezalandırılmasına ilişkin 21/8/1986 günlü 
gıyabi hükmün , sanığa tebliği ve zabıta marifetiyle yapılan soruşturma neticesinde adresinin 
tespiti de m ü m k ü n olmadığından h ü k m ü n 7201 sayılı Kanunun 29. ve daha sonraki maddeleri 
gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış 
sayılmasına karar verilmiştir. Tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 8203 
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Eleşkirt Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1986/404 
K. No : 1986/287 
Sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan sanık Zeki Klavuz , Ramazan ve Sultan'dan 

olma 1955 doğumlu, Mardin i l i Derik İlçesi Dağ mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Kale 
mahallesinde oturur evli, 5 çocuklu, boşa gezer, cahil, sabıkasız T.C. , İslam Sanık hakkında 
yapılan duruşma sonunda; 

Sanık hakkında 2918 sayılı karayolları kanununun 36. maddesi gereğince takdiren 15 
gün hafif hapis ve 5.000,— T L . hafif para cezasıyla Cezalandırılmasına, 

Sanığa verilen hafif hapis cezasının miktarı ve cezanın niteliği itibarı ile 647 sayılı yasa
nın 4. maddesini değiştiren 2788 sayılı yasa gereğince günlüğü 150 Liradan hesaplanarak 2.250,— 
T L . hafif para cezasına çevrilmesine, 

Sanığa verilen para cezaları aynı nev'iden olduğu için T.C.K.nun 72. maddesine göre 
içtima edilerek toplam 7.250 Lira hafif para cezasıyla Cezalandırılmasına, 

Yargılama masrafları olan 240 Lira 'n ın sanıktan alınmasına sanığın yokluğunda karar 
verilmiş olup ancak sanık göstermiş olduğu ikamet adresinde bulunup karar tebliğ edilmedi
ğinden 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri dairesinde Resmî Gazete'de ilânen tebliğine ya
yın tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilân masraflarının sanıktan 
tahsiline karar verildi. İlân tebliğ olunur. 8487 

Tortum Asliye Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1986/19 
K. No : 1986/39 

Reşit olmayan mağdurenin rızası ile ırzına geçmek, kızlık bozmak, kendi rızasi ile ev
lenme maksadı ile kaçırmak, al ıkoymak, ve bu fiile iştirak suçundan sanıklar Antalya i l i Or
man İşletmesinde işçi olarak çalışan Osman Dağ, Antalya Yüksek Nargile sahibi Salih Altay, 
Antalya i l i Gazipaşa Orman İşletmesinde işçi olarak çalışan Mehmet Pınar , Antalya i l i Yük
sek Nargile Kıraathanesi sahibi Recep Taftola haklarında mahkememizin 5/6/1986 tarih ve 
1986/19 esas 1986/39 karar sayılı ilâmiyle TCK.nun 434/son maddesi gereğince sanıkların gı
yabında davanın Düşürülmesine karar verilmiş olup sanıkların 7201 sayılı Tebligat Yasasının 
28. maddesindeki esaslar dairesinde adreslerinin tespit edilemeyip mecul kaldığı bu nedenle 7201 
sayılı Tebligat yasasının 28, 29, 30, 31 nci maddeleri gereğince hüküm Resmî Gazete'de ilânen 
tebliğine, 

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, ve bir süretinin mah
keme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 8486 

Polatlı Sulh Ceza Hakimliğinden : 

E. No : 1985/1526 
K. No : 1986/1909 
Kavgada korkutmak maksadı ile bıçak çekmek suçundan dolayı mahkememizin 

20/11/1986 tarihli ilâmı ile TCK. 466/1 55/3 ve 647 sayılı yasanın 4 maddeleri ile 6.000 Lira 
Ağır Para cezasına Hükümlü Nazım ve Leyla'dan olma 1968 D.lu Muhammet Kaygusuz hak
kındaki gıyabi ilâm bü tün aramalara rağmen bulunamadığından Kendisine tebliğ edilememiş 
7201 sayılı tebligat kanunun 29 maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliği
ne, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılaca
ğı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 8485 
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Ödemiş İcra Tetkik Mercii Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 986/323 
Karar No : 986/552 
Müşteki ; Hamide Çınar 
Vekili : A v . Osman İnal , Ödemiş 
Sanık : Lütfi Çınar , Hali l oğlu, Tevhideden olma, 3/2/1956 D. lu , Manisa- Demirci Si

nan Mah. 11/19 hanede nüfusa kayıtlı, halen İzmir 2. Beyler Aziz Han, No : 203'de oturur, 
evli, okur yazar, sabıkasız, T.C. İslam 

Suç : Nafaka ödememek 
Suç Tarihi : 21/9/1986 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizden verilen 3/12/1986 tarih 

ve 986/323 esas 552 karar sayılı ilâmı ile İ.İ.K. nun 344. mad.si uyarınca 10 gün müddetle hafif 
hapis cezasına ilişkin hüküm bugüne kadar sanığa gösterilen adreslerinden tüm aramalara rağ
men bulunamadığı ve hükmün kendisine tebliğ edilememiş olduğundan mahkememizden ve
rilen 3/12/1986 tarih ve 1986/552 karar sayılı hükmün Resmî Gazete'de ilân yoluyla sanığa 
tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devam eden mad
deleri gereğince sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 

8688 / 1-1 

# 

Ceyhan Asliye Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 1985/347 
Karar No : 1987/98 
Davacı : K . H . 
Sanık : Şemsi Karaş, Hasan oğlu, Saime'den olma, 1965 doğumlu Dicle ilçesi Kırkpı-

nar köyü nüfusuna kayıtlı olup, aynı yerde oturur. 
Hizmet sebebi ile emniyeti suistimal bu suça iştirak bilerek cürüm eşyasını satın almak 

suçundan sanık Şemsi Karaş hakkında mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması so
nunda verilen kararda TCK 510, 522/1, 647 sa. 4,5,6 maddeleri gereği 36.000,— T L . ağır pa
ra cezası ile cezalandırılmasına, cezasının ertelenmesine karar verilmiş olup, karar sanığın 
gıyabında verildiğinden adına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade olduğu açık adreside tespit edilemediğinden karar ın Resmî Gazete'de ilânına karar verilmiştir. 

İşbu ilânın yayını tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediğinde kesinleşmiş 
sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 8690 

Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinden : 

Esas No : 986/1130 
Karar No : 987/18 
Davacı : K . H . 
Sanık : Hamit Vural Atasoy-Mehmet Yahya ile Melek'ten olma 1950 D.lu Gümüşhane 

Toral İlçesi Kalkanlı Köyü Nüf. Kayıtlı evli 3 çocuklu okur yazar sabıkasız şoför Esenler 300 
lü Çınar Mah. Çınar Apt . Kat: 1 

Suç : Trafik Kanununa muhalefet 
Suç Tarihi : 26/11/1986 
Karar Tarihi : 2/2/1987 
Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Hamit Vural Atasoy'un suçu sabit görüle

rek 2918 sayılı Kanunun 36. maddesi ve 647/4 maddeleri gereğince 7.250,— T L . sı hafif para 
cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş iş bu sanığın gıyabında verilen karar bunca aramalara 
rağmen bulunup kendisine tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 sayılı Kanunun 35. mad
desi gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde mahke
meye müracaat etmemesi halinde iş bu karar ın kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur. 

8692 

gıyabında verildiğinden adına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade olduğu açık adreside tes-
bit edilemediğinden karar ın Resmî Gazete'de ilânına karar verilmiştir. 
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Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1987/669 

Davalılar : Özarmansoy L t d . Şti Adına sahipleri 
1 — Bayram A l i Armağan , Şatıroğlu işhanı Yöneticisi eliyle Ankara 
2 — Süleyman Özbilgi, Ayn i adreste 
3 — Ahmet Erensoy, ayni adreste 
Davacı : Ahmet Gürpınar tarafından davalılar aleyhine açılan alacak davasının yapı

lan duruşmasında. 

Gösterilen adresinize çıkartılan davetiyeler bila tebliğ iade edilmiş olmakla davalılara 
gazete yoluyla ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 

İlânda yazılı 13/7/1987 günü saat 11.30'da bizzat duruşmaya gelmeniz veya mazeret 
bildirmeniz veya kendinizi bir vekille de temsil etirmediğiniz takdirde 3156 sayılı Kanunla de
ğişik 213 ncü maddesi uyarınca duruşma gelmediğiniz takdirde duruşma gıyabınızda karar ve
rileceğinden davetiye yerine kain olmak üzere ilân olunur. 9005 / 1-1 

# 

Göksün Tapulama Hakimliğinden : 

1985/133 
Davacı Orman idaresi ile Davalılar Hamide Bolat ve arkadaşları arasında devam eden 

T.T. itiraz davasının duruşması sırasında davalılara ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla: 
Göksün ilçesi Keklikoluk köyünden Hüseyin kızı Hamide Bolat ve Mirmelek çocukları 

Makbule, Süleyman, Nuray, ibrahim ve Dursun A l i Boybeyı'nin tüm soruşturmalara rağmen 
adresleri tespit edilemediğinden adı geçenlerin duruşmanın atılı bulunduğu 27/8/1987 tarihin
de duruşmaya gelmeleri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. # 8327 

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satın alma Müdürlüğünden : 

1 — Bankamız ihtiyacı için 10.000 adet bank yaptırılacaktır. 
2 — İhale kapalı zarf usulü teklif al ınmak suretiyle, Genel Müdürlüğümüz Satın alma 

Komisyonunca yapılacaktır. 
3 — Bu konudaki şar tname Ankara'da Malzeme ve Satın alma Müdürlüğümüzün Var

lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasından, İs tanbul 'da Aksaray'daki İstan
bul ve Trakya Bölge Müdür lüğümüzden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
27/7/1987 günü saat 15.30'a kadar Ankara'da Malzeme ve Satın alma Müdür lüğümüzün yu
karıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 8803 / 2-2 

1 — Bankamız ihtiyacı için 10.000 Polistiren Plastik veya Saç takvim altlığı yaptırıla
caktır. 

2 — İhale kapalı zarf usulü teklif al ınmak suretiyle, Genel Müdürlük Satın alma Ko
misyonunca yapılacaktır. 

3 — Konu ile ilgili şar tname Ankara'da Malzeme ve Satın alma Müdür lüğümüzün Var
lık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki hizmet binasında, İs tanbul 'da Aksaray'daki İstanbul 
ve Trakya Bölge Müdür lüğümüzden alınabilir. 

4 — Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 
28/7/1987 günü saat 15.30'a kadar Ankara'da Malzeme ve Satın alma Müdürlüğümüzün yu
karıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 

5 — Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 8804,/ 2-2 

w 

ü o k s u n Tapulama Hakimliğinden : 

1985/133 
Davacı Orman idaresi ile Davalılar Hamide Bolat ve arkadaşları arasında devam eden 

T.T. itiraz davasının duruşması sırasında davalılara ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla: 
Goksun ilçesi Keklikoluk köyünden Hüseyin kızı Hamide Bolat ve Mirmelek çocukları 

Makbule, Süleyman, Nuray, ibrahim ve Dursun A l i Boybeyı'nin tüm soruşturmalara rağmen 
adresleri tesbit edilemediğinden adı geçenlerin duruşmanın atılı bulunduğu 27/8/1987 tarihin
de duruşmaya gelmeleri veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeleri davetiye yerine kaim ol
mak üzere ilânen tebliğ olunur. # 8327 



25 Haziran 1987 — S a y ı : 19498 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri X I I I . Bölge Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
Zonguldak İl Müdür lüğünden : 

Aşağıda adı , konusu, keşif bedeli, geçici teminat ı , belge için son müracaat tarihi, ihale 
tarihi ve saati yazılı işler 2886 sayılı Kanunun 35-a ve 28. maddeleri gereğince kapalı teklif 
usulü ile Zonguldak Köy Hizmetleri İl Müdür lüğünün Kokaksu mevkiindeki idare binasında 
eksiltmeye çıkartılmıştır. 

Keşif Geçici Belge İçin 
Sıra Bedeli Teminat Son Mür. İ h a l e 
No. işin Adı Konusu T L . T L . Tarihi Tarihi Saati 

1 — Zonguldak-Bart ın-
Tuzcular ve 5 Köy Yüzey Drenaj 88.719.417 2.661.583 6/7/1987 10/7/1987 10.00 

2 — Zonguldak-Çaycu-
ma-Adaköy, Gök-
çetabaktar , Kara-
evliçavuş Yüzey Drenaj 49.254.542 1.477.637 6/7/1987 10/7/1987 12.00 

3 — Zonguldak-Bart ın-
Çaydüzü (Balamba) Yüzey Drenaj 44.640.001 1.339.201 6/7/1987 10/7/1987 15.00 

Bu işlere ait ihale işlem dosyalan her gün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Zongul
dak Köy Hizmetleri İl Müdür lüğünde görülebilir. İsteklilerin belge için son müracaat tarihin
de saat 17.00'ye kadar İdareye verecekleri dilekçelerine, 

1 — T ü m işler için en az keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitl ik karnesi aslı ile bir
likte noter tasdikli sureti (Aslı görüldüktün sonra iade edilecektir.) 

2 — Yapı araçları bildirisi, (30/3/1987 tarih ve 19416 sayılı Resmî Gazete'de yayınla
nan son şekle uygun (Örnek: 1) tüm işler için ihale işlem dosyalarında belirtilen ana (Ekskava
tör) ve yardımcı (dozer, kamyon, betoniyer, su tankı ve motopomp) iş makinalarının sahibi 
ise bunların amortisman müddetlerini doldurmamış olduklarına dair noter tasdikli envanter 
ve demirbaş defteri ile Maliyece veya Vergi dairesince tasdik edilmiş son yıl bi lançosunun asıl
ları veya noter tasdikli suretleri ile 1987 yılı içinde satın alınmış olan makinaların kendilerine 
ait olduklarını belirten faturalarla birlikte kaydedildikleri kasa ve yevmiye defteri ile defteri 
kebirin asılları veya noter tasdikli suretlerini (proforma kabul edilmez.) istekli şirket ise maki
naların şirket adına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri veya miktar ve çeşitleri ihale işlem dos
yasında belirtilen ana ve yardımcı iş makinalar ına ait ve i lk ilân tarihinden sonra işin adına 
alınmış noter tasdikli kira mukavelesi ile bu makinalar ı kiraya verene ait demirbaş ve envan
ter defteri ile birlikte yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının asılları veya noterden tasdikli suret
lerini veyahut da kamyon için trafik ruhsatnameleri veya noterden tasdikli suretlerini (îstenen 
makinaların halen bulunduklar ı yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildirimde gösterilecek
tir. Proforma fatura kabul edilmez.) 

3 — İşin adına i lk ilân tarihinden sonraki tarihli ve keşif bedelinin en az % 8'i oranında 
nakit ve % 8'i oranında teminat mektubu kredisi tutar ında bankalardan alınmış banka kredi
si mektuplarının ekli olduğu mali durum bildirisini, (Örnek: 2/a, 2/b) istekli ortak girişim 
grubu ise her ortağın ayrı ayrı mali durumunun gösterilmesi zorunludur. 

4 — Müteahhidin bu işte çalıştıracağı ve işin adına düzenlenmiş teknik personele ait 
teknik personel bildirisi ve belgelerini ( ö r n e k : 3) 
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5 — İsteklilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ederek 1/1/1975 tarihinden i t i 
baren gecikme cezasız olarak bitirip geçici kabulünü yaptırdıkları işler ile halen gecikme ceza
sız olarak yürütmekte olupta, keşif bedeline nazaran işin % 70'ini tamamlamış durumda 
bulunduğu işlerden en büyüğünün (Karne katsayısı vasıtasıyla ihalenin yapılmakta olduğu yı
la dönüştürülmüş son keşif keşif bedelli itibariyle ihale konusu işin keşif bedelinin % 70'i tu
tarında olmak şartıyla) kanıtlayıcı belgelerini açıklayan taahhüt bildirisini ve eklerini (Örnek: 
4) istekli ortak girişim grubu ise bildirim her ortak için ayrı ayrı yapılacaktır. En büyük işin 
hangisi olduğunu istekli yazılı olarak bildirecektir. 

6 — İhale tarihinden geriye doğru 12 ay içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ad
larına sözleşmesi yapılmış işleri kanıtlayıcı belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisini, (İşler bit
miş olsa dahi beyan edilecektir.) 

7 — İsteklilerin iş yerlerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden dilekçe 
müracaatları karşılığı alacakları iş yerini görme belgesini, 

8 — Karnesinin devrine muvaffakat veren ve bu işte çalışacaklar için 2531 sayılı Kanu
na aykırı bir durum olmadığına ilişkin beyannamelerini, 

9 — Kanuni ikametgah belgelerini ekleyerek her iş için ayrı ayrı yeterlik belgelerini al
maları şarttır. 

Yukarıda 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 no'da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalan
ması ve yürürlükte olan Yapı , Tesis ve Onar ım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine göre 
hazırlanması şarttır. 

10 — Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puanlar işin özel idari ye teknik 
şartnamesinde belirtilmiştir. 

İhaleye gireceklerin yeterlilik belgeleri ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
27. maddesinde uygun işin adına alınmış banka geçici teminat mektubu, veya nakit teminatla
rın Bölgemiz Saymanlık Müdür lüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu, istekli tüzel kişi ol
duğu takdirde noter tasdikli imza sirkülerini, 1987 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
veya noterden tasdikli suretini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirke
tin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgelerini, is
teklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde noter tasdikli olarak girişim 
beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi ile birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve 
şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı Kanuna ve kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine 
göre hazırlayacakları tekl if mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu 
Başkanlığına vermeleri lazımdır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat lar kabul edilmez. 

Duyurulur. 8738 / 1-1 

Edirne PTT Bölge Başmüdürlüğünden : 

1 — Başmüdürlüğümüzün ihtiyacı 22.000 adet tahmini 8 forma Kırklareli İli Telefon 
Rehberi kapalı yazılı teklif almak suretiyle bastırılacaktır. 

2 — Bu işe ait idari ve teknik şar tname çalışma saatleri dahilinde Başmüdürlüğümüz-
Malzeme Müdür lüğünden bedeli mukabili temin edilebilir. 

3 — İhale 22/7/1987 Çarşamba günü saat 15.00 de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
4 — Süresi içinde verilmeyen teklif mektupları kabul edilmez. 
5 — Teşekkülümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 8382 / 2-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

( M U H T E L İ F H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R ) 

Kurumumuza ait olan, aşağıda müfredatı kayıtlı 15 kalem muhtelif hurda malzeme ka
palı zarfla teklif almak suretiyle satışa arz edilmiştir. 

Şartnameleri Kurumun Genel Müdürlük Hurda Satış ve İstanbul Şubesi Müdürlükle
rinden temin edilebilir. 

Teklifler en geç 2 Temmuz 1987 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Genel Müdür lük 
Hurda Satış Şubesi Müdür lüğüne verilmiş olacaktır . 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 

M a l z e m e n i n C i n s i Miktarı Bulunduğu Yer 

9.000 Kg. 

87-161 "Topsat 2385" 
Demir çelik hurdası 
87-225 "Topsat 2441" 
Demir çelik h u r d a s ı (Merdane 
hurdası) 
87-227 "Topsat 2443" 
Demir çelik saç hurdası 22.000 Kg. 
87-228 "Topsat 2444" 
Muh. güç ve takatte elektrik motor
ları hurdası • 20.000 Kg. 
87-230 "Topsat 2446" 
Muh. oto malzemesi (Muh. binek oto 
ön takımları hurdası) 10.000 Kg. 
87-236 "Topsat 2452" 
Demir çelik talaşı 200 Ton 
87-239 "Topsat 2455" 
Pi r inç hurdas ı (Kar ış ık hal i ta l ı 
kondens.) 6.000 Kg. 
87-242 "Topsat 2458" 
Pirinç bronz talaşı 30.000 Kg. 
87-246 "Topsat 2462" 
Muhtelif elektrik ve elektronik mal
zeme (santral malzemesi) hurdası 50.000 Kg. 
87-248 "Topsat 2464" 
Kablo hurdası (İkili, üçlü telefon kab
losu hurdası) 
87-249 "Topsat 2465" 
Kablo hurdası (Çoklu telefon kablosu) 
87-251 "Topsat 2467" 
Kablo hurdası (Plastik, bez ve kâğıt 
izoleli telefon kablosu) 
87-254 " A L - G R : 233" 
Alüminyum hurdası (Havai hat telle
ri) (Teslimatta ahşap makaralar ayrı
lacaktır) 
87-257 "Topsat 2309" 
Oto malzemesi (Muh. binek otoları
na ait kapı , kaput ve tampon) 
87-231 "Topsat 2447" 
Muh. oto malzemesi (Muh. binek oto 
difransiyelleri) 

İzmit Seymen Hurda ve 
4.000 Ton Malzeme İkmal Şantiyesi 

100 Ton 

80 Ton 

25 Ton 

25 Ton 

10 Ton 

10 Ton 

Geç. Tem. 
T L . 

35.000.000 

150.000 

300.000 

500.000 

400.000 

750.000 

500.000 

2.500.000 

1.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

150.000 

400.000 

8824 / 1-1 
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Bursa i l Daimi Encümeni Başkanlığından : 

1 — Aşağıda ismi, keşif bedeli ve geçici teminatları yazılı 2 adet i lkokul inşaat işleri 
2886 Sayılı Kanunun 37 maddesi hükümlerine göre Kapalı Zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme ihalesi 8/7/1987 Çarşamba günü saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki sıra 
nolarına göre İl Daimi Encümeni Salonunda yapılacaktır. İhale şartnamesi ile diğer evraklar 
Bayındırlık ve İsk .Md. lüğünde görülebilir. 

A - İhaleye girebilmek için isteklilerin müracaat dilekçesi ile birlikte: 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış, en az işin keşif bedeli kadar (C) grubu 

müteahhitlik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini) 
b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait " Y a p ı araçları Bi ld i r i s i"ni , 
c) Mali güçlerine ait " M a l i durum Bildir is i"ni , 
d) "Teknik Personel Bi ldi r is i"ni , 
e) " T a a h h ü t Bıidirisi"ni, 
ve bunlarla ilgili belgeleri vereceklerdir. 
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte 
a) İhaleye katılma belgesini, (Bayındırlık ve İsk .Md.den alacakları) 
b) Başvurma yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) Noter Tastikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim

selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) Bursa valiliği adına alınmış geçici teminatını, 
0 İhale Şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer bel

geleri verecektir. 
3 — İhaleye katı lma belgesi almak için son müracaat 2/7/1987 Perşembe günü mesai 

saati sonuna kadardır . 
4 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar İl Daimi En

cümeni Kalemine teslim etmeleri gerekir. 
5 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

Geçici 
Sıra Keşif Bed. Teminatı 
No İşin Adı İşin Türü T L . T L . 

1 — M r k . Ata tü rk İ .Ok. Kazan Dairesi ve WC İnş. 110.000.000 3.300.000 
2 — M r k . prafabrik Öğ. yurdu. 200 kişilik Öğ. yurdu (pra-

fabrik) (sari iş 80.000.000, 
— T L . 1987'de) 279.297.086 8.378.913 

8947 / 1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

64,KlM.261 dosya no ile Etimesgut Ağaç Sanayii Ürünleri Fabrikamızın ihtiyacı 2000 
Kg. Hazır Toz Tutkal Malzemesi satın alınacaktır . 

Bu işe ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğünden, İs
tanbul'da İnönü Cad. No: 88 Taks im/ İs tanbul adresindeki İstanbul Şube Müdür lüğümüzden 
temin edilebilir. 

Bu ihaleye iştirak eden firmaların şartnamelerine göre hazırlayacakları teklif mektup
larını kapalı bir zarf içerisinde en geç 2 Temmuz 1987 günü saat 17.00'ye kadar M . K . E . Kuru
mu Genel Müdür lük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi kısmen veya 
tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

8640 / 1-1 



25 Haziran 1987 — Sayı : 19498 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

Akseki Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden : 

Muh. % 3 Geç. 
Deponun Yol Emvalin Parti M İ K T A R I Bed. Tem.Tut. 

Adı Dur. Cins ve Nev'i Adedi Adet M». (TL. ) (TL.) 

Akseki Muratiçi Asfalt 2 .S.N.J3.ÇZ.Tom. 5 455 167.227 89.000 447.000 
i t t t »» 2 .S .K.B.ÇZ.Tom. 2 171 69.101 71.000 148.000 
t t t t 11 3 .S .N.B.ÇZ.Tom. 28 6447 1380.043 59.000 2.445.000 
i t tt it 3 .S .K.B.ÇZ.Tom. 7 989 208.910 46.500 294.000 

Akseki İt Normal B.Çz.Tel Dir . 1 32 8.507 89.000 23.000 
t 1 tt 2.S.Ard.Mad.Direk 1 25 1.737 43.000 3.000 
11 i i Sedir San. Odunu 1 18 3.286 29.000 3.000 
11 11 Çz. Çam. San. Odunu 1 285 34.295 27.000 28.000 

Murtiçi İİ İbreli Yak. Odun 7 — 1105 Ster 5.000 166.000 
" -Yappuz Or.îçi Stab. İbreli Yak. Odun 5 — 1464 Ster 5.500 242.000 
tt tt it »> Yapraklı Yakacak Od. 3 — 335 Ster 6.500 66.000 

Satış Genel Yekûn 61 8412 1873.106M' 3.865.000 
2904 Ster 

1 — İşletmemizin Akseki, Murtiçi son depo ve Akseki, Murtiçi ve Yarpuzorman içi ara 
deposundaki mevcut bulunan yukarıdaki cins, miktarı yazılı 61 partideki çeşitli Orman Ürün-
leri'nin % 50'si vergi resimleri ile yasal faizi peşin bakiyesi üç ay vadeli kati, müddetsiz, l imit 
dahili banka mektubu karşılığında model şar tname gereğince satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 2/7/1987 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de İşletme
miz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân ve model şar tname Orman Genel Müdür lüğümüzde, Antalya Or
man Bölge Müdür lüğümüzde ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm İşletme Müdürlüklerinde, 
Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Beyşehir, Adana, Mersin, İşletme Müdürlükleri ile İşletme
mize bağlı orman İşletme Şefliklerinde görülebilir. 

4 — Alıcıların belirli günde ihale saatinden bir saat önce teminatlarını İşletmemiz vez
nesine yatırmaları , Banka Mektubu vereceklerini ise Kat ' i ve Müddetsiz, l imit dahili olmak 
şartı ile birlikte satış tarihi, işletme adı ve ihaleye iştirak edeceği partilerin parti nolarını be
lirtmeleri şart olup iştirakçilerin teminat makbuzları ile birlikte satış komisyonuna müracaat
ları rica olunur. 8953 / 1-1 

# 

Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş . Şeker Ensti tüsünden : 

Şeker Enst i tüsünün ihtiyacı olan + % 20 toleranslı 20.000 adet Derinlik Tekeri İğneli 
Rulmanı kapalı zarfla teklif a l ınmak sureti ile satın alınacaktır. 

1 — İhale 6/7/1987 Pazartesi günü saat 14.30 da Ankara Şeker Enstitüsü binasında 
yapılacaktır. 

2 — Teklif mektupları belirtilen gün ve saate kadar Şeker Enstitüsü Etimesgut/Anka
ra Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır . 

3 — İhale ile i lgil i şa r tname Şeker Enstitüsü Etimesgut/Ankara Ticaret Servisinden üc
retsiz olarak temin edilebilir. 

4 — İşin geçici teminatı teklifiniz tutarının % 5'i (Yüzdebeşi) dir. 
5 — Postadaki gecikme, telefon ve telgrafla başvurmalar kabul edilmeyecektir. 
6 — Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve

ya işi dilediğine vermekte serbesttir. 8951 / 1-1 
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Ata tü rk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın alma Komis
yon Başkanlığından : 

Üniversitemiz Döner Sermaye Müdürlüğü Fotoğraf Atölyesi ihtiyacı olarak aşağıda be
lirtilen malzemeler Akredi t i f l i olarak yurtdışından satın alınacaktır. 

S. No Malın Cinsi Miktarı 

1 Paper Processor 1 Adet 
2 Fi lm Processor 1 Adet 
3 Printer 1 Adet 

1 — Yukarıda belirtilen malzemeler 27/7/1987 Pazartesi günü saat 9.30 da Halıcılık 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında toplanacak Satınalma Komisyonu marifetiyle ihale edi
lecek olup, isteklilerin teklif mektuplarını belirtilen saatten bir (1) saat öncesine kadar Satı
n alma Komisyonumuza vermeleri veya iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekir. Postadaki 
gecikmeler kesinlikle kabul edilmez. 

2 — Teklif mektuplarında bulunması gereken belgeler idari şartnamemizin 3. maddesinde 
özel idari şartnamemizin 5. maddesinde belirtilmiştir. 

3 — Bu işe ait idari ve özel idari ve teknik şartnameler ile teklif mektubu örneği Ata
türk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdür lüğünde görülebilir, isteyenlerin 
adresine ücretsiz olarak gönderilir. 

4 — Teklifte bulunacak Türk firmalarının yabancı firmayı temsilen yetkili olduklarına 
dair 1987 yılında geçerli ve o ülkede bulunan Türk Konsolosluğunca onaylı belgeyi noterden 
tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte teklif mektuplarına eklemeleri gerekir. 

5 — Her dosya münderecatı malzemenin tümüne birden teklifte bulunabileceği gibi bir 
veya bir kaç kaleminede teklifte bulunabilir. 

6 — Satın alma işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi (p) bendine gö
re pazarlıkla ve yurt dışında akreditifle olarak yapılacaktır. 

7 — Teklif mektupları 1. maddede belirtilen gün ve saatlerde Satın alma Komisyonu hu
zurunda açılacaktır. 

8 — Döner sermaye İşletme Müdür lüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercihe la
yık görülene yapmakta serbesttir. 8946 / 1-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

H İ D R O L İ K DİREK SATIN A L I N A C A K T I R 
1 — Kurumumuz'a bağlı Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesemize bir firmanın 

nam ve hesabına hidrolik direk satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz 11. Kat 1106 No.Iu odadan ve İstan
bul Satın alma Müdürlüğünden (Merkezefendi Balıklı Yolu Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı 62. 
Sok. Zeyt inburnu/İs tanbul) saat 14.00 - 17.00 arasında dilekçe ile temin edilebilir. 

3 — İsteklilerin en geç 15/7/1987 Çarşamba günü saat 10.30'a kadar fiyat ve teslim 
şartlarını bildiren teklilerini kapalı zarfla, zarfın üzerine 12-OAL/561 dosya işareti ile alım 
konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine vermeleri gereklidir. 

4 — Teklifler 15/7/1987 Çarşamba günü 14.30 da Genel Müdürlüğümüz Satın alma Ko
misyonu Başkanlığında açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
6 — Genel Müdür lüğümüz Devlet İhale Yasasına tabi değildir. 

8956 / 2-1 
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Manisa Valiliğinden : 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün; 
1 — Manisa - Kırkağaç (3) Bölüklü Kışla Yatakhane İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre, kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur . 
Bu ihalede, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 sayılı gazete de yayınlanan Bayındırlık ve is

kân Bakanlılığının "Uygun Bedel'e ait tebliğ hükümleri uygulanacakt ı r ." 
2 — İşin tahmin edilen bedeli (808.011.000) TL.dı r . 
3 — ihale 15/7/1987 günü saat 10.30'da Manisa Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü İhale 

Komisyonu odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak Manisa Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mesai 

saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine iha[e şartname

sine ek özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve "Uy
gun Bedel" tebliğine uygun olarak; 

A - İhaleye katı lma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli 

kadar müteahhitl ik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,) 
b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait "Yap ı araçları bi ldir is ini" , 
c) Mali güçlerine ait "mal i durum bildirgesini" 
d) Teknik personel bildirisini, 
e) Taahhüt bildirisini, 
ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) Başvurma yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim

selerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) Manisa Valiliği adına alınmış (24.240.330,—) T L . tu tar ında geçici teminatı , 
0 İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şar tnamede öngörülen diğer bel

geleri, 
verecektir. 
6 — İhaleye katı lma belgesi almak için son müracaat 7/7/1987 Salı günü mesai saati 

sonuna kadardır . 
7 — İstekliler teklif mektuplarını 15/7/1987 Çarşamba günü saat 9.30'a kadar mak

buz karşılığında İhale komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8945 / 1-1 

M i l l i Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Daire Başkanlığından : 

1 — Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için içeriği ve özellikleri şartnamelerde ve listelerde 
belirtilen 22 Kalem Muhtelif Harita Sarf Malzemeleri 2886 sayılı Kanunun 51/P maddesi ge
reğince yurtdışından satın alınacaktır. 

2 — İhalesi 14 Ağustos 1987 günü saat 14.00 da M.S.B. Dış Ted. D . Bşk.lığında yapı
lacaktır. Şartnameler yurtiçinde Ankara, İs tanbul , İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıklarından 
yurtdışında Washington Silahlı Kuvvetler Ataşeliği Paris, Londra,Roma kıdemli Askeri Ata
şeliği, Madrit , Oslo, Ottowa, Askeri Ateşelikleri ile Koblenz Türk Askeri İrtibat Heyeti Baş
kanlıklarından dilekçe ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığı ücretsiz temin edilir. 

3 — Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
4 — Usulüne uygun teklifler en geç 12 Ağustos 1987 günü saat 17.00'ye kadar M.S.B.lığı 

Genel Sekreterliği G e n e l Evrak Müdür lüğünde bulundurulacak, postadaki gecikmeler dik
kate alınmayacaktır . 8825 / 1-1 
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Salihli Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz Mezbahası Kesimhane ve Soğuk Depo Monoray Hattı yapımı işi 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi ve 47. maddesi gereğince açık teklif eksiltme usu
lüyle ihaleye konulmuştur . 

2 — İşin tahmini bedeli 99.000.000,— TL.sidir . 
3 — İhale 16/7/1987 Perşembe günü, saat 15.00 de Belediye Encümenince Başkanlık 

Odasında yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saati içinde Fen İşleri Müdür lüğünde gö

rülebilir. 

5 — Yeterlik Belgesi için müracaa t dilekçesiyle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun Devlet İhalelerine Katılma Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacakları; 

a) Yapı araçları bi ldir imi, 
b) Mali durum bi ldir imi , 
Sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan mali durum bildirimine, Bankalardan alınmış 

Danka Referans mektupları eklenecektir. Kullanılmamış nakit kredi keşif bedelinin % 8'i, kul
lanılmamış teminat kredisi keşif bedelinin % 8'i kadar olacaktır. İlgili bankalarca işin i lk ilân 
tarihinden sonra düzenlenecektir. 

c) Teknik personel bi ldir imini , 
d) Taahhüt b i ld i r imi , 
Daha önce yaptığı ve halen devam eden taahhütleri için ayrı ayrı düzenlenecektir. 
e) İstenilen Teknik eleman, araç ve gereçler ihale şartnamesinde belirtilmiştir, 
f) Vekaleten müracaat edenler vekâletnamelerini, şirketler ise en son sözleşmelerini 

ve imza sirkülerlerini ekleyeceklerdir. 
6 — İstekliler, ihaleye girebilmek için; 
a) Yeterlik belgesini, 
b) 1987 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, (İlân tarihinden sonra alınmış), 
c) 2.970.000,— TL.lık geçici teminatını, 
d) İmza sirkülerini ve vekâletnamelerini İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. 
7 — Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 9/7/1987 Perşembe günü, mesai saati so

nuna kadardır , 
8 — İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 
9 — Postadaki gecikmeler, telgrafla müracaat lar kabul edilmez. 
Duyurulur. 8949 / 1-1 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı teşekkülümüz ihtiyacı malzeme kapalı zarfta iç piyasa
dan teklif al ınmak suretiyle satın alınacaktır. 

İhaleye ait şar tname, bedeli mukabilinde İs tanbul-Karaköy'de bulunan Genel Müdür
lük binamızın 4. kat ındaki Mal i İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığından alınacak makbuz 
karşılığında İstanbul-Bahçekapı Yalı Köşkü Cad. 19 Mayıs han K: 3'deki İkmal ve Tedarik 
Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

Teklifler en geç aşağıda belirtilen tarihte saat 17.00'ye kadar verilmiş olacaktır. 
Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. 
Malzemenin Cinsi : Hasta Karyolası, Miktarı : 50 A d . , Son Teklif Verme Tarihi ; 

9/7/1987, Geçici Teminat Tutar ı : 300.000,— T L . , Şar tname Bedeli : 2.000,— T L . 
8822 / 1-1 



25 Haziran 1987 — S a y ı : 19498 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antalya 15. Bölge 
Müdür lüğü 'nden : 

Bölge Müdür lüğümüz Köy içme sularında kullanılmak üzere aşağıda keşif bedeli, Geçi
ci teminatı , ihale tarih ve saati yazılı 7 kalem PVC sert plastik boru ve özel aksamları 2886 
Sayılı Kanunun 35/a fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri 15. Bölge Müdür
lüğü Binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin geçici teminatı 6.000.000,— T L . dır. Bu işe ait ihale dosyası her gün mesai saatleri 
içerisinde bedelsiz olarak İdari ve Mal i İşler Şube Müdür lüğü 'nde görülebilir. 

Satın alınacak PVC boru ve özel aksamları TSE 201 standardına uygun olacaktır. 

Konusu : PVC sert plastik boru ve aksamları , Keşif Bedeli': 199.999.920,—'• T L . , Geçi
ci Teminatı : 6.000.000,— T L . , İhale Tarihi : 6/7/1987, Saati : 16.00 

İsteklilerin; 

a) Kanuni ikametgah belgesi (Asıl-Muhtarlıktan) 

b) İşin adına ve usulüne uygun olarak alınmış geçici teminat makbuzu veya Banka 
mektubu, 

c) 1987 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayii Oda belgesini veya Noterden tasdikli sureti, 

d) İstekli gerçek kişi ise imza sirkülerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belge
lere ilaveten şirketin imza sirkülerini ve isteklilerin ortak girişimi olarak ihaleye katılmaları 
halinde gerçek ve tüzel kişilerin imza sirkülerini ve ayrıca ortaklık sözleşmelerini, 

2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 

ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonu Başkanlığı 'na vermeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat lar kabul edilmez. 

Duyurulur. 8680 / 1-1 

Türkiye Elektrik Kurumu S.S. Elektrik Üretim ve İletim Müessese Müdürlüğünden : 

SİLGİ VE S I Z D I R M A Z L I K LASTİĞİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 

1 — Müessesemiz Çayırhan İşletme Müdür lüğü için toplam 300 adet silgi lastiği ve 350 
mt. Sızdırmaz|ık Lastiği kapalı teklif alma usulü ile imal ettirilecektir. 

2 — İhaleye katı lmak için şar tname almak mecburidir. 

3 — Konu ile ilgili şartnameler; 

TEK. S.S. Elektrik Üretim ve İletim Müessese Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Necati-
bey Cad. No: 3/1 Yenişehir/Ankara adresinden dilekçe karşılığında temin edilebilir. (Bilgi için 
Tel: 2302121/2172) Müessesemizle daha önce iş ilişkisi olmayan firmalar şar tname alabilmek 
için dilekçelerine, oda sicil kayıt sureti, çalışmakta oldukları bankadan alacakları mali refe
rans mektubu, tanıtıcı katalog ekleyeceklerdir. 

4 — İhaleye iştirak edecek firmalar TSE. kalite belgesine haiz olacaklardır. 

5 — Teklifler en geç 13/7/1987 günü saat 14.00'e kadar yukarıda kayıtlı adresteki M u 
haberat Servisimizde bulundurulacaktır. Gelen teklifler aynı gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 

6 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmayıp ihaleyi yapmamakta veya dilediği
ne kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 
1. Bölge Müdürlüğünden : 

İşin Adı ve Konusu : Çankırı İli muhtelif köyyolları sathi asfalt kaplama işi., Keşif Be
deli : 319.988.634,— T L . , Geçici Teminatı : 9.599.660,— T L . , Belge İçin Son Mür . Ta. : 
6/7/1987 Pazartesi, İhale Tarihi : 8/7/1987 Çarşamba, Saat : 15.00 

Yukarıda adı ve konusu, keşif bedeli, geçici teminatı , ihale tarihi ve saati yazılı iş 2886 
sayılı kanunun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Köy Hizmetleri 1. Bölge Müdür
lüğünün İdare Binasında eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu işe ait ihale işlem dosyaları Bölge Mü
dürlüğü Proje Uygulama Şube Müdürlüğü Asfalt servisinde görülebilir. İsteklilerin işe 
müracaatla verecekleri dilekçelerinde: 

1 — İşin en az keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesi. 
2 — Yapı araçları bildirisi (Örnek: 1) 

A - Miktarları ihale işlem dosyasında ve aşağıda belirtilen ana inşaat makinaları 
a) Bir adet asfalt distribitörü (5-7 tonluk) 
b) Bir adet roleytank (5-7 tonluk) 
c) İki adet asfalt pompası 
d) Bir adet asfalt brülörü 
e) Üç adet ısıtma kazanı (20-40 tonluk) 
f) Bir adet asfalt süpürgesi (Çekilir tip) 
g) Bir adet lastik tekerlekli yükleyici 
h) İki adet damperli kamyon (Damtraklı) 
k) Bir adet lastik tekerlekli silindir (5-8 tonluk) 
1) Bir adet demir bondajlı silindir (5-8 tonluk) 
m) Bir adet greyder 
n) İki adet arazöz (5-7 tonluk) 
o) Bir takım primer-sekonder konkasör (90'lık) 
ö) Bir adet paletli yükleyici 
p) Bir adet jeneratör (165 KV.lık) 
r) Bir adet figüre makinasına, 
Sahip olduğuna dair noter tasdikli envanter ve demirbaş defteri ile Maliyece veya vergi 

dairesince tasdik edilmiş son yıl bilançosunun asıllarını veya noterden tasdikli suretleri ile 1987 
yılı içinde satın alınmış olan makinalara sahip olduklarını fatura veya noter tasdikli senetleri
ni (Proforma fatura kabul edilmez) İstekli şirket ise makinalarının şirket adına kayıtlı olduğu
nu gösterir belgeler.) 

B - Miktarları ihale işlem dosyalarında belirtilen 6 adet kamyona ait noter tasdikli işin 
adına i lk ilân tarihinden sonra alınmış kira mukavelesi ile bu makinaları kiraya verene ait de
mirbaş ve envanter defteri ile birlikte yevmiye, defteri kebir kayıtlarının asıllarını veya noter
den tasdikli suretlerini veyahutta trafik ruhsatlarını, (2 A ve 2 B de istenilen makinaların halen 
bulundukları yerlerin adreslerini açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) (proforma fa
tura kabul edilmez.) 

3 — İşin adına ilân tarihinden sonraki tarihi ve en az keşif bedelinin % 8'i oranında 
nakit ve % 8'i oranında teminat mektubu tutar ında bankadan alınmış Banka Kredi Mektup
larının ekli o l d u , mali durum bildirisi, 

4 — Müteahidin bu iş için çalıştıracağı teknik personel bildirisi (diploma aslı veya no
terden 1987 yılı tasdikli sureti.) 

5 — İsteklilerin 1/1/1980 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına gecikme ce
zasız olarak bit ir ip, geçici kabulünü yaptırdıkları işler ve ihale tarihinden sonra ihalesi karar-
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laştırılıp veya sözleşmesi yapılmış işlerin geriye kalan kısımlarına ait keşif bedelini kanıtlayıcı 
belgeleri açıklayan t aahhü t bildirisini (Örnek: 4 istekli ortak girişim grubu ise bildirim her or
tak için ayrı ayrı yapılacaktır.) 

6 — Müteahhidin yukarıda yazılı keşif bedelinin yarısı kadar sathi asfalt kaplama yap
tığına dair Resmî Daireden alınmış iş bitirme belgesi, 

7 — İsteklilerin iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu idareden alınmış 
tasdikli iş yeri gördü belgesi, 

8 — 26/7/1984 tarih ve 84/8341 sayılı, 28/12/1984 ve 84/8921 sayılı kararnamelere göre 
hiçbir daireden tasviye edilmiş bir işinin ve 2531 sayılı kanuna aykırı bir durumun olmadığına 
ilişkin beyannamelerini, 

9 — Kanuni ikâmetgâh adresini dilekçesine eklemesi, 
Yukarıda 2, 3, 4 ve 5 no.da yazılı belgelerine bizzat müteahhi t tarafından imzalanması 

ve yürürlükte olan yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine göre hazırlan
ması şarttır. Uygun bedel tercihinde kullanılacak kriterler ve puanlar işin şartnamesinde belir
tilmiştir. 

İhaleye gireceklerin Yeterlik Belgeleri ile birlikte usulüne uygun olarak alınmış geçici 
teminat mektubu veya teminat nakit ise Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz, 
1987 yılı tasdikli Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya noterden tasdikli suretini, istekli bir or
taklık olduğu takdirde bu belgelere ilaveten şirketin imza sirkülerini ve ortaklığın ilk ilân tari
hinden sonra alınmış hali faaliyet belgesini, istekli ortak girişimi olarak ihaleye katılması ile 
birlikte başvuru evrakına eklemeleri, usulüne ve şartnamesine uygun olarak 2886 sayılı kanu
nun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce ihale 
komisyonu başkanlığına vermeleri, 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat lar kabul edilmez. 
Duyurulur. 8943 / 1-1 

Bağ-Kur Genel Müdür lüğünden : 

G A Z İ A N T E P İ L İ N D E BİNA S A T I N A L I N A C A K T I R 
Bağ-Kur İhale Yönetmeliğinin 46/e maddesi gereğince pazarlık usulü ile İl Müdürlüğü

müz için, hizmet veya lojmanlı hizmet binası satın alınacaktır. 
1 - r Aranan Şartlar : 
a) Binaların İl Müdürlüğü hizmetlerine ve lojman olmaya elverişli olması, 
b) Binaların m ü m k ü n mertebe şehrin ticaret merkezlerinde ve resmi dairelere yakın 

mevkiide bulunması . 
2 — İstenen Belgeler : 
a) Satışı teklif edilen gayrimenkullere ait son bir yıl içinde Belediyeden alınmış imar çapı, 

b) İlân tarihinden sonra alınmış Tapu kayıt örneği, 
c) Binalara ait mimari , elektrik, tesisat ve kalorifer projeleri, 
d) İnşaat ruhsatı ve iskân raporlar ı , 
e) Yukarda belirtilen belgelerle birlikte satış bedelini belirten tekli dilekçesinin Neca-

tibey Caddesi No: 37 Ankara adresinde bulunan Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlâk 
Dairesi Başkanlığı adresine gönderilmesi, 

Gerekmektedir. 
3 — Teklifte bulunanlar 31/12/1987 tarihine kadar fiyat artırım teklifinde bulunamaya-

caktır. 
4 — Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
İlân olunur. 8942 / 1-1 
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Gündoğmuş Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muh. % 3 
Deponun Yol Emvalin Parti Bed. Teminatı 

Adı Durumu Cins ve Nev'i Adedi Adet M ' . D m ' . (TL . ) (TL. ) 

Armutlu-Senirçaltı Asfalt 2 .S .N.B.Çz .Tom. 4 103 52.638 89.000 143.000 
3 .S .N.B.Çz.Tom. 52 8908 2340.500 59.000 4.146.0000 

Senirçaltı " Göknar M.Direk 1 74 5.034 42.000 7.000 
Armutlu " Sedir Sanayi Od. ! 172 25.367 29.000 20.000 

58 9257 2423.539 4.316.000 
1 — Yukarıda müfredatı yazılı 58 parti Orman emvalinin % 50 mal bedeli ile faizi ve 

vergileri peşin % 50 si üç ay vadeli, müddetsiz Banka Teminat Mektubu Karşılığında 1 no.lu 
şartname hükümlerine göre açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık art ırma 3/7/1987 tarihinde saat 13.00 de Antalya Gündoğmuş İlçesi İşletme 
merkezinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — Bu satışa ait ilân, şar tname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, 
Antalya, İzmir, İstanbul Orman Bölge Müdürlükleri ile Antalya, Akseki, Bucak Cevizli, Se
r ik , Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Kaş, Korkuteli , Finike, Kumluca, Elmalı, Afyon, Adana, 
Denizli, Mersin, Burdur İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — İhaleye katılabilmek için 1 no.lu şartnamenin satışa katılabilme şanlar ı karşılığın
da 3 ve 4 üncü maddelerinde sayılan belgelerin Komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte Gündoğmuş İşletme merkezinde hazır bulunmaları 
ihale saatinden önce geçici teminatlarını yatırmış olmaları , Banka Teminat Makbuzu verecek
lerin Teminat Makbuzlar ında, İşletme adı ile satış tarihini bildirmeleri Mektupların kat ' i ve 
müddetsiz olması, ihaleye iştirak edeceklerin Teminat makbuzları ile birlikte Komisyonumu
za müracaatları ilân olunur. 8952 / 1-1 

Bergama Orman İşletme Müdür lüğünden : 

Yol 
Durumu 

Emvalin 
Seri Cins ve Nev'i M 3 D m ' Ster 

Muh. 
Bedel 
(TL. ) 

% 3 
Teminat 

(TL. ) 

Asvalt Muhtelif 3 .SNB.Çz.Tom 497.053 56.000 840.000 
I I 1» 3.SKB.Çz.Tom. 2180.239 43.000 2.831.000 
»> I I Sanayi Odunu 1044.397 26.000 827.000 
I I » I İb .Yakacak Odu.(Or. Dışı) — 765 4.650 109.000 

Stabilize I I İb . Yak.Odun (Or. İçi) — 1237 5.100 166.000 

Genel Toplam 3721.689 2002 4.773.000 

1 — İşletmemizin muhtelif bölgelerinde mevcut emvaller 8 Temmuz 1987 Çarşamba günü 
saat 14.00 de Bergama Belediye Düğün salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık ar
tırmalı ve vadeli olarak satılacaktır. 

2 — Bu satışa iştirak edebilmek için 171/A sayıl tebliğin Ek. No. 1/34 No. lu Model 
şartnamesinde istenilen belgelerin ibraz edilmesi şarttır . 

3 — Emvaller % 50 vergileriyle peşin 50'si 3 ay vadeli süresiz l imit dahilinde bulu
nan kati teminat mektubu karşılığında normal faizli % 60 gecikme faizli olarak şar tname uya
rınca satışa çıkarılmıştır. 

4 — İbreli ve yapraklı odun bedelleri peşin olarak alınır. İbreli odunlara mahrukatçı lar 
girebilir. 

5 — Satışa ait şar tname ve ilân Orman Genel Müdürlüğünce İzmir, Manisa, Aydın, 
Edremit, Kütahya, Bayındır, Demirci, Gördes , Balıkesir İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

6 — Satışa iştirak etmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte ihale saatinden bir saat ev
vel teminat makbuzlarını kurulu komisyona müracaatlar ı ilân olunur. 8950 / 1-1 
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Tekel Tütün-Tütün Mamülleri-Tuz ve Alko l İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Bekirhan Y . T . B . ve İşleme Evi inşaatı işi bedeli 1987-1988 mali yıllan İşletme Büt
çesinden ödenmek üzere bir im fiyat esasına göre kapalı zarf yöntemi ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Bu işe; 8/2574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygulanacaktır . 
2 — İşin keşif bedeli 1987 yılı bir im fiyatlarına göre 345.290.164,— T L . dir. 
3 — İhale 17/7/1987 günü saat 15.00'de Tekel Merkez Binasındaki I . İhale Komisyo

nunca yapılacaktır. 
4 — İhale şartnamesi ile diğer evrak merkezde Ticaret Dairesi Başkanlığında ve Tekel 

Siirt Başmüdürlüğünde görülebilir. 
5 — İstekliler eksiltme şartnamesi ve eki özel şartnameye, Tekel Alım-Satım ve İhale 

Yönetmeliği 'ne göre; 
a) Yeterlik Belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; 
(1) Yapı araçları bi ldir imini , 
(2) Teknik Personel bi ldir imini , 
(3) İlân tarihine kadar taahhüt ederek bitirip kabulünü yaptırdığı işler bildirimini ve 

bu işlerin geçici veya kesin kabul tutanaklarının suret veya fotokopilerini, 
(4) İlân tarihinde yapımına devam edilmekte olan taahhüt konusu işler bildirimini ve 

bu işlerin son hakedişlerinin suret veya fotokopilerini, 
(5) 1/1/1977'den sonra en az bu işin keşif bedeli kadar kamu kurum ve kuruluşların

da müteahhit veya taşeron olarak aldıkları benzer bir işin geçici veya kesin kabulünün yaptır
dığına dair iş bitirme belgesinin aslını ve fotokopisini (Anonim Şirketlerde; ortaklara ait işler 
hisse oranında, idare meclisi başkan ve üyeleri ile genel müdüre ait işler % 50 oranında; L i m i 
ted komandit ve kollektif şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında , teknik işlerden sorum
lu müdüre ait işler % 50 oranında değerlendirmeye tabi tutulur.) 

(6) Tekel Siirt Başmüdürlüğüne müracaat la "İstekli veya kanuni vekilinin müracaatı 
şar t t ı r ." alacakları İş Yerini Görme Belgesini'ni, 

(7) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 'ndan almış oldukları B grubundan 345.290.164,— 
TL.'lık işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik Karnesi'nin aslını ve fotokopisini, 

(8) Sermaye ve kredi durumlarını gösterir mali durum bildirimini, 
(9) İlk ilân tarihinden sonra (bu iş için alındığı kayıtlı) alınmış Tekel'e hitaplı banka 

referans mektubu ve teyidi, 
Mektup ayrı ayrı; 
— Teminat mektubu kredisi 34.529.016,— T L . 
— Nakit kredisi 34.529.016,— T L . 
— Serbest mevduatı 17.264.508,— TL'den az olmayacaktır . 
(10) Son (iki) yıllık kâr ve zarar bilançosunun noter tasdikli suretini, son (iki) yılın 

vergi levhasının noter tasdikli suretini, son (iki) aylık muhtasar beyannamenin noter tasdikli 
suretini, ve son yılın vergisinin ödendiğini gösterir makbuzun noter tasdikli suretini vermek 
mecburiyetindedir. 

b) Özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar ile pilot firma öncülüğündeki ortak girişimler 
ihaleye giremezler. 

c) İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; 
(1) Kiml ik belgesini, 
(2) Yasal oturma yeri belgesini, 
(3) Tekel; Tü tün , Tütün Mamulleri, Tuz ve A l k o l İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına 

alınmış 10.358.705,— T L . tutarındaki geçici teminatı , 
(4) Tekel İnşaat ve Tesisler Dairesi Başkanl ığ ından aldıkları Yeterlik Belgesini, 
(5) Bu eksiltmenin i lk ilân tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesini, 
(6) İsteklinin bir ortaklık olması halinde; i lk ilân tarihinden sonra halihazır faaliyette 

olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini 
vermek mecburiyetindedirler. 
6 — İstekliler; Yeterlik Belgesi alabilmek için 9/7/1987 günü çalışma saati bitimine ka

dar (Tekel, Merkez binası " U n k a p a n ı " genel evrakından dilekçelerini geçirerek) Karaköy Şefkat 
İşhanı 'nda bulunan Tekel İnşaat ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 'na müracaat etmek zorunda
dırlar. 

7 — İstekliler; teklif mektuplarını 17/7/1987 günü çalışma saati bitimine kadar mak
buz karşılığında Tekel Merkez Binasındaki I . İhale Komisyonuna vereceklerdir. 

8 — Postada doğacak gecikmeler, telgraf veya teleks ile yapılan müracaat lar kabul 
edilmez. 

9 — Tekel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında olmayıp, ihaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

10 — Uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tespitte Tekel serbesttir. 
Duyurulur. 8468 / 1-1 
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M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 No.lu Sat. A l . Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cins, miktar, tahmini bedel ve geçici teminatları yazılı 1 dosya malzemenin ihalesi 
(2886/36) kapalı teklif usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatlerde, Komisyon ihale salo
nunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnameler çalışma saatlerinde Ankara ve İstanbul İç. Ted. Böl. B l . Bşk.lık
larında görülebilir. 

İsteklilerin yasal belgeleri ile teklif mektuplarını (İhale saatine kadar) makbuz karşılığı 
komisyon başkanlığına vermeleri gerekir, postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır . 

NOT : 1. sıradaki malzemelerin ihalesine girecek istekliler aşağıda olduğu gibi ayrı ayrı 
bedel bildirmek zorundadır . 

C i n s i 

Akü Kutusu 12 V. 100 Ah . 
Akü Kutu Kapağı 
Akü Kutusu 12 V.200 A h . 
Akü Kutu Kapağı 

Miktarı 

20.000 A d . 
124.000 A d . 

3.500 A d . 
24.000 A d . 

T.Bedeli 
(TL. ) 

79.920.000 
21.080.000 
28.000.000 

6.000.000 

Geç.Tem. 
(TL.) 

2.397.600 
632.400 
840.000 
180.000 

İ h a l e 
Gün ve Saati 

13/7/1987 
13/7/1987 
13/7/1987 
13/7/1987 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

8821 / 1-1 

M.S.B.İs tanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığından : 

1 — M.S.B. ( K . K . K . ) lığının ihtiyacı için aşağıda yazılı dört kalem malzemenin ihalesi 
hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü 
ile Sirkeci/İstanbul İç Ted. Bölge Bşk.lığı 3 Nolu İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. 
Taliplilerden istenecek belgeler matbu şartnamenin 3. maddesinde belirtilmiş olup bu belgele
rin asılları veya noter tasdikli suretlerinin zarf içine konması gerekmektedir. Teklif mektupla
rının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. Malzemenin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem malzeme ayrı ayrı 
kişilere de ihale edilebilir. İstekliler her kalem malzeme için ayrı ayrı geçici teminat vereceklerdir. 

2 — Evsaf ve şartnamesi İstanbul, Ankara ve İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıkların
da, kepçelerin numunesi ise İst. İç. Ted. Bölge Bşk.lığı 3 No.lu İhale Komisyon Başkanlığın
da görülebilir. 

Miktarı Tah.Tut. Geç.Tem. İ h a l e 
Malzemenin Cinsi Adet (TL. ) (TL. ) Gün ve Saati 

K-8 Kazan paslanmaz çelik 
büyük kapaklı 
K-9 Kazan paslanmaz çelik 
küçük kapaklı 
K-14 Kepçe paslanmaz çe
lik büyük 
K-15 Kepçe paslanmaz çe
lik küçük 

8467 / 1-1 

5000 A d . 1.125. 

2200 A d . 156. 

2250 A d . 9. 

71000 A d . 127. 

000.000 33.750.000 

750.000 4.702.500 

000.000 270.000 

800.000 3.834.000 

14/7/1987 Saat 10.00 
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I 

îs tanbui Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür lüğünün; 
1 — İstanbul Dolayoba 80 Konut İkmal İnşaatı işi, fonlar ihale yönetmeliğinin 29 ncu 

maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur . 
Bu ihalede, 4 Şubat 1987 tarih ve 19362 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık 

ve İskân Bakanlığının "Uygun Bedel'e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır . 
2 — İşin tahmin edilen bedeli (379.863.174,—) T L . dır. 
3 — İhale 15/7/1987 günü saat 14.30'da İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü İha

le Komisyonu Odasında yapılacaktır. 
4 — İhale Şartnamesi ile diğer evrak İstanbul Bayındırlık ve İskân müdür lüğünde me

sai saatleri içinde görülebilir. 
5 — İstekliler Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale Şart

namesine ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri ihalelerine katılma Yönetmeliğine 
ve Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak 

A - İhaleye katı lma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte: 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli 

kadar müteahhitlik karnesini, (aslını ibraz etmek şartıyla örneğini,) 
b) Makina ye Teçhizat kapasitelerine ait " Y a p ı Araçları Bildir is i"ni 
c) Mal i Güçlerine ait " M a l i Durum Bildir is i"ni 
d) "Teknik Personel Bildir is i"ni 
e) " T a a h h ü t Bi ld i r i "s i , 
ve bunlarla ilgili belgeleri verecektir. 
B - İhaleye girebilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katı lma belgesini, 
b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kim

selerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) İstanbul Valiliği adına alınmış (11.395.895,—) T L . tutarında Geçici teminatı , 
f) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer 

belgeleri, 
verecektir. 
g) Yer görme belgesi İstanbul Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünden alınacaktır. 
6 — İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 6/7/1987 Pazartesi günü mesai 

saati sonuna kadardır . 
7 — İstekliler teklif mektuplarını 15/7/1987 günü saat 13.30'a kadar makbuz karşılı

ğında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 
8 — Telgrafla müracaat lar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8823 / 1-1 

Gölcük Deniz Satın alma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Kapalı teklifle 60.000 Ki lo Tam Yağlı Kaşar Peyniri ve 12.000 Ki lo Tereyağı (250 
Gr.lık paketlerde) satın alınacaktır. Tahmini bedeli 216.000.000.— olup geçici teminatı 
6.480.000.— T L . dır. 

2 — Eksiltmesi 8 Temmuz 1987 Çarşamba günü saat 14.00'de Gölcük ' te Komisyonu
muzda yapılacaktır. Şartnameleri 50.000.— T L . karşılığı Gölcük Dz.Sat .Al.Kom.Bsk.l ığın-
dan mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. Şartnameler Posta ile gönderilmez. 

3 — İsteklilerin 2886 sayılı yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarım eksiltme sa
atine kadar komisyonumuza vermeleri veya ulaştırmaları gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 8739 / 1-1 
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M i l l i Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Daire Başkanlığından : 

1 — Türk Silahlı Kuvvetleri gereksinimi için içeriği ve özellikleri şartnamelerde belirti
len 10 A d . 100 KVA/400 Hz. Jeneratör (muhteviyatıyla birlikte) cihazı 2886 sayılı Kanunun 
5 l / P maddesi gereğince yurtdışından satın alınacaktır . 

1 — İhalesi 14 Ağustos 1987 günü saat 10.00 da M.S.B. Dış Ted. D . Bşk.lığında yapı
lacaktır. Şartnameler yurtiçinde Ankara, İs tanbul , İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlıklarından 
yurtdışında Washington Silahlı Kuvvetler Ateşeliği Paris, Londra,Roma, Madrit , Oslo, Otto
wa, Tokyo Askeri Ateşelikleri ile Koblenz Türk Askeri İrt ibat Heyeti Başkanlığından dilekçe 
ve temsilcilik belgesi veya yetki belgesi karşılığı ücretsiz temin edilir. 

3 — Telgraf ve yazı ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir. 
4 — Usulüne uygun teklifler en geç 11 Ağustos 1987 günü saat 17.00'ye kadar M.S.B. 

Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdür lüğünde bulundurulacak, postadaki gecikmeler dikka
te alınmayacaktır . 8826 / 1-1 

» 
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş . Genel Müdür lüğünden : 

YURTİÇİ V E Y A Y U R T D I Ş I N D A N 70.000 METRİK T O N 
B E Y A Z KRİSTAL ŞEKER S A T I N A L I N A C A K T I R . 

+ / - % 20 to l e rans l ı Alıcı opsiyonunda 70.000 metrik ton beyaz kristal şeker satın alı
nacaktır. 

İlgililerin Ankara Mithatpaşa Caddesi No : 14 deki Genel Müdürlüğümüz veznesinden 
veya Kemaraltı Caddesi Tophane İşhanı Kat 3 Karaköy/ Is tanbul adresindeki İstanbul Alım-
Satım Müdürlüğümüzden 15.000,— T L . (Onbeşbin Lira) bedelle temin edecekleri şar tname
miz esasları dahilinde düzenleyecekleri tekliflerini en geç 7/7/1987 Salı günü Türkiye saati ile 
12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları du
yurulur. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
2886 sayılı kanuna tabi olmayan Şirketimiz malı kısmen veya tamamen alıp almamakta 

veya dilediğinden almakta serbesttir. 8944 / 1-1 

T.K.T. Mahdut Mes'uliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden : 

KÖMÜR T A H M İ L - T A H L İ Y E H İ Z M E T İ N İ N İ H A L E S İ N E AİT D U Y U R U 

1 — TKİ. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Kırıkkale Bürosu deposuna DDY. ile va
gonlarla gelecek yaklaşık 70.000 ton her cins kömürün boşal tma, yükleme, stoka çekme, istifi 
ve müşteri vasıtalarına yüklenmesi hizmeti kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle ihale
ye çıkarılmıştır. 

2 — Bu işe ait Müessesemizce onaylı şartnameler Müessesemiz Merkezi ile KTS. Kırık
kale Bürosundan imza karşılığında sağlanabilir. 

3 — İsteklilerin kapalı zarf teklif mektuplarını 8/7/1987 Çarşamba günü saat 12.00'ye 
kadar Müessesemiz Merkezi (Hipodrom Caddesi/Ankara) Muhaberat Servisine vermeleri ve
ya belirtilen sürede Müessesemiz Merkezinde olacak şekilde göndermeleri ve teklif sahipleri
nin ihalenin yapılacağı aynı gün saat 15.00'de Müessesemiz Merkezinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

4 — Telefon ve telgrafla yapılacak başvurular ile postada olabilecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı yasaya bağlı değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine yapmakta tamamen serbesttir. 8938 / 1-1 
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Balıkesir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

M u h . 
Bölgesi Parti MİKTARI Bed Tem. 
Deposu Cinsi ve Nev'i Adedi Adet M ' . D M ' . T L . T L . 

Savaştepe/Çomaklı 3 .S .K.B.Çz.Tom. 6 2443 292.527 43.500 383.000 
Savaştepe/Çomaklı 3 .S .N.B.Çz.Tom. 2 346 65.475 56.100 111.000 
Savaştepe/Kay-
makalanı 3 .S .K.B.Çz.Tom. 8 3523 390.941 43.500 511.000 
Korucu/Korucu 3 .S.K.B.Çz.Tom. 3 743 135.867 57.900 237.000 
Korucu/Korucu 3 .S .N.B.Çz.Tom. 19 3595 954.336 70.500 2.019.000 
Savaştepe/Kay-
makalanı 2 .S .N.B.Çz.Mad.Direk 1 188 11.909 38.100 14.000 
Savaştepe/Kay- * 

makalanı 2 .S .K.B.Çz.Mad.Direk 2 1032 49.528 38.100 57.000 
Savaştepe/Çomaklı 2 .S .N.B.Çz.Mad.Direk 1 117 6.823 38.100 8.000 
Savaştepe/Çomaklı 2 .S .K.B.Çz.Mad.Direk 1 570 21.060 38.100 24.000 
Kepsut /Köprübaşı 3 .S .K.B.Çz.Tom. 6 1907 210.823 43.500 275.000 
Korucu/Korucu Yapraklı Odun 7 598 Ster 8.500 154.000 
Korucu/Korucu İbreli Odun 1 85 Ster 7.600 19.000 
Kepsut /Köprübaşı İbreli Odun 24 2330 Ster 7.600 529.000 

2139.280 M ' 
3013 Ster 

1 — İşletmemiz depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı emval hizalarında 
gösterilen muhammen bedeller üzerinden açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 

2 — Açık ar t ı rma 7/7/1987 tarihine rastlayan Salı günü İşletmemiz Lokal Binasında 
kurulacak Komisyon taraf ından yapılacaktır. 

3 — Çam emvali % 50 mal bedeli ve diğer vergileri peşin geri kalan % 50'si ile % 40 
yasal faizi 3 ay vadeli süresiz banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere model şartna
meler gereği satılacaktır. 

4 — Yakacak Odunlar peşindir. 
5 — Satışa ait ilân İşletmemizde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde, Civar İşlet

melerde ve Orman Genel Müdür lüğünde görülebilir. İlân olunur. 8955/2-1 

Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Ar tv in İl Müdürlüğünden : 

Tah.Edi. Geçici 
Teslim Miktarı Bedel Tutarı Teminat 

Konusu Niteliği Yeri (Kg). T L . T L . T L . 

Galvanizli Sıcak daldırma metodu ile 
Oluklu Sac galvanize ed i lmiş TS 
satın alınması 822-914 standart larına uy

gun 0,40-0,44 m m . kalın
lıkta 80-87,5 cm. genişlikte 
200-300 cm.boyunda oluk
lu galvanizli sac(Sac kalın
l ığına g ö r e + 0,06 m m . 
tolerans kabul edilecektir. 

Merkez 37.450 
Ardanuç 31.500 
Borçka 60.900 
Şavşat 35.700 
Yusufeli 44.450 

210.000 550 115.500.000 3.465.000 
(K.D.V.Hariç) 
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1 — Orman Köylülerine Kredili aynı yardımda bulunmak üzere Fonlar İhale Yönetme
liği esaslarına göre yukarıda cinsi, niteliği, teslim yeri, muhammen bedeli, tutarı ve geçici te
minat tutarı yazılı olan malzeme satın alınacaktır. 

2 — Satın alma işlemi kapalı teklif usülü eksiltme ile 8 Temmuz 1987 tarihine rastlayan 
Çarşamba günü saat 14.00'de Ar tv in İl Müdürlüğü idare binasında yapılacaktır. 

3 — isteklilerin ihale günü olan 8 Temmuz 1987 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar 
3 Ağustos 1984 gün ve 18478 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Fonlarla ilgili İhale Yönetme
liği gereği teklif mektuplarını İl Müdür lüğümüzden temin edecekleri örneğe göre bu işle ilgili 
model şartnamenin 3.maddesindeki belgelerle birlikte bir adet numuneyle beraber bizzat ihale 
komisyon Başkanlığına vermesi şarttır. Posta ve Tel ile yapılan müracaat lar kabul edilmez. 

4 — Bu satın almaya ait Genel ve Teknik Şartname Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Ankara, Samsun, Erzurum, 
Trabzon İl Müdürlüklerinden alınabilir. 

5 — İdaremiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
. 8948 / 1-1 

Keşan Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

Muh. % 
Deposunun Cins ve Nev'i Parti M i 1 ( t a n Bed. Teminat 

Adı Yol Dur. Boy ve Sınıfı Adedi Adet M 5 . D m 5 . (TL.) (TL. ) 

Yerlisu Stablize 3.S.Kısa Boy Çz .Tomruk 24 4105 457.533 45.000 616.000 
Yerlisu Çam Sanayi 19 6356 229.159 28.000 193.000 
Yerlisu » > 2.S.Çz. Maden Direk 21 16509 671.463 46.900 944.000 
Yerlisu »> Çam L i f Yonga Odunu 8 Ster 362 11.300 123.000 
İzzetiye »» Çam L i f Yonga Odunu 3 Ster 88 11.300 30.000 
İzzetiye Çam Odunu 26 Ster 1675 8.200 412.000 
İpsala Ham Yol 3.S.Kısa Boy Kavak Tom 2 94 30.633 28.000 25.000 
İpsala Kavak Sanayi 3 497 34.020 21.000 22.000 
İpsala »» Söğüt Sanayi 3 724 42.549 21.000 26.000 

109 28285 1465.357 M ' 2.391.000 
2125.000 Ster 

1 — Yukarıda Cins ve nev'i kalitesi yazılı (109) Parti orman emvali hizalarında yazılı 
muhammen bedeller üzerinden 8 Temmuz 1987 tarihinde saat 14.00'de Keşan Orman İşletme 
Müdürlüğü satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda arttırmalı olarak satılacaktır. 

2 — Satışlar en fazla vadeli olmakla beraber İhalenin kesinleştiğini müteakip , 15 gün 
zarfında mal bedeli ile vergilerini defaten yatırmak isteyenlerden nizami faiz alınmayacaktır . 
(Yakacak odunların tamamı peşin satışı yapılacaktır) 

3 — Vadeli satışlarda ise mal bedelinin % 50'si ile % 40 nizami faiz peşin alınarak müd-
detsiz ibareli Banka Teminat Mektubu karşılığında 3 A y vade verilerek, peşin tutarı ile Özel 
İdare Hissesi, Bakanlık Fonu, Tellaliye Hissesi, Katma değer vergisi ve karar pulu alıcıya ait 
olup, peşinen tahsil olunur. 

4 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 8 Temmuz 1987 Çarşamba günü saat 12.00'ye 
kadar almak istedikleri partilerin % 3 geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırmaları şarttır. 

5 — Satışa ait Şar tname, İlân, Satış öncesi Bilgi Cetveli Orman Genel Müdür lüğünde, 
Çanakkale, İzmir, İstanbul Bölge Müdürlükleri ile Kırklareli, Biga, Bursa, Bayramiç, Ayva-
cık, Çanakkale , Edremit, Bandırma, Yenice İşletme Müdürlüklerinde ve ayrıca İşletmemize 
bağlı İşletme şefliklerinde görülebilir. 

6 — Satışlara iştirak edeceklerin Şartnamede istenilen belgeleri ibraz etmeleri şarttır. 
7 — Satışımız 2886 Sayılı İhale Kanununa tabi olup, satışlarla ilgili tebligatlarda Dev

let İhale Kanununun 32 ve Döner Sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 26 ncı maddele
rinde belirtilen tebligat süresi esas alınacaktır. 

8 — Taliplilerin belirtilen gün ve saatte yatırdıkları % 3 teminat makbuzları ile birlikte 
İşletmemiz satış Komisyonuna müracaatlar ı ilân olunur. 8954 / 1-1 
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Tar ım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 3 Nolu Merkez ikmal Müdür lüğünden : 

1. Grup: Dış Parazitlere (kene, uyuz) etken ilaçları: 

Muh.Bed. Geç. Tem. ihale 
Cinsi Miktarı T L . T L . Tarih ve Saati 

1. nci sıradaki ilâç 7.025 şişe 45.000.000 1.350.000 7.7.1987 09.30 
2. nci sıradaki ilâç 9.275 şişe 45.000.000 1.350.000 
3. ncü sıradaki ilâç 3.962 şişe 45.000.000 1.350.000 
4. ncü sıradaki ilâç 8.380 şişe 45.000.000 1.350.000 
5. nci sıradaki ilâç 3.980 şişe 45.000.000 1.350.000 
6. nci sıradaki ilâç 24..967 şişe 45.000.000 1.350.000 

2. Grup: Mide, Barsak ve Akciğer Kıl Kurtlarını qfkileyen ilaçlar: 

1. nci sıradaki ilâç 573.707 Poşet 200.000.000 6.000.000 7.7.1987 09.45 
2. nci sıradaki ilâç 233.457 Poşet 200.000.000 6.000.000 
3. ncü sıradaki ilâç 123.457 Poşet 200.000.000 6.000.000 
4. ncü sıradaki ilâç 146.544 Kutu 200.000.000 6.000.000 
5. nci sıradaki ilâç 129.283 Kutu 200.000.000 6.000.000 
6. nci sıradaki ilâç 379.169 Kutu 200.000.000 6.000.000 
7. nci sıradaki ilâç 61.004 Kutu 200.000.000 6.000.000 
8. nci sıradaki ilâç 317.038 Kutu 200.000.000 6.000.000 
9. ncu sıradaki ilâç 59.131 Kutu 200.000.000 6.000.000 
10. ncu sıradaki ilâç 229.482 Kutu 200.000.000 6.000.000 
11.nci sıradaki ilâç 829.668 Kutu 200.000.000 6.000.000 
12.nci sıradaki ilâç 28.236 Kavanoz 200.000.000 6.000.000 

3. Grup: Distomatosis ilâçlar: 
1. nci sıradaki ilâç 46.706 Kutu 200.000.000 6.000.000 7.7.1987 10.00 
2. nci sıradaki ilâç 77.150 Kutu 200.000.000 6.000.000 
3. ncü sıradaki ilâç 46.053 Kutu 200.000.000 6.000.000 
4. ncü sıradaki ilâç 23.580 Kutu 200.000.000 6.000.000 
5. nci sıradaki ilâç 66.008 Kutu 200.000.000 6.000.000 

4. Grup: Tenya İlaçları: 
1. nci sıradaki ilâç 3.143 Kutu 10.000.000 300.000 7.7.1987 10.15 
2. nci sıradaki ilâç 2.310 Kutu 10.000.000 300.000 

5. Grup: Isıtıcılı Termos: 
(Sun'i Tohumlama 
için 12 Voltluk) 150 Adet 18.000.000 540.000 7.7.1987 10.30 

(K .D.V. Dahildir) 

6. Grup: Karanlık Saha Araş t ı rma Mikroskobu (Fotomikroğrafi sistemli) 
1 Adet 11.125.000 333.750 7.7.1987 10.45 

(K .D.V. Dahildir.) 
7. Grup: Laborauvar mikroskobu : 

3 Adet 6.600.000 198.000 7.7.1987 11.00 
( K . D . V . Dahildir.) 

8. Grup: Kurutma Dolabı: 
1 Adet 9.500.000 285.000 7.7.1987 11.15 

( K . D . V . Dahildir) 
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Muh.Bed. Geç. Tem. İhale 
Cinsi Miktarı T L . T L . Tarih ve Saati 

9. Grup: Min i Payet (0,25'lik) 
(Sun'i Tohumlama için): 

400.000 Adet 18.816.000 564.480 7.7.1987 11.30 
( K . D . V . Dahildir) 

10. Grup: Sun'i Tohumlama Eldiveni: 
400.000 Adet 12.544.000 376.320 7.7.1987 11.45 

( K . D . V . Dahildir) 

11. Grup: Teknisyen Termosu (Sıvı Azot Kontoyneri): 
46 Adet 29.670.000 890.100 7.7.1987 12.00 

( K . D . V . Dahildir) 

12. Grup Otomatik Enjektör (2 cc.lik, Luer Lock) : 
300 Adet 11.700.000 351.000 7.7.1987 12.15 

( K . D . V . Dahildir) 
13. Grup : Otomatik Enjektör (3 cc.lik. Luer-Lock) : 

300 Adet 15.300.000 459.000 7.7.1987 12.30 
( K . D . V . Dahildir) 

Yukarıda 4 grupta belirtilen muhtelif Veteriner İlaçları ile 9 grupta yazılı malzemelerin 
ihalesi 7.7.1987 Salı günü, k- --larında yazılı saatlerde Etlik (Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi) 
3 Nolu Merkez İkmal Müdürlüğü İdare Binasında 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi uyarınca 
kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklilerde aranılacak belgeler ile ilaçlar ve 
malzemelerin özelliği şartnamelerde yazılıdır. Şartname Ankara'da 3 Nolu Merkez İkmal Mü
dürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 

2886 Sayılı Kanunun 37. Maddesindeki açıklamalara uygun olacak şekilde hazırlanmış 
teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığında bulun
durulması şarttır. 

Gecikmeler dikkate al ınmaz. 9020 / 1-1 

• 
T.C. Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale 

Komisyonu Başkanlığından : 

NEFT YAĞI S A T I N A L I N A C A K T I R 
1 — 1125 Kg. Neft Yağı 8/7/1987 günü saat 14.00 de müteahhit nam ve hesabına açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme, belirtilen gün ve saatte H .Paşa 'dak i I . İşletme Başmüdürlüğü binasında 

bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 
3 — Geçici teminat teklif edilen bedelin % 2,5'u olup, şartnamesi Komisyonumuzdan 

bedelsiz alınabilir. 
4 — T C D D 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kıs

men yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir. 
• 8802/2-2 

Tar ım İşletmeleri Genel Müdür lüğünden : 

1 — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünce 15.003 ton muhtelif kimyevi gübre kapak 
teklif usulü ile satın alınacaktır . 

2 — Bu işe ait şartnameler Karanfil Sokak No: 62'deki Ticaret Daire Başkanlığından 
temin edilebilir. 

3 — istekliler teklif mektuplarını en geç 7/7/1987 Salı günü saat 12.00'ye kadar Alım-
Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 — İdaremiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği

ne yapmakta serbesttir. 8667 / 2-2 
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TEK Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü Ankara İl İş-
letme Müdür lüğünden : 

1 — Müdürlüğümüzce ekli listede dosya numarası cinsi ve miktarı yazılı malzemeler 
teklif isteme yöntemiyle satın alınacaktır . 

2 — Bu alımlarla ilgili şartnameler Toros Sokak No : 12 Sıhhiye-Ankara adresindeki 
Makina İkmal ve Satın alma Müdürlüğünden dosya numarası ile ücretsiz temin edilebilir. Teklif 
mektupları aynı adreste alenen açılacaktır. 

3 — İhaleye iştirak edeceklerin şartnamesine göre hazırlayacakları teklifleri en geç 
13/7/1987 günü saat 10.00'a kadar Strazburg Cad. No: 44 adresindeki Genel Evrak Şefliğin
de bulunacak şekilde göndermeleri şarttır . 

4 — Teklif edilen fiyatlar hem yazı, hem rakamla açık olarak yazılacaktır. Aksine teklif 
verenlerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır . 

5 — ihaleye Girebilmek için: 
a) İsteklilerin yasal ikâmetgâhını göstermesi (İdare dilerse yetkili yerlerden onaylı bel

ge isteyebilir. 
b) Müdürlüğümüzce belirtilen miktarda geçici güvence yatırılmış olması. 
c) İstekli gerçek kişi ise Ticaret veya Sanayi ile Esnaf Odalar ından ve mesleki kuruluş

lardan birine yılı içinde kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişi ise siciline kayıtlı olduğu Tica
ret Sicil Belgesi ve Şirketin Sirküleri teklif mektuplar ına eklenecektir. 

d) Her dosya için ayrı zarfla teklif verilecektir. 
e) İdari ve Teknik Şartnameler imzalanacak, teklif mektuplar ına eklenecektir. 
6 — Müdür lüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapma

makta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

S.No Dosya No Malzemenin Cinsi 
G.Güvence 

T L . Miktarı 

1 275-87/NK Akü(12 V.200 Amp.saatlik sulu şarzlı) 41.400 12 Adet 
2 224-87/ŞT 250 V.ateşlemeli sodyum buharlı ampullerle ya-

nabilecek askı tip yol aydınlatma armatürü 175.000 125 Adet 
3 227-87/ŞT Fotosel sokak aydınlatma şalteri 187.500 500 Adet 
4 216-87/NK Polikarbon civa buharlı armatür camı 60.000 2 Kalem 
5 264-87/ŞT Kalorifer tesisatı malzemesi 168.520 7 Kalem 
6 271-87/ŞT Elektrikli kaynak trasformatörü ve spiral zımpa 

ra taşı 35.000 2 Kalem 
7 267-87/BU Kablo başlığı ve ek muf 220.000 3 Kalem 
8 237-87/BU 2 x 1,5 m m 2 500 V(NYY) antigron kablo 165.000 30.000 M t . 
9 230-87/BU Telefon malzemesi 49.550 6 Kalem 

10 276-87/BU Basım İşi 106.125 7 Kalem 
11 187-87/BU Otomatik şalterler için bara bağlantı papucu 54.400 2 Kalem 
12 284-87/BU Elektrik Malzemesi 102.500 7 Kalem 
13 199-87/ŞT İş güvenliği malzemesi 228.750 3 Kalem 
14 263-87/BU Hidrol ik platform bakımı ve onarımı 50.000 1 Adet 
15 268-87/NK Yağlı boya 105.000 2 Kalem 
16 280-87/NK Alman ford Minibüs yedek parçası 414.290 70 Kalem 
17 281-87/BU D-100 Dodge Pick-up yedek parçası 567.988 57 Kalem 
18 282-87/ŞT Ford Minibüs (İngiliz) yedek parçası 349.555 79 Kalem 
19 283-87/ŞT Genel araçlar için yedek parça 369.345 48 Kalem 
20 285-87/NK Toyoto Jeep yedek parçası ve onarımı 77.377 13 Kalem 
21 204-87/BU Mühür teli 21.750 300 Kg. 

9016 / 1-1 
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Ankara Valiliğinden : 

Bayındırlık ve İskân Müdür lüğünün : 

1 — Ankara - Çankaya Seyranbağları Ortaokulu (16 Derslikli) inş. (Müteahhit Ergün 
Gönenç Nam ve hesabına) işi 2490 sayılı art ırma eksiltme ve ihale Kanununun 51. nci maddesi 
gereğince açık eksiltme usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — işin keşif bedeli 158.994.914,— Liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Etlik Caddesi üzerindeki Bayındırlık ve iskân Müdürlüğü ihale 

ve eksiltme komisyonunda 21/7/1987 Salı günü saat 11.00'de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ihale Ta

kip Şefliğinde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin : 
a) 1987 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini 
b) 4.769.848.— Liralık geçici teminatını (tahmini keşif bedelinin % 3 dür) 
c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık ve İskân Bakanlığından almış oldukları (B) gru

bundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitl ik 
karnesini, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığının Yapı, Tesis ve Onar ım işleri İhalelerine katı lma yönetmeliği esasları çerçevesin
de usûlüne göre hazırlanmış olan : 

d) Yapı Araçları bildirisini, 
e) Teknik Personel beyannamesini, 
0 Sermaye ve Kredi imkanlarını bildiren Mali durum beyannamesini, 
g) Taahhü t bildirisini, 
k) Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Ba

yındırlık ve iskân Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mek-
tubları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — istekliler teklif mektuplarını 21/7/1987 Salı günü saat 10.00'a kadar makbuz mu
kabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 15/7/1987 Çarşamba günü mesai 
saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü kayıtlarına intikal et
tirmeleri gerekir. 

8 — Telgrafla müracaat lar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 9018 / 1-1 

T . K . I . Mahdut Mes'uliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden : 

KÖMÜR T A H M İ L - T A H L İ Y E H İ Z M E T İ N İ N İ H A L E S İ N E AİT D U Y U R U 

1 — TKİ. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Malatya Şubesi deposuna DDY. ile vagon
larla ve karayolu ile kamyonlarla gelecek yaklaşık 60.000 ton her cins kömürün boşaltma, yük
leme stoka çekme ve istifi hizmeti kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle ihaleye 
çıkarılmıştır. 

2 — Bu hizmete ait Müessesemizce onaylı şartnameler Müessesemiz Merkezi ile KTS. 
Malatya Şubesinden imza karşılığında sağlanabilir. 

3 — İsteklilerin kapalı zarf teklif mektuplarını 9/7/1987 Perşembe günü saat 12.00'ye 
kadar Müessesemiz Merkezi (Hipodrom Caddesi/Ankara) Muhaberat Servisine vermeleri ve
ya belirtilen sürede Müessesemiz Merkezinde olacak şekilde göndermeleri ve teklif sahipleri
nin ihalenin yapılacağı aynı gün saat 15.00'de teklif zarflarının açılışında Müessesemiz 
Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

4 — Telefon ve telgrafla yapılan başvurular ile postada olabilecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine yapmakta tamamen serbesttir. 8940 / 1-1 
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Bayındırlık ve îskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden : 
DİYARBAKIR 

1 — Aşağıda cinsi, yeri ve Keşif bedeli yazılı işler 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 
81. (b) Maddesi gereğince taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 — Adı geçen işlerin dosyası ve katılma şartları ilgili servisindeki dosyasında görülebilir. 
İlgilenenlere duyurulur. 
işin Adı : Ergani-Diyarbakır yolu taş temini ve nakli işi., Keşif Bedeli 70.100.000.TI 

Geçici Teminat : 2.103.000.TL, Şort Müracaa t Tarihi : 29/6/1987., İhale Günü ve Saati : 
3/7/1987, (Saat 11.00'de)., Servisi : Asfalt Başmüh. 9019/1-1 

T .Gübre Sanayii A . Ş . Genel Müdür lüğünden : 

1 — Gemlik İşletmeleri Müessesemizin ihtiyacı için 1 adet santrifüj pompa ve yedekleri 
satın alınacaktır. 

2 — İstekliler bu işe ait şartnameyi Konya Devlet yolu No. 70 Ankara adresindeki Ge
nel Müdürlüğümüz Malzeme Dış Alım Servisinden veya Rıhtım Cad. Denizciler Sok.No.8 Kat.2 
R.Han Karaköy/ İs tanbul adresindeki Satın alma Müdürlüğümüzden temin edebilirler. 

3 — Şartnamesine uygun olarak hazırlanacak teklif mektupları en geç 15/7/1987 günü 
saat 16.30'a kadar Genel Müdür lüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulunacak şe
kilde gönderilmiş veya elden tevdi edilmiş olacaktır. 

4 — Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta dilediğine vermekte veya bölmekte tamamen serbesttir. 

9017/1-1 

D Ü Z E L T M E 
Çorlu Askeri Satın alma Komisyon Başkanlığının 8 Haziran 1987 tarih ve 19481 sayılı 

Resmî Gazete'nin 91. sayfasında yayımlanan ilânlarının cinsi bölümünde 5. sırada yer alan 
Kavun'un bedeli "18.000.000,— T L . " olması gerekirken "10.000.000,— T L . " olarak yayım
lanmıştır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 8007 

T.K. İ . Mahdut Mes'uliyetli Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden : 

K A R A Y O L U İLE K Ö M Ü R N A K L İ H İ Z M E T İ N İ N İHALESİNE AİT D U Y U R U 

1 — TKİ . Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyitleri İşletmesi Müessesesi Şırnak ocak
larında üretilen asfaltit kömürlerinden % 30 toleranslı yaklaşık 10.000 tonunun Diyarba
kır Şubemiz deposuna karayolu ile kamyonlarla taşınması hizmeti şartnamesine göre kapalı 
zarf usulü ile teklif al ınmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Bu hizmete ait Müessesemizce onaylı şartnameler Müessesemiz Merkezi ile Diyar
bakır ve Cizre Şubelerimizden imza karşılığında sağlanabilir. 

3 — İsteklilerin kapalı zarf teklif mektuplarını 13/7/1987 Pazartesi günü saat 12.00'ye 
kadar Müessesemiz Merkezi (Hipodrum C a d . / A n k a r a ) Muhaberat Servisine vermeleri veya 
belirtilen günde Müessesemizde olacak şekilde göndermeleri ve teklif sahiplerinin ihalenin ya
pılacağı günde saat 15.00'de Müessesemiz Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

4 — Telefon ve Telgrafla yapılan başvurular ile postada olabilecek gecikmeler kabul 
edilmez. 

5 — Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine yapmakta tamamen serbesttir. 8939 / 1-1 
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Çeşitli İlânlar 
Adalet Bakanlığından : 

M Ü N H A L N O T E R L İ K L E R 
Aşağıda 1986 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı bulunan birinci sınıf noterlikler mün-

haldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 nci ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf 

noterler ile ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların, ilân tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvur
maları lazımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlân olunur. 

1986 Yılı 
Sıra No Münhal Noterliğin Adı Gayrisafi Geliri 

1. İstanbul Yirmi ikinci Noterliği 41.244.849.00 lira 
2. İzmir Altıncı Noterliği 56.984.86L00 lira 

9009 

M Ü N H A L N O T E R L İ K L E R 
Aşağıda 1986 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı bulunan üçüncü sınıf noterlikler 

münhaldır . 

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 22 nci ve müteakip maddeleri gereğince üçüncü sınıf 
' noterlerden veya noterlik belgesi sahiplerinden, bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân 
tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıkla
rına, dilekçelerine ekleyecekleri mal bi ldir imi ile birlikte başvurmaları lazımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlân olunur. 

1986 Yılı 
Sıra No Münhal Noterliğin Adı Gayrisafi Geliri 

1. Akçadağ Noterliği 2.635.899.00 lira 
2. Bozkır Noterliği 5.303.351.00 lira 
3. Göle Noterliği 4.961.735.00 lira 
4. Suruç Noterliği 7.738.937.00 lira 
5. Ulukışla Noterliği 4.662.505.00 lira 
6. Tortum Noterliği 1.710.647.00 lira 
7. Tutak Noterliği 3.461.518.00 lira 

9010 

Petrol İşleri Genel Müdür lüğünden : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının I I No. lu Bolu petrol bölgesinde T P O / I I / A B , 
A C , A D işaretli, AR/TPO/2653, 2654, 2655 hak sıra numaralı sahalar için 10/4/1987 tari
hinde yapmış bulunduğu üç adet petrol arama ruhsatnamesi müracaat ından 16/6/1987 tari
hinde feragat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/5 ve 25/6. maddeleri gereğince ilân olunur. 

9013 
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Adalet Bakanlığından : 

M Ü N H A L N O T E R L İ K L E R 

1986 yılı gayrisafı geliri 18.335.243 lira 00 kuruş olan ikinci sınıf Muş Noterliği münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince ikinci sınıf veya 
üçüncü sınıf noterlerden, bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir 
ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları lazımdır. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler, başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlân olunur. 9011 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Vakfın Adı : Körlere Işık Vakfı. 

Vakfedenler : Ayşe Muazzez Büyükyağcıoğlu, Nimet Perihan Arıburun, Mustafa Tek-

taşlı, Cafer İleri, İnci Akıncı , Mustafa Özbütün, Sami Ateş, Mehmet Tekin Arıburun. 

Vakfın İkametgahı : Ankara 

Tescil Karanını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu : Ankara 8. Asliye Hu
kuk Mahkemesinin 2/6/1987 gün, E: 1987/169, K: 1987/264 sayılı kararı . 

Vakfın Amacı : Görme Özürlülerin eğitim ve rehabilitasyonu, istihdamı, iş alanlarının 
yaratılması, görme özürlülerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü ça
lışmalarda bulunmaktır . 

Vakfın Mal Varlığı : Ankara'da Güvenevler Güvenlik Caddesinde 56 numarada kain 
tapunun 2869 ada, 19 parsel ve 191 pafta numarasını teşkil eden 5.000.000,— T L . değerinde
ki 7 numaralı daire ve 54.000.000,— T L . nakit para ile muhtelif çap ve marka 85 adet demir
baş eşya. 

Vakfın Organları : a) Genel Kurul , b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, 
d) Danışma Kurulu. 

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. mad
desi gereğince ilân olunur. 9012 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının I V No.lu Çorum petrol bölgesinde sahip bu
lunduğu AR/TPO/1863, 1864, 2195, 2372, 2373, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 
2444, 2445, 2446, 2447 hak sıra numaral ı On altı adet petrol arama ruhsatnamesini terk için 
16/6/1987 tarihinde müracaat ettiği Petrol Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 

9014 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının I I No.lu Bolu petrol bölgesinde sahip bulun
duğu AR/TPO/2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2365, 2366 hak sıra numaralı do
kuz adet petrol arama ruhsatnamesini terk için 16/6/1987 tarihinde müracaat ettiği Petrol 
Nizamnamesinin 25/2. maddesi gereğince ilân olunur. 9015 
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Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan ve 
İşletme Müdürlüğümüzce baskılan yapılan kitaplardan: 

Elektrik Tesisatı 1300,— T L . (KDV dahil) 

Yapı Malzemeleri 1.000,— " ( " " ) 

Havalandırma ve Klima Tesisatı 1.200,— " ( " " ) 

Kalorifer Tesisatı 1.600 — " ( " " ) 

Beton ve Laboratuvar Deneyleri 700,— " ( " " ) 

Soğuk Çatılar 6.000 — " ( " " ) 

Ahşap Pencereler 6.000,— " ( " " ) 

Posta Bedeli 900,— T L . 

Resmî Gazete Fihristi 
Yasama Bölümü : 

Sayfa 
Kanunlar 
3379 7397 Sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkındaki Kanunda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 

3381 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 12 

-3382 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 13 
3383 2954 Sayılı TRT Kanunu ile 3093 Sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanu

nunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 

3384 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 

3385 Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi 
İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun 15 

3388 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu 16 

Yürütme ve İdare Bölümü : 
Bakana Vekillik Etme İşlemi 
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Vekalet Tezkeresi 19 

Belediye Kurulmasına Dair Karar 
— Bolu İli Sınırlan İçinde Karaçomak İsmiyle Belediye Kurulmasına Dair Karar 19 

Yönetmelik 
— Sutopu Müsabaka Yönetmeliği 20 

Tebliğler 
— Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Standartlarla İlgili İki Adet Tebliği 26 

— ilânlar 29 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 




