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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Milletlerarası And hışma 

Karar Say ı s ı : 95/7718 

28 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Eston-

ya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışiş

leri Bakanlığı'nın 15/12/1995 tarihli ve AVGY-5816 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli 

ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/1995 

tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER 
Başbakan 

D. BAYKAL 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı 

C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. ATEŞ 
Devlet Bakanı 

A. A. DOĞAN 
Devlet Bakanı 

A. DİNÇER 
Devlet Bakanı 

A. GÖKDEMİR 
Devlet Bakanı 

A. M. İSLAMOĞLU 
Devlet Bakanı 

M. A. EKMEN 
Devlet Bakanı 

Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 

M. SEVİGEN 
Devlet Bakanı 

I. SAYGIN 
Devlet Bakanı 

M. ALP 

Devlet Bakanı 
M. S. ENSARİOĞLU F. ÇİLİNGİROĞLU 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

V. TANIR 
Milli Savunma Bakanı 

T. ÜNÜSAN İ. ATTILA T. TAYAN A. KESKİN 

İçişleri Bakanı Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı 

D. BARAN O.TEZMEN N. KURT M. KUL 

Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

F. ÇAY Ş. ALTINER 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı 

D. F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı 

1. GÜRPINAR 
Turizm Bakanı 

H. EKİNCİ 
Orman Bakanı 

A. H. ÜÇPINARLAR 
Çevre Bakanı 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan 
böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaktır), 

ülkeleri arasında karşılıklı yarar esasına dayalı ekonomik ve ticari ilişkileri 
istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzulayarak, 

- eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilkeleri çerçevesinde, dostane ilişkilerini 
güçlendirmeyi kararlaştırarak, 

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

MADDE I 

Akit Taraflar, ticari ilişkilerini uzun vadeli olarak geliştirmek, çeşitlendirmek ve 
ekonomik işbirliğini mevcut olanaklar çerçevesinde, yürürlükteki milli mevzuatlarına 
uygun olarak yaygınlaştırmak için gerekli önlemleri alacaklardır. 

MADDE II 

Akit Taraflar, ülkelerinde ihracat ve ithalata uygulanan gümrük vergileri ile her 
türlü resim ve harçlarla ilgili olarak birbirlerine en çok kayıtıları ülke muamelesi 
uygulayacaklardır. 

Bu hüküm; 

1) sınır ve kıyı ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere tanınan imtiyazlara, 

2) Akit Tarafların, taraf oldukları veya bundan böyle olabilecekleri gümrük 
birliği veya serbest ticaret bölgesi kurulmasını sağlayan anlaşmalardan 
kaynaklanan imtiyazlara, 

3) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) veya diğer 
uluslararası anlaşmalara göre, Akit Taraflardan birinin, gelişme 
yolundaki herhangi bir ülkeye tanıdığı veya tanıyabileceği imtiyazlara, 

tatbik edilmeyecektir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 
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MADDE III 

Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun 
olarak, belirli bir süre sonunda geri götürülmek şartıyla geçici olarak ithal edilen 
malların gümrük vergisi ve resimlerden muaf tutulması yönünde gerekli önlemleri 
alacaklardır. 

MADDE IV 

Akit Taraflar, diğerlerinin yanısıra, karşılıklı heyet ve işadamları ziyaretleri, fuar 
ve sergilere katılım ve ticari bilgi değişimi yoluyla, özel ve tüzel kişileri arasındaki 
temasları teşvik edecek ve kolaylaştıracaklardır. 

Akit Taraflar, ayrıca, ulusal kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, 
diğerlerinin yanısıra, ortak girişimlerin tesisi ile birbirlerinin ülkelerinde dış ticaret 
kuruluşları, şirketler, bankalar ve benzerlerinin şubelerinin açılması yoluyla iki ülke 
arasındaki yatırımları ve teknolojik işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

MADDE V 

Akit Taraflar, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde imzalanan sözleşmelerin 
uygulanması için gerekli olan ihracat ve ithalatla ilgili belgelerin, her iki ülkede 
yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak, ilgili makamları tarafından verileceği 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

MADDE VI 

Akit Taraflar, tarım ve gıda sanayii, enerji, ulaştırma ve haberleşme, inşaat ve 
müteahhitlik hizmetleri, bilim, teknoloji, turizm ve karşılıklı ilgi duyulan diğer alanlarda 
işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

MADDE VII 

Uluslararası kabul görmüş uygulamalar çerçevesinde, ticari mübadelelere ve 
ekonomik ilişkilere ait ödemeler, başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça, her iki ülkede 
yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak, konvertibl dövizlerle yapılacaktır 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 
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MADDE VIII 

Akit Taraflar, karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesinde 
bankacılığın önemini gözönünde tutarak, iki ülkenin bankaları arasındaki işbirliğini 
teşvik edeceklerdir. 

MADDE IX 

Akit Taraflar, işbu Anlaşma'nın uygulanmasını kolaylaştırmak, uygulamadan 
doğacak sorunları incelemek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da 
geliştirilmesine yönelik tavsiyelerde bulunmak amacıyla toplantılar düzenleyeceklerdir. 

MADDE X 

İşbu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Estonya Cumhuriyeti'nin üyesi 
oldukları veya bundan sonra olabilecekleri ikili veya çok taraflı uluslararası 
anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri etkilemez. 

MADDE XI 

Akit Taraflar, bu Anlaşma çerçevesindeki işbirliğinin uygulanması için 
gerektiği takdirde karşılıklı olarak kabul edilebilir değişiklik, düzeltme ve ilavelerin 
yapılması hususunda anlaşmaya varmışlardır. 

MADDE XII 

İşbu Anlaşma'nın sona ermesi halinde, geçerlilik süresi içinde yapılmış, ancak 
vecibeleri yerine getirilmemiş sözleşmelere, bu Anlaşmanın hükümlerinin 
uygulanmasına devam edilecektir. 

MADDE XIII 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki ülke arasında 1940'dan önce 
imzalanmış olan ticaret ve ekonomik işbirliği ile kliring düzenlemelerine ilişkin anlaşma 
ve protokollar sona erecektir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 
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MADDE XIV 

İşbu Anlaşma, yürürlüğe girmesi için her iki ülkenin mevzuatının gerektirdiği 
dahili prosedürün tamamlandığım Akit Tarafların birbirlerine diplomatik "kanallardan 
bildirdikleri tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır. 

İşbu Anlaşma, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren beş yıllık bir süre için 
yürürlükte kalacak ve bu sürenin bitiminden altı ay önce Akit Taraflardan biri 
Anlaşma'yı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, kendiliğinden birer 
yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. 

Ankara'da 28 Ağustos 1995 tarihinde İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak 
düzenlenmiştir. 

The Government of the Republic of Turkey and the Government of 
the Republic of Estonia (hereinafter referred to as "the 
Contracting Parties"), 

- desiring to promote and d i v e r s i f y the mutually advantageous 
economic and trade relations between their countries on a stable 
and balanced basis, 

- determined to foster t h e i r friendly relations within the 
principles of equality, reciprocal esteem and mutual advantage, 

have agreed on the following: 

The Contracting Parties s h a l l take the necessary measures in 
order to develop and diversif y their trade relations on a long term 
basis and to expand economic cooperation within the framework of 
existing p o s s i b i l i t i e s and in accordance with their national 
l e g i s l a t i o n in force. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 

ESTONYA CllMHURlYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA 

Agreement 

on Trade and Economic 

Cooperation Between the Republic of Turkey 

and 

the Republic of Estonia 

ARTICLE I 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 
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ARTICLE II 

The Contracting Parties shall grant each other the most
favoured-nation treatment with respect to customs duties and 
charges of any kind applied to Imports and exports in t h e i r 
countries. 

This provision shall not apply to: 

1) advantages granted to neighbouring countries to f a c i l i t a t e 
border and coastal trade, 

2) advantages wrticn r e s u l t from agreements, laadms to a 
customs union or a free, trade, aneji to which either of the 
Contracting parties is or may hereafter become a party-, 

3) advantages granted or which may be granted by either 
Contracting Party to any developing country according to the 
General Agreement on T a r i f f s and Trade (GATT) or other 
International agreements. 

ARTICLE III 

The Contracting Parties shall take necessary measures to 
exempt from customs duties and taxes the goods temporarily imported 
under the obligation to carry them back after a prescribed period 
of time, in accordance with the ,l£W?. and, .regulations in force in 
each country. 

ARTICLE IV 

The Contracting Parties shall encourage and f a c i l i t a t e 
contacts between their natural and legal persons, inter a l i a , 
through exchange of v i s i t s of delegations and businessmen, 
participation in f a i r s and exhibitions and exchange of relevant 
bussiness information. 

The Contracting Parties shall also encourage investments and 
technological cooperation between the two countries, inter a l i a , 
through the establishment of joint ventures, and the opening of 
branch o f f i c e s of foreign trade organizations, companies, firms, 
banks etc. In each other's t e r r i t o r i e s in accordance with their 
national laws and regulations. 

ARTICLE V 

The Contracting Parties agree that export and import licenses 
sha l l be issued by their relevant authorities for the 
implementation of contracts concluded within the framework of this 
Agreement, 1n accordance with the l e g i s l a t i o n in force in each 
country. 
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 
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ARTICLE VI 

The Contracting Parties shall promote cooperation in the 
fi e l d s of agriculture and food industry, energy, transport and 
communications, construction and contracting services, science, 
technology, tourism and in other f i e l d s of mutual interest. 

ARTICLE VII 

In accordance with the accepted international practices, 
payments pertaining to trade exchanges and economic relations s h a l l 
be effected unless otherwise agreed in convertible currencies,1 n 
compliance with the legi s l a t i o n in force in each country. 

ARTICLE VIII 

Taking into account the importance of banking in developing 
mutual economic and trade a c t i v i t i e s , the Contracting Parties sha l l 
promote the cooperation between the banks of their countries. 

ARTICLE IX 

The Contracting Parties sha l l hold meetings in order to 
f a c i l i t a t e smooth implementation of this Agreement, to examine the 
issues a r i s i n g from i t s implementation and to make recommendations 
for further expansion of b i l a t e r a l economic and trade relations.' 

ARTICLE X 

This Agreement does not a f f e c t the rights and obligations 
ensuing from the b i l a t e r a l or multilateral international agreements 
to which the Republic of Turkey and/or the Republic of Estonia are 
or may hereafter become a party. 

ARTICLE XI 

The Contracting Parties agree to make mutually acceptable 
amendments and supplements to t h i s Agreement i f required for the 
implementation of cooperation within the framework of this 
Agreement. 

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 7 
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ARTICLE X I I 
In the event of the termination of t h i s Agreement, I t s 

p rov i s ions s h a l l continue to apply to any u n f u l f i l l e d o b l i g a t i o n 
under the contracts concluded during i t s period of v a l i d i t y . 

ARTICLE X I I I 

. Upon i t a entry in to force, t h i s Agreement sha l l terminate %h9 
agreements and protocols, regarding trade and economic cooperation 
and c l e a r i n g arrangements between the two countries signed before 
1940. 

ARTICLE X I V 
This Agreement s h a l l become e f f ec t ive on the date when the 

Contract ing Pa r t i e s no t i fy each other through diplomatic channels, 
that the in te rna l procedures required by the i r laws and regulat ions 
for br inging t h i s Agreement into fo rce , have been completed. 

This Agreement sha l l remain i n force for a period of f i v e 
years from the date of i t s entry in to force and s h a l l be t a c i t l y 
renewed for successive periods of one year, unless e i the r of the 
Contract ing Pa r t i e s not i fy each other i n wr i t ing to terminate t h i s 
Agreement, s i x months p r i o r to Its e x p i r a t i o n . 

Done 1n Ankara on August 28, 1995 i n two o r i g i n a l s i n the 
Engl ish language. 

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF THE 
THE REPUBLIC OF TURKEY REPUBLIC OF ESTONIA 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 
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Bakanlar Kurulu Kararları 
Karar Sayıs ı : 95/7531 
Yozgat il i Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası Anonim Şirketi tarafın

dan bir şeker fabrikası kurulup işletilmesine izin verilmesi; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 
6/11/1995 tarihli ve 2151 sayılı yazısı üzerine, 6747 Sayılı Şeker Kanununun 2 ve 7 nci mad
delerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/11/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
C U M H U R B A Ş K A N I 

Prof, Dr. Tansu ÇİLLER 
Başbakan 

A. ATES N. CEVHERİ C. ÇAĞLAR B. S. DAÇE 
Dışişleri Bak. ve BaŞb. Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. ATEŞ A. A. DOĞAN A. DİNÇER A. GÖKDEMİR 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

A. M. İSLAMOĞLU M. A. EKMEN A .M. İSLAMOĞLU Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı 

M. SEVİGEN I. SAYGIN M. ALP M. S. ENSARİOĞLU 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

F. ÇİLİNGİROĞLU N. CEVHERİ T. ÜNÜSAN İ. ATTİLA 
Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı V. İçişleri Bakanı Maliye Bakanı 

T. TAYAN A. KESKİN D. BARAN O. TEZMEN 
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

N. KURT M. KUL F.ÇAY Ş. ALTİNER 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bak. Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tab. Kay. Bakanı 

D. F. SAĞLAR D. F. SAĞLAR H. EKİNCİ A. H. ÜÇPINARLAR 
Kültür Bakanı Turizm Bakanı V. Orman Bakanı Çevre Bakanı 

Karar Say ı s ı : 95/7730 
Ekli 1/25.000 ölçekli Temelli-Malıköy Çevre Düzeni Nazım İmar Planında pafta nu

maralan ve sınırları belirtilen alanlarda 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerinin uygu
lanması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 15/12/1995 tarihli ve 17106 sayılı yazısı üzeri
ne, anılan Kanunun 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/1995 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
C U M H U R B A Ş K A N I 

Prof. Dr. Tansu ÇİLLER 
Başbakan 

D. BAYKAL 
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 

A. A. DOĞAN 
Devlet Bakanı 

M. A. EKMEN 
Devlet Bakanı 

M. ALP 
Devlet Bakanı 

T. ÜNÜSAN 
içişleri Bakanı 

N. CEVHERİ 
Devlet Bakanı 

A. DİNÇER 
Devlet Bakanı 
Ö. BARUTÇU 
Devlet Bakanı 

M. S. ENSARİOĞLU 
Devlet Bakanı 

İ. ATTİLA 
Maliye Bakanı 

C. ÇAĞLAR 
Devlet Bakanı 

A. GÖKDEMİR 
Devlet Bakanı 
M. SEVİGEN 
Devlet Bakanı 

F. ÇİLİNGİROĞLU 
Adalet Bakanı 

T. TAYAN 
Milli Eğitim Bakanı 

D. BARAN 
Sağlık Bakanı 

F. ÇAY 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İ. GÜRPINAR 
Turizm Bakanı 

O. TEZMEN N. KURT 
Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Ş. ALTİNER 
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı 

H. EKİNCİ 
Orman Bakanı 

A. ATEŞ 
Devlet Bakanı 

A. M. İSLAMOĞLU 
Devlet Bakanı 

I. SAYGIN 
Devlet Bakanı 

V. TANIR 
Milli Savunma Bakanı 

A. KESKİN 
Bayındırlık ve Iskan Bakanı 

M. KUL 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
D. F. SAĞLAR 
Kültür Bakanı 

A. H. ÜÇPINARLAR 
Çevre Bakanı 
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ANKARA —128-b3 
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A N K A R A - İ 2 t v e 2 
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Yönetmelikler 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden : 

Binicilik Yarışma Yönetmeliği 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, binicilik sporunu yurt sathında yaymak, sevdir

mek, benimsetmek ve uluslararası alanda başarıya ulaşmak, spor ahlâkına ve spor disiplini
ne sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmaktır. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinde ve dışında yapılacak olan ulusal, uluslara

rası, resmi ve özel yarışmalara katılacak olan sporcular ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlü-
ğü'nce tescili yapılmış kulüplerin her türlü çalışmalarını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 

Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3703 sayılı Kanunla değişik 2 ve 10 uncu mad
delerine dayanılarak, Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

nan binicilik yeteneði yoklamasýný,

 

Bakanlık 
Genel Müdürlük 
Federasyon 
FEI 

İ l Müdürlüğü 
İ l Temsilcisi 
Kulüp 

Yarışma 

Yarışma Türü 

Konkur 

Yerel Konkurlar (CN) 

Sınır Konkurları (CF) 

Dostluk Konkurları (CA) 

Milletlerarası Konkurlar (CI) 

: Spordan Sorumlu Bakanlığı, 

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü, 

: Binicilik Federasyonunu, 
: Uluslararası Binicilik Federasyonunu; 

: Gençlik ve Spor İ l Müdürlüklerini, 

: İldeki Binicilik Temsilcisini, 
: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış ve 

Genel Müdürlük'çe tescili yapılmış olan binicilik 
sporu kuruluşlarım, 

: Tek bir derecelendirme ve ödüllendirme ile sonuçlanan

: Konuyla ilgili ayrı mahiyetteki yönetmeliklerin hü-
kümlerine göre düzenlenmiş ve uygulamaları birbirin
den farklılık gösteren yarışma çeşitlerinden her birini, 

: Bir tertip kurulunun yönetimi ve sorumluluğu altında 
yürütülen bir dizi yarışmayı, 

: Ülke sınırları içinde tertiplenen ve ilke olarak Türk 
Lisanslı binicilerin katılabilecekleri teşvik yarışmalarını, 

: İki ülke binicileri arasında tertiplenen konkurları, 
: En çok beş ülkeye açık olarak tertiplenen konkurları, 
: Beş ülkeden fazlasının katılabileceği resmi olmayan 

konkurları, 
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Milletlerarası Resmi 
Konkurlar (CIO) : Ekip yarışmalarının tertiplenmesi zorunlu ve milli fe

derasyonların ülkelerini ve ekip olarak temsil etmek 
amacı ile seçtikleri milli binicilerin katıldıkları resmi 
konkurları, 

: (CIO) statüsünde olup, coğrafi bir bölgenin (bölgesel, 
Balkan, Akdeniz Oyunları gibi) ya da kıtanın (Kıta 
Şampiyonluğu, Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika veya 
Dünya Şampiyonluğu) içinde bulunan ülkelere göre 
adlandırılan yarışmaları, 

: Binicilik Federasyonunca tanınmış ve yarışmanın ter
tiplenmesini ve sorumluluğunu üstlenmiş olan kurulları, 

: Yarışmaya katılacak atların kayıt işlemini, 
: Yarışmanın hangi binici veya at sınıfı için tertiplen

diğini, 
: Bir yarışma sırasında kendisine, kulübüne veya an

laştığı bir arkadaşa menfaat sağlamak, atının katego
risini yükseltmemek, yarışmanın sırf tertip edilmesini 
sağlamak amacıyla, binicinin belirgin bir şekilde kas
ten hata yapması veya yarışmaktan kaçınmayı, 

: 1 Ocak tarihinden Aralık ayı sonuna kadar geçen ve dü
zenlenecek tüm yarışmaları kapsayan bir yıllık süreyi, 

: Binicilik Federasyonu veya diğer tertipleyici kurul
larca belirtilmiş günler içinde düzenlenen bir dizi ya
rışmayı, 

İKİNCİ KISIM 
Esas Hükümler 

BİRİNCİ B Ö L Ü M 
Yarışmalarla İlgili Hususlar 

Yarışmaya Katılma Şartlan 
Madde 5 — Binicilik yarışmalarına katılma şartlan şunlardır: 
A) Yurt içinde: 
1) Binicilerin yarışmalara katılma şartlan: 
a) Binicilik yarışmalarına katılmak isteyen her binici lisans çıkartmak zorundadır. 

Federasyon, bu yükümlülüğü yerine getirmemiş biniciye yarışmalara katılma müsaadesi ver
mez. Lisans çıkartma işlemi Genel Müdürlüğün konu ile ilgili mevzuatı uyarınca yürütülür. 

b) Binicinin yeni alınmış bir lisansla yarışmalara katılabilmesi için, Federasyonun 
yeni binicilerin yarışma yeteneğini belirlemek amacıyla "At terbiyesi ve engel atlama" dal-
larında tertipleyeceği sınavdan geçer not alması gerekir. Yeterlik belgeleri her il temsilciliği
nin teknik komitesi ve Federasyonun bir yetkilisi ile oluşacak bir kurul tarafından verilir. 

2) Atların yarışmalara katılma şartlan: 
a) Yarışmalara katılacak atlar "kayıt" (Angajman) hakem kuruluna kayıt ettirilmeli

dir. Kaydı yapılmamış at yarışmaya alınmaz. Hatalı yapılmış kayıt görülürse geçersiz addo
lunur. At, binicisi ile kayıt ettirilir. 

b) Kayıtlar yarışma programında belirtilen gün ve saatlerde her yarışma için ayrı ayrı ya
pılır. 

Şampiyonluklar 

Tertipleyici Kurul 

Angajman 
Kategori 

Şike 

Yarışma Mevsimi 

Yarışma Dönemi 

ifade eder. 
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c) Bir yarışmaya kaydı yapılmış binici veya atın çekilmesi veya binicinin değiştiril
mesi hallerinde, durum yazılı veya sözlü olarak yarışmanın başlamasından en geç 10 dakika 
önce ekip şefi tarafından alan hakem kurulu başkanlığına bildirilir. 

d) Yarışmaya katılan her at için, bir tek binici kayıt edilir. 
e) ayrı gün içinde bir at en çok iki parkurda koşturulabilir. 
f) Şampiyonluk ve özel ünvan yarışmalarında ayrı binici adına en çok iki at kayıt et

tirilebilir. Diğer yarışmalara her binici üç atla katılabilir. 
g) Bir yarışmanın koşulabilmesi için, en az üç binicinin kayıt yaptırmış ve fiilen ya

rışmaya katılmış olmaları gerekir. Mill i ekip seçmeleri hariç, alan hakem kurulu bu hususta 
bir şikenin yapıldığı görüşüne varırsa yarışmayı iptal eder ve durumu Federasyona bildirir. 

h) Yarışmaya kayıl edilmiş atların yarışma alanına girmeleri giriş sırasına göre ter
tiplenir. Bu sıra kayıt hakemi tarafından ekip şefleri ve ferdi lisanslı binicilerin önünde çeki
lecek kura sonucuna göre saptanır. 

i) Giriş sırası için çekilen kurada iki veya üç atla katılan binicilerin bazı atları arka 
arkaya veya yetersiz arayla sıralanmışlarda, kayıt hakemi bu binicilerden ilk adı çıkmış atla-
rını daha ön giriş sıralarına yükselterek iki at arasında en az 5 başka atı yerleştirmeye çalışır. 
Kura durumu veya katılan at sayısının yetersizliği nedeniyle istenilen ara verilmiyorsa, alan 
hakem kurulu duruma göre biniciye 5 ile 10 dakika arası bir süre verir. 

j) Binici ve at kayıtlan yarışma koşullarına uygun olarak yapılır. Hatalı kayıta, ya-
rışma bittikten sonra dahi rastlanırsa, binici ve atı elenir. Verilmiş aynı veya nakdî ödüller 
varsa geri alınır. Hatalı kayıda karşı itirazın zaman aşımı, yarışmanın bittiği günden itibaren 
dört haftadır. 

k) Lisanslı oldukları ilin dışında Federasyonun tertiplediği yarışmalara katılacak at 
ve biniciler için, Federasyon kulüplere kontenjan belirler. 

B) Yurt Dışında: Dış ülkelerde tertiplenen yarışmalara katılma şartlan şunlardır: 
1) (CF), (CA), (Cl) türü yarışmalara katılma: 
a) Katılma isteğinde bulunan bir binici ise Federasyondan izin alınır. Bunun için Fe

derasyona: adını, kulübünün adını, lisans nosunu, katılmak istediği yarışmanın yerini, türü
nü, ön programı, götürmek istediği at veya atların adlarını, sağlık belgelerini, gerekli şekilde 
doldurulmuş veya yapılmış aşıları belirten "At pasaportlan"nı dilekçe ile ibraz eder. Federas
yon katılma isteğini uygun görürse müsaade verir. Uygun görmezse biniciye katılması için, 
gerekli olan belgeyi vermez. 

b) Binicilerin adına katılma isteğinde bulunan bir ilin temsilciliği veya bir binicilik 
kulübü ise, bunlardan (a) bendinde gösterilen belgeler istenir. ayrıca kafile ile gidecek yöne
ticilerin adlan da Federasyona bildirilir. Federasyonun izin verip vermeme hakkı mahfuzdur. 

c) Katılma isteğinde bulunan Federasyon ise, dış ülkeye gidecek yönetici, binici, se
yisleri ve atlan bizzat seçer ve gerekli işlemleri yürütür. 

2) (CIO) ve Ş A M P İ Y O N L U K L A R Türü Yarışmalara Katılma: 
a) Ülkeleri temsilen tertiplenen bu yarışmalara yalnız Federasyon katılma isteğinde 

bulunabilir. 
b) Türkiye'yi temsilen katılınacak bu tür yarışmalara binici ve at seçme görev ve 

yetkisi yalnız Federasyona aittir. Federasyon ayrıca ulusal takıma refakat edecek yönetici, ha
kem, antrenör, veteriner ve seyisleri seçmekle yetkilidir. 

c) Balkan Şampiyonasına katılacak Bayan Mil l i Takımını, genç, yetişkin ve usta ba
yan biniciler arasından Federasyon resen seçer. 

d) Federasyon seçme yetkisini kullanırken ulusal takımı resen seçebileceği gibi, pu
anlı veya barajlı seçim yarışmaları da tertip edebilir. Bu yöntemlerden hangisini uygulayaca
ğını yıllık programda belirtir. 
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e) Federasyon ulusal takımı seçtikten ve ilân ettikten sonra onu her an değiştirmeye, 
temsil yeteneğini yitirdiği kanısına vardığı binici veya atlan gerçek göstererek Lakımdan çı
kartmaya, yerlerine başkalarım almaya veya almamaya yetkilidir. 

f) Ulusal takıma seçilmiş binici gerekçe göstererek takımdan affını isteyebilir. Ge
rekçe geçerliliğinin takdiri Federasyona aittir. Gerekçe göstermeyen veya gerekçesi yeterli 
görülmeyen binici Federasyonca Merkez Ceza Kuruluna sevk edilir. 

g) Ulusal takıma seçilmiş bir atın sahibi gerekçe göstererek atını ulusal takımın kad
rosuna vermeyebilir. Gerekçe geçerliliğinin takdiri Federasyona aittir. Gerekçe göstermeyen 
veya gerekçesi geçerli görülmeyen atın sahibi (arada sahip değişse dahi) Merkez Ceza Kuru
luna sevk edilir. 

Binicilik Yarışma Türleri ve Sınıfları 
Madde 6 — Binicilik yarışma tür ve sınıflan şunlardır: 
A) Engel atlama yarışmalarının sınıflan: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ilk A Sınıfı 
İlk B Sınıfı 
Hafif Sınıf 
Orta Sınıf 
Yüksek A Sınıfı 
Yüksek B Sınıfı 
Zor Sınıf 

Ö-a) 
(İ-b) 
(H) 
(O) 

(Y-a) 
(Y-b) 
(Z) 

simgeli 

B) Özel türde engel atlama yarışmalarının sınıflan: 
1 — Altı Sırık Yarışması 
2 — Düz Hat Engeller Yarışması 
3 — Derbi (Derby) Yarışması 
4 — Kudret Yarışması 
5 — Kombine Yarışmalar 

Yönetmeliğe göre 
Orta ve Yüksek Sınıf 
Yüksek ve Zor Sınıf 
Zor Sınıf 
At terbiyesi ve engel atlama yarışmalarını içe

ren bir yarışma türüdür. İlk veya hafif sınıfta tertiplenir. 
6 — Hunter-Seat : Yeni binici veya atlar için tertiplenen kombine 

bir yarışma türüdür. Yalnız ilk sınıfta tertiplenir. 
C) At terbiyesi yarışmalarının sınıflan: 
1 — 
2 — 
3 — 

Hareketleri 
4 — 

Hareketleri 

İlk Sınıf (A ve B) 
Hafif Sınıf 
Orta Sınıf 

Simge (İ) Hareketleri Federasyonca saptanır. 
Simge (H) Hareketleri Federasyonca saptanır. 
Simge (O) Balkan Şampiyonlan Açılış Yarışmaları 

Yüksek (A) Sınıfı : Simge (Y-a) Balkan Şampiyonları Ekip Yarışmaları 

Yüksek (B) Sınıfı 
5 — Zor Sınıf 

: Simge (Y-b) Sen Jorj Müsabakası Hareketleri 
: Simge (Z) Entermediyer No : 1 ve 2 Hareketleri 

İlk, Hafif ve Orta Sınıf hareketlerini Federasyon tertipler. Sen Jorj (St. Georges) ve Enterme
diyer No: 1 ve 2 (Intermédiaire) hareketleri FEI Yönetmeliğine göre düzenlenir. 

D) Üç günlük yarışma sınırları: 
1 — FEI Yönetmeliğine göre tertiplenir. 
2 — At terbiyesi, kros ve engel atlama türlerini içerir. 
3 — Tertip kurulları 3 günlük yarışma yerine at terbiyesini ve krosu içeren 2 günlük 

veya yalnız krostan ibaret tek günlük yarışma tertipleyebilirler. 
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E) Atlı cirit yarışmaları: 
Cirit yarışmaları kendi özel talimatına göre yürütülür. Ödül hesabında bu Yönetmeli

ğin 27 nci maddesinin (C) bendinin (l/a) alt bendine göre tesbit edilen miktar uygulanır. 
Yarışma Usulleri 
Madde 7 — Engel atlama yarışmalarında 6 ncı maddenin (A) nolu bendinde sınıf

lara göre parkurlara konulacak engellerin azami ölçüleri aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir. 
Parkur desinatörü parkurlara azami ölçülerde dilediği kadar engel yerleştirebilir. Her parkur 
için öngörülen engel sayısı yarışma programında belirtilir. 

Sınıf Azami Yükseklik Azami Genişlik Sulu Hendek Dak./Sürat 
İlk A 90 cm. 100 cm. 300 m. 
İ l kB 110 cm. 120 cm. 200 cm. 325 m. 
Hafif 120 cm. 130 cm. 250 cm. 350 m. 
Orta 130 cm. 150 cm. 300 cm. 350-375 m. 
Yüksek A 140 cm. 160 cm. 350 cm. 350-375 m. 
Yüksek B 150 cm. 170 cm. 400 cm. 350-400 m. 
Zor 160 cm. 170 cm. 500 cm. 350-400 m. 

Bütün bu ölçülerde 5 (beş) cm.'ye kadar tolerans tanınır. Bar dö spa (bardispa) türü 
engellerin genişliğine 20 cm.'ye kadar bir enlik eklenebilir. Kombine yarışmalar, hunter seat 
ve atlı cirit yarışmaları kendi özel yönetmeliklerine göre tertiplenir. 

İzine Tabi Yarışmalar 
Madde 8 — Tertiplenmeleri ilgili makamın iznine bağlı aşağıda gösterilen yarışma

lar "Özel Ünvan Yarışmaları" olarak tanımlanır. 
Bunlar; Atatürk Döner Kupası, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Spordan Sorumlu Bakanlık ve İsmet İnönü Kupaları
dır. Bakanlık ve İsmet İnönü Kupaları genç binicilere özeldir. Özel ünvan yarışmalarını yal
nız Federasyon tertipleyebilir. Bunların hiç biri yılda bir defadan fazla tertip edilemez ve hep
sinin tertip edilmesi zorunludur. Bu kupaların teknik koşulları her defasında Federasyonca 
saptanır. 

Resmi Yarışmaların Tertip Kurulları 
Madde 9 — İl temsilcileri ve tertipleyici diğer kuruluşlar yarışma programlarını 

aşağıda açıklanan şartlarda hazırlayıp en az 20 gün önce Federasyonun onayına sunmak zo
rundadırlar. Federasyon 10 gün içinde yazılı cevabını verir. 

Federasyon program üzerinde düzeltme veya değişiklik yaparsa tertipleyici kurul bu
na uymak zorundadır. Uymadığı takdirde onaysız yarışma yapmış durumuna düşer ve onayı 
alınmadan tertiplenen yarışmalar geçersiz sayılabileceği gibi tertip kurulu Merkez Ceza Ku
ruluna sevk edilir. Tertipleyici kurullar yarışma programlarında şu bilgilere yer vermek zo
rundadırlar: 

a) Tertip kurulundaki kişilerin ad ve görevleri, 
b) Yarışmaların yer, gün ve başlama saatleri, 
c) Yarışmada görev verilmiş hakem ve diğer görevlilerin isimleri, 
d) Yarışmaların hangi yönetmeliklere tabi olduktan, 
e) Her yarışma için; sınıfı, yönetmelikteki yarışma ile ilgili maddesi, engel sayısı, 

yüksekliği, sürati, tasnif yöntemi ve katılma şartlan, 
0 Her yarışmaya konmuş ödüller (nakdî ödüller toplam olarak belirtilmelidir.), 
g) Kayıtların yer, gün ve saatleri. 
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Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri 
Madde 10 — Yarışma tertip kurullarının görevi, kuruluşları, görev ve işleyişleri 

aşağıda gösterilmiştir. 
a) Her yarışma, yönetim ve zorunluluğunu üstlenen bir tertip kurulu tarafından 

yürütülür. Federasyon, tertip kurulu üyeleri açıklanmamış bir yarışmamn yapılmasına müsa
ade vermez. Tertip kurulları Federasyona karşı yarışmanın ilgili tüm yönetmeliklerine uygun 
olarak yürütülmesi hususunda sorumluluk taşır. 

b) Yarışma tertip kurulları en azından bir başkan, bir sekreter/muhasip ve bir de tek
nik üyeden oluşur. Tertip kurullarında üye sayısı gerektiğinde 7 üyeye çıkartılabilir. 

c) Yarışma tertip kurulları bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre programını yap
mak, Federasyona sunmak ve tertip onayını almakla yükümlüdürler. 

d) Federasyonun müsaadesini almadan tertiplenen yarışmalar tescil edilmez, tertip
leyenler Merkez Ceza Kuruluna verilir. Kulüplerin tertip edebilecekleri gösteri, çalışma ve
ya eğitim amaçlı parkurlar i l binicilik temsilciliği ile koordineli olarak yapılır. 

e) Yarışma tertip kurulları yarışmaların yapılabilmesi için, yarışma alanının temini 
ve hazırlanması, engel araç gereç temini, ambulans, doktor, veteriner ve alan personeli temi
ni ve görevlendirilmesi ile konkur bitince 15 gün içinde sonuçlarını Federasyona göndermek
le yükümlüdürler. 

Ekip Şefinin Görev ve Yetkileri 
Madde 11 — Ekip şefinin görev ve yetkileri şunlardır: 
A) Yarışmalara katılacak binicilik sporu kulüpleri, yarışmadan önce ekip şefi ve yar

dımcısını yazılı olarak tertipleyici kurula bildirmek zorundadırlar. Kulüp, ekip şefinin görev 
ve yetkilerini kendi tüzüğüne göre tesbit etmekte serbesttir. Ancak Federasyon açısından gö
rev ve yetkileri şunlardır: 

1 — Yarışma süresince ekibinin ilgili yönetmeliklere uymasını sağlamak ve sorum
luluğunu taşımak. 

2 — Ekibine bağlı binicilerin yarışmalara kayıtlarını yaptırmak ve giriş sıralarını 
tesbit için, kura çekiminde bulunmak. 

3 — Gerektiğinde yazılı itirazlarını görevli hakem kuruluna iletmek ve itirazla ilgi
li işlemleri yürütmek. 

B) Ekip şefinin bulunmadığı durumlarda görevini yardımcısı üstlenir. 
C) Ferdi lisans sahibi biniciler, ekip şeflerine tanınmış görev ve yetkileri şahsen yü

rütebilirler. 
Tescil ve Vize

malara katýlamazlar.Ferdi biniciler at tescili muamelelerini bizzat yapmak zorundadýrlar.dadýrlar.
yarýþ-

 
Madde 12 — Atların tescil ve vizeleri aşağıda belirtilen usullere göre yapılır: 
A) Atların tescili: Yarışmalara katılması istenilen atların sahipleri bağlı oldukları ku

lübün vasıtasıyla atlarını Federasyona tescil ettirmek ve karşılığında "At Tescil Belgesi" al
mak zorundadırlar. Bu belgeler her yılın yarışma döneminden önce kulüpler vasılasıyla Fe
derasyona vize ettirilmelidirler. Tescil edilmemiş veya yıllık vizesi yaptırılmamış atlar

B) At tescili isteklerinin kabul şartları: 
1 — Ülkemizde doğmuş bir saf kan veya resmi kuruluşlarda yetişmiş bir atın ilk tes

cilinde pedigrisi veya ilk sahibini belirleyen bir belge aranır. 
2 — At dış bir ülkeden ithal edilmişse ilk tescilinde gümrük makbuzunun kulübün-

ce veya noterden tasdikli sureti istenir. 
3 — Dış bir ülkeden geçici olarak yurda getirilen atlar kanuni evrakının müsaade et

tiği süre içerisinde tescil edilir. 
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C) Atların tescili ile ilgili diğer hükümler: 
1 — Atın sahip değiştirmesi halinde alıcının ve satıcının karşılıklı imzalarım taşıyan 

"Satış Belgesi" aranır. Sahip değiştiren at kulüp değiştirmeyecekse kulübünün şahit olarak 
tasdiki, kulüp değiştirecekse her iki kulübün de tasdiki gerekir. 

2 — Kulüp malı atlar kulübün adına tescil edilir. 
3 — At tescil belgeleri Federasyonun tertiplediği yarışmalarda ibraz edilmek üzere 

kulüplerce muhafaza edilir. Kulüp herhangi bir nedenden bir atın yarışmaya katılmasını uy
gun görmüyorsa atın tescil belgesini ibraz etmemek yetkisine sahiptir. Bu durumda atın ya
rışmaya kaydı yapılmaz. 

Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler

rilrrinde tertibi ihtiyaridir.dir

 
Madde 13 — Birleşen veya isim değiştiren kulüpler birleştikleri veya yeni isimde

ki lisansları ile yarışmalara katılabilirler. Birleşme veya isim değiştirme durumları resmi ola
rak en çok bir hafta içerisinde Federasyona bildirilmek zorundadır. 

Türkiye'deki Tertiplenecek Yarışmalar 
Madde 14 — Türkiye'de tertiplenecek yarışmalar aşağıda gösterilmektedir. 
A) Federasyonca tertiplenecek yarışmalar: 
1 — İ l Yarışmaları: Federasyon, binicilik sporu yürütülen her ilde "Engel Atlama" 

ve " At Terbiyesi" dallarında bütçe imkânlarına göre yarışmalar tertipler. 
2 — Türkiye Şampiyonluğu Yarışmaları: İllerarası olmak üzere yılda bir defa Fede

rasyonca seçilecek bir ilde engel atlama dalında yıldız, genç, yetişkin ve usta biniciler için 
şampiyonluk yarışmaları tertiplenir. "At Terbiyesi" dalında yalnız genç ve yetişkin biniciler 
için şampiyonluk yarışmaları tertiplenir. Kulüplerarası Ekip ve Yetişkin/Genç binici katego

 Yarışmaları: Yalnız "Engel Atlama" dalında tertip edilirler. Bu 
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde gösterilen ve tertibi zorunlu yarışmalardır. 

Atatürk Döner Kupası: Federasyonca yılda bir defa tertip edilir ve teknik şartlarını 
beşer yıllık dönemler için Federasyon ayrı bir talimatla belirler. Beş yılda üç defa kazanan 
kupanın sahibi olur. 

B) Diğer kuruluşlarca tertiplenecek yarışmalar: 
1 — İ l Temsilcilikleri: İllerinden lisanslı binicilerin katılacakları yarışmalar tertip 

edebilecekleri gibi, başka illerden binici davet ederek de yarışma tertip edebilirler. ayrıca İI 
şampiyonluk yarışmalarını tertiplemek zorundadırlar. 

2 — Binicilik Kulüpleri: Kendi binicilerine özel olabileceği gibi başka kulüplerden 
de binici davet ederek yarışma tertip edebilirler. 

3 — Sponsorlar: Sponsorlar adlarına tertiplenmesini istedikleri yarışmalarla ilgili 
giderlerin tümünü veya bir kısırımı karşılamak taahhüdünde bulunan gerçek veya tüzel kişi
lerdir. 

C) Dış ülkelerden binici veya takım davet ederek Türkiye'de tertip edilebilecek ya-

1 — (CIO) ve Şampiyonluk uluslararası yarışmalarını Federasyondan başka kuruluş 
tertip edemez.

3 - Özel Ünvannvan

 
2 — (CF), (CA), (CI) türü yarışmaları; Federasyon i l temsilcilikleri, binicilik kulüp

leri, gerçek ve tüzel kişiler tertip edebilir. 
3 — ayrıca il temsilcilikleri dış ülke şehirlerinden binici davet ederek şehirlerarası 

yarışmalar tertip edebilirler. 
4 — Binicilik sporu kulüpleri de dış ülkenin bir veya birden fazla kulübün binicisi

ni davetle kulüplerarası yarışma tertip edebilirler.

rýþmalar :
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5 — Yarışma şehirlerarası ise yalnız ilgili şehirden lisanslı biniciler, kulüplerarası 
ise yalnız davet eden ve edilen kulüplerden lisanslı biniciler katılabilir. 

6 — Federasyondan başka bütün tertipçi kuruluşlar tertip edecekleri her tür yarışma 
için, Federasyona programlarını sunmak ve müsaadesini almakla yükümlüdürler. 

Yarışmaların Ertelenmesi, Yerinin veya Saatinin Değiştirilmesi 
Madde 15 — Bir yarışmanın hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle ertelenmesi 

hakem tertip kurullarının müştereken verecekleri kararla mümkündür. Yarışmanın elverişsiz 
hava şartlarından başka zorunlu sebeplerden ötürü ertelenmesine, yerinin veya saatinin de
ğiştirilmesine yalnız tertip kurulu karar verebilir. 

Yıllık Takvim 
Madde 16 — Federasyonun bir yıllık yarışma dönemi içinde Türkiye'de düzenleye

ceği ve dış ülkelerde katılmayı tasarladığı yarışmaların tarih, yer ve tür olarak tesbit ve ilân 
etmesiyle yıllık takvim teşekkül eder. Federasyon yıllık takvimini Ocak ayı içinde ilân eder. 
Diğer kuruluşlar düzenleyecekleri yarışmaları tarih ve yer itibariyle bu takvimle çakışmaya
cak şekilde belirlemek ve en geç Şubat ayının sonuna kadar Federasyona bildirmek zorunda
dırlar. Federasyon yıl içinde değişiklik yaparsa, diğer kuruluşlar zorunluluk halinde, yarışma 
tarihlerini ona göre ayarlarlar. 

Uluslararası ve İllerarası Yarışmaların Tertibinde Federasyonun Yükümlülükleri 
Madde 17 — Uluslararası ve illerarası yarışmaların tertibinde Federasyon şu yü

kümlülükleri üstlenir. 
A) Uluslararası yarışmalarda Federasyona ödenmesi zorunlu olan giderler şunlardır: 
1 — FEI tarafından öngörülen bütün hususların giderleri. 
2 — Konuk takımların her bir atma müstakil bir tavla tahsisi ile at başına ilk gün için 

50 kg. sap ve diğer her gün için 7 kg. yulaf, 7 kg. ot, 7 kg. sap temini. 
3 — FEI'nin zorunlu kılması nedeniyle Türkiye'de tertiplenen bir yarışmaya katıl

mak üzere dış ülkeden gelen atların, ülkemizin giriş ve çıkışında yapılan gümrük işlemlerine 
yardımcı olmak üzere bir Federasyon elemanını görevlendirme. 

B) İllerarası yarışmalarda ödenmesi zorunlu olan giderler şunlardır: 
1 — İllerarası yarışmalara katılmak üzere Federasyon tarafından seçilmiş atların il

lerinden ayrılış gününden itibaren illerine dönüş gününe kadar geçen süre için ulaşım, yerle
şim, bakım ve beslenmelerine ait giderler. 

2 — Bu süre için her bir ata ilk gün için 50 kg. sap ve diğer günler için 7 kg. yulaf, 
7 kg. ot, 7 kg. sap temin edilir. 

3 — Federasyon davet ettiği atların beslenmeleri için ot, sap ve yem verebileceği gi
bi Toprak Mahsulleri Ofisinin yıl içinde bu yemler için tesbit ettiği son taban fiyatı üzerinden 
nakit ödeyebilir. 

Neticelerin İlânı 
Madde 18 — Federasyon bir yarışma dönemi içinde Türkiye'de ve dış ülkelerde 

Türk lisanslı binicilerin katıldıkları tüm yarışmaların sonuçlarını dönem sonunda yıllık bül
teninde yayımlar. 

Küme Düşme ve Hükmen Yenilgi 
Madde 19 — Binicilik yarışmalarında küme düşme ve hükmen yenilgi yoktur. 

İK İNCİ B Ö L Ü M 
Binici ve At Kategorileri 

Binici Kategorileri 
Madde 20 — Binici kategorileri şunlardır: 
A) Engel Atlama Yarışmalarında: 
1 — Yıldız Biniciler: 10 yaşlarım doldurdukları günden itibaren 14 yaşlarını dol-

durdukları takvim yılının sonuna kadar "Yı ldız Binici" kategorisinde yansırlar. 
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Yıldız biniciler yalnız kendilerine özel ve en çok ilk sınıf düzeyinde tertiplenecek ya
rışmalarda yarışabilir. Ancak 13 yaşlarım doldurdukları günden itibaren genç biniciler için 
tertiplenen yarışmalara katılabilir iseler de ayrı yarışma dönemi içinde hem yıldız hem genç 
binici olarak yanşamazlar. Yıldız biniciler her kategorideki atlarla yarışabilirler. 

2 — Genç Biniciler: 14 yaşlarım doldurdukları günden itibaren 18 yaşlarını doldur
dukları takvim yılının sonuna kadar geçen yaş sınırı içinde bulunan binicilerdir. 

Genç biniciler kendilerine özel tertiplenen ve en zoru orta sınıf düzeyindeki yarışma-
lara her kategorideki atlarla katılabilirler. Ancak gençlerin Avrupa Şampiyonluğuna katılma 
amacına yönelik seçme yarışmaları Yüksek Sınıf üzerinden tertiplenir. Genç biniciler 15 yaş-
larına girdikleri yılın içinde yetişkin biniciler için, tertiplenen yarışmalara katılabilirler. Bu 
durumda kendilerine yetişkin binici statüsü uygulanır. Genç bir binici ayrı yarışma dönemi 
içinde hem genç hem yetişkin olarak yanşamaz. 

3 — Yetişkin/Genç Biniciler: Bu binici kategorisi genç ve yetişkin binici kategori
sinden bir kaç yaş alarak kurulan ara bir kategoridir. Şöyle ki; biniciler 16 yaşlarına bastıkla-
rı takvim yılının başından 21 yaşlarını doldurdukları takvim yılının sonuna kadar Yetiş
kin/Genç olarak yarışabilirler. 

Bu biniciler için, özel yarışmalar tertip edilmediğinde yaşlan genç kategorisine uyan
lar gençlerle, daha yaşlı olanlar yetişkin binicilerle yarışmalara katılırlar. 

4 .— Yetişkin Biniciler: 18 yaşlarını doldurmuş ve Federasyon veya i l temsilcilikle
rinin tertipledikleri Yüksek Sınıf yarışmalarında üç defa birle beş arası derece almamış bini
cilerdir. 

Bunlar ilk sınıf yarışmalarına acemi ve yetişkin atlarla, hafif ve daha üst sınıf yarış-
malarına her kategorideki atlarla katılabilirler. 

Yetişkin binicilere özel yarışmalar tertip edilebilir, ayrıca usta binicilere tertiplenen 
yarışmalara da katılabilirler. Ancak, aynı yarışma dönemi içinde hem yetişkin hem usta ka
tegorisinde yanşamazlar. Yetişkin binici, usta kategorisinde yarışacaksa bu kararını yarışma 
döneminden 24 saat önce yazılı olarak Federasyona bildirecektir. 

5 — Usta Biniciler: 18 yaşlarım doldurmuş ve Federasyon veya i l temsilcilklerinin 
tertipledikleri yüksek sınıf yarışmalarında üç defa birle beş arası derece almış binicilerdir. 

Bunlar: 
a) İlk sınıf yarışmalarına yalnız acemi, 
b) Hafif sınıf yarışmalarına acemi veya yetişkin, daha yüksek sınıf yarışmalarına her 

kategorideki atlarla katılabilirler. 
6 — Yeni Biniciler: 18 yaşından sonra binicilik sporuna başlayan binici" Yeni Bini

c i " olarak adlandırılır ve her kategorideki atlarla katılabilir. 
Yeni binicilik süresi en çok iki yıldır (yarışmaya başladığı yıl dahil). 
7 — Derece Almamış Biniciler: Federasyon her yıl özel yarışma dönemleri içinde 

bir yıl önce birle üç arası derece almış yetişkin ve usta binicilerin katılamayacakları birer ilk 
ve hafif sınıf yarışma tertip eder. 

B) At Terbiyesi ve Üç Günlük Yarışmalarda: 
Engel atlama yarışma türündeki binici kategorisi yaş sınırlamalarına sadık kalarak 

"At Terbiyesi ve Üç Günlük Yarışmalarda" yalnız genç ve yetişkin binici kategorisi a y r ı m ı 
yapılır. Yı ldız biniciler, genç bayanlar yaşlarına göre Genç ve Yetişkin kategorilerinde yan
sırlar. Yetişkin ve usta ayrımı yapılmaz. 

Genç binicilere özel tertiplenen "At Terbiyesi" yarışmalarında at kategorisi serbesttir. 
Gençler yetişkinlerle yarıştıklarında yetişkinlerin at kategorisi koşullarına uyulur. Genç bir 
binici kategori koşuluna uymayan bir atla yetişkinlerle yarıştığında derece ve aynı ödül ala
bilir, ancak nakdî ödül alamaz. Bu ödül sıra ile bir sonraki derecelerde gelen atların sahiple
rine ödenir. 
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At Kategorileri 
Madde 21 — At kategorisini yükseltme esasları ile atların kategorileri şunlardır: 

A) At Kategorileri şunlardır: 
1 — Acemi kategorisi atlar: Atlar yarışmaya katılmaya başladıkları yı l içinde at ola

rak nitelendirilirler. Bu atlar yalnız ilk ve hafif sınıf yarışmalara katılabilirler. Daha üst sını
fa katılırsa derhal yetişkin sayılır. Veteriner raporu ile sakat raporu alanlar bir yı l daha koşa
bilirler. 

2 — Yetişkin kategorisi atlar: Acemi kategorisinin puanlarını doldurmuş olan atlar
dır. Usta biniciyle ilk (b) ve hafifden daha yüksek sınıf yarışmalara katılabilirler. 

3 — Usta kategorisi atlar: Yetişkin kategorisinin puanlarını doldurmuş olan atlardır. 
Bu atlara kategori yükseltme puanı verilmez. 

B) Kategori yükseltme esasları: 

1 — Federasyon, i l temsilcilikleri ve kulüplerin düzenledikleri yarışmalarda ilk beş 
dereceyi elde eden atlara puan verilir. Bunlara "Kategori Yükseltme Puanı" denir. 

2 — Kategori değiştirme puanlarının baremi: 

10 Ata Kadar Katılışlarda 10 dan Fazla Atın Katılımında 

Birinciye 5 7 

İkinciye 4 6 

Üçüncüye 3 5 

Dördüncüye 2 4 

Beşinciye 1 3 

3 — Yıldız, Genç (Yalnız kendilerine özel tertiplenen yarışmalarda) binici ile yan
şan ata 1 (bir) puan verilir.

rýþma mevsimi sonunda tüm atlarýn kategorilerini yayýnlar.

 

C) At kategorisi yükseltmenin kuralları: 

1 — Acemi kategorisi bir atın hafif sınıf yarışmalarında alacağı derece, ilk sınıf ya
rışmasında alınmış gibi atın acemi kategorisindeki puanlarına eklenir. 

2 — Atların arkadaş veya ekip yarışmalarında aldıkları dereceler için kategori yük
seltme puanlarının yarısı verilir. 

3 — Birden fazla atın ayrı dereceyi paylaşmış olmaları halinde yine bir ata (ikiden 
fazla iseler dahi) kategori yükseltme puanlarının yansı verilir. 

4 — Kronometresiz (A) Baremi yarışmalarında hatasız koşan tüm atlara kategori 
yükseltme puanının yarısı verilir. 

5 — At kategorileri ve kategori yükseltme yöntemleri "At Terbiyesi" yarışma türün
de de engel atlamadaki gibi uygulanır. Ancak "At Terbiyesi" yarışmalarından gelen puanlar 
ayrı bir kolonda biriktirilir. 

6 — " Ü ç Günlük Yarışma" türünde atlara kategori yükseltme puanı verilmez. Ace
mi atlar bu türten yarışmalara katılamazlar. 

7 — "Hunter Seat" türü yarışmalarda da atlara kategori yükseltme puanı verilmez. 
Usta biniciler usta kategorisi atlarla bu türden yarışmalara katılamazlar. 

8 — Tertipleyici kurullar, yarışmaların bitiminden itibaren 15 gün içinde sonuçları 
Federasyona bildirmek zorundadırlar. Federasyon, yı l içinde kategorisi değişen atlar ile ya-
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Hakemler, Gözlemciler 

Hakemlerin Tayini 
Madde 22 — Hakem kurslarında başarılı olan hakemler yarışmalara Merkez Ha

kem Kurulu tarafından Federasyonun onayım alarak görevlendirilirler. 
Sporcu Kıyafetleri ve Selâm 
Madde 23 — Kıyafet: Her binici FEI yönetmeliklerinin belirlediği kıyafeti giymek 

zorundadır. Merkez Hakem Kurulu kıyafetleri yönetmeliklere uymayan biniciyi yarışmalar
dan men eder. 

Selâm: Her binici FEI yönetmeliklerinin esaslarına göre selâm vermek zorundadır. 
Yarışmaların Yönetimi 
Madde 24 — Yarışmalar Temyiz Hakem Kurulu (en az 3 kişi), Tasnif Hakem Ku

rulu (en az 5 kişi), Pist Hakem Kurulu (en az 3 kişi) tarafından yönetilir. Bu kurullar, 
17/1/1994 tarih ve 21821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binicilik Hakem Yönetmeli
ği'nin 23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerindeki hakem görevlerini özellikle davranışlarına dikkat 
ederek, tarafsız olarak sporcu ve yöneticilere örnek bir şekilde yürütürler. 

Gözlemciler 
Madde 25 — Federasyon bütün yarışmalara 1 (bir) gözlemci görevlendirir. Bu göz

lemci Binicilik Hakem Yönetmeliğindeki görev ve yetkilerini kullanır ve raporunu yazılı for
ma göre yarışmalardan en geç 15 gün içinde Federasyona gönderir. 

D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 
Ödüller, İtirazlar 

Ödüller 
Madde 26 — Binicilik yarışmalarında başarılı sporcu veya kurumlan teşvik etmek, 

onurlandırmak veya giderlerine katkıda bulunmak maksadıyla yarışmalarda derece alan bini
cilere, atlara, at sahiplerine, takımlara ve kulüplere ödül verilir. 

Verilecek ödüller şunlardır: 
A) Binicilere verilecek ödüller :

rýþmalarýnda verilen kupa, ekibin baðlý olduðu kuruluþun malý olur.

 
Binicilere kupa veya şilt, madalya, plaket, rozet, başarı belgesi ve bu gibi aynı ödül

ler aşağıda gösterilen kurallara uygun olarak verilir. 
1 — Her yarışmanın birincisine kupa veya şilt verilmesi zorunludur. Ancak hiç bir ya-

rışmaya üçten fazla madalya verilmez. Ekip yarışmalarında ekibin her ferdine hatıra kupası 
verilebilir. 

2 — Şampiyonluk (il veya Türkiye) yarışmalarının ve bu Yönetmeliğin 8 inci mad
desinde belirtilen özel ünvan yarışmalarının birincisine kupa ve ilk üçüne madalya vermek 
zorunludur. 

3 — Ferdi yarışmalarda binicilere verilen onurlandırma ödülleri binicilerin, ekipp ya-

B) Atlara verilecek ödüller : 
Atlara ahır plaketi ve kurdele verilir. Ahır plaketi ancak şampiyonluk yarışmalarında 

verilebilir. Kurdele ise en az 5 adet olmak üzere yarışmaya katılmış her dört attan birisine ve
rilebilir. 

C) At sahiplerine verilecek ödüller : 
Binicilik sporunun yaşatılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla başarı göste

ren atların, başarı derecelerine göre gerçek veya tüzel kişi sahiplerine "At Bakımına Katkıda 
Bulunma Ödülü" adı altında bir ödül verilir. 
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Ayrıca uluslararası yarışmalara katılmak üzere Federasyona at veren at sahiplerine yol 
ve yarışma risklerinin karşılığı olarak Genel Müdürlük Federasyona at verme karşılığı ödül 
verir. 

1 — Nakdî ödülün hesaplanma esasları: 
a) Yarışmalarda başarılı olan atların sahiplerine, 1200 gösterge rakamının 657 sayılı 

Kanunun 154 üncü maddesi hükmü uyarınca gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilme
sine esas olan katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak miktar üzerinden ödül verilir. Yarışma
ların zorluğuna (sınıfına) göre bu Maddenin (C) bendinin (2/a) alt bendinde gösterilen katsa-
yı ile çarpılarak her yarışma sınıfına isabet edecek toplam Ödül belirlenmiş olur. Bu ödülü ya
rışmada ilk beş dereceyi elde etmiş atların sahiplerine bu maddenin (C) bendinin (3) numa
ralı alt bendinde gösterilen oranlarda dağıtılır. 

b) İ l temsilcilikleri tertipledikleri tüm yarışmalara bu Yönetmeliğin ön gördüğü ödü
lün en azından yansı kadar nakdî ödül koymak zorundadır. 

c) Dereceleri ne olursa olsun engel atlama yarışmalarında elenmiş veya terk etmiş at
lara, at terbiyesi yarışmalarına her sınıf için ön görülen en çok puanın yansım elde edememiş 
atlara "At Bakımına Katkıda Bulunma Ödülü" verilmez. 

d) Bir yarışmada birden fazla atın ayrı dereceyi paylaşımları halinde eşit derecede 
bulunan at sayısına kadar ödül kademesi toplanır. Bu toplam, eşit dereceyi elde etmiş at sa
yısına bölünerek her ata ödenecek ödül tutan belirlenmiş olur. 

e) Arkadaş ve ekip yarışmalarının her bir derecesine konan ödül o dereceyi birlikte 
elde etmiş atların sahipleri arasında eşit olarak dağıtılır. 

f) Birden fazla ayak veya parkur üzerinden tertiplenen yarışmaların her bir ayağına 
veya parkuruna ayrı ödül konur. bunların dağıtımında, Federasyonun veya diğer tertipleyici 
kurulların yarışma programında belirtecekleri şekle göre, ödül her ayağa veya parkura ayrı 
olarak ödeneceği gibi yarışmanın nihai sonucuna göre de dağıtılır. 

g) FEI Yönetmeliğinin 238/1.A. 1 maddesi uyarınca koşulan yarışmalarda beşten 
fazla at yarışmayı birincilikle bitirmişse, nakdî ödülün toplamı birincilik derecesini paylaş
mış tüm atlar arasında eşit olarak bölüştürülür. 

2 — At Bakımına Katkıda Bulunma Ödülünün katsayıları şunlardır : 
a) Açılış teşvik veya özelliği olmayan yarışmalarda uygulanacak katsayılar 

Üç Günlük 
Müsabaka Sınıfı Engel Atlama At Terbiyesi Müsabaka Ekip Müsabakası 
ilk (A ve B) 2 2 4 
Hafif 4 4 8 10 
Orta 7 7 12 15 
Yüksek A 9 9 
Yüksek B 10 10 — 20 
Zor 12 12 

b) Bu Yönetmeliğin yalnız 8 inci maddesinde belirtilen özel unvan yarışmalarında, 
Türkiye şampiyonlukları yarışmalarında bu maddenin 2/a bendinde belirtilen katsayılar üçle 
çarpılarak "At Bakımına Katkıda Bulunma Ödülü" ödenir. 

c) Türkiye'de tertiplenecek uluslararası yarışmalarda (CA), (CI), (CIO) (Balkan 
Şampiyonaları hariç) yukarıda (a) bendinde belirtilen katsayılar beşle çarpılarak ödülü TL. 
olarak ödenir ise de, yarışma programında İsviçre Frangı olarak belirtilir. Uluslararası bir ya
rışmaya konmuş toplam ödül yarışmaya katılan her 4 attan birisine isabet ettirilecek şekilde 
bölüştürülür. (Örnek: 32 atın katıldığı bir yarışmada ödül, ilk dereceler daha yüksek dilimler 
halinde verilmek suretiyle 8'e bölünür). Ancak yarışmaya katılan at sayısı 20'den eksik olur
sa en az 5 ata nakdî ödül ödenir. Birinci gelen ata verilecek ödül yarışmaya konmuş toplam 
ödül tutarının 1/3'den fazlası olmaz (FEI Madde 129). 
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3 — "A t Bakımına Katkıda Bulunma Ödülü"nün dağıtım oranlan şunlardır: 
Her yarışmanın birincisine toplam ödülün % 30'u verilir. 
Her yarışmanın ikincisine toplam ödülün % 25'i verilir. 
Her yarışmanın üçüncüsüne toplam ödülün % 20'si verilir. 
Her yarışmanın dördüncüsüne toplam ödülün % 15'i verilir. 
Her yarışmanın beşincisine toplam ödülün % 10'u verilir. 
4 — Uluslararası yarışmalara katılmak için Federasyona at verme karşılığında öde

necek nakdî ödülün esasları şunlardır: 
a) İlke: Federasyon her bir uluslararası yarışma dönemi için (Concours Event) seç

tiği Mil l i Takımına atını veren at sahibine veya atın sahibi bulunan binicisine bu maddenin 
(C) bendinin l/a alt bendi esasına göre saptanan ödülün temel sayısını alıp aşağıdaki tabloda 
gösterilen katsayılar ile çarparak her bir ata ödeyeceği nakdî ödülün tutarını bulur. 

b) Dış ülkelerde tertiplenen herhangi bir (CIO), Balkan, Akdeniz, Avrupa, Dünya 
Şampiyonlukları, Olimpiyat için; 

1 — Yetişkin biniciler takımına at verene : 30 katı 
2 — Bayan biniciler takımına at verene : 20 katı 
3 — Genç biniciler takımına at verene : 10 katı 
ödenir. 
c) yukarıda (c) bendinde gösterilen uluslararası yarışma Türkiye sınırları içinde ter-

tiplenmişse tabloda gösterilen katsayıların yansı uygulanır. 
d) Federasyonun Mi l l i Takım olarak katılmadığı (CF), (CA), (CI) yarışmalarına ka

tılan atların sahiplerine "Federasyona At Verme Ödülü" ödenmez. 
D) Ödül Törenleri: Her yarışmanın bitiminde sonuçlar hakem kurulunca ilân edilir 

ve en azı beş olmak üzere, yarışmaya katılmış her dört biniciden biri ödül törenine çağrılır. 
Biniciler yarışma kıyafetleri ile atlan üzerinde törene katılmak zorundadırlar. Yarışmayı bi
rincilikle bitirmiş binici, diğerlerinin önünde ve ortasında duracak şekilde yer alır. İkinci ve 
üçüncülüğü elde etmiş biniciler, birincinin geri sağında dördüncü ve varsa diğerleri birinci
nin geri solunda yer alırlar. 

İtirazlar 
Madde 27 — Herhangi bir yarışmaya katılan her binici bir başka biniciye, bir eki

be, yarışmaya katılan bir ata, yarışmanın tasnifine, saha düzenine, engeline veya kuralların 
uygulanmasına karşı itirazda bulunabilir. İtirazın geçerli olması için yazılı olarak yapılması 
ve ekip şefi tarafından baş hakeme bildirilmesi gerekir. Ferdi lisanslı biniciler itirazlarım 
şahsen yürütebilirler. 

A) İtirazlar aşağıda gösterildiği süreler içinde yapılmalıdır: 
1 — Bir binicinin veya bir atın yarışmaya veya yarışma sahasının durumuna karşı 

ise yarışmanın başlamasından 30 dakika öncesine kadar, 
2 — Bir engele, saha plânına veya izin uzunluk hesabına karşı ise, yarışmanın baş

lamasından 15 dakika öncesine kadar, 
3 — Kural hatasına, yarışma sırasında cereyan etmiş bir olaya veya yarışmanın tas

nifine karşı ise, sonuçların ilânından en çok 30, dakika içinde, 
yapılır. 
4 — İtiraz baş hakemce reddedilirse, itiraz eden red tebliğini aldığı andan itibaren 60 

dakika içinde Temyiz Hakem Kuruluna müracaat edebilir. Bu Kurulun vereceği karar kesindir. 
5 — İtiraz eden dilekçesi ile birlikte itiraz teminatını da yatırmalıdır. İtiraz kabul 

edilmezse teminat "Federasyonlar Fonu"nun ilgili hesabına irat kaydedilir. Kabul edilirse ia
de edilir. İtiraz teminatı her yı l için bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (C) bendinin (l/a) alt 
bendine göre Federasyonca tesbit edilen ödül miktarının yansı kadardır. 
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Cezalar 

Madde 28 — Sporla bağdaşmayacak hal veya harekette bulunan yönetici, at sahibi 
ve binici hakkında FEI ve Genel Müdürlük Ceza Yönetmeliğine göre işlem yapılır. 

BEŞİNCİ B Ö L Ü M 

Yabancı Uyruklu Sporcular ve Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular 

Yabancı Uyruklu Sporcular 

Madde 29 — Yabancı uyruklu sporcular hakkında aşağıda belirtilen hükümler uy
gulanır. 

Türkiye'den lisanslı yabancı uyruklu biniciler: 

En az 6 aylık bir süre Türkiye'de ikamet etmeleri ve her yeni yılın başında ulusal fe
derasyonlarından müsaade getirmeleri halinde Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) sta
tüsünün (002.6 nolu maddesi) ve Genel Yönetmeliğin 123 üncü maddesi gereğince yabancı 
uyruklu binicilere ulusal müsabakalara katılma hakkı verilir. 

Türkiye'de bu haktan yararlanmak isteyen yabancı uyruklu biniciler Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Sicil Lisans Yönetmeliğine göre lisans çıkartmak ve ayrıca aşağıda belir
tilen kurallara uymak zorundadırlar. 

1 — Türkiye'nin Mil l i Takım olarak temsil edilmediği (CF) ve (CA) yarışmalarına 
ferdi Türk binicisi gibi Türk lisansı ile katılabilirler. (CI), (CIO), Şampiyonluklar, Bölgesel, 
Kıta, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlara yalnız pasaportunu taşıdıkları ülkenin lisansı ile katı
labilirler. 

2 — Atatürk Kupası, Mil l i Takım seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası yarışmalarına 
katılamazlar. 

3 — Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki Özel ünvan yarışmalarına, Türkiye'de en 
az 3 yıl ikamet eden ve çalışanlar katılabilirler. (Atatürk Kupası hariç.) 

4 — Türk lisansı ile yarışmalara katılan yabancı uyruklu biniciler, Türk uyruklu bini
cilerin tabi oldukları tüm kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadırlar. 

5 — Çift pasaportlu biniciler Türk veya yabancı pasaportlarından hangisi ile yarış-
mak istediklerini, pasaportlarını taşıdıkları ülkenin Federasyonuna bildirmelidirler. Türk pa
saportunu tercih ettiklerinde Türk uyruklu binici statüsüne, yabancı uyruğu tercih ettiklerin
de, Türkiye'de ikametli yabancı uyruklu biniciler statüsüne tabi olurlar. 

Çift pasaportları arasında tercihini yapmış binici bu kararını bir yarışma mevsimi bo
yunca değiştiremez. 

6 — Bayan biniciler evlenmeleri sebebiyle yeni bir uyruk seçimi yapabilirler. 

Yurt Dışından Gelecek Sporcular 

Madde 30 — a) Davetli olarak yurt dışından gelen yabancı uyruklu biniciler: Ya
bancı uyruklu biniciler Mil l i Federasyonlarının müsaadesi ve Türk Federasyonunun kabulü 
ile Türkiye'deki davet edildikleri yarışmalara katılabilirler. Giderlerinin karşılanması FEI ku-
ralları ve davet eden kuruluş ile davet edilen veya edilenler arasında yapılacak anlaşma uya
rınca ödenir. 

b) Geçici olarak Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu biniciler: Bağlı oldukları Fe-
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derasyonun onayını almak şartıyla Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu biniciler de 

Türkiye'de düzenlenen yarışmalara (CN) katılabilirler (FEI Madde 105.2). Yabancı federas

yonun müsaade belgesinde verdiği müsaadenin süresini, Türk Federasyonunun da kabul bel

gesinde binicinin hangi yarışmalara katılabileceğini açıkça belirtmesi gerekir. 

Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular 

Madde 31 — Sporu bırakma töreni yapacak sporcularda en az 25 defa milli olma 

şartı aranır. 

Ü Ç Ü N C Ü KISIM 

SON H Ü K Ü M L E R 

Veteriner Hekimliği ve Doping Kontrolü 

Madde 32 — Veterinerlik hizmetleri ve doping kontrolünde aşağıda belirtilen esas
lara uyulur: 

a) Yarışma öncesi ve yarışma sonrası tüm veterinerlik hizmetleri ve doping kontrol
leri FEI Veterinerlik Yönetmeliği kurallarına uygun olarak yürütülür. 

b) Federasyon; il şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları, Özel Ünvan Yarışmala-
rı, Mil l i Takım seçmeleri ve lüzum gördüğü her yarışmada doping kontrolü yaptırabilir. 

c) İlke olarak yarışma sonunda ilk beş dereceyi elde etmiş olanlar hakem kurulunca se
çilir. Ancak dereceleri ne olursa olsun durumları şüpheli görülen atlar doping kontrolüne tabi tu
tulabilir. Bu hususta yarışmanın resmi veteriner hekimi hakem kuruluna tavsiyede bulunabilir. 

d) Ata doping yapıldığı tesbit edildiğinde o atın sahibi ve binicisi (sahip değişse da
hi) Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. 

e) Doping yapıldığı tesbit edilen atta kullanılan yasak kimyasal maddenin kandaki 
değeri 0 (sıfır) veya normal değerine inene kadar yarışmalardan mennine dair raporu veteri
ner sağlık komisyonu Federasyona teklif eder. Federasyonun kararı ile atın sağlık durumu dü
zelene kadar yarışmalara giremez. 

f) Doping kontrolü uygulamak için Federasyon, FEI'nın kontrol için gerekli gördü
ğü örnek alma malzemesinin bu Kuruluşun resmi laboratuar olarak tanıdığı firmalardan tüm 
yıllık ihtiyacını defaten yılın ilk 3 ayı içerisinde sipariş ve ithal eder ve yarışmalar esnasın
da kontrol için attan alınacak salgılan veya kanı tahlil için ayrı laboratuara gönderir. Bu iş
lemlerin tüm giderleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ödenir. 

Yükümlülük 

Madde 33 — Türkiye'de binicilik sporunu yürütmek veya yarışma tertiplemek iste
yen her kişi ve kuruluş Uluslararası Binicilik Federasyonunun yönetmelikleri, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün genel yönetmelikleri ile işbu Binicilik Yarışma Yönetmeliğinin 
hükümlerini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. 
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Sorumluluk 

Madde 34 — Binicilik Federasyonu ve diğer yarışma tertip kurulları yarışmalardan 
önce, yarışma sırasında, yarışmaya katılan binicinin kendisine, atına veya malına zarar vere
bilecek herhangi bir kaza, ziyan veya sakatlıktan ötürü sorumlu tutulamazlar. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 35 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü ile FEl 'nın ilgili hükümleri uygulanır. 

Uygulanmayacak Hükümler 

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ulusal yarışmalarda 
6/12/1990 tarih ve 20717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Başarılı Sporculara ve Bunla
rın Kulüpleri ile Mil l i Takım Teknik Direktör ve Antrenörlerine aynı ve Nakdî Yardım Ya
pılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. 

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Federasyon ha
len mevcut at ve binici kategorilerini eldeki kayıtlara uygun olarak saptar ve kulüplere yayınlar. 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 37 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 4/5/1991 tarih ve 20861 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binicilik Müsabaka Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Yürürlük 
Madde 38 — 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi uyarınca Sayıştay görüşü alına

rak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 39 — Bu Yönetmeliğin hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından : 

Sosyal Sigortalar K u r u m u Eğitim Hastanelerinde Eğitilen 
Asistanların Uzmanlık Kadrolar ına Atanmalar ına İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik 

M A D D E 1 — 16/10/1994 tarih ve 22083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal 
Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atan-
miştir.na Ýliþkin Yönetmeliðin 5 inci maddesi baþlýðý ile birlikteaþaðýdakisekildedeðiþtiril- 

"Gereksinim Duyulan Ünitelerin Tesbiti ve Kur'a İşlemi
miþtir.

 

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamına giren uzman tabiplerin uzmanlık sınavına iliş
kin belgeleri Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Bu uzman tabipler ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve üniversite hastanelerinde ihtisaslarını tamamlayan uzman tabiplerden Kurum
da görev isteminde bulunanların, üniteler itibariyle branş bazında gereksinim duyulan kadro
lar için kur'a çekilmek suretiyle görev yerleri belirlenir. 
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Eşi kamu kuram ve kuruluşlarında görevli olan ve başka yerlere atarıma olanağı bu-
lunmadığını belgelendirenler yukarıdaki fıkra kapsamı dışındadırlar." 

M A D D E 2 — ayrı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6 — Uzman tabiplerin kur'ada belirlenen yerlere atamaları yapılır. Bunların 
1 yı l geçmeden görevlendirme dahil hiçbir şekilde nakli yapılamaz. Atama emrini tebellüğ 
edip mehil müddeti sonunda yeni görev yerlerine başlamamaları halinde uzman tabiplerin 
kurumla ilişikleri kesilir ve durum kendilerine bir yazı ile bildirilir," 

Yürürlük 

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü 
yürütür. 

• 
Genelge 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği Başkanlığından : 

Mecburi Meslek Karar la r ına İlişkin Genelge 

1996/1 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Ma
l i Müşavirlik Kanunu'nun 33 üncü maddesine dayanarak 7/10/1995 tarihli TÜRMOB (Tür
kiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel 
Kurulunda alınan meslek kararı aşağıdaki gibidir. 

1 — Meslek mensupları müşteri adına üçüncü kişilere (Vergi Dairesi, SSK, Bağ-Kur 
ve benzeri kurumlara) ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun, mali değerler 
(Para, Çek, Senet, Menkul Değerler ve benzerlerini) alamazlar. 

2 — Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullanamazlar. 

3 — Emanet para makbuzu veya benzeri belge kullananlar hakkında, Disiplin Yönet
meliği hükümleri uygulanır. 

4 — Bu uygulama ile ilgili olarak meslek kararma bağlı olmak üzere TÜRMOB (Tür
kiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Baş
kanlığı açıklayıcı sirküler yayınlayabilir. 

5 — Bu Genelgenin uygulaması 30/6/1996 tarihinde başlar. Bu süreye kadar Odalar 
gerekli hazırlıkları yaparak üyelere bildirecektir. 
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Tebliğ 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

(Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü) 
Tebliğ No : Mecburi Standard 95/112-113 

1) 05.10.1977 T a r i h ve 7/14246 S a y ı l ı Bakanlar Kurulu K a r a r ı i l a 
17.01.1978 T a r i h ve 16172 S a y ı l ı Resmi Gazete'de y a y ı m l a n a r a k mecburi 
uygulamaya konulan T S 8 9 8 "Sodyum B u h a r l ı B o ş a l m a l ı Lamba B a l a s t l a r ı " 
s t a n d a r d ı n ı n yer ine Türk S t a n d a r t l a r ı E n s t i t ü s ü n c e yeniden h a z ı r l a n a n TS 898 
"Lamba B a l a s t l a r ı - A l ç a k B a s ı n ç l ı Sodyum B u h a r l ı Lambalar İ ç i n " s t a n d a r d ı 
Resmi Gazete"de y a y ı m ı tar ih inden i t i b a r e n 3 ay sonra mecburi o larak 
uygulanacak ve bu t a r i h t e n i t i b a r e n eski metin uygulamadan k a l d ı r ı l a c a k t ı r . 

2) Ad ı g e ç e n standart k a p s a m ı n a g i ren m a l ı ü r e t e n ve s a t a n l a r ı n 
s tandart h ü k ü m l e r i n e u y m a l a r ı gerekmektedir. 

3) Bu standarda a i t h ü k ü m l e r 3143, 1705 ve 132 S a y ı l ı Kanunlara g ö r e 
B a k a n l ı ğ ı m ı z c a u y g u l a n a c a k t ı r . 

UDK 621.327.004 TÜRK STANDARDI TS 898/Kasım 1994 

LAMBA BALASTLARI - ALÇAK BASINÇLI SODYUM BUHARLI 
LAMBALAR İÇİN 

0 - KONU, TARİF, KAPSAM 
0.1 . KONU 
Bu Standard, alçak basınçlı sodyum buharlı lamba balastlarının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, 
numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 
0.2 • TARİFLER 
0.2.1 - Balast 
Balast, besleme kaynağı ile bir veya daha fazla boşalmalı lambalar arasına tek başına veya bobin, 
kondansatör ve dirençlerle veya bunların kombinasyonu ile birlikte bağlanan ve esas olarak lamba 
(lambaların) akımını gereken bir değere sınırlamak amacıyla kullanılan bir cihazdır. 
NOT - Balast ayrıca, besleme gerilimini dönüştürme düzenleri, uyarlama (değiştirme) transformatörleri, 

lambaya yol vermeyi sağlama, güç katsayısını düzeltme ve radyo girişimlerini bastırma tertibatlarını 
da içerir. 

0.2.2 - Dış Balast (Bağımsız Balast) 
Dış balast, aydınlatma armatürlerinin dışına ek mahfazasız ve ayrı olarak yerleştirilebilecek biçimde 
tasarımlanmak üzere yapılmış bir veya birbirinden ayrı bir kaç elemandan oluşan bir balasttır. 
0.2.3 - İç Balast 
İç balast, yalnızca bir aydınlatma armatürü, bir kutu veya benzeri mahfazaya yerleştirilmek üzere 
tasarımlanmış bir balasttır. 
0.2.4 - Su Damlalarına Karşı Korunmalı Balast 
Su damlalarına karşı korunmalı balast, amaçlandığı şekilde yerleştirildiğinde, esas olarak, düşey doğrultuda 
gelen su damlalarından etkilenmiyecek şekilde yapılmış olan balasttır, (Örnek olarak yoğuşmadan 
kaynaklanan damlalara maruz bir yüzey altındaki kullanım için). 
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0.2.5 - Referans Balast (Kıyaslama Balastı) 
Referans balast, balast deneylerinde ve referans lambaların seçiminde, Kıyaslama standart değerlerini 
sağlamak amacıyla tasarımlanmış endüktif özel bir balasttır. 

NOT - Ek-A'da belirtildiği gibi bu balast, akımdaki, sıcaklıktaki ve manyetik çevredeki değişimlerden 
nispeten etkilenmeyen kararlı bir gerilim/akım oranı ile karekterize edilir. 

0.2.6 - Referans Lamba 
Referans lamba, Ek-B ve Ek-C'de belirtilen şartlarda, bir referans balast ile birlikle çalıştığında, TS 897 de 
verilen değerlere yakın ve Ek-B'de belirtilen sınırlar içinde kalan elektriksel karakteristikleri olan ve 
balastların deneyden geçirilmesinde kullanılmak üzere seçilmiş olan lambadır. 

0.2.7 - Referans Balastın Kalibrasyon Akımı 
Referans balastın kalibrasyon akımı, bir balastın kalibrasyonunda ve kontrolunda esas alınan akım değeridir. 

NOT - Bu akım, referans balastın uygun olduğu lambaların çalışma akımına yaklaşık olarak eşit olmalıdır. 

0.2.6 - Besleme Gerilimi 
Besleme gerilimi, lamba (lambaların) ve balastın komple devresine uygulanan gerilimdir. 

0.2.9 - Çalışma Gerilimi 
Çalışma gerilimi, geçici olaylar ihmal edilerek, açık devre şartlarında veya normal lamba çalışması 
sırasında, herhangi bir yalıtkan karşısında meydana gelebilecek en yüksek etken gerilim değeridir. 

0.2.10 - Beyan Edilen En Büyük Çalışma Sıcaklığı (Bir Balast Sargısında) 
Beyan edilen en büyük çalışma sıcaklığı, bu sıcaklıkta 10 yıl devamlı çalışması beklenen bir balast sargısının 
sıcaklığıdır. 

0.2.11 - Beyan Edilen Sıcaklık Artışı (Bir balast sargısında). At 
Beyan edilen sıcaklık artışı, bir balast belirtilen şartlar altında deneyden geçirildiğinde, sargının bildirilen 
sıcaklık artışıdır. 

NOT - Balastın besleme ve montaj şartlan Madde 2.3.2.9'da verilmektedir. Bu kurallar ve şartlar yalnızca 
bu tip iç balastlara uygulanır. Bu nedenle beyan edilen sıcaklık artışı yalnızca bu tip balastlara 
uygulanır. 

0.3 • KAPSAM 
Bu Standard, beyan güçleri, boyutları ve karakteristikleri TS 897de belirtilen alçak basınçlı sodyum buharlı 
lambalarla birlikte kullanılan ve 50 Hz ile 60 Hz frekanslı a.a. kaynağı ile çalışan endüktif balastları kapsar. 

Ayrıca, bir aydınlatma armatürünün ayrılmaz bir parçasını teşkil eden ve ayrı olarak deneyden geçirilemeyen 
balastları da kapsar. 

1 - SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 

1.1 - SINIFLANDIRMA 

1.1.1 - Sınıflar 
Balastlar kullanıldıktan yerlere göre, 
-Dış balast 
- İç balast 
olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 

1.1.2-Tipler 
Balastlar 
- Üzerinde sıcaklık işareti bulunanlar, 
- Üzerinde sıcaklık işareti bulunmayanlar, 
olmak ürere iki tipe ayrılır. 

1.2-ÖZELLİKLER 

1.2.1 - Malzeme 
Balastlar, imallerinde kullanılan malzemeler yönünden, bu standarddaki özelliklere uygun olarak yapılmış 
olmalıdır. 

Bu özelliğe uygunluk, ilgili bütün maddelerdeki deneyler ile doğrulanmalıdır. 
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1.2 J - Yapılış 

1.2.2.1 - Genel Kurallar 
Balastlar, normal kullanma sırasında, 
- Üstlendikleri fonksiyonları güvenle sürdürecek, 
- Kullanıcı ve çevresi için can ve mal tehlikesine yol açmayacak 
biçimde tasarımlanmalı ve ima) edilmelidir. 

Bu özelliğe uygunluk, ilgili bütün maddelerdeki deneyler uygulanarak doğrulanmalıdır. 

1.2.2.2-Genel 
Balastlar, mekanik bakımdan dayanıklı olmalı, kullanılmaları sırasında sıcaklık değişmeleri ile atmosferdeki 
rutubetten kaynaklanabilecek etkileri en aza indirecek şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. 

Sokak aydınlatma direkleri dibindeki bir odacığa yerleştirilecek bir dış balast, bu direk içine doğru şekilde 
monte edildiğinde; 
- Üzerinde olabilecek herhangi bir yoğuşmanın bağlantı uçlarından ve iletken uçlarından uzaklaştırılmasının 

sağlanacağı biçimde, 
- Dış bölümünde nem toplayabilecek oyukların olmayacağı şekilde, 
- Bağlantı uçları veya iletken giriş yerleri kolayca ulaşılabilir ve ayırdedilebilir konumda olacak biçimde, 
tasarımlanmış olmalıdır. 

Madde 2.3.2.1'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.3 -Tespit Düzeni 
Yeterince sağlam tespit düzenleri bulunmalıdır 

Madde 2.3.2.2'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.4- Bağlantı uçları 
Bağlantı uçları, aşağıdaki özelliklere uygun olmalıdır. 

1.2.2.4.1 - Bağlantı uçları, kesit alanları 0,75 - 2,5 mm2 arasında olan iletkenler için uygun olmalıdır. 

Madde 2.3.2.3.1'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.4.2 - Bağlantı ucu vidalan, ISO metrik dişli vida veya bu vidalarla diş adımı ve mekanik dayanıklılık 
bakımından kıyaslanabilen dişli olarak yapılmalı ve başka herhangi bir parçanın tespitinde kullanılmamalıda 

Madde 2.3.2.3.2'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.4.3 - Bağlantı uçları, sıkıştırma vidası sıkıldığında veya gevşetildiğinde yerinden oynamıyacak şekilde 
tespit edilmelidir. 

- Bağlantı uçları, gevşemeye karşı, iki tespit vidası ile veya uygun bir kilitleme düzeni ile korunabilir. 

- Sızdırmazlık bileşiği ile kapatma yapılmalıdır. Bu tür kapatma güvenlik açısından yeterli sayılmaz. 

- Çizelge-5'de ikinci sütun, sıkıldıklarında delikten çıkıntı yapmayan başlıksız vidalara, üçüncü sütun ise diğer 
vidalara uygulanır. 

- Bağlantı uçları, iki metal yüzey arasında iletkenin tutulmasını ve bunların yeterli bir basınçla iletkene 
herhangi bir hasar vermeksizin bir bağlantıya müsaade edecek biçimde tasarımlanmalıdır. 

- Bir iletkende derin yarık ve kesilmeler görülüyorsa, bu iletkenin hasarlı olduğu kabul edilir. 

- Bağlantı uçları, vida sıkıldığında, iletkenin kayamıyacagı biçimde tasarımlanmış olmalıdır. Bundan başka, 
bağlantı uçları, özel bir hazırlığa tabi tutulmadan (iletken örgülerinin lehimlenmesi, kablo pabuçlarının 
kullanımı ve gözcüklerin oluşturulması gibi....) bir iletkenin bağlanmasına müsaade etmelidir. 

- Dış iletkenler için herhangi bir bağlantı ucu, iletkenlerin hatasız olarak bağlanması durumunda, zıt kutuplu 
gerilim uygulanmış bölümler arasında veya bu tür bölümler ile erişilebilen metal bölümler arasında rasgele 
temas tehlikesi olmayacak biçimde yerleştirilmelidir. 
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- Bütün dış bağlantı uçlan, teller kolayca girebilecek, bağlanabilecek ve varsa, kapak, tellere hasar tehlikesi 
olmaksızın tespit edilebilecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Madde 2.3.2.3.3'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.4.4 - Varsa, topraklama bağlantı ucu, iletkenin normal kullanımı sırasında gevşemeyen bir vida vasıtası 
ile sıkılarak güvenlik altına alınan tipten olmalıdır. Topraklama bağlantı ucu ana bağlantı uçlarına yakın 
yerleştirilmeli ve topraklama sembolü (4- ) ile silinmez bir şekilde işaretlenmelidir. Aynı zamanda, bu uç, 
açıkta bulunan metal bölümler ile fiilen elektriksel temasta olmalı ve Madde 1.2.2.4.1 ve 
Madde 1.2.2 4.2'deki şartlan sağlamalıdır. Topraklama bağlantı ucunun metali, topraklama iletkeninin bakın 
ile temastan kaynaklanan korozyon tehlikesinin bulunmayacağı şekilde olmalıdır. 

Topraklama bağlantı ucunun vidası veya diğer parçaları pirinçten veya paslanmayan diğer malzemelerden 
yapılmış olmalı ve temas yüzeyleri çıplak metalden olmalıdır. Topraklama bağlantı ucu vidasının bir alet 
kullanılmadan gevşetilmesi mümkün olmamalıdır. Topraklama bağlantı ucu. balastın topraklanmasının 
dışında başka bir amaç için kullanılmamalıdır. 

Madde 2.2.1 ve 2.2.2'deki deneyler uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.5 - Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluğu ve Yalıtma Aralıkları 
Yüzeysel kaçak yolu uzunluktan ve yalıtma aralıklan Çizelge-1'de verilen değerlerden az olmamalıdır. 

NOT - Yüzeysel kaçak yolu uzunluktan, yalıtım malzemesinin dış yüzeyleri boyunca ölçülür. 

ÇİZELGE 1 - Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları ve Yalıtma Aralıktan 

Çalışma Gerilimi 24 Vdan 250 Vdan 500 Vdan Çalışma Gerilimi 
250 V a kadar 500 V a 750 V a 
(250 V dahil) kadar kadar 

(500 V (750 V 
dahil) dahil) 

Yüzeysel kaçak yolu uzunluktan ve yalıtma aralığı (mm) (mm) (mm) 
1) Polaritesi farklı olan gerilimli bölümler arasında 3(2) 5 6 
2) Gerilimli bölümler ile yardımcı bölümlere kalıcı 

olarak tespit edilen erişilebilir metal bölümler 
arasında (kapaklan veya yardıcı bölümler 
taşıyıcılarına tespit için kullanılan vida ve eleman
lar dahil). 4(2) 6 7 

3) Yalıtma Aralığı 
Gerilimli bölümler ile taşıyıcı düz yüzeyler veya 
varsa gevşek metal kapak arasında kontrüksiyon 
yukandaki 2. Maddede verilen değerleri en 
elverişsiz durumda sağlamıyorsa 6 10 12 

NOT - Parantez içindeki değerler, yüzeysel kaçak yolu uzunluktan ve kire karşı tamamen korunmuş 
yalıtma aralıklanna uygulanır. Tamamen sızdırmaz veya sızdırmazlık bileşiği ile doldurulmuş 
mesafeler kontrol edilmez. 

1 mm genişlikten daha küçük olan herhangi bir oluğun yüzeysel kaçak yolu uzunluğuna katkısı, kendi 
genişliği ile sınırlıdır. 

1 mm'den daha az olan herhangi bir hava boşluğu, toplam hava yolunun hesaplanmasında gözönüne 
alınmaz. 

Aynlabilir mahfazanın bir yalıtkan astan olmaması durumunda, gerilimli bölümler ile mahfaza arasında 
yüzeysel kaçak yolu uzunluğu veya yalıtma aralığı yukarda belirtilen değerden daha küçük ise, aynlabilir 
mahfazada bir yalıtma astan (gömleği) bulunmalıdır. 

Madde 2.3 4'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.6 - Neme Karsı Dayanıklılık ve Yalıttın 

1.2.2.6.1 - Balastın neme karşı dayanıklılığı yeterli olmalıdır. 
Madde 2.3.2.5.1'deki deney uygulandığında herhangi bir arızanın ortaya çıkmadığı gözlenerek 
doğrulan malıdır. 
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1.2.2.6.2 - Su damlalarına karsı korunmalı balastlar, su girişine karşı dayanıklı olmalıdır. 

Madde 2.3.2.5.2'deki deney uygulandığında, balasta su girişi olmadığı gözlenerek doğrulanmalıdır. 

1.2.2.6.3-Yalıtım 
Yalıtım direnci, 
- ayrılabilir veya ayrılmış farklı gerilimli bölümler arasında, 
-Tespit vidalan dahil dış bölümler ile gerilimli bölümler arasında, 
2 MH'dan daha az olmamalıdır. 

Madde 2.3.2.5.3'deki deney uygulandığında, olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.6.4 - Yalıtım direncinin ölçülmesinden hemen sonra balastlar, 1 dakika süreyle Çizelge-2'de verilen 
deney gerilimine dayanmalıdır. 
Madde 2.3.2.5.4'deki deney uygulandığında deney sırasında, herhangi bir atlama veya delinme oluşmadığı 
gözlenerek doğrulanmalıdır. 

Ç İ Z E L G E 2 - Dayanım Deney Gerilimi 

Çalışma Gerilimi (U) Deney Gerilimi 
42 Va kadar -(42 V dahil) 
42 V üstünde ve 1000 Va kadar (1000 V dahil) 

500 V 
(2U+1000V) 

1.2.2.7 - Rasgele Temasa Karşı Koruma (Sadece Dış Balastlar için) 

1.2.2.7.1 - Dış balastların mahfazalannda, yardımcı düzeneğin çalışması ve kullanımı için gerekli olan 
bölümler dışında kalan gerilimli bölümlere ulaşmayı sağlayacak hiçbir açıklık bulunmamalıdır. 

ayrıca dış balastlar, normal kullanımlarında olduğu gibi monte edildiklerinde, gerilimli bölümler ile rasgele 
temasa karşı yeterli biçimde korunmuş olarak imal edilmeli ve mahfaza içine alınmalıdır. 
Bu özelliğe uygun yalıtım veya koruma için emay veya vernik yeterli sayılmaz. 

Madde 2.3.2.6.1'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.2.7.2 - Rasgele temasa karşı korumayı sağlayan bölümler, yeterli bir mekanik dayanımda olmalı ve 
normal kullanımda gevşememelidlr. Bunların, bir alet yardımı olmaksızın sökülmesi mümkün olmamalıdır. 
Madde 2.3.2.6.2'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 
1.2.3. Elektriksel Karakteristikler 

1.2.3.1 - Çeşi t l i Besleme Gerilimlerinde Çal ışmak Üzere T a s a r ı m l a n m ı ş Balastlar 
Bir balast, birden fazla besleme gerilim değeri için işaretlenmiş ise, işaretlenen bütün gerilim değerlerinde, 
bu standardın ilgili maddeleri ile uyum içinde olmalıdır. Balastın kademeli olması durumunda, bu balast, 
uygun kademeler kullanılarak deneyden geçirilmelidir. 
Madde 2.2.1 'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 
1.2.3.2 - Balast Ayar la r ı 
Balast, bir referans lambanın akımını, ayrı lamba, bir referans balast ile çalıştırıldığında bu lambanın çektiği 
akımın - %5 ile + %7,5 una sınırlamalıdır. Referans balast ve deneydeki balast, ayrı beyan frekansında 
olmalı ve herbiri kendi beyan geriliminde çalıştırılmalıdrr. ayrıca, kendi beyan değerinin % 92'si ve % 106'sı 
arasındaki herhangi bir besleme gerilimi için, bir referans lambasının akımı, kendi beyan akımının - % 7 
ve + % 9,5'u arasında kalmalıdır. 

Madde 2.3.4'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.3.3 - K ı s a Devre A k ı m ı ve Yol Verme Karakteristikleri 

1.2.3.3.1 - Anahta r l ı Yol Verme Balastları 
Balast, kendi beyan geriliminin % 82 ve % 106'sı arasında herhangi bir gerilimde beslendiğinde, geçen kısa 
devre akımı TS 897'de verilen uygun değeri aşmamalıdır. 
Madde 2.3.7.1'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 
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1.2.3.3.2 • Yol verlcislz Balastlar 
Balast, kendi beyan değerinin % 106'smdaki bir gerilimde beslendiğinde kendi çıkış bağlantı uçlan kısa 
devre edilerek, bu şartlar altında ölçülen kısa devre akımı, anma geriliminde aynı balast üzerinden 
çalıştırılan bir referans lambanın ark akımının önceden belirtilen katını açmamalıdır. 

Bu özellik, deneyden geçirilecek 180 Wlık U biçimli lamba için kutlanılan balastlara uygulanmaz. 

Kendi beyan geriliminin % 92'si ile % 106'sı arasındaki herhangi bir gerilim ile beslenen balastın, endûktif 
olmayan direnç yükünden 0,5 A (etken değer) akım geçmesinin sağladığı çıkış gerilimi 470 V (etken 
değer)'dan daha az olmamalıdır. 

Madde 2.3.7.2'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.3.3.3 - Açık Devre Gerilimi (Sadece Yol Verlcislz Balastlar) 
Balast, beyan edilen besleme gerilim değerinin % 92'sine eşit bir gerilimde ve beyan frekansında 
çalıştığında, bu balast, TS 89Tde verilen gerilim değerini sağlamalıdır. Tepe gerilimlerinin etken gerilimlere 
oram 1,4'den az olmamalıdır. 

Madde 2.3.8'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.3.4 - Akım Dalga Biçimi 

1.2.3.4.1 • Lamba Çalışma Akımının Dalga Biçimi 
Lamba çalışma akımının tepe değerinin etken değerine en büyük oranı, beyan değerinin % 92'si ve % 106'sı 
arasındaki besleme gerilimleri için IJBfı açmamalıdır. 

Madde 2.3.5'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır.

1.2.3.4.2. - 

 

 Manyetik Kaçak 
Balastın çalışma akımı, Madde 2.3.6'daki deneyden geçirildiğinde % 7den fazla değişmemelidir. 

Madde 2.3.6'daki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1X4 - Dış Balastların Mekanik Dayanımı 

1.2.4.1 -Bütün Balastlar 
Şekil 2'deki, yayla çatışan darbe deney aletinin uygulandığı numuneler üzerinde, bu standarda göre hiçbir 
hasar oiuşmamahdır. 

Madde 2.3.2.7.1'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.4.2 - Metal kutulu balastlara, Madde 2.3.2.7.2'deki deney uygulandığında numuneler üzerinde, hiçbir 
hasar otuşmamalıdır. 

1 X 5 - Sargıların Isıl Dayanıklılığı 
Sargıların ısd dayanıklılığı yeterli olmalıdır. 

Madde 2.3.2.8'deki deney uygulandığında, 

- Deneyi takiben oda sıcaklığına getirilen balast-, 
- Beyan besleme geriliminde, deney öncesi ölçümde kullanılan aynı lamba ile yol verdiği ve ark akımı deney 

öncesi ölçülen % 1151» aşmadığı, 
- Balası sargriarmm güç kayıptan, anma çalışma akımında ölçüldüğünde bu kayıpların, dayanıklılık 

deneyinden önceki değerin % 110\ı aşmadığı, 
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- Yaklaşık 500 V d.atia ölçülen sargı ve kulu arasındaki yalıtım direncinin. IMffdan az olmadığı, 
- Balast Madde 2.3.2.5.4'e göre yapılan gerilim deneyine dayandığı, 
gözlenerek doğnianmaJıdr. 

NOT- Gerilim deneyinde kullanılan deney gerilimi çalışma geriliminin İM katı olmalıdır. 

Madde 2.3.2.8'dekl deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdr. 

1.2.6 - Balaat Ismma Suım 
Balast, Madde 2.3.3'deki şartlarda deneyden geçirildiğinde sıcaklık artıştan, Çlırtge-Tdeki değerleri 
asmamafıdr. 

Madde 2.3.3'deki deneyler uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1X6.1 • Sıcaklık İşareti Bulunmayan Balastlar 
Sıcaklık işareti bulunmayan balasta ısınma srun, bu balast Madde 2.3.3'deki şartlarda deneyden 
geçirikflğinde, Çizelge-Tde verilen İlgili değerleri asmarnalıdr. 

Madde 2.3.3.1'deki deney uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

1.2.6.2 - SıcaJdık İfanttl Bulunan Balastlar 
Sıcaklık işareti bulunan balastın ısınma smm, bu balast, Madde 2.3.3'deki şartlarda deneyden geçirildiğinde 
Çizakje-Tde verilen ilgili değerleri aşmama! tdrr. 

Madde 2.3.3.2'deki deneyler uygUandığrıda olumlu sonuç airmaiıdr. 

1.3 - ÖZELLİK, MUAYENE VE DENEYLERİN MADDE NUMARALARI 
Bu standardda belirtilen özellikler ile bunianp. muayene ve deneylerine ait madde numaralan Çizelge 3'de 
verilmiştir. 

ÇİZELGE 3 - Özellik Madde hiumaralanna Karşılık Olan Muayene ve Deney Madde Numaralan 

Sıra 
No. 

özellik Madde No. Muayene Madde No" Deney Madde No. 

1 1.2.1 Hepsi Hepsi 
2 1.2.2.1 Hepsi 
3 1.2.2.2 Hepsi Z 3 . İ 1 
4 1.2.2.3 2.2.1,2.2.2 2.3.2.2 
5 1.2.2.4.1 2.3.2.3.1 
e 1.2.2.4.2 2.3.2.3.2 
7 1.2.2.4.3 - 2.3.2.3.3 
8 1.2.2.4.4 2.2.1,2.2.2 2.3.2.4 
9 1.2.2.5 2.Z3 . 

10 1.2.2.6.1 . 2.3.2.5.1 
11 1.2.2.6.2 2.2.1 2.3.2.5.2 
12 1.2.2.6.3 - 2.3.2.5.3 
13 1.2.2.6.4 2.2.1 ¿3.2.5.4 
14 1.2.2.7.1 - 2.3.2.6.1 
15 1.2.2.7.2 - 2.3.2.6.2 
16 1.2.3.1 2.2.1 . 
17 1.2.3.2 2.3.4 
18 1.Z3.3.1 2.3.7.1 
19 1.2.3.3.2 _ 2.3.7.2 
20 1.2.3.3.3 _ 2.3.8 
21 1.2.3.4.1 2.3.5 
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ÇİZELGE - 3'ûn devamı 
Sıra 
No. 

Özellik Madde No. Muayene Madde No. Deney Madde No. 
22 1.2.3.4.2 - 2.3.6 
23 1.2.4.1 2.3.2.7.1 
24 1.2.4.2 - 2.3.2.7.2 
25 1.2.S 2.2.1,2.2.2 2.3.2.8 
26 1.2.6 2.3.3 
27 1.2.6.1 2.3.3.1 
28 1.2.6.2 - 2.3.3.2 
29 3.1 2.2.1 -30 3.2 2.2.4 -

2 - NUMUNE ALMA, MUAYENE VE DENEYLER 

2.1 - NUMUNE ALMA 
Bir defada ve toplu olarak muayene ve deneylere sunulan ayrı sınıf ve tipten ayrı beyan değerli balastlar bir 
parti sayılır. Numuneler, partiyi oluşturan balastların (N) sayısına göre, Çizelge-4'de karşısında gösterilen (n) 
sayıda olmak üzere aşağıda açıklandığı gibi ayrılmalıdır. 
Önce, bunların arasından ayrılan (n,) tanesi Madde 2.2'deki muayenelerden ve Madde 2.3'deki deneylerden 
geçirilmelidir. bunların sonuçları Madde 2.4'e göre değerlendirilmeli ve gerekiyorsa geriye kalan (n2) 
numune de ayrı muayene ve deneylerden geçirilmelidir. 
Numune ayrımı için, öncellikle TS 2756'da belirtilen metot uygulanmalıdır. Bu mümkün olmadığında 
aşağıdaki işlem uygulanmalıdır 
Numune alınırken partideki tüm balastlar 1,2,3 N şeklinde numaralandıktan sonra herhangi birinden 
başlanarak ve sıra izlenerek r = N/n tane balast sayılmalı ve sonuncu balast numune olarak ayrılmalıdır, (r) 
sayısı kesirli çıktığında, (r)'den sonra gelen ilk tam sayı (r) olarak kabul edilmelidir. Sayma ve ayırma işlemi 
Çizetge-4'e göre ayrılması gereken numune sayısı (n)'e erişilinceye kadar sürdürülmelidir. 

ÇİZELGE 4 • Numune Alma ve Değerlendirme 
Muayene ve Deney İçin 
Partideki Numune Sayısı 

N 

ayrılan 
Numune 
Sayısı 
n 

Muayene ve Deney
den Geçirilecek Numune 

Sayısı 
Kusurlu Numune Sayısı Muayene ve Deney İçin 

Partideki Numune Sayısı 
N 

ayrılan 
Numune 
Sayısı 
n 

nı nı K, Rı K= R2 50 - 250 10 10 0 1 
251-750 26 13 13 1 3 2 3 
751 -1500 52 26 26 2 4 3 4 

1501 'den fazla 80 40 40 3 5 4 5 

Z2 - MUAYENELER 
2.2.1 - Gözle Muayene 
Balast numunelerinin ambalajlan, kendileri, işaret plakalan ve birlikte verilen kullanma kılavuzlan ve 
tanıtmalıktan dikkat ve özenle gözden geçirilerek Çizelge-3'de gözle muayenenin belirtildiği maddelerde 
açıklanan özelliklerin bulunup, bulunmadığına bakılmalıdır. 
2.2.2 • Elle Muayene 
Balastların Çizelge-3'de elle muayenelerin yer aldığı maddelerde açıklanan bölümleri elle muayene edilerek, 
denenerek ve gerektiğinde ayarlanarak, gerekli özelliklerin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. 
2.2.3 - Boyut Muayenesi 
Doğru ve duyarlı ölçü aletleri kullanılarak, Çizelge-3'de boyut muayenesi için belirtilen maddelerdeki 
boyutların sağlanıp, sağlanmadığına bakılmalıdır 
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2.2.4 - İşaret ler in Dayanık l ı l ığ ı Muayenesi 
Balastların üzerindeki yazı ve semboller, önce suya batırılmış yumuşak bir bez parçası ile 15 saniye süre ile 
hafifçe silinmeli ve daha sonra ayrı işlem bu kez benzine batırılmış başka bir bez parçası İle 
tekrarlanmalıdır. 

Silme işlemleri sonunda işaretlemeler okunabilir olmalıdır 
2.3 - DENEYLER 

2.3.1 - Deneylerde Uygulanacak Genel Kurallar 

2.3.1.1 - Deneyler, tip deneyi olarak yapılır. 
2.3.1.2 - Başkaca belirtilmedikçe, deneyler madde sırasına uyularak yapılır. 

2.3.1.3 - Deneyler, Ek-C'de belirtilen şartlara uyularak yapılır. 

2.3.2 - Yapılış İle ilgili Deneyler 
2.3.2.1 - Genel 
Madde 1.2.2.1 ve Madde 1.2.2.2'deki şartlarda muayene ve deneyler yapılmalıdır. 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.1 ve Madde 1.2.2.2ye uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
2.3X2 - Tespit Düzenli ile İlgili Deney 
Madde 1.2.2.2'deki şartlarda gözle ve elle muayene yapılmalıdır. 
Deney sonucunun Madde 1.2.2.3'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
2.3.2.3 - Bağlant ı Uçları İle İlgili Deneyler 

2.3.2.3.1 - Madde 1.2.2.4.1'deki şartlarda gözle ve elle muayene yapılmalıdır. 
Deney sonucunun Madde 1.2.2.4.1'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
2.3.2.3.2 - Madde 1.2.2.4.2'deki şartlarda gözle ve elle muayene yapılmalıdır. 
Deney sonucunun Madde 1.2.2.4.2ye uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
2.3.2.3.3 - Madde 1.2.2.4.3'dekl şartlarda, bağlantı uçları, en büyük kesit alanlı iletkene, Çizelge-5'de 
belirtilen gerekli döndürme momenti uygulanarak 10 defa sıkılmak ve gevşetilmek suretiyle deneyden 
geçirilir. 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.4.3'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

ÇİZELGE S - Bağlantı Ucu Vidalan İçin Döndürme Moment Değerleri 

Vidanın Anma Çapı (mm) Döndürme Momenti (Nm) Vidanın Anma Çapı (mm) 
Başlıksız Vida Diğer Vidalar 

2,8e kadar (2.8 dahil) 0.2 0,4 
2,8'den 3,6'a kadar ((3,0 dahil) 0,25 0,3 
3,0'dan 3,6'a kadar (3,6 dahil) 0,4 0,8 
3,6'dan 4,1'e kadar (4,1 dahil) 0,7 1,2 
4,1'den 5,3'e kadar (5.3 dahil) 0,8 2,0 
5,3'den 6,0'a kadar (6,0 dahil) - 2,5 

2.3.2.4 - Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları ve Yalıtma Aralıktan 
Madde 1.2.2.5'deki şartlarda boyut muayenesi uygulanır. 
Deney sonucunun Madde 1.2.2.5'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
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2.3.2.S • Neme Karşı Dayanıklılık ve Yalıtım Deneyleri 

2.3.2.5.1 - Neme Karşı Dayanıklılık Deneyi 
Numune balast, sıcaklığı 20°C ve 30°C arasında olan nem işlem dolabının sıcaklığının ± 1°C yakınında olan 
bir sıcaklığa getirilmelidir. Bundan sonra balast, bağıl nemi % 91 ve % 95 arasında havayı içeren bir nem 
işlem dolabı içine yerleştirilir ve sıcaklık değişiminin + 5"Cİ aşmaması temin edilerek burada 48 saat 
bırakılmalıdır. 

Varsa, kablo girişleri açık bırakılmalıdır. Kırılarak açılan delikler varsa bunların bir tanesi açılmalıdır 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.6.1 'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.2.5.2 - Su Damlalarına Karsı Dayanıklılık Deneyi 
Normal kullanımdaki gibi monte edilen balast, balastın 2 irdik üstünden dakikada yaklaşık 3 mm şiddetinde 
düşey olarak yağdınlan suni yağmura S dakika maruz bırakılmalıdır. 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.6.2ye uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.2.5.3 - Yalıtım Direnci Deneyi 
Yalıtım deneyinden önce, varsa; görünür su damlalan kurutma kağıdı ile giderilmelidir. 

Nem deneylerinden hemen sonra, yalıtım direnci, gerilim uygulanmasından 1 dakika sonra, yaklaşık olarak 
500 Vluk bir d.a. gerilimi ile ölçülmelidir. Bir yalıtkan örtüye veya zarfa sahip balastlar ince kalay tabakası ile 
sanl malıdır. 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.6.3'e uygun olup olmadığına bakılır 

2.3.2.5.4 - Gerilime Dayanma Deneyi 
Gerilime dayanma deneyi. Madde 1.2.2.6.4tteki şartlarda 500 V ve 2 U +1000 V deney gerilimi 
uygulanarak yapılır. 

NOT - Deney sırasında meydana gelen ışıklı boşalmalar deney geriliminin uygulandığı noktalar arasında bir 
gerilim düşmesine sebep ötmüyorsa ihmal edilir. 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.6.4'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.2.6 - Rasgele Temasa Karşı Koruma Deneyleri (Dış Balastlar İçin) 

2.3.2.6.1. Madde 1.2.2.7.1'deki şartlarda gözle ve elle muayene yapılmalıdır. 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.7.1'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.2.6.2 - Rasgele temasa karşı koruma ile ilgili özelliğe uygunluk, Şekil-1'de gösterilen Standard deney 
parmağı vasıtası ile bir elektrik temas göstergesi kullanılarak doğrulanmafıdır. Deney parmağı; mümkün olan 
her konumda, gerekirse; 30 Nluk bir kuvvetle uygulanır. 

Elektrik temasının gösterilmesi için bir gösterge lambası ile 40 Vdan küçük olmayan bir gerilimin 
kullanılması tavsiye edilir. 

Deney sonucunun Madde 1.2.2.7.2'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.2.7. Dış Balasttann Mekanik Dayanım Deneyi 

2.3.2.7.1 - Bütün Balastlarda 
Şekil-2'de gösterilen yay ile çalışan darbe deney aleti kullanılarak darbeler numuneye uygulanır. 

Alet, üç ana bölümden oluşur. Gövde; çarpma elemanı ve yayla yüklenen serbest bırakma konisi, gövde 
bölümü, yuva, çarpma elemanı kılavuzu, serbest bırakma mekanizması ve bunlara rijit olarak tespit edilmiş 
bütün bölümleri ihtiva eder. Gövde bölümünün kütlesi 1250 g'dır. Çarpma elemanı, çekiç başı; çekiç mili ve 
tetikteme düğmesini ihtiva eder çarpma elemanının kütlesi 250 g'dır. Çekiç başı, 10 mm çaplı; rockwell 
sertliği R 100 olan poliyamit bir yanküre tabanını ihtiva eder. Bu taban, bunun tepesinden koninin ön 
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yüzeyine olan mesafe, çarpma elemanı serbest bırakma noktasında iken, Çizelge-6'da gösterilen sıkıştırma 
için verilen değere eşit olacak şekilde çekiç miline tespit edilir. 
Koninin kütlesi 60 g'dır. Koni yayı. serbest bırakma çeneleri; darbe elemanını serbest bırakma konumunda 
iken, 20 N'luk bir kuvvet uygulayacak şekilde olmalıdır. 
Çekiç yayı, milimetre cinsinden sıkıştırma ile, newton cinsinden uygulanacak kuvvetin çarpımı 1000'e eşit 
olacak şekilde ayarlanmalıdr Bu durumda, sıkıştırma değeri yaklaşık olarak 20 mm alınır. 
Çekicin Çizelge-6'da gösterilen darbe enerjisi ile çarpmasını sağlayacak biçimde yay ayarlanmalıdır. 
Serbest bırakma mekanizması yaylan; serbest bırakma çenelerini kavrama konumunda tutmak için yetecek 
kadar basma sağlayacak biçimde ayarlanmalıdır. 
Alet, serbest bırakma çeneleri, çekiç biçimindeki yivi kavrayıncaya kadar tetikleme düğmesinin geri çekilmesi 
ile kurulur. 
Darbeler denenecek noktada, yüzeylere dik bir doğrultuda, numunenin karşısına serbest bırakma konisi 
yerleştirilerek uygulanır. 
Basınç yavaşça arttrılır ve böylece koni, serbest bırakma çubukları ile temas edinceye kadar geri hareket 
ettirilir. Bundan sonra serbest bırakma çubukları, serbest bırakma mekanizmasını çalıştırarak çekicin 
vurmasını sağlamak üzere hareket eder. 
Numune kablo girişleri açık, kırılarak açılan delikler açılmış, kapak tespiti ve benzer vidalar, Çizelge-1'de 
belirtilenin 2/3'üne eşit bir döndürme momenti ile sıkıştırılmış olarak sıkıca tespit edilir. Zayıf olduğu sanılan 
her noktaya, gerilimli bölümleri kaplayan yalıtım malzemesine özellikle dikkat edilerek ve varsa yalıtım 
malzemesinden yapılmış giriş izolatörlerine üç darbe uygulanır. 
Yüzeysel kaçak yolu uzunluklarını ve yalıtım aralıklarını etkilemeyecek boya döküntüsü ve küçük çentikler 
ihmal edilir. Neme dayanıklılıkta herhangi bir azalma olmamalıdır. 
Deney sonuçlarının Madde 1.2.4.1'ya uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
2.3.2.7.2 • Metal Mahfazalı Balastlar 
Metal mahfazalı balastlara, önce Çizelge 8'da belirtilen darbe enerjisi ve sıkıştırma değerleri ve Madde 
2.3.2.7.1'dekl deney uygulanır. Sonra; balastlara aşağıdaki deneyler ayrıca uygulanır. 
Şekil-1'de gösteriline benzer, ancak mafsallı almayan bir deney parmağı; mahfazanın farklı noktalarına 
5N1uk bir kuvvet İle dik olarak bastırılır. 
Yüzeysel kaçak yolu uzunluklarını ve yalıtma aralıklarını etkilemeyecek boyadaki hasar ve küçük çentikler 
ihmal edilir. 

ÇİZELGE 6 - Balastlarda Darbe Enerjisi ve Sıkıştırma Değerleri 
Balast Darbe Enerjisi 

(Nm) 
Sıkıştırma 
(mm) 

Yalıtkan mahfazalı balast 
Metal mahfazalı balast 

0,22 
0.35 

14 
17 

Deney sonuçlarının Madde 1.2.4.2ye uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.2.8 - Sargılar İçin Isıl Dayanıklılık Deneyi 
Deney, uygun bir etüvde yapılmalıdır. 
Balast elektriksel olarak normal kullanımdaki benzer bir şekilde çalışmalıdır. Deneyden geçirilmemesi 
gereken kondansatörlerin, bileşenlerin veya diğer yardıma cihazların bulunması durumunda; bunlar 
devreden ayrılmalı ve tekrar devreye bağlanmalıdır, ancak bu işlem etüvün dışında yapılmalıdır. Sargıların 
çalışma şartlarını etkilemeyen diğer bileşenler çıkarılabilir. 
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NOT - Deneyden geçirilmesi gerekmeyen kondansatörler, bileşenler veya diğer yardımcı cihazların 
ayrılmasının gerekli olduğu durumlarda, imalatçıdan bu bölümleri ayrılmış ve gerekli ek bağlantıları 
balasttan dışarı çıkarılmış özel balasttarı temin etmesi istenebilir. 

Genel olarak normal çalışma şartlarını elde etmek için, balast, uygun lamba ile deneyden geçirilir, ancak 
belirti endüktif tip balastlar için lambalar balasttan geçen akımın ortalama değerini muhafaza etmek üzere 
ayarlanmış eşdeğer dirençlerle yer değiştirebilir. Lambalar veya eşdeğer direnç daima etüvün dışında 
bırakılmalıdır. 
Balast mahfazası metal olması durumunda topraklanmalıdır. 
ÇİZELGE 7 - Deney Şartlan Altında 25*C Ortam Sıcaklığında Veya Bu Sıcaklığa Refere Edilen Bir 

Sıcaklıkta Ölçülen Temel Bölümlerin Maksimum Sıcaklıkları 
Bölüm Maksimum Sıcaklık 

°C 
Sargılar (balast, transformatör) 
tw işareti varsa (At işareti olmayan) 60 

(At işaretli) At+251' 
tw işareti yoksa (Tabakalan kağıt ile ayrılmış) 95 

(Tabakalan kağıt ile ayrılmamış) 85 
Deney başlığı (dış kısmında) (iç balastlar için) 85 
Bir dış balastın mafhazası 85 
Dış etkenler için bağlantı uçları 65 
Bölümün Konstrüksiyon Yapısı 
- Ağaç dolgulu fendik kalıplar 110 
- Mineral dolgulu fenotik kalıplar 145 
- Üre bazlı kalıplar 90 
- Meiamin kalıplar 100 
- Kağıt tabakalar reçine ile yapıştınlarak paketlenmiş 110 
- Kauçuk 70 
- Termoplastik malzemeler 2) 

Malzemeler veya imalat metotları, Çizelge 1'de verilenlerden başkası kullanılırsa, 
bunlar, Bu malzemeler için müsaade edilenlerden daha yüksek sıcaklıklarda 
çalıştırılmamalıdır. 

Yedi balastlık numune grubu, etüv içerisine yerleştirilmeli ve beyan besleme gerilimi devrelere 
uygulanmalıdır. 
Bundan sonra fırının iç sıcaklığı, balasttaki en sıcak sargının sıcaklığı Clzelge-8'deki hedef değere yaklaşık 
olarak eşti olacak biçimde etüv termostatı an ayarlanmalıdır. 

ÇİZELGE 8 - Dayanıklılık Deneyinde Teorik Deney Sıcaklığı 

Beyan En Büyük Çalışma 
Sıcaklığı; t» (°C) 

30 Günlük Ömür Deney 
Periyodunda Teorik Deney 

Sıcaklığı (°C) 
90 163 
95 170 
100 177 
105 185 
110 192 
115 199 
120 207 
125 214* 
130 221 

*125°C ve 130°C'lik U değerleri gerektiğinde, bu maddedeki formülde 
verilen 4500 sabiti geçici olarak kullanılabilir. i20°C'den daha büyük 
U değerleri için bu sabitteki bir değişim önceden belirtilmelidir 
(Ek-D). 
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İmalatçı, 30 günden daha başka bir deney periyodu seçerse, deney sıcaklığı uygun tw değerine bağlı olarak 
aşağıdaki formül kullanılarak belirlenmelidir. 

Dört saat sonra, sargının fiili sıcaklığı, 'direnç değerindeki değişik' metodu İle belirlenir ve gerekirse, etüv 
termostattan, mümkün olduğu kadar hedef deney sıcaklığına yaklaşmak için tekrar ayarlanır. 

Bundan sonra, termostatların doğru değeri ı 2*C içerisinde korumasını temin etmek için, etüv içindeki; hava 
sıcaklığı günlük olarak izlenir. 

Sargı sıcaklıkları; 24 saat sonra, tekrar ölçülür ve herhangi bir balast için son deney periyodu, aşağıda 
verilen formülle belirlenir. Şekil-9 bunu grafiksel biçimde vermektedir. 

Deneyden geçirilen balastlardan herhangi birinin en sıcak sargısının fiili hedef sıcaklığı ile bu sıcaklığın teorik 
değeri arasındaki izin verilen fark, son deney periyodu hedef deney periyodunun 2/3 katından az ve iki 
katından fazla olmayacak biçimde olmalıdır. 

NOT - "Direnç değerindeki değişiklik* metodu ile sargı sıcaklığının ölçülmesi için, aşağıdaki formül 
uygulanır. 

tj = — (234,5 + t,) - 234,5 Rı 

Burada; 
ti • Başlangıç sıcaklığı (*C) 
t2 « Son sıcaklık (*C) 
Rt = t, sıcaklığındaki direnç, 
R2 = t2 sıcaklığındaki direnç, 
dir. 

ölçmeden 24 saat sonra, sargı sıcaklığını sabit tutmak için herhangi bir teşebbüste bulunulmamalıdır. 
Sadece ortam hava sıcaklığı, termostatik kontrol ile kararlı durumda tutulmalıdır. 

Her bir balastın deney periyodu, balast besleme kaynağına bağlandığı anda başlar. Her bir deneyin sonunda, 
ilgili balast beslemeden ayrılır, ancak, diğer balastlar üzerindeki deneyler tamamlanıncaya kadar etüvden 
çıkarılmalıdır. 

NOT - Çizelge 8'de verilen teorik deney sıcaklıktan, en büyük beyan çalışma sıcaklığında (tv/de) 10 yıllık 
sürekli çalışma ömrüne karşılık gelir. 

Aşağıdaki formül, bu maddede belirtildiği gibi kullanılmalıdır. 

f i 1 .̂ 
LogL = LogLo+4500>- - — ! 

Burada; 
L = Hedef deney ömrü, gün 
Lû =3652 gün (10 yıl) 
T = Teorik deney sıcaklığı, K 
T„ = En büyük beyan çalışma sıcaklığı, K 
dır. 

4500 katsayısı, amprik olarak belirlenmiştir. Logaritmalar 10 tabanına göredir. 

Deney sonucunun Madde 1.2 5'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

Z.3.3 - Balast Isınmasının Sınırı 
Deneyden önce, aşağıdaki hususlar kontrol edilmeli ve ölçmeler yapılmalıdır. 
a) Balast, normal olarak lambaya yol vermeli ve çalıştırmalıdır 
b) Her bir sargının direnci, ortam sıcaklığında ölçülmelidir. 

2.3.3.1 - Sıcaklık İşareti Bulunmayan Balastlar 
Balastlar, kararlı bir sıcaklığa erişilinceye kadar, beyan besleme geriliminde ve beyan frekansında uygun 
lambalar ile, aşağıdaki esaslara uygun olarak, normal şartlarda deneyden geçirilmelidir. 

Yünlüne ve İdare Bolümü Sayfa 4?. 
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Lambalar, öngörülen deney şartlarında bir referans lambadan geçmesi gereken akımı toleransları içinde 
geçirir ise, bu lambalar uygun olarak kabul edilmelidir. Lambalar, açığa çıkan ısının, balastın sıcaklık artışına 
katkıda bulunmayacağı şekilde yerleştirilmelidir. 
NOT - Akımın, beyan besleme gerilimine karşılık gelen değere ayarlanması kaydı ile deney ve ölçmenin, 

lambasız olarak yapılmasına, İmalatçının isteği ile müsaade edilir. 
2.3.3.1.1 - İç Balastlar 
Balastlar, Şekil-3'de gösterilen deney başlığı veya Şekil-4'de gösterilen deney kutusu içinde deneyden 
geçirilmelidir. İmalatçı, hangi alternatifin kullanılması gerektiğini belirtmelidir. 
Balast, varsa imalatçı talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. 
Ancak, deney başlığı olması ve herhangi bir talimatın bulunmaması durumunda, balast, başlığın mesnet 
yüzeyine tespit deliklerinin en çok dört tanesi karşılıklı gelmek üzere doğrudan dayandırılarak ve merkezi 
olarak tespit edilmelidir. 
Deney sırasında, balast asılı olarak montajın tamamı, bir bütün halinde serbest bir şekilde desteklenmelidir. 
Deney kutusu kullanıldığında, balast, 20 mm kalınlıktaki mat siyah bir ahşap tahta üzerine monte edilmeli ve 
deney kutusuna konulmalıdır. 
Deney kutusunun herbir duvarı ile balast arasında en az 10 mm'lık bir uzaklık olmalıdır. 
2.3.3.1.2 - Dış Balastlar 
Balastlar, bir odanın tavan ve iki duvarını temsil etmek üzere düzenlenen mat siyah boyalı ve en az 15 mm 
kalınlıkta, üç tahtayı ihtiva eden bir deney köşesi içinde ilave bir deney başlığı olmaksızın deneyden 
geçirilmelidir. Balast, deney köşesinin tavanına, duvarlara mümkün olduğu kadar yakın ve tavan, balastın 
diğer yüzeylerinin 250 mm ötesine uzanacak biçimde tespit edilmelidir. 
Deney sonuçlarının Madde 1.2.6.1'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
2.3.3.2 - Sıcaklık İşareti Bulunan Balastlar 
Balastlar, aşağıdaki durum-hariç, sıcaklık işareti bulunmayan balastlarda olduğu gibi ayrı şartlar altında 
deneyden geçirilmelidir. 
Şekil-3'e göre sıcaklık ölçmesinin deney başlığı içinde yapılması gereken ve hem tw, hem de At işaretli 
balastlarda, At işareti, ve 2 mm kalınlıkta ve (m+10) mm'E eşit genişlikte çelik aralayıcıların iki ucuna 
tutturulmuş, bir deney başlığı içine monte edilen balastlar ile beyan besleme geriliminde ve frekansında 
kontrol edilmelidir. 
Bu montaj şartlan, her bir aralayıcının balastın gövdesi altında 10 mm uzanmasına müsaade etmelidir. 
Bu mümkün olmazsa, deney başlığı Şekil-3'de gösterildiği gibi olmalıdır. 
NOT - Balast gövdesi ile montaj yüzeyi arasında belirli aralığın bırakılmasını sağlayan bir aralama düzeni 

bulunan tipteki balastlarda, bu montaj metodunun uygulanmasına gerek yoktur. 
Deney sonucunun Madde 1.2.6.2ye uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 
2.3.4 - Balast Ayar Deneyi 
Gerek referans balast ve gerekse deneyden geçirilen balast, ayrı beyan frekansında olmalı ve her biri kendi 
beyan geriliminde çalıştırılmalıdır. 
2.3.4.1 - İ ş lem 
Deneyler, Şekil-5'de gösterilen devre ile, S2 anahtarı üst konumda iken yapılmalı ve S1 anahtarı, ard arda 
referans balast ve deneyden geçirilen balastla lambayı çalıştırmalıdır. 
Deney sonucunun Madde 1.2.3.2ye uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.5 - Akım Dalga Biçimi 
Lamba akımının tepe değeri, Şekil-5'de gösterildiği gibi, R2 direnci uçlarına bağlanan kalibreli bir katot ışınlı 
osiloskop aracılığı ile belirlenmelidir. 
Bu direnç üzerindeki gerilim düşümü, anma lamba geriliminin %2'sini aşmayacak şekilde yeterince düşük bir 
değerde olmalıdır. 
Besleme gerilimindeki değişimin etkisi kontrol edildiğinde, herhangi bir gerilim altında karartı çalışmayı 
sağlamak için yeterli zaman ayrımalıdır. 
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2.5 - MUAYENE VE DENEY RAPORU 
Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır 
- Muayenenin ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvann adlan ite, muayene ve deneyi yapanın ve/veya 

raporu imzalayan yetkililerin adlan, görev ve meslekleri, 
- Muayene ve deney tarihi, 
- Numunenin tanıtılması, 
- Muayene ve deneyde uygulanan standardlann numaralan, 
- Sonuçların gösterilmesi, 
- Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin sakıncalarını gidermek üzere alınan tedbirler, 
- Uygulanan muayene ve deney metotlarında belirtilmeyen veya mecbun görülmeyen, fakat muayene ve 

deneyde yer almış olan işlemler, 
- Standarda uygun olup olmadığı, 
- Rapor tarih ve numarası, 
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Birinci ve ikinci muayene ve deneylerde belirtilen kusurlu numunelerin toplam sayısı Çizelge-fün ilgi 
satırındaki; 
- (K2) sayısına eşit veya bu sayıdan daha az olduğunda partinin bu standarda uygun olduğuna, 
- (R2) sayısına eşit veya bu sayıdan daha çok olduğunda partinin bu standarda uygun olmadığına 
karar verilmelidir. 

Birinci muayene ve deneyler sonunda kusurlu bulunan numunelerin toplam sayısı (K1) ile (R1) arasında 
bulunursa, geride kalan (n^ adet numune aynı şartlarda muayene ve deneylerden geçirilmelidir. 

2.4 - DEĞERLEND İRME 
Çizelge-4'e göre aynlan (n) adet numuneden önce (n1) adet alınmalı ve bunların hepsi Madde 2.2'deki 
muayenelerden ve Madde 2.3'deki deneylerden geçirilmelidir. Bu muayene ve deneylerin herhangi birinde 
olumsuz sonuç veren kusurlu numunelerin toplam sayısı Çizelge-4'deki (K1) sayısına eşit veya daha az 
olduğunda, partinin bu standarda uygun olduğuna, (R1) sayısına eşit veya daha çok olduğunda partinin bu 
standarda uygun olmadığına karar verilmelidir. 

Deney sonucunun Madde 1.2.3.3.3'e uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.3.8 - Açık Devre Gerilim Deneyi 
Balast beyan frekansında ve beyan besleme geriliminin % 92'sine eşit bir gerilimde çalıştırılır Çıkış açık 
devre İken çıkış gerilimi ölçülür. 

Deney sonucunun Madde 1.2.3.3.2ye uygun olup olmadığına bakılmalıdır. 

2J.7.2 . Anahtarsız Yol Verme Deneyi 
Deney, Şekil-5'de verilen devre şeması uygulanarak yaprimalıdır. 

Deney sonucunun Madde 1.2.3.3.1'e uygun olup olmadığına baMmalıdr. 

2.3.7.1 - Anahtarlı Yol Verme Deneyi 
Deney, Şekil-ffde belirtilen devre ile S ı anahtan üst konumda Sj anahtan alt konumda iken yapılmalıdır. 

2-3.7 - Kısa Devre Alamı ve Yol Verim Deneyleri 

Deney sonuçlarının Madde 1.2.3.4.2ye uygun olup olmadığına bakımalKlır. 

1 mm kalınlığında ve uzunluğu ile genişliği, deneyden geçirilen balastmkinden daha büyük olan bir çelik 
levha, balastın her bir yüzeyinin yakınında ardarda hareket ettirilir. Bu levha balastın tespit için kullanılan 
yüzeyi Ne temas durumuna getirilir, ancak diğer yüzlerden 1 mm uzakta tutulur. Bu istem sırasında, beyan 
geriliminde, balast tarafından çekilen akım, bu şana uygunluğu kontrol etmek için ölçülür. 

2.3.6 - Manyetik Kaçak Deneyi 
Balast bir lamba İle normal çalışma durumunda deneyden geçirilir. 

Deney sonuçlanrMn, Madde 1.2.3.4.1 'e uygun olup olmadığına bakımalıdr. 

Deneyde kullanılan farklı frekanslar İçin, yeterince düşük bir besleme empedansm temin etmek üzere tedbir 
aJrvnalıdır. 
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3-PİYASAYA ARZ 
3.1 - AMBALAJ 
Her balast bütün parçalan yerlerine takılarak kullanılmaya elverişli duruma getirilir. Böyle hazırlanan ayrı 
sınıf balastlar firmanın uygun göreceği sayıda olmak üzere, mukavvadan veya uygun bir malzemeden 
yapılmış birbirleri ile sürtünme durumunu önleyici bölmeleri olan kutulara yerleştirilir. 
Kutuların üzerine veya dış etikete Madde 3.1'deki bilgiler silinip bozulmayacak biçimde yazılmalıdır. Kutulara 
konulan balastların kara ve deniz taşı malan sırasında herhangi bir hasara uğramamaları için kutular, yeteri 
kadar sağlam sandıklara yerleştirilmelidir. 
Sandıkların üzerine, bunların, 
- Boyuttan, AxBxC biçiminde, cm olarak, 
- Kütleleri, kg olarak, 
- İçlerindeki balast sayısı, adet olarak,. 
yazılmalıdır. 
Madde 2.2.1'deki muayene uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

32 - İŞARETLEME 
Her balastta okunaklı ve dayanıklı olarak en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır 
- İmalatçı firmanın ticari ünvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası, 
- Tipi, sınıfı, 
- Bir balast, topraklama bağlantı uçları dışında iki bağlantı ucundan daha fazla bağlantı ucuna sahip ise,' 
bunlar açıkça belirtilmeli ve bunların beyan gerilimi işaretlenmelidir. Bu, bağlantı uçlarının numaralanması 
ve/veya harflenmesi ve/veya renklendirilmesi yoluyla olabilir. 

Topraklama bağlantı ucu (varsa), okunaklı ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. 
- Beyan besleme gerilimi veya gerilimleri (birkaç tane varsa), normal besleme akımı ve beyan frekansı, 
- Lambanın beyan gücü ve gerekirse balastın tasarımlandığı lamba tipi veya tiplerinin işaretlenmesi. Balastla 
birlikte birden fazla lamba kullanılacaksa, lambaların sayısı ve bunların gücü belirtilmelidir. Bu lambalara 
karşı koruma için sembol uygulanabilirse; IEC 947-1'e göre IP 22, gerekirse alternatif sembol 

- Dış balast için sembol (uygulanabilirse), 
Uygun olursa, aşağıdaki ek işaretlemeler ilave edilmelidir. 

- En büyük beyan çalışma sıcaklık işaretli balastlar, t işaretinden sonra 5°Cnin katı olarak bu sıcaklıklarda 
işaretlenebilir 
NOT - Tercih edilen değerler, 90,105,120'dir. 

- Beyan edilen en büyük çalışma sıcaklığı (tw) ile işaretlenen balastlar, At sembolünden sonra sargıların 
beyan sıcaklık artışı ile de 5'Cnin katı olarak işaretlenebilir. 
NOT - Tercih edilen değerler 40, 55,70, 85'dir. 
Madde 2.2.4'deki muayene uygulandığında olumlu sonuç alınmalıdır. 

4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
4.1 - İmalatçı veya satıcı, bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği balastlar için istendiğinde, 
standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede satış 
konusu balastların: 
- Madde 1'deki özelliklere uygun olduğunun, 
- Madde 2'deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun belirtilmesi gerekir. 
4.2 - İthal edilecek balastların işaretleme bölümlerinde bu standardın işaretleme maddesinde belirtilen 
özellikler aranmaz 
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EK-A 
REFERANS BALASTLAR 

A.1 - İŞARETLEME 
Aşağıda belirtilen işaretlemeler okunaklı ve dayanıklı bir biçimde referans balast üzerinde yapılmalıdır. 
a) 'Referans balast" kelimesi kısaltmasız olarak "Referans Balast" 
b) İmalatçının markası, 
c) Seri numarası 
d) Lamba tipi, beyan gücü ve kalibrasyon akımı veya referans balastın ayarlanabilir olması durumunda; 

kalibrasyon akımı, gerilim/akım oranının aralığı ve güç faktörü 

A.2 - KARAKTERİSTİKLER 
A.2.1 - Genel Tasarım 
Bir referans balast, TS 897de belirtilen işletme karakteristiklerini vermek üzere tasarımlanmış ilave dirençli 
ve dirençsiz olan öz endüktif bobindir. Kararlı sıcaklık şartlarına erişinceye kadar referans balast üzerinde 
ölçme yapılmamalıdır. 
Gerilim/akım oranı değiştirilebilen referans balastlar, bu ek ile uygunluğun temin edilmesi şartı ile 
kullanılabilir. 

A.2.2. - Gerilim/Akım Oranı 
Kalibrasyon akımı, referans balasttan geçirildiğinde, bu kalibrasyon akımı, TS 897de belirtildiği şekilde bir 
gerilim/akım oranı değerini vermelidir. Kalibrasyon akımının %50'si ve %115'i arasındaki herhangi bir 
akımda, TS 897de belirtilen empedans değerlerinden ±%31ük bir sapmaya müsaade edilebilir. 
Tipik bir deney devresi Şekil-6'da verilmiştir. Bu devre kullanıldığında, voltmetre direncinin Ek-C Madde 
C.6.1deki şartlara uygun olması durumunda voltmetrenin çeldiği akımda hiçbir düzeltmeye gerek kalmaz. 
(f) frekansı, tam anma değerinde (fn) değil ise, ölçülen gerilim üzerinde bir düzeltme, aşağıdaki formüle 
uygun olarak yapılmalıdır. 
(fn) frekansındaki gerilim=(f) frekansındaki gerilim x fn/f 
Güç faktörünün belirlenmesi için tipik bir devre Şekil-7de verilmiştir. Uygun bir düzeltme cihaz kayıpları için 
yapılmalıdır. 

A2.3 - Manyetik Ekranlama Veya Manyetik Koruma 
Kalınlığı 12,5 mm olan normal yumuşak (mild) çelik levha, balast yüzeyinden 25 mm uzağa 
yerleştirildiğinde, kalibrasyon akımı için, gerilimin akıma oranı %0,2'den daha fazla değişmeyecek biçimde, 
balast, manyetik etkilere karşı (örneğin, uygun bir çelik kutu aracılığı ile) korunmalıdır. 

yukarıda belirtilen çelik levha, mahfazanın karşılık gelen korumasından en az 25 mm daha büyük boyutlarda 
olmalı ve deneyden geçirilirken, her bir yüzeye geometrik simetri şeklinde yerleştirilmelidir. 
ayrıca balast, mekanik hasara karşı korunmuş olmalıdır. 
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EK - B 
REFERANS LAMBALAR 

B.1 KARETERİSTİKLER 
En az 100 saat eskitilmiş bir lamba, referans lamba olarak kabul edilir ve aşağıdaki şartlar altında, 
25±5"'C1ik bir ortam sıcaklığında, uygun bir referans balast ile çalıştırdığında, lamba gücü, gerilimi ve akımı, 
TS 897de belirtilen değerlerden %3'den fazla sapma göstermemelidir. 

B. 2 - REFERANS LAMBALARIN ÇALIŞTIRILMASI VE SEÇİMİ 
Referans lambalar, hava akımı olmayan bir oda içinde, 25±5°C1ik bir ortam sıcaklığında ve bunların 
tasarımlandıkları konumda çalıştırılmalıdır. U biçimli ampullü lambalar, başlık yukarı konumda, yataya 
hafifçe eğimli bir eksen ile monte edilmelidir. Düz biçimli lambalar, yatay olarak monte edilmelidir. 
Referans lambaların seçimi için, Şekil-8'deki devre tavsiye edilir. 
Lambanın gerilimi ve gücü ölçüldüğünde, kullanılmayan, cihazın gerilim devresi açık olmalıdır. 
Lamba güçleri ölçüldüğünde, güç tüketimi (NOT) için hiçbir düzeltme yapılmamalıdır (Ortak bağlantı, akım 
bobininin lamba tarafında yapılır). 
NOT - Watmetrenin gerilim devresinin tüketimi için düzeltme olmaması, çoğu durumlarda watmetrenin 

gerilim devresinin paralel bağlanmasıyla sebep olunan lambanın güç tüketiminin azalması, ayrı 
besleme gerilimi ve yükün yaklaşık olarak dengelenmesi gerçeğinden kaynaklanmaktadır. 

Ölçme doğruluğundan bir şüphe olursa, dengeleme hatası lamba ile paralel bağlı başka değerli yük 
yardımıyla ölçmeyi tekrar ederek değerlendirilebilir. Bu paralel dirençlerin ilave edilmesi ile ve watmetre ile 
ölçülen gücün her defasında okunması ile yapılır. Bundan sonra, herhangi bir paralel yükün yokluğunda 
gerçek gücü belirlemek için, elde edilen sonuçların ekstrapole edilmesi mümkün olur. 

EK-C 
DENEYLER İÇİN GENEL ŞARTLAR 

C. 1 - ÇEVRE SICAKLIĞI 
Bütün ölçmeler, 20oC-30°C arasındaki bir aralıktaki bir ortam sıcaklığında, hava akışı olmayan bir odada 
yapılmalıdır. 
C.2 - BESLEME GERİLİMİ 
C.2.1 - Besleme gerilimi ve Frekans 
Referans balast, deneyden geçirilen balastla ayrı anma frekansta olmalıdır. 
Başkaca belirtilmedikçe her balast, kendi anma frekansında ve beyan besleme geriliminde çalıştırılmalıdır. 
Bir balast, besleme gerilimlerinin bir aralığında veya farklı besleme gerilimlerindeki kullanım için 
işaretlendiğinde, bu balastın kullanımının amaçlandığı en uygun olmayan gerilim, beyan besleme gerilimi 
olarak seçilmelidir. 
C.2.2 - Besleme Geriliminin ve Frekansının Kararlılığı 
Besleme gerilimi ve frekansı, %±0,51ik bir tolerans ile sabit tutulmalıdır. Bununla birlikte, ölçmenin yapılması 
sırasında, gerilim, belirtilen beyan deney gerilimine %±0,21ik toleransa göre ayarlanmalıdır. 
C.2,3 - Besleme Geriliminin Dalga Biçimi 
Harmonik içeriği etken değer olarak, ayrı ayrı harmonik bileşenlerin toplamı olduğunda ve temel bileşen, 
%100 olarak alındığında, besleme geriliminin toplam harmonik içeriği %3'ü açmamalıdır. 
Bu, besleme kaynağının yeterli güce sahip olmasını ve besleme devresinin balast empedansına kıyasla 
yeterince düşük bir empedansa sahip olması gerektiğini gösterir. 
C.3 - MANYETİK ETKİLER 
Hiçbir manyetik cismin referans balastın veya denenen balastın yüzeyine 25 mmlik bir mesafe içinde 
bulunmasına müsaade edilmemelidir. 
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CA - LAMBALARIN MONTE EDİLMESİ 
Referans lambalar için maksimum kararlılık elde etmek için, bu lambalar, Ek-8'de Madde B.2de gösterildiği 
gibi monte edilmelidir 
C.6 • REFERANS LAMBA KARARLIĞI 
Lamba, ölçmeler yapılmadan önce, kararlı çalışma durumuna getirilmelidir. Bir lambanın karakteristikleri, 
her bir deney serisinden hemen önce ve hemen sonra kontrol edilmelidir. 
C.6 - ÖLÇÜ ALETİ KARAKTERİSTİKLERİ 

C.6.1 - Gerilim Devreleri 
Lamba bağlantı uçları arasına bağlanan ölçü gerilim devreleri, anma lamba akımının %3'ünden daha 
fazlasını çekmemelidir. 
C.6.2 - Akım Devreleri 
Lamba ile seri olarak bağlı ölçü aletlerinin empedansı, kendi üzerindeki bütün gerilim düşümü, anma lamba 
geriliminin %2'sini aşmayacak şekilde yeterince düşük olmalıdır 
C.6.3 - Etken Değer Ölçme işlemi 
Etken değerleri ölçen ölçü aletleri, dalga biçimi düzensizliğinden kaynaklanan hatalardan arınmış olmalıdır. 
C. 7 - DENEYLERİN SIRASI 
Deneyler-aşağıda belirtilen sıraya uyularak yapılmalıdır 
a) Mekanik deneyler ve yalıtma aralığı deneyleri, bağlantı uçları deneyleri 
b) Damlayan suya karşı korunma deneyi (uygulanabilirse) 
c) Neme karşı dayanıklılık ve yalıtım deneyi 
d) Açık devre gerilimi deneyi 
e) Manyetik kaçak deneyi 
0 Lamba çalışma akımı, dalga biçimi deneyi 
g) Güç ve akım çıkışı deneyi 
h) Kısa devre akımı deneyi 
k) Sıcaklık artış deneyi 

EK-D 
BALAST DAYANIKLILIK DENEYLERİ 

D. 1 • BALAST DAYANIKLILIK DENEYİ 
Bu ekin amacı, tw sıcaklık kavramına dayanan balast dayanıklılığını ve özellikle tw değerleri 120*C'den daha 
büyük olanlar için deney ömrü ve fiili balast ömrü formülünde gereken sabitleri belirlemektir. 
D.2 - TEORİK ESASLAR 
Balastların yalıtkanlık sistemlerine ilişkin ömür sıcaklık ilişkisi aşağıdaki eşitlikle verilir. 
L - Ke0/T 

Burada; 
L = Yalıtım sistemi ömrü, gün olarak 
T = Yalıtımın mutlak sıcaklığı, K olarak 
D - Yalıtım malzemesi ile ilgili sabit 
e « Doğal logaritmanın tabanı, 2,718 
K - Seçilen birimlere bağlı olan eşitlik sabiti 
Bir yalıtım sistemi, iki ayrı sıcaklıkta deneyden geçirildiğinde, iki ayrı ömür ortaya akacaktır. Bu takdirde, 
aşağıdaki iki eşitlikler yazılabilir. 

Burada; 
L - Teorik deney ömrü, gün olarak 
U =3652 gün (10 yıl) 
T = Teorik deney sıcaklığı, K olarak 
T» »Maksimum beyan çalışma sıcaklığı, K olarak 
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Bundan sonra, 

_orr K.e" 
K.e' rvT_ 

ve her iki tarafın 10 tabanına göre logaritması alınarak, 
O D LogL - Log L 0 = — U>ge — Loge 

dır. 

Log. de bir sabit olduğundan, yeni bir P sabiti vermek üzere D sabiti (malzeme sabiti) içine dahil edilebilir. 
Bundan dolayı, 

LogL -LogL„ = P 

dır. 
J 

Burada; 
P= D loge 
ve bundan dolayı, 

1̂  _1 LogL = LogLe+P 
dır. 
Ampirik olarak belirlenen P sabitinin değeri, 120°CVe kadar ve dahil t, sıcaklıklan için 4500'dir. 
D.3 - TEMEL MALZEME DENEYLERİ 
Emay kaplı sargı tellerinin sıcaklık sınıflandırılması TS 6470'e dayanır. Bu deney için standard tel çapı 0,8 
mm'dir. 
Önceden belirlenen bir tarzda hazırlanan numuneler, teller arasında atlama için geçen zamana karşı, çeşitli 
sıcaklıklarda etüv içinde deneyden geçirilir. Deney gerilimi 1000 Vdur. Mutlak ters sıcaklık, bir logaritmik 
ölçek üzerine zamana karşı çizilir ve eğri, 20000 saate ekstrapole edilir. Karşılık gelen sıcaklık, emay kaplı 
tellerin ısıl sınıfı olarak alınır. 
Çeşitli tel imalatçıları tarafından ortaya konulan veriler birbirine çok yakın olmaz. Ancak, TS 3336'da 
sınıflandırılan yalıtım malzemelerine ait eğrilerin eğimleri (P sabiti), ilgili balast standardındaki tw için 
verilen değerlere oldukça iyi bir şekilde karşılık gelir. Bununla birlikte, burulmuş tel çifti deneylerine göre 
sınıflandırma, 20000 (2,4 yıl) saatlik bir ömre dayanır ve tipik olarak Sınıf E(120°C) yalıtıma ait doğru 20000 
saatten 87000 saate (10 yıl) ekstrapole edildiğinde, sıcaklık 98'C'dir ve A sınıfından daha düşük bir sınıfa 
karşılık gelir. 
ayrıca, burulmuş tel çiftinin dayanıklılık deneyinde, telin sıcaklığı uniformdur. Buna karşın, bir sargı 
bileşeninin deneyden geçirildiği yerde, deneyin dayandırıldığı ortalama sıcaklıktan 10oC daha yüksek bir 
sıcaklıkta olabilen' sıcak bir nokta vardır. 
Bu burulmuş tel deneyleri, kullanılan yalıtıma bağlı olarak farklı sabitleri verir. Teller bir balast içinde 
kullanıldıklarında, bu sabitlerin ayrı olmalan gerekmez 
D.4 - BALAST İÇİNDEKİ MALZEMELER 
Temel malzeme deneyleri, farklı sabitlerin, farklı yalıtım sınıflan için gerektiğini gösterir. Balast içinde ayrı 
malzemeler kullanıldığında, diğer sabitlerin uygulanması beklenir. Balast sabitleri, sadece, sargı tel 
karakteristiklerini değil, içerilen diğer malzemelerin karakteristiklerini, balastın yapısını ve farklı deney 
metodlarını da dikkate alır. 
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Yapılan sınırlı sayıdaki deneylerin sonuçlarında ve daha önceki etütlerden, bir balast, beyan sıcaklığı 155°C 
dan polyester emay kaplı bir tel ile sarıldığında, 120*C T» deneyini geçtiği görülecektir. Benzer şekilde, "T." 
sıcaklığı 155°C olan bir balastın 180*C1i bir polyester-imide teli ile sarılmasına ihtiyaç vardır. 
Buna göre önerilen eğrilerin eğimleri (p sabiti), burulmuş tel çifti deneyi ile tesbit edilen ve sırasıyla 130oC 
ve 155oC olarak işaretlenmiş sıcaklıklardan (tw) iki sınıf daha yüksek yalıtkan özellikteki emay kaplamalara 
karşılık gelen eğim değerindedir. 
Bu eğrilerden elde edilen t,, deney sıcaklıktan, balastların malzeme ve yapılarındaki farklara yeterince 
müsaade edecek kararlılıkta olmalıdır. 
Balastlar, denenmek üzere teslim edilirler. Daha fazla deney gerekir ve daha çok sonuç ortaya çıkarsa, 
eğrilerin ayarlanmasına ihtiyaç duyulabilir. 
D.S • DAYANIKLILIK DENEY PERİYODU 
İmalatçı tarafından başkaca belirtilmedikçe, deney periyodu 30 gündür ve 4500 sabitine bağlıdır. Bu sabit 
daha yüksek bir değere çıkarsa, deney duyarlılığı ve doğruluk azalır ve daha uzun bir deney süresi gerekir. 

eo 
£0. 

Yalıtkan malzeme 

Küresel 

Ölçüler mm'dir. 
Toleranslar 
Açttarda:±5' 
Doğrusal Boyutlarda 25 mm'den az ise : + 0,0 

-0,05 
ŞEKİL 1 - Standard Deney Parmağı 

Serbest bırakma 
konisi « o n ; Koni yayı Serbest bırakma 

çubuğu Serbest .b ı rakma 
mekansması y a y ı 

'Serbest bırakma ç a r e s i 

ŞEKİL 2 - Darbe Dayanım Deneyi Cihazı 
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S S 

1 fol _ ıçüJ J 
(D 

1 * m 

Kuvvetlendirme 
çık ınt ı lar ımı 
isleSe bagtı 
konumu 

min SO Balast 

s' 

Ölçüler mm'dir. 
m = Montaj kulaklarının uzunluğu 
L = L + 100 mm, ancak en az 500 mm 
H = h + 5 mm - 20 mm, fakat en az 50 mm 
H = b + 10 mm - 20 mm, fakat en az 80 mm 
Başlık 1 mm kalınlığında çelik levhadandır. Dışı ve içi beyaz boyalıdır. 
Madde 1.2.6.2 sözkonusu edilen aralık bırakmayı sağlayan bölümler şekilde gösterilmemiştir. 

ŞEKİL 3 - Isıtma Deneyi için Başlık 

m 

f 

d ' 

Hr JL. U** 
^ G ~ 

- T ü m kenarlardaki acıktıklar 

Boyut ıa r (mm) 

a D c d e 

130 130 150 _ _ 

250 250 300 S 25 
300 «50 500 12 35 

20 mm kalınlığında siyah, mat tahta 
üzerine montaj 

Dış kap 1 mm kalınlığında galvanizli levhadandır ve içi dışı beyaza boyalıdır. 
ŞEKİL 4 - Isıtma Deneyi İçin Deney Kutusu 
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1 = Deneydeki BHIIMİ 
2 = Referans Batasî 
3=Dalga Şeklî Analizorû 
4 s Referans Lamba 
5 Kahod Isa* Osioskop 

NOT - Lamba gücünün ölçülmesinde, voltmetrenin tüketimi için düzeltme yapılmalıdır. 
KuRamlınayan cihazlar kısa devre edilmeli veya kapatılmalıdır. 

ŞEKİL S - Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalarda Deney BalasUan İçin Deney Devre Şeması 
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Rcfcranı Balast 

O l 
Bcsıcm* 

ŞEKİL 6 - Referans Balastın Gerilim/Akım Oranının ölçülmesi İçin Tavsiye Edilen Devre Şeması 

B« lernt 

ŞEKİL 7 - Referans Balastın Güç Faktörünün Tespiti İçin Tavsiye Edilen Deney Şeması 

Referat« Botott 

/ / 

•O—Ç>; 

txunb« 

I 
ŞEKİL 8 - Referans Lambaların Seçimi İçin Tavsiye Edilen Devre Şeması 
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T.C. 
Resmi Gazete 

İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 26 Ocak 1996 
CUMA 

Sayı: 22535 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Yargı İlânları 

Gebze Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1987/681 
K.No: 1994/536 
Davacı: K.H. 
Müşteki: Ahmet Tannkuhı, Mustafa oğlu 1943 doğumlu, İstanbul Merter Çırpıcı mevki

inde bulunan Ulusoy Seyahat şirketinde müdür. 
Sanıklar: 1 - Naim Mumcu, Yusuf ve Nazife'den olma 1955 Doğ. Aslen Sakarya İli, 

Merkez İlçesi Kavaklıorman Köyü C: 110/01, S: 55, K: 86 da nüfusa kayıtlı, halen Adapazarı, 
Kavaklıorman Köyünde oturur, evli 4 çocuklu, okur yazar, sabıkasız, işçi, T.C. İslam. 

2 - Ceial Cazım, Fariz Oğl. 1951 Doğ. Cizre İlçesi, Dağkapı Köyü nüfusuna kayıtlı ha
len ayrı yerde oturur. 

3 - Mehmet Cazım, Fariz oğlu, 1949 Doğ. Sakarya İlyaslar Köyünde oturur. 
4 - Mehmet Din, Ali oğlu, Nezahat'ten olma 1962 Doğ. Sakarya Mahallesi, Hande So

kak, No: 24 Adapazarı adresinde oturur. 
5 - Mehmet Kır, Kemal oğlu 1958 Doğ. Ayşe'den olma, Sakarya Merkez İlyaslar Köyün

de oturur, Sakarya Merkez İlyaslar Köyü Nüf. Kay. 
6 - Ömer Aslan, Neşat Oğl. 1957 Doğ. Bostancı An Sok. No: 70 de oturur. 
7 - Yahya Tuzlak, İsmail oğlu, 1933 Doğ. Sakarya, Akıncılar Mah. Nüf. kayıtlı, halen 

Akıncılar Mah. Değirmen Sok. No: 31 de oturur. 
8 - Salih Yükler, Mehmet oğlu 1952 Doğ. Sakarya Merkez Nüf. kayıüı halen Sakarya 

Tığcılar Mah. Ankara Cad. Bahar Sok. No: 54 de oturur. 
9 - Sebahattin Mardin, Salih Oğl. 1952 Doğ. Akyazı Nüf. Kay. halen ayrı yer Cumhuri

yet Mah. Keskin Sokakta ikamet eder. 
Suç: Hizmet nedeni ile emniyeti suisümal, cürümden hasıl olan eşyaları satın alma bu su

ça iştirak. 
Suç Tarihi: Temmuz 1987 
Tevkif Tarihi: 16/11/1987 (Sanık Naim Mumcu hakkında) 
Tevkif Tarihi: 7/4/1988 (Sanık Celal Hak.) 
Tah. Tarihi : 17/12/1987 (Sanık Naim Hak.) 
Tah. Tarihi : 21/ 4/1988 (Sanık Celal Hak.) 
Karar Tarihi: 27/ 4/1994 
Sanık Naim Mumcu dışındaki tüm sanıkların atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandır-

cı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlarına. 
Sanık Naim Mumcu'nun ise eylemine uyan TCY.nın 510, 522/1 ve 40. maddeleri gereğin

ce 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına. 
Sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamadığından; 
7201 S.Y.nın 28,29, 31. maddeleri gereğince hükmün ilanına, ilan edildikten sonra 15 gün 

içerisinde kesinleşeceği hususu ilan olunur. 1095 
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Kadıköy 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1995/22 
K. No: 1995/164 

İLANEN TEBLİĞ KARARI 
Aralık 1994 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan sanık Muhsin ve Cevriye'den olma 1976 

D.lu Erzurum Tekman Aydınlı Köyü nüfusuna kayıtlı Murat Çelik hakkında mahkememizce veri
len 18/4/1995 tarih ve 1995/22-164 sayılı kararla TCK. 491/2. 522. 59/son ve 647 sayılı Kanunun 
4. maddesi uyarınca 500.000 - TL. ağır para cezasına ve 45.000,- TL. yargılama giderinin sanık
tan tahsiline dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün 
olamamıştır. 

Bu sebeple 7201 sayılı Kanunun (tebligat) 28. 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar örneği
nin ilanen tebliğine. 

İlan ücretinin sanıktan tahsiline. 
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar ve

rilerek keyfiyetin ilanen tebliğ olunur. 1137 

Mustafakemalpaşa Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/141 
K. No: 1995/287 
3167 sa. Yasaya muh. suçundan Ahmet ve Emine'den olma. 1947 D.lu, Bursa, Kestel, Ça-

taltepe Köyünde kayıtlı sanık Hüsayin Oruç hakkında mahkememizce yapılan 28/4/1995 tarihli 
yargılama sonunda 3167 sa. ya 16/1-son mad. gereğince Bir sene hapis ve Bir sene süre ile tüm 
bankalarda çek hesabı açmasının yasaklanmasına dair verilen karar sanığa tüm aramalara rağmen 
tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 S.K. 28. 29. md. gereğince ilanen tebliğ ve tebliğ tarihinden 
7 gün sonra sanığa tebliğ edümiş sayılacağı ilan olunur. 1235 

Akhisar Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/9 
K. No: 1994/723 
Kapı kırmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık "Cahit ve Makbüle'den olma 12/8/1966 İs

tanbul D.lu Bekilli İlçesi Yenimahalle C: 003/02 S: 10 H: 79 da nüfusa kayıtlı" Ahmet Can Ertuğ-
rul hakkında 2/12/1994 tarihinde mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda sanığın TCK. 
493/1. 522 maddeleri gereğince neticeten 6 yü hapis cezası ile cezalandırılmasına dair mahkeme
miz kararı bu zamana kadar yapılan araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 
mahkememiz kararı 7201 S.K. 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğ, ayrı Yasanın 31. mad
desi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

1237 

Savur Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1990/16 
Mahkememiz tarafından sanık Hasan oğlu 1961 D.lu Savur Taşlık Köyünden Semdin Fi

dan, ayrı Köyden Adem oğlu 1967 D.lu Kamil Kılıç ve ayrı Köyden Sadık oğlu 1958 D.lu Kasım 
Kılıç hakkında 1918 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından dolayı haklarında açdan kamu davası
nın TCK. 102/4 maddesi gereğince zaman aşımı nedeniyle davanın Ortadan Kaldınlmasına ve sa
nıklarda yakalanan kaçak eşyaların 1918 S.K.nun 22/son ve 25/3 maddesi gereğince Zoralımına 
mahkememizin 24/10/1995 gün ve 1990/16 Esas ve 1995/37 sayılı ilamı ile karar verilmekle, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince adı geçen sanıklara ila
nın yapıldığı tarihten 15 gün soma kesinleşeceği de ilanın tebliğ olunur. 

1268 
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Kadıköy 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1993/257 
K. No: 1995/911 

İLANEN TEBLİĞ KARARI 
3/3/1993 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan sanık Kamil ve Sabahat'dan olma İstanbul 

1973 D.Iu Kastamonu Araç Kızılören Köyü nüfusuna kayıtlı Zafer Kansan hakkında mahkeme
mizce verilen 9/10/1995 tarih ve 1993/257 esas 1995/911 sayılı kararla TCK. 491/2. 522/1. 647 
sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca 600.000,- TL. ağır para cezasına ve 75.000 - TL. mahkeme 
masrafının sanıktan tahsiline dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle 
tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar örne
ğinin ilanen tebliğine. 

İlan ücretinin sanıktan tahsiline. 
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar ve

rilerek keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 1133 

E. No: 1993/248 
K. No: 1995/915 

İLANEN TEBLİĞ KARARI 
3/3/1993 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan sanık Kamil ve Sabahat'dan olma Kastamo

nu 1973 D.lu Kastamonu Araç Kızüören Köyü nüfusuna kayıtlı Zafer Kansan hakkında mahke
memizce verilen 9/10/1995 tarih ve 1993/248 esas 1995/915 sayılı kararla TCK. 491/2.522/1.647 
SK. 4. maddesi uyarınca 600.000 - TL. ağır para cezası ve 90.000 - TL. mahkeme masrafının sa
nıktan tahsiline dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması sebebiyle tebliği müm
kün olamamıştır. 

Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar örne
ğinin ilanen tebliğine. 

İlan ücretinin sanıktan tahsiline. 
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar ve

rilerek keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 1134 

E. No: 1995/409 
K. No: 1995/738 

İLANEN TEBLİĞ KARARI 
31/3/1995 tarihinde işlediği hırsızlığa teşebbüs suçundan sanık Ahmet Burhan ve Nazmi

ye'den olma Alibeyköy 1955 D.lu İstanbul Eyüp Mollaaşkın Mahallesi nüfusuna kayıüı Adnan 
Baycan hakkında mahkememizce verilen 17/7/1995 tarih ve 1995/409-738 sayüı kararla TCK. 
493/1,62. 522/1. 59/son maddeleri uyarınca İki Yı l Altı Ay Hapis Cezasına ve 951.666 - TL. mah
keme masrafının sanıktan tahsiline dair karar sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması se
bebiyle tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar örne
ğinin ilanen tebliğine. 

İlan ücretinin sanıktan tahsiline. 
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına karar ve

rilerek keyfiyet ilahen tebliğ olunur. 1135 

E. No: 1994/965 
K. No: 1995/395 

İLANEN TEBLİĞ KARARI 
7/10/1994 tarihinde işlediği mesken masuniyetini ihlal suçundan sanık Sedat ve Ayşe'den 

olma 1974 D.lu Ordu Mesudiye Beyseki Köyü nüfusuna kayıüı Serkan Özer hakkında mahkeme
mizce verilen 31/5/1995 tarih ve 1994/965 esas 1995/395 sayılı kararla TCK. 191/1. 647 SK. 4. 
TCK. 482/2. 647 SK. 4. maddeleri uyarınca içtimaen 210.000- TL. ağır para cezasına ve 
150.000 - TL. yargüama giderinin sanıktan tahsiline dair karar sanığın bütün aramalara rağmen 
bulunamaması sebebiyle tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu sebeple 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29 ve 31. maddeleri uyarınca karar örne
ğinin ilanen tebliğine. 

İlan ücretinin sanıktan tahsiline. 
Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayümasına karar ver

ilerek keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 1136 
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Buldan Asliye Ceza H a k i m l i ğ i n d e n : 
E. No : 1995/38 
K. No : 1995/133 
Tehdit, Görevli memurlara mukavemet, Hakaret, Milessir Fiil, Mütecaviz Sarhoşluk suç

larından bütün aramalara rağmen bulunamayan sanık Buldan Çaybaşı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 
Al i ve Hediye'den olma Buldan 1953 D. lu Mustafa Çal hakkında mahkememizde yapılan kamu 
davasının açık yargılaması sonunda; 

Sanık hakkında ihkakı Hak suçundan açılan davanın TCK. nun 308/son, TCK. nun 99, 
CMUK. nun 253 maddeleri gereğince düşürülmesine, TCK. nun 258/1-3, TCK. nun 572/1, TCK. 
nun 74,40, maddeleri gereğince 2 ay hapis ve 2 ay hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrı
ca sanığın yatırmış olduğu 2.000.000-TL. nakti kefaletin cezanın infazına başlanması halinde sa
nığa iadesine karar verilmiş olup hükmün sanığın bilinen tüm adreslerine yazılan müzekkerelere 
rağmen tebliğ edilemediğinden adı geçen sanığa ilanen tebliğine, hüküm özetinin bir suretinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına, ilanen yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ 
edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 1130 

Tavşanlı Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1990/245 
K. No : 1995/330 
Dolandırıcılık suçundan sanık hakkında Mahkememizin 9/11/1995 tarihli 1990/245 Esas 

1995/330 sayılı kararı ile hakkındaki kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verilen Ahmet 
ve Safiye'den olma 1958 D. lu Kütahya Maltepe Mahallesine kayıtlı, Kütahya Sosyal konutlar 23 
Blok Daire 18'de oturur. Ahmet Naim Çaycı hakkındaki gıyabi hükmün sanığın adresinin araştı
rılmasına rağmen tesbit edilemediğinden, gıyabi hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

7201 sayılı kanunun 28,29 ve 31 maddeleri gereğince adı geçen gıyabi hükmün Resmi Ga
zete'de ilanına; ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayıla
cağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararın temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayıla
cağı ilanen tebliğ olunur. 1129 

Diyadin Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No : 1995/11 
K. No : 1995/24 
Görevi Kötüye Kullanmak suçundan sanık, Ordu İli Merkez Başköy Mahallesi nüfusuna 

kayıtlı, Mehmet ve Emin'den olma, 1946 D. lu İsmet Altınel'in TCK. nun 240, Maddesi gereğin
ce 1 yıl hapis ve 220.000,-TL. Ağır para cezası ile tecziyesine karar verildiği, sanığın tüm arama
lara rağmen bulunamadığı kararın kendisine tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla; 

Gereği Düşünüldü : yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve Müte
akip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilmesine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra 
kararın kesinleşmiş sayılmasına ve ilan masrafının kendisinden alınacağı ilan olunur. 

1141 

E. No : 1995/12 
K. No : 1995/21 
Görevi Kötüye Kullanmak suçundan sanık, Ordu İli Merkez Başköy Mahallesi nüfusuna 

kayıtlı, Mehmet ve Emine'den olma, 1946 D. lu, İsmet Altunel'in, T.C.K. nun 240. maddesi 
gereğince 1 Yıl Hapis 260.000,-TL. Ağır para cezası ile tecziyesine karar verildiği, sanığın tüm 
aramalara rağmen bulunamadığı kararın kendisine tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla; 

Gereği Düşünüldü : yukarıda hüküm fıkrasının 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve Müte
akip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilmesine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra 
kararın kesinleşmiş sayılmasına ve ilan masrafının kendisinden alınacağı ilan olunur. 

1142 
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Kadıköy 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/1 
Sanık: Tevrat Yıldız: Talip ve Fatma'dan olma 8/8/1968 Perşembe Doğ. Perşembe İlçesi 

Buladı Köyü C: 012/03, S: 50, K: 67 de nüfusa kayıtlı. Üsküdar Emniyet Mah. Gülgen Sokak No: 
9 da oturur. Pazarcı, okur yazar, sabıkalı okur yazar. 

Suç: Hırsızlık 
Suç Tarihi: 29/8/1993 
Uygulanan Kanun Maddesi: TCK. 491/2-522 
Verilen Ceza Miktarı: İki yıl altı ay hapis cezası 
Karar Tarihi: 2/1/1996 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan yargüaması sonunda belirtilen maddeler gere

ğince cezalandırılmasına üişkin 14/6/1995 tarih ve 1994/1-1995/393 esas ve karar sayılı ilamımız 
bütün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. 

Kararın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde teb
liğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 1123 

E. No: 1993/962 
Sanık: Tevrat Yıldız: Talip ve Fatma'dan olma 8/8/1968 Perşembe Doğ. Perşembe İlçesi 

Bulatlı Köyü C: 012/03, S: 50, K: 67 de nüfusa kayıtlı. Üsküdar Emniyet Mah. Gülgen Sokak No: 
9 da oturur. Pazarcı, okur yazar, sabıkalı. 

Suç: Hırsızlık 
Suç Tarihi: 21/10/1993 
Uygulanan Kanun Maddesi: TCK. 491/2-522 
Verilen Ceza Miktarı: 1 yd dört ay hapis cezası 
Karar Tarihi: 2/1/1996 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapdan yargılaması sonunda belirtilen maddeler gere

ğince cezalandırılmasına üişkin 14/6/1995 tarih ve 1993/962 esas 1995/392 sayılı kararımız bütün 
aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gere
ğince Resmi Gazete'de nanen tebliğine. 

Karaim yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde teb
liğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 1124 

E. No: 1994/425 
Sanık: Savaş Kondu: Mehmet ve Şaziye'den olma. 17/10/1975 Yıldızeli Doğ. Çatalca İl

çesi Elbaşarı Köyü C: 020/04, S: 41, K: 180 de nüfusa kayıtlı. Edirnekapı Erkek Öğrenci Yurdun
da kalır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde öğrenci. Bekar, okur, yazar, sabıkasız. 

Suç: Görevli memura cebir ve şiddetle mukavemet 
Suç Tarihi: 21/3/1994 
Uygulanan Kanun Maddesi: TCK. 260-647 S.K. 4 
Verilen Ceza Miktarı: 35.000,- TL. ağır para cezası. 
Karar Tarihi: 14/7/1994 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan yargılaması sonunda belirtilen maddeler gere

ğince cezalandırılmasına üişkin 14/7/1994 tarihli 1994/425-462 esas ve karar sayılı kararımız bü
tün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayüı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri ge
reğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine. 

Kararın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde teb
liğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 1125 
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Kadıköy 5. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/894 
Sanık: Ozan Cömertler: Yaşar ve Suzan'dan olma 1/2/1976 Mersin Doğ. İçel Merkez K i 

remithane Mah. C: 016/02, K: 61, S: 7 de nüfusa kayıtlı. Kadıköy Rasimpaşa Man. Rıhtım İskele 
Sok. No: 73/3 de mukim. Bekar, okur yazar, sabıkalı. 

Suç: Hırsızlık ve hırsızlık malı satınak ve bilerek satın almak 
Suç Tarihi: Ağustos 1994 
Uygulanan Kanun Maddesi: TCK. 491/2-son-522 
Verilen Ceza Miktarı: 8 ay hapis cezası. 
Karar Tarihi: 31/5/1995 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan yargılaması sonunda belirtilen maddeler gere

ğince cezalandırılmasına ilişkin 31/5/1995 tarihli ve 1994/894 esas 1995/324 sayılı kararımız bü
tün aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri ge
reğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, 

Kararın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde harhangi bir itiraz olmadığı takdirde teb
liğ edilmiş sayılacağına karar verildi. 1126 

Ankara 11. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/1114 
K. No: 1995/543 
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Muammer oğlu Afet'ten olma Kocaeli İli İz

mit İlçesi Akçakoca Mahallesi nüfusuna kayıtlı Eşref Akın hakkında Mahkememizde yapılan du
ruşma sonunda 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince takdiren 1 yıl süre ile hapis ve 1 yıl 
süre ile bankalarda çek hesabı açmaktan ve çek keşide etmekten yasaklanmasına karar verilmiş sa
nığın adresi bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince hükmün Resmi Gazete'de yayınlandığı tarih
ten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı üan olunur. 1099 

Ankara 17. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/1307 
K. No: 1995/483 
3167 sayılı Kanuna Muh. suçundan Mahkememizin 14/9/1995 tarihli ilamı ile 3167 S.K. 

16/1, 647 S. 4 maddeleri gereğince 1 yıl H. yerine 1.825.000- TL. ağır para cezası ile hükümlü 
Musa oğlu 1956 doğumlu Yıldırım Beyazıt Günay hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağ
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. madde
si gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itiba
ren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olu
nur. 1111 

E. No: 1991/519 
K. No: 1995/530 
Geceleyin binada Hır. bu suç İş. Hır. malı Bl . A l . suçundan Mahkememizin 22/9/1995 ta

rihli ilamı ile TCK.nun 491/1-son, 522, 647 S.K. maddeleri gereğince 9 ay 10 gün H. Ye. 
1.630.000 - TL. ağır para cezası ile hükümlü Şükrü oğlu 1945 doğumlu Fehmi Eryılmaz hakkın
daki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan üc
retinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 1112 

Mudanya Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/150 
K. No: 1995/155 
Hırsızlık suçundan Mehmet oğlu 1969 D.lu sanık Mustafa Özen hakkında Mahkememizin 

1994/150 E., 17/7/1995 tarih 1995/155 K. sayılı ikmı ile; 
TCK. 493/1, 523, 36 Md. gereğince 1 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı, 
Sanığın, bahsi geçen ilam gıyabında hüküm verilmiş olup adresinin tesbit edilemediği 

meskeni meçhul kaldığından yasanın 28, 29,30 ve 31. Md. uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ila
nen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılmasına bir suretinin 
mahkememize gönderilmesine ilanen tebliğ olunur. 1122 
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Varı 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden; 
E. No: 1993/840 
K. No: 1995/81 
Sanık: Şakir Akdoğmuş, Aziz oğlu, Emine'den olma, 1953 D.lu, Diyarbakır İli Lice İlçe

si Kutlu Köyü nüfusuna kayıtlı, Lice İlçesi Kutlu Köyünde oturur 
Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık hakkında Mahkememizce 

verilen 21/2/1995 tarih ve 1993/840 Esas, 1995/81 karar sayılı kararı ile TCK.nun 503/İlk, 522, 
40. maddeleri gereğince sonuçta Dört ay süre ile hapis ve 53.333 - TL. ağır para cezası ile teczi
yesine karar verildiği verilen kararın bugüne kadar sanık bulunup tebliğ edilemediğinden 7201 sa
yılı Yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş, ilan tarihinden iti-
•baren 15 gün sonra kesinleşeceği ve masraf m sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 

1001 

Edirne 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1995/57 
K. No: 1995/324 
Hırsızlık suçundan sanık, Al i Osman oğlu Şerife'den doğma 1968 Doğ.lu Tokat Artova İl

çesi Sağlıca Köyü nüfusuna kayıtlı, Edirne Gazimihal Mahallesi Hacışakir Sokak 10 da oturur ol
duğu bilinen ancak bu yerlerden yapılan araştırmalarda olumsuz netice alınmakla, Apti Gülter hak
kında TCK.nun 492/1, 522, 523/1, maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş, gıyabın
da verilen hükmün kendisine tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 
ve 30 maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün son
ra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilan masrafının bilahare sanıktan tahsiline, kararın Adliye ilan 
tahtasına asılması için Edirne C. Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi. 

998 

Kartal 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/839 
K. No: 1994/841 
Alet kullanarak kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan sanık Halit oğlu Aysel'den olma, 

13/1/1974 D.lu Kırıkkale Merkez Karşıyaka Mah. C: 011, K. 69'da nüfusa kayıtlı, Kırıkkale Mer
kez Karşıyaka Mah. 27. Sokak No: 57'de ikamet eden Aydın Tuncay hakkında mahkememizden 
verilen TCK.nun 493/2, 522, 523/1, 647 sa. ka 4, maddesi gereğince altıyuzbin lira ağır para ce
zası ile cezalandırıldığı ve bu cezasının 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince Tecil edildiği 
13/12/1994 Tarih 1994/839 Esas 1994/841 Karar sayılı hüküm sanığa aramalara rağmen bulunup 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de 
ilanen tebliğine, ilan tarihinden onbeşgün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

1269 

Konya 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden: 
E. No: 1994/1008 
K. No: 1995/816 
3167 sayılı Çek Yasasına aykırı davranmak suçundan sanık Karatay İlçesi Darıcı Mah. nü

fusuna kayıtlı Mustafa Oğ. Zekiye'den olma, 1942 D.lu Mehmet İrfan Mescioğlu'nun eylemine 
uyan 3167 sayılı Çek Yasasının 16/1 maddesi gereğince Bir Yı l Hapis ve bir yıl süre ile bankalar
da Çek keşide etmesinin yasaklanmasına ilişkin gıyabi hüküm sanığın adreslerini terk etmesi ne
deniyle tebliği mümkün olmadığı gibi adreside meçhul kalmakla, gıyabi hükmün ilan yoluyla ve 
Resmi Gazete'de ilan edilmesine karar verildiği.ilân masraflarının sanığa yükletilmesine, ilan ta
rihinden 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına karar verildiği ilan olunur. 

1275 
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Çorlu Asliye Ceza Hâkimliğinden : 
E. No : 1992/492 
K. No : 1995/241 
Hırsızlığa teşebbüs ve görevli memura milessir fiil suçundan Aslen Şanlı Urfa İli Siverek 

İlçesi Hayriye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Melek Hoca Caddesi No: 3 Karagümrük/İstanbul 
adresinde ikamet Sanık Ramazan ve Adalet oğlu 1970 D.lu, Mehmet Kaytak'ın mahkememizce 
yapılan yargılaması sonunda, mahkememizin 16/5/1995 gün ve 492/241 karar sayılı kararı ile 
TCK. 492/7, 61. 522/1, 456/4, 457/4, 457/1. 271/1. 647 SK. 4/1. TCK. 72 40. maddeleri gereğin
ce neticeten 2.660.000 - TL. ağır para cezasıyle cezalandırılmasına, emanetin 1992/109 esas sıra
sında kayıtlı, bulunan bıçağı ise Tanık Muammer Çavuş'a iadesine karar verilmiş olup, mahkeme
mizce verilen bu karar sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliği mümkün ol
madığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de 
ilanına, bir örneğinin mahkeme divanhanesinin asılmasına, ilan masraflarının sanıktan tahsiline, 
kararın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği üanen teb
liğ olunur. 929 

E. No : 1994/331 
K. No : 1995/453 
3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Aslen Kırıkkale İli Keskin İlçesi Üçevler Köyü 

nüfusuna kayıtlı olup halen Kırıkkale Kaletepe Mah. 50. Yıl Blokları Özlem Sitesi K: 2 No: 3 sa
yılı yerde ikamet eden Hamiş ve Şahzade oğlu 27/5/1956 D.lu. Sanık Orhan Pekdoğan'ın mahke
memizce yapılan yargılaması sonunda, mahkememizin 12/9/1995 gün ve 331/453 karar sayılı kararı ile 3167 SK. 16/1. maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl bankalarda çek hesabı açması ve ke
şide etmesinin yasaklanması cezasına çarptırılmış olup, mahkememizce verilen bu kararın sanığın 
tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebli
gat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilamna, bir ör
neğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, mahkeme masraflarının bilahare satıktan tahsiline, 
yayın tarihinedn itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen teb
liğ olunur. 930 

E. No : 1990/380 
K.No : 1995/378 
Şahsi Çeviklik sayesinde binaya girmek, anahtar uydurmak ve muhakeme olan kapıyı kır

mak suretiyle binaya girip hırsızlık yapmak ve hırsızlık malı satın almak suçundan sanıklar Ersal 
Ayaz, Cevdet Çubukçu, Salih Demirkıran Kazım Alacalar, ve Evat Aktaş'ın mahkememizce yapı
lan yargılamalan sonunda, mahkememizin 13/7/1995 gün ve 380/378 karar sayılı kararı ile sanık
lar Salih Demirkıran, Kazım Alacalar ve Cevat Aktaş'ın beraatlerine, diğer sanıklar Ersal Ayaz ve 
Cevdet Çubukçu'nun ise TCK. 493/1. 522/1. 523/1. 2253 SK. 12/2. 647 SK. 4/1. TCK. 491/4. 
522/1. 2253 SK. 12/2. 647 SK. 4/1. TCK. 491/ilk. 522/1. 523/1. 65/3. 225. SK. 12/2. 647 SK. 4/1, 
TCK. 491/ilk, 65/3, 522/1. 2253 SK. 12/2. 647 SK. 4/1. TCK. 72. maddeleri gereğince neticete-
den sanık Ersal Ayaz'ın 3.100.000,- TL. sanık Cevdet Çubukçu'nun ise 2.820.000- TL. Ağır pa
ra cezasıyla cezalandırmalarına karar verilmiş olup, mahkememizce verilen bu karar sanıklardan 
aslen Ordu İli Aybastı İlçesi Hisarcık Köyü Nüf. Ky. olup halen ayrı köyde ikamet eden Mahmut 
ve Fitnet oğlu 10/7/1978 doğumlu Cevdet Çubukçu ile beraat eden sanık Çorlu Hıdırağa Mah. 
Nüf. Ky. olup halen ayrı mah. Ahmetbey Bayın No: 53 sayılı yerde ikamet eden Tahir ve Gülbe-
yaz oğlu 1938 D.lu Salih Demirkıran'a tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanu
nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanına, bir örneğinin 
mahkeme divanhanesine asılmasına, masrafların sanıktan tahsiline, yayın tarihinden itibaren 15 
gün sonra kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 931 
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İzmir 9. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No: 1993/553 
K. No: 1995/199 
Sanık : Al i Fikiralıcı-Yusuf oğlu, Sıdıka'dan olma, 1954 D.lu Seyhan ilçesi Akkapı mah. 

nüfusuna kayıtlı. 
Suç : Karşılıksız çek vermek, 
Kanun Maddesi: 3167 S.K. 16/1 
Karar Tarihi: 7/3/1995 
Verilen Ceza : Bir sene hapis 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve ilan ta

rihinden itibaren 15 gün soma tebligat yapılmış sayılacağı tebliğ olunur. 762 

E. No : 1992/925 
K. No : 1994/1481 
Sanık : İbrahim Koçu-İbiş oğlu, Penbe'den olma, 1963 D.lu, Kırşehir, merkez, Kalankal-

dı köyü nüfusuna kayıtlı. 
Suç : Hırsızlık, 
Kanun Maddesi : TCK 493/1, 81/2-3, 491/4, 523/1, 81/2-3, 493/1, 81/2-3- 493/1, 523/1, 

81/2-3 ve 71 
Karar Tarihi: 30/12/1994 
Verilen Ceza : Yedi Sene Ondört Ay Yirmi Gün Hapis. 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve ilan ta

rihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 763 

E. No : 1994/452 
K. No 1994/1166 
Sanık : Lütfi Sefa-Ethem oğlu, Fatma'dan olma, 1959 D.lu.Germencik, İstasyon mah. nü

fusuna kayıtlı. 
Suç : 3167 S.K. Muhalefet 
Kanun Maddesi: 3167 S.K. 16/1. 
Karar Tarihi: 11/11/1994 
Verilen Ceza : Bir Sene Hapis 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve ilan ta

rihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 764 

E. No : 1993/575 
K. No : 1995/733 
Sanık : Rıza Ertan-Mustafa oğlu, Hatice'den olma, 1942 Kula D.lu, Karşıyaka ilçesi, 

Alaybey mah. nüfusuna kayıtlı. 
Suç :3167 S.K.M. 
Kanun Maddesi: 3167 S.K. 16/1. maddesi. 
Karar Tarihi: 18/7/1995 
Verilen Ceza : Bir sene hapis 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve ilan ta

rihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 765 

İzmir 7. Asliye Ceza Hakimliğinden : 
E. No: 1994/643 
K. No : 1995/403 
Dolandırıcılık suçundan sanık Abdulkadir Konak hakkında verilen gıyabi karar tüm ara

malara rağmen sanık bulunup kendisine tebliğ edilememiş olmakla: 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Cevat ve Cemile'den olma 1962 D.lu Gaziantep Şahinbey İl

çesi Ehlicefa Mah.de nüfusa kayıtlı sanık Abdulkadir Konak hakkında TCK.nun 503/1,522. mad
deleri gereğince 1 Sene 4 Ay 10 Gün süre ile hapis ve 32.346.935, - TL. Ağır Para Cezası ile Ce
zalandırılmasına karar verildiği ancak gıyapta verilen bu kararın tüm aramalara rağmen sanığa teb
liği yapılamamış olmakla 7201 sayılı kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gaze
te ile tebliğine, 

Tebliğinden 15. gün sonra tebligatın yapümış sayılacağı tebliğ olunur. 
774 

http://Mah.de
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Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 
ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Bursa İl i Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Parti Muh.Bed. % 3 Tem. 

Adedi Deposu Cins ve Nev'i Adet M \ D M \ (TL.) (TL.) 

1 Nalınlar 2.S.N.B.Çk. Tomruk 14 6.667 9.200.000 1.900.000 
1 Harmancık 2.S.N.B.Çz. Tomruk 19 6.577 8.500.000 1.700.000 
4 Nalınlar 3.S.N.B.Çk. Tomruk 404 86.286 6.500.000 17.000.000 

10 Harmancık 3.S.N.B.Çk. Tomruk 1682 279.474 6.500.000 54.900.000 
1 Nalınlar 3.S.N.B.Çz. Tomruk 63 10.661 5.500.000 1.800.000 
3 Harmancık 3.S.N.B.Çz. Tomruk 448 94.068 5.500.000 15.600.000 
3 B.Orhan 3.S.K.B.Çz. Tomruk 405 110.056 5.500.000 18.300.000 
2 Nalınlar 3.S.K.B.Çk. Tomruk 179 20.175 4.600.000 2.800.000 
3 Harmancık 3.S.K.B.Çk. Tomruk 467 53.562 4.600.000 7.500.000 
1 Nalınlar 3.S.K.B.Çz. Tomruk 43 3.814 4.000.000 500.000 
2 Harmancık 3.S.K.B.Çz. Tomruk 217 34.879 4.000.000 4.300.000 

14 B.Orhan 3.S.K.B.Çz. Tomruk 2384 370.605 4.000.000 45.300.000 
3 Nalınlar Çk. Sanayi Odunu 2452 73.837 2.700.000 6.100.000 
4 Harmancık Çk.Sanayi Odunu 2029 50.487 2.700.000 4.300.000 
2 Nalınlar Çz.Sanayi Odunu 653 22.044 2.700.000 1.900.000 
2 B.Orhan Çz.Sanayi Odunu 762 46.574 2.700.000 3.900.000 
1 Harmancık Çz.Sanayi Odunu 32 1.921 2.700.000 200.000 
1 Nalınlar 2.S.N.B.Çk.Mad. Direk 433 13.357 3.400.000 1.500.000 
2 Harmancık 2.S.N.B.Çk.Mad. Direk 2509 63.919 3.400.000 6.600.000 
2 Karıncalı Çam Kozalağı 3000 Kg. 2.000 200.000 
2 Yetiş Çam Kozalağı 3000 Kg. 2.000 200.000 
2 B.Orhan Çam Kozalağı 2000 Kg. 2.000 200.000 

66 15195 1348.963 196.700.000 

1 - İşletmemiz depolarında mevcut 66 parti orman emvali 6/2/1996 tarihine rastlayan Sa
lı günü saat 14.00'de işletmemiz satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırmalı 
olarak satışı yapılacaktır. 

2 - Çam yapacak emvallerin mal tutar bedelinin % 50'si ile vergi ve resimleri peşin, 
% 50'si üç ay vadeli süresiz limit dahili banka teminat mektubu karşılığında ihaleye çıkanlmıştır. 
Mektup vade faizi aylık % 5 gecikme faizi ise aylık % 10 olarak uygulanmaktadır. 

3 - Bu satışa ait ilân bilgi cetveli ve şartname Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Orman Böl
ge Müdürlüğü ile civar İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

4 - Alıcüann belirli gün ve saatte ihaleye katüabilme belgeleri ile birlikte işletmemizde 
hazır bulunmaları ihale saatinden bir saat öncesine kadar teminatlarını işletmemiz veznesine yatır
maları ilân olunur. 1331/1-1 
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VASITA KİRALANACAKTIR 
Trabzon Türk T E L E K O M Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüz dahilindeki iş yerleri için toptan veya tek, tek çalıştırılmak üzere, 

(İl-İlçe ve Köylerde) 
- T A K S İ (STATİON) =13 Adet 
- ARAZİLİ ARAÇ (BİNEK TİPİ) = 15 Adet 
- KAMYON (4 TONLUK) = 23 Adet 
-P İCK-UP (200-250) =30 Adet 
- PİCK-UP (ÇİFT OTURMA SIRALI) = 27 Adet 
- PİCK-UP (TEK OTURMA SIRALI) = 17 Adet 
- MİNİBÜS (12 KİŞİLİK) = 28 Adet 
- MİDİBÜS = 2 Adet 
MODEL SIRASINA GÖRE TOPLAM : 155 Adet vasıta 

kiralanacak. 
2 - Bu işe ait geçici teminat beher vasıta için 10.000.000 - TL.'dir. 
3 - Buna ait şartname Başmüdürlüğümüzden temin edilebilir. 
4 - Posta da vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 - Tamamlayıcı bilgi 2300504-2230267 Nolu Telefonlardan alınabilir. 
6 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 5/2/1996 Pazartesi günü 12.30'a kadar Ünitemiz 

Malzeme Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. 
İhale ayrı gün saat 14.00'de yapılacaktır. 
7 - Vasıta miktarlarında cinslerine göre % 40 oranında artma veya eksiltme yapılabilecek

tir. 
8 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta, ihale tarihini herhangi bir sebeple daha sonraki bir tarihe almakta serbesttir. 
1570/2-2 • 

200.000 RULO VİNİL BANT SATIN ALINACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Şirketimiz ihtiyacı olan 200.000 Rulo Vihil Bant kapalı yazılı teklif almak suretiyle 

satın alınacaktır. 
2 - Bu alıma ait şartname Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi 

Başkanlığı, III. Satınalma Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da Türk Telekom İstanbul Yakası 
Malzeme Müdürlüğünden KDV hariç 1.000.000.- TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 15/2/1996 günü saat 10.00'a kadar Şirketimiz Malzeme Dairesi 
Başkanlığı III. Satınalma Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 1613/2-1 • 

TELEFON REHBERİ BASTIRILACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Burdur Türk Telekom'dan: 
1 - 55.000 adet Burdur Telefon Rehberi kapalı teklif alınmak suretiyle bastırılacaktır. 
2 - Firmaların verecekleri teklifler son teklif olarak kabul edilecek ve verilen tekliflerde 

pazarlık yapılmayacaktır. 
3 - Geniş açıklama idari ve teknik şartnamesinde mevcut olup, şartnameler Türk Tele

kom Burdur Muhasebe Müdürlüğünden KDV dahil 1.000.000.- TL. mukabilinde temin edilecek
tir. 

4 - İhale 16/2/1996 Cuma günü saat 15.00'de Burdur Başmüdürlük binasında yapılacak 
olup, teklif mektupları ayrı gün saat 14.00'e kadar Türk Telekom Burdur Muhasebe Müdürlüğü
ne makbuz karşılığında teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları ile pos
tadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - İhale hakkında ek bilgi 0-248-2335006 veya 2335010 numaralı telefonlardan alınabi
lir. 

6 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya di
lediğine yapmakta serbesttir. 1726/2-1 • 

150 ADET GRANÜLE MAGNEZYUM ÜFLEME LANSI SATIN ALINACAKTIR. 
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 - İSDEMİR A.Ş. Genel Müdürlüğü İskenderun Tedarik İkmal Müdürlüğünden 
2 - ANKARA'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş'daki Türkiye Demir ve Çelik İşlet

meleri Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını en geç 

15/2/1996 günü saat 14.00'a kadar İsdemir A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Müdürlüğü Haberleş
me ve Arşiv Biriminde bulundurmaları ilan olunur. 1821/2-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Orman Ürünleri Sanayi A.S. ORÜS Yenice/Karabük isletmesi Müdürlüğünden : 
Aşağıda müfredatı yazılı muhtelif cins ve kalitede ürünlerin satışı, satış şartnamesi gere

ğince 8/2/1996 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda ve ko
misyon huzurunda partiler halinde karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık artırma
lı olarak yapılacaktır. 

Sıra Cinsi Nev'i Parti Toplam Muh.Bed. 
No Boy ve Sınıfı Adedi Adet Birimi Miktan (TL.) 

1. Kayın II.Sn.Nb.Y.Alınmış Kereste 1 M 3 10.576 29.000.000 
2. Kayın I.Sn.Nb.Y.AIınmamış Kereste 2 M 5 34.000 25.000.000 
3. Kayın II.Sn.Nb.Y.Alınmamış Kereste 3 M 3 48.500 20.000.000 
4. Kaym III.Sn.Nb.Y.Alınmamış Kereste 28 M 3 588.000 15.000.000 
5. Kayın IV.Sn.Nb.Y.Alınmamış Kereste 5 M 3 102.000 9.750.000 

KERESTE PARTİ TOPLAMI 39 M 3 783.076 
6. Kaym I.Sn.Parke 3 M 3 1973.46 750.000 
7. Kayın Il.Sn.Parke 2 M 5 777.66 625.000 

PARKE PARTİ TOPLAMI 5 M 3 2751.12 
8. Kayın l.Sn.Kontrplak 220X130X12-15 2 206 M 3 7.585 36.000.000 
9. Kayın l.Sn.Kontrplak 220X170X12-15-20 3 243 M 3 13.524 39.000.000 

10. Kaym II.Sn.Kontrplak 220X130X8 1 200 M 3 4.576 34.000.000 
11. Kayın II.Sn.Kontrplak 220X130X10-12-15 

18-20 7 900 M 3 35.464 33.000.000 
12. Kayın II.Sn.Kontrplak 220X170X10-15-16 

18-20 6 480 M 3 28.723 36.000.000 
13. Kaym III.Sn.Kontrplak 190X140X5 2 965 M 3 12.835 31.000.000 
14. Kaym III.Sn.Kontrplak 190X150X5 2 755 M 3 10.759 31.000.000 
15. Kayın III.Sn.Kontrplak 190X160X5 1 75 M 3 1.140 31.000.000 
16. Kayın III.Sn.Kontrplak 220X130X8 1 200 M ' 4.576 31.000.000 
17. Kaym III.Sn.Kontrplak 220X130X10-12-15 

18-20 5 619 M 3 24.828 30.000.000 
18. Kayın III.Sn.Kontrplak 220X170X10-12-15 

18-20 6 554 M 3 30.518 33.000.000 
19. Oküme II.Sn.Kontrplak 220X130X12 2 288 M 3 9.884 33.000.000 

KONTRPLAK PARTİ TOPLAMI 40 5485 184.412 

AÇIK ARTIRMA VE SATIŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR 
1 - Satışa çıkarılan ürünlerimiz Peşin satış yaptınlırsa açık artırmalı ihaleden almış olduk

ları fiyatlardan Kayın ve Meşe kerestelerden (Kayın III ve IV.Sn. Keresteler, Parkeler ve Kontrp
laklar hariç) % 25 indirim yapılacaktır. Kayın III. ve IV.Sn. Kerestelerden % 10 indirim yapılacak
tır. Kayın Parkelerde % 20 indirimli ve Kontrplaklar indirimsiz olarak satılacaktır. 

. Vadeli satışlarda isteğe bağlı olarak vergileri peşin mal bedelinin % 30'u 3 ay içinde öde
meli, % 70'i dokuz aya kadar vadeli meşe keresteler, parkeler ve Kontrplaklar 6 aya kadar vadeli 
Kayın ve Meşe Kerestelerde ilk 3 ay faizsiz, İkinci 3 ay aylık % 6 üçüncü 3 ay aylık % 7 faizli, 
Kayın III.Sn.ve IV.Sn.Keresteler ve Kontrplakların Mal bedelinin % 30 ve vade faizi 3 ay içinde 
ödemeli % 70'i ve vade faizi dönem sonu ödemeli ve Kayın keresteler 9 aya kadar Kontrplaklar 6 
aya kadar vadeli birinci aydan itibaren faizlidir. 

2 - Dokuz aydan fazla vade teklifleri kabul edilmeyeceği gibi alıcıların talep ettikleri va
de esas alınarak yapılan satışlarda Mal bedelinin vade hitamından önce ödenmesi halinde geri ka
lan günlere ait faiz tutan aylık % 6 olarak geri iade edilir. Ek vade talepleri ve gecikme faizi ay
lık % 12 olarak uygulanacaktır. 

3 - Teminat mektuplan mal bedeli + Faiz tutan = Toplam mektup miktarı olmak üzere Mü
dürlüğümüz adına düzenlenmiş limit dahili süresiz kati banka teminat mektubu olması şarttır. 

4 - Açık artırmalı ihale ile ilgili şartname ve ebat listeleri Müdürlüğümüzden ve Genel 
Müdürlüğümüz ile diğer İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilecektir. 

5 - İsteklilerin satışın yapılacağı 8 Şubat 1996 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
14.00'de İşletmemiz satış salonunda İştirak edecekleri ürünlere ait % 5 geçici teminat makbuzla
rı ile birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. 

Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 551/1 -1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Satınalma Sigorta Müdürlüğünden : 
Kurumumuz ihtiyacı 100 adet Blanket Suyu (3,8 Lt. lık orjinal bidonlarda), 100 adet Etch 

Suyu (1 Lt. lık orjinal ambalajında), 150 adet Silikon Yağı (1 Lt. lık orjinal ambalajında) Ahm-Sa-
tım İşlemleri Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif isteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazarlık 
Usulü ile saunalmacaktır. 

Sözkonusu ihale Müdürlüğümüz 3 Nolu Satınalma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe 
ait dosya adı geçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 250.000,-TL. karşılı
ğında temin edilecektir. 

İstekliler K D V dahil olarak hazırlayacaktan tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve ün-
vanlan, ihale makamının adı, ihalenin konusu, ihalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak su
retiyle 9/2/1996 tarihi Cuma günü en geç saat 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Sezai Er-
kut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler 
veya ayrı gün ve saatte bulundurulacak şekilde posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gele
cek gecikmelerden Kurumumuzca sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

İstekliler teklif zarfının içine, 
1 - Teklif Mektubu, 
2 - KDV dahil toplam teklif bedellerinin % 3'ü nisbetinde Geçici Teminat (Banka Temi

nat Mektuplan süresiz olacaktır.) 
3 - Şartname ücreti makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan firmalar ihale dışı bırakılacak

tır.) 
4 - 1996 Yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi 
5 - İmza Sirküleri 
6 - İkametgah Belgesi 
7 - Vekaletname ve benzeri belgeleri 
Ekleyecekler ve teklif ettikleri mallardan birer adet numuneyi hazır bulunduracaklardır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta, 

dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 1333/1-1 

MONİTÖR VE CERRAHİ ASPİRATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Kurumumuz ihtiyacı 44 adet Monitör ile 10 adet Cerrahi Aspiratör Alım-Satım İşlemleri 
Yönetmeliğimizin Fiyat veya Teklif İsteme, bu mümkün olmadığı takdirde Pazarlık ve İthal Usu
lü ile satınalınacaktır. 

Sözkonusu ihale Müdürlüğümüz 1 Nolu Satınalma Komisyonunda yapılacak olup, bu işe 
ait dosya adıgeçen Komisyonda incelenerek şartnameler ve diğer belgeler 5.000.000,-TL. karşılı
ğında temin edilecektir. 

İsteklilerin iç alımlarda KDV dahil olarak, dış alımlarda FOB fiyat üzerinden hazırlaya-
caklan tekliflerini, teklif zarfının üzerine isim ve ünvanlan, ihale makamının adı, İhalenin konu
su, İhalenin tarihi ve dosya numarasını da yazmak suretiyle 13/2/1996 tarihi Salı günü en geç sa
at 16.00'ya kadar SSK Etlik Tesisleri Halil Sezai Erkut Cad. 06170 Yenimahalle-ANKARA adre
sindeki Müdürlüğümüz Evrak Servisine verecekler veya ayrı gün ve saatte bulundurulacak şekil
de posta ile göndereceklerdir. Postada meydana gelecek gecikmelerden Kurumumuzca sorumlu
luk kabul edilmeyecektir. 

İstekliler teklif zarfının içine, 
1 - Teklif mektubu (Dış alımlarda 5 adet orjinal 5 adet Türkçe Çevrisi) 
2 - Şartname ücreti makbuzu (Şartname ücreti yatırmayan'firmalar ihale dışı bırakılacak

tır.) 
3 - Toplam teklif bedellerinin % 3 oranında Geçici Teminat (İç alımlarda K D V ' l i fiyat 

üzerinden ve banka teminat mektuplan süresiz olarak, dış alımlarda FOB bedel üzerinden ve tek
lifte yer alan döviz cinsinden, banka teminat mektuplan süresiz veya temditti olarak) 
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4 - Mümessillik Belgesi ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda) 
5 - Garanti Sertifikası ve Türkçe Çevirisi (Dış alımlarda orjinalf ve mahalli Türk Konso

losluğunda tasdikli) 
6 - 1996 Yılı Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi 
7 - îmza Sirküleri 
8 - İkametgah Belgesi 
9 - vekaletname 

10 - Katalog, Proapektüs, Servis Klavuzu. Kullanma Talimatı, Devre Şeması vb. belgeleri. 
Koyacaklar ve teklif ettikleri mallardan birer adet numuneyi hazır bulunduracaklardır. 
Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, 

dilediğine yapmakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 1488/1-1 
• 

DİYALİZ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Bursa Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı satınalma Komisyonu 

Başkanlığından : : 

Hastanemizin 1996 yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 12 kalem diyaliz mal
zemeleri alımı maddelerini 2886 sayılı kanuna bağlı 8213 sayılı Döner Sermaye İhale Yönetmeli
ğinin 29 ncu maddesinin (A) bendi hükümlerinden olan kapalı teklif usulü ile tesbit edilen tahmi
ni bedellerden ayrı ayrı indirim yapılmak üzere ihaleye konulmuştur. 

1 - İhalenin : 
a) Adı : 12 kalem diyaliz malzeme alımı 
b) Yeri : Hastane Kütüphanesi. 
c) Tarihi : 8/2/1996 
d) Saati : 10.00 
e) Tahmini bedel : 30.732.500.000,-TL. 
0 Geçici Teminatı : 921.975.000,-TL. 
2 - İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır : 
a) Kanuni İkametgahı olması, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir bel

ge, (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olacaktır.) 
d) İmza sirküleri vermesi, (Noter tasdikli) 
e) Noter tasdikli vekaletname, (vekaleten katılanlar için) 
f) Geçici teminat (İhale İdari Şartnamesinin 6/C maddesinde yazılı miktar veya ihalesine 

iştirak edilen malzemelerin tahmini bedellerinin toplamının % 3'ü kadar) vermesi, 
g) Ortak girişimle iştirak edilen durumlarda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve or

taklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşme vermesi, 
h) İhale idari şartnamenin 16 ncı maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif ver

mesi, 
İhaleye ait idari ve teknik şartname ile liste mesai saatleri içerisinde saymanlığımızda gö

rülecektir. İstekliler istenen belgelerle birlikte idarece verilen örneğe uygun olarak düzenleyecek
leri teklif mektuplarını ihale saatine kadar Saymanlığımıza vereceklerdir. İstenen belgelerin eksik 
olması ve teklif mektubunun idari şartnamenin 16 ncı maddesi gereğince idarece düzenlenen ör
neğine uygun olmaması durumunda teklif mektupları Komisyonumuzca değerlendirme dışı bıra
kılacaktır. 

Telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyeceği gibi postadaki gecikmeler de dikkate 
alınmayacaktır. 

İlan olunur. 1610/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İşletmesi Dirgine Müdürlüğünden : 

B ö l g e Müdürlüğü i : Zonguldak Satış Tarihi: 8/2/1996 
İşletme Müdürlüğü : Dirgine 

Parti MİKTARI Muh.Bed. % 3 Tem. 
Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M'.DM*. (TL.) (TL.) Not 
Köprübaşı I.S.NB.KRS.Çam Tomruk 1 18 17.283 14.100.000 7.400.0001995 Ü 
Eğerci-K.Başı-Top. 3.S.NB.KK.Çam Tomruk 9 518 208.781 7.000.000 44.400.000 " 
K.Başı-Topyeri 3.S.NB.İK.Cam Tomruk 14 1667 331.356 5.200.000 52.200.000 " 
K.Başı-Topyeri 3.S.KB.KK.Çam Tomruk 3 271 71.243 5.500.000 11.900.000 " 
K.Başı-Topyeri 3.S.KB.İK.Çam Tomruk 3 357 36.105 4.400.000 4.900.000 " 
Eğer.K.Başı-Top. 3.S.NB.KK.Göknar Tomruk 34 1718 934.607 6.200.000 176.800.000 " 
K.Başı-Topyeri 3.S.NB.ÎK.Göknar Tomruk 16 1588 352.689 5.000.000 53.700.000 " 
Eğerci-K.Başı 3.S.KB.KK.Göknar Tomruk 3 149 43.638 5.300.000 7.000.000 " 
Köprübaşı 3.S.KB.İK.Göknar Tomruk 1 92 9.889 4.300.000 1.300.000 " 
Köprübaşı 2.S.NB.KRS.Kayın Tomruk 1 2 t.945 8.500.000 500.000 . " 
Eğer.K.Başı-Top. 3.S.NB.KK.Kayın Tomruk 5 208 83.310 6.300.000 15.900.000 " 
Eğerci-Topyeri 3.S.NB.İK.Kayın Tomruk 6 670 125.234 5.000.000 19.100.000 " 
Topyeri 3.S.KB.KK.Kayın Tomruk 1 59 13.499 5.400.000 2.200.000 " 
Topyeri 3.S.KB.İK.Kayın Tomruk 1 215 20.810 4.500.000 2.900.000 " 
Topyeri 3.S.NB.KK.Meşe Tomruk 2 141 54.407 5.000.000 8.300.000 " 
Eğer.K.Başı-Top. 3.S.NB.İK.Meşe Tomruk 4 365 60.750 4.100.000 7.700.000 " 
Topyeri 3.S.KB.KK.Meşe Tomruk 1 54 11.932 4.500.000 1.700.000 " 
Eğerci-Topyeri 3.S.KB.İK.Meşe Tomruk 3 280 26.492 3.800.000 3.100.000 " 
Topyeri 3.S.NB.IhIamur Tomruk 1 23 8.097 5.200.000 1.300.000 " 
Topyeri 3.S.NB.Dışbudak Tomruk 1 7 2.039 5.200.000 400.000 " 
Eğerci-Topyeri 3,S.NB.Kayacık Tomruk 8 130 29.328 5.000.000 6.600.000 " 
Eğerci-Topyeri 3.S.KB.Kayacık Tomruk 7 353 46.634 4.500.000 7.100.000 " 
Topyeri 3.S.NB.Gürgen Tomruk 1 14 2.845 3.500.000 300.000 " 
Topyeri 3.B.KB.Gütgen Tomruk 1 6 0.656 3.000.000 500.000 " 
Topyeri 3.S.NB.Dağarmudu Tomruk 1 3 0.778 3.500.000 1.000.000 " 
Topyeri (7 Boy) Göknar Tel Direk 6 564 111.185 6.000.000 20.600.000 " 
Topyeri 2.S.KK.Çam Maden Direk 4 775 89.535 4.400.000 12.000.000 " 
Topyeri 2.S.İK.Çam Maden Direk 4 2023 95.337 3.800.000 11.100.000 " 
Topyeri 2.S.KK.Göknar Maden Direk 2 357 47.684 4.100.000 5.900.000 " 
Topyeri İ.S.İK.Göknar Maden Direk 4 1197 110.418 3.500.000 11.800.000 " 
Topyeri 2.S.Kayın Maden Direk 13 3398 278.446 3.800.000 32.400.000 " 
Topyeri 2.S.Meşe Maden Direk 8 2701 170.708 3.500.000 18.500.000 " 
Eğerci-Topyeri Çam Yuvarlak Sanayi 2 216 9.582 3.000.000 900.000 " 
Köprübaşı Kayın Yuvarlak Sanayi 1 59 3.313 3.400.000 400.000 " 
Eğerci-Topyeri Meşe Yuvarlak Sanayi 2 179 6.851 3.300.000 700.000 " 
Topyeri Gürgen Yuvarlak Sanayi 1 119 3.719 2.900.000 400.000 " 
Eğerci-K.Başı Kayın Yarma Sanayi 2 Ster 20 2.200.000 1.400.000 " 
Köprübaşı Meşe Yarma Sanayi 1 Ster 6 1.900.000 400.000 " 
Topyeri Kayın İncekutur YV.SN. 1 Ster 5 1.900.000 400.000 " 

GENEL YEKÛN 20496 Adet 3421.125 M'. 31 Ster. 179 Parti 

1 - Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Dirgine (Yazıcık) Köyünde bulunan İşletmemizin Eğer-
ci-Köprübaşı ve Topyeri depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı bulunan 179 parti 
muhteviyatı orman emvallerinden ibrelilerde % 50'si ve vergi fon ve resmleri peşin bakiyesi için 
3 ay vadeli, yapraklılarda ise % 50'si ve vergi fon ve resimleri peşin bakiyesi için 6 ay vadeli ol
mak üzere kat'i banka teminat mektubu karşılığında açık artırmalı olarak satışa çıkartılmıştır. 

2 - Açık artırmalı satış 8 Şubat 1996 Perşembe günü saat 14.00'de Eğerci Belediyesi İha
le Salonunda yapılacaktır. 

3 - Vadeli satışlarda vade faizi aylık % 5 (yıllık % 60), gecikme faizi aylık % 9 olarak uy
gulanacaktır. 

4 - Bu satışa ait ilân şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Zon
guldak Orman Bölge Müdürlüğü ve mücavir Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

5 - Taliplilerin en geç saat 13.30'da % 3 geçici teminatlarını yatırmaları ve İşletmemizin 
satış komisyonuna müracaatları ilân olunur. 1222/1-1 
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TAŞINMAZ M A L SATILACAKTIR 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yeri, sının, yüzölçümü, ada ve parsel numarası ile du

rumu, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı taşınmaz mal, 2886 sayılı kanunun 
36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile mülkiyet satışının ihalesi yapılacaktır. 

1 - İhale aşağıda belirtilen tarihte, Merkez Belediye Binasında toplanan Encümen huzu
runda yapılacaktır. 

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak gayrimenkulun satış şartnameleri her gün çalışma saat
leri içerisinde Çarıkın Caddesi No: 57/1 Ulus/ANKARA adresinde Büyükşehir Belediye Başkan
lığı Emlak İstimlak Daire Başkanlığın'da görülebilir. 

3 - İhale için verilen teklif mektuptan verildikten sonra geri alınmaz. 
4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile yazılacak

tır. 
5 - İhale saat 14.00'de başlayacaktır. 
6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Encümen Başkanlığı'na 

verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektuplan veya herhangi bir nedenle oluşacak 
gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Satış Şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkanlan ada parselin dosyası ve tapudaki tak-
yidatlanyla ihale edilen aynen kabul etmiş olur. 

8 - İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç ve ilan giderleri, tapu harçlan, alım -
satım giderleri ve K.D.V. İhale edilene aittir. 

9 - İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Satışta ihale şartnamesi hükümleri uygu-
lunacaktır. 

S. No : 1 İli : Ankara İlçesi : Çankaya Mahallesi: Güzeltepe Ada : 7046 Parsel : 7 Yüzöl
çümü (M2) : 2885 Belediye Hissesi : Tam Muhammen Bedeli 4.327.500.000,-TL. Geçici Temi
natı : 129.825.000,-TL. İhale Tarihi: 15/2/1996 1393/1-1 

KAĞIT TORBA ALIMI YAPILACAKTIR 
Elazığ Altınova Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
1 - Fabrikamızın 1996 yılı kağıt torba ihtiyacını işin şartnamesi esasları dahilinde ve 

kapalı zarfla teklif almak suretiyle; 
- Kraft kağıdı hariç sadece imalat : 2.200.000 Adet 
- Kraft kağıdı dahil imalat : 3.750.000 Adet 

Toplam 5.950.000 Adet 
Kağıt torba alım ihalesi yapılacaktır. 
2 - İş bu ihale 9/2/1996 tarih saat 14.30'da fabrikamız Genel Müdürlük Binasında 

yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç belirtilen saate kadar 
Haberleşme Şefliğimize teslim edeceklerdir. 

3 - Bu işin geçici teminatı teklif tutannın en az % 5'i olup, kati teminat teklif tutannın % 
10'udur. 

4 - Bu işe ait şartname fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
5 - Şirketimiz, 2886 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi 

dilediğine ihale etmekte serbesttir. 
İlgililere duyurulur. 1223/1-1 

MUHTELİF GİYİM EŞYASI SATİN ALINACAKTIR 
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
6 Kalemde 2315 takım elbise 
2 Kalemde 299 adet gömlek satınalınacaktır. 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden, 
İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre kapalı teklif mektuplarını en geç 15/2/1996 günü 

saat 14.00'a kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Arşiv Biriminde bulundurulması 
ilan olunur. 1330/1-1 
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DESTEK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR 
T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 
Merkezimiz (ÖSYM) 1995-1996 öğretim yılı T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fa

kültesi Merkezi Açıköğretim Programlarına kayıtlı yaklaşık 350.000 öğrenciye uygulanacak ara, 
yılsonu ve 300.000 adaya uygulanacak bütünleme sınavları ile ilgili baskı ve sınavların uygulan
masına ilişkin bazı destek hizmetleri yaptırılacaktır. 

1 - Bu ihaleye ilişkin tahmini bedel 283.130.715.312,- (İkiyüzseksenüçmilyaryüzotuzmil-
yonyediyüzonbeşbmüçyüzoniki) TL. 'dir. 

2 - Bu ihale ile ügüi Teknik ve İdari Şartnameler ve ekleri ÖSYM-Bükent/ANKARA ad
resindeki Satınalma Müdürlüğünden 5.000.000 - (Beşmilyon) TL. karşılığı temin edilebilir. 

3 - İhale, Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ve işin 
tümüne indirim vermek suretiyle yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 12/2/1996 günü saat 
10.00'a kadar ÖSYM İhale Komisyonu Başkanlığı Bükent/ANKARA adresine elden vermeleri 
veya posta ile göndermeleri gereklidir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
4 - İhale ile ilgili teklifler 12/2/1996 günü saat 10.00'da Bılkent/ANKARA adresindeki 

ÖSYM Toplantı Salonunda değerlendirilmeye alınacaktır. 
5 - İhale için geçici teminat miktarı 8.493.921.459 - ( Sekizmilyardörtyüzdoksanüçmil-

yondokuzyüzyirmibirbindörtyüzellidokuz) TL. 'dır. 
6 - İhaleye girecek olanların, ayrıntıları İdari Şartnamede belirtilmiş olan şu belgeleri tek

lif mektuplarına eklemeleri şarttır. 
a) Kanuni İkametgah belgesi 
b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 
d) İmza Sirküleri 
e) Vekaleten iştirak edüiyorsa vekaletname 
f) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu 
g) Kapasite raporları, iş tecrübesini ve işin bitirilmesini gösteren belgeler ve referans mek

tupları 
h) Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi 
ı) Şartnamenin 3/1 maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak detaylı teklif mektubu 
7 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

1820/1-1 

MİNİBÜS KİRALANACAKTIR 
TEDAS Uşak Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizin ihtiyacına binaen Uşak Merkeze 3 adet, Eşme-Ulubey ve Sivaslı İlçe

lerine birer adet minibüs bir yıllık süre için kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle kiralanacaktır. 
2 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler A. Yüancıoğlu İşhanı 

(Tel: 2233450) Uşak adresimizdeki Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğünden 500.000,-TL. 
(KDV dahil) bedelle temin edilebilir. 

3 - Bu işe ait geçici teminat 25.000.000,- (Yırmibeşmilyon) TL. dir. 
4 - Teklifler en geç 6/2/1996 günü saat 12.00'ye kadar ayrı adresteki Muhaberat Servisi

ne verilecektir. Teklifler ayrı gün ve saat 13.00'de komisyon huzurunda alenen açılacaktır. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - Kurumumuz 2886 Sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta; dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 1611/1-1 

BORU TEMİZLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Afşin-Elbistan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden : 
1 - işletmemize ait Santralımız 3. Unitesindeki Ana kondenser borularının yüksek basınç

lı su sistemi ile temizlenmesi işi kapalı teklif usulü ihale ile yaptırılacaktır. 
2 - Konu ile ilgili şartname Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden ücretsiz olarak temin edi

lebilir. 
3 - En son teklif verme günü 5/2/1996 tarih ve saat 12.00 olup teklifler ayrı gün saat 

14.00'de alenen açılacaktır. 
4 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapma

makta ve dilediğine vermekte serbesttir. 
İlan olunur. 1612/1-1 



Sayfa: 74 RESMİ GAZETE 26 Ocak 1996 - Sayı: 22535 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik ve ticari şartname esaslarına göre, kapalı 

zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

Malzemenin Cinsi Miktarı 
Son Teklif 
Verme Tarihi 

Teleks kağıdı bir karbonlu L Hamur (210 mm. x 50 mt.) 
Teleks kağıdı 2 nüsha otokopi I. Hamur (210 mm. x 50 mt.) 
Teleks kağıdı 2 karbonlu I. Hamur (210 mm. x 33 mt.) 
Teleks kağıdı karbonsuz I. Hamur (2.10 mm. x 100 mt.) 
Normal refil (mavi) 
Zımba makinası (büyük tip) 
Zımba makinası (küçük tip) 
Tel raptiye makinası cep tipi (küçük) 
Tel raptiye makinası clor fiks pens tipi 
Tel raptiye makinası otomatik tip 
Takvim altlığı madeni 
Sekreter bloknotluğu 210x297 mm. 
Istampa mürekkebi siyah 50 gr. 
Istampa mürekkebi siyah 1/2 İt. 
Istampa mürekkebi kırmızı 50 gr. 
İstampa küçük boy 
Istampa büyük boy 
Kurşun kalem yazısı siler lastik silgi prizmatik 
Makina yazısı siler disk silgi 
Makina yazısı siler kalem silgi 

10.000 Rl. 
7.500 Rl. 

10.000 Rl. 
10.000 Rl. 

100.000 Ad. 
10.000 Ad. 
20.000 Ad. 
3.000 Ad. 
8.000 Ad. 

24.000 Ad. 
5.000 Ad. 
6.000 Ad. 

100.000 Şş. 
2.000 Şş. 

15.000 Şş. 
50.000 Ad. 
20.000 Ad. 

500.000 Ad. 
100.000 Ad. 
50.000 Ad. 

12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
12/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 
13/2/1996 

1 - a) İhale Evrakı Bedellidir. Bedel Şartname Eki Listede Belirtilmiştir. 
b) İstekliler, ihale evrakını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile İstan

bul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizden, incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 
c) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini 

Ofis veznelerinden birine yatırmaları gerekmektedir. 
d) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç Zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 
ile eklerinin aynen kabul edilip, edilmediğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde ya
zılı belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günde saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz Satınal
ma Komisyonu Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecik
meler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açüacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarflan da açılacak
tır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yap
tırılacaktır. 

5 - Teknik ve Ticari Şartnamesine göre çıkılan ihalelerde, Ticari Şartnamenin 12. madde
sine uygun ara teklif verilebilecektir. 

6 - İstekliler malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, malzeme gurubu iti
bariyle kısmi teklifte de bulunabilirler. 

7 - Ofis satınalma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya di
lediği istekliye vermekte serbesttir. 1809/1 -1 
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SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Satınalma Komisyonu Başkanlı

ğından : 
Üniversitemizi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce düzenlenen Yükseköğretim Kurum

lan arası spor faaliyetlerinde temsil edecek sporcu öğrencilerimizde kullanılmak üzere 16 kalem 
malzemenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. maddesi gereğince 2. bendine göre çıkanlan 
İhale Yönetmeliğinin 30. maddesi Kapalı Teklif usulüne göre spor malzemesi alınacaktır. 

Miktan : 16 Kalem Muh. Bedeli: 1.997.000.000,-TL. ihale Tarihi: 12/2/1996 İhale Saati 
: 10.30 

1 - İhaleye katılmak isteyen firmalar 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırla-
yacaklan Teklif Mektuplarına ayrı kanunun 5. maddesi ile birlikte şartnamenin (İdari) 2. ve 16. 
maddelerinde belirtilen belgeleri koymalan gerekmektedir. 

2 - İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Da
iresi Başkanlığından ücretsiz görülebüir ve talep edildiğinde bedelsiz temin edilebilir. 

3 - İhale Rektörlüğümüz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda (Ga
zi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İncitaş Sok. No: 4 Beşevler/ANKARA.) 
da yapılacak olup; teklif mektupfan ayrı gün ve saat 12.00'e kadar İhale Komisyon Başkanlığına 
teslim edilecektir. 

4 - İhaleye katılmak isteyen firmalar % 3 (yüzde üç) geçici teminatlarını Gazi Üniversite
si Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı veznesine yatırılacaktır. (Teminatların banka teminatı ol
ması halinde bunlar limit ve süresiz olacaktır.) 

5 - Her kalem için ayrı veya birlikte teklif verilecek ve zarfın üzerine malzemelerin ismi 
yazılacaktır. 

6 - İstekliler indirim tekliflerini muhammen bedel üzerinden (%) olarak yapacaklardır. 
7 - Postadaki gecikmeler ve belirtilen saatte teslim edümeyen teklif mektuplan dikkate 

alınmayacaktır. 
8 - Satınalma komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 1332/1-1 

TEMİZLİK YAPTIRILACAKTIR 
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemizin aşağıda belirtilen birimlerinin 31/12/1996 tarihine kadar temizlik işinin ya

pılması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 
29. madde (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır. 

1 - İhaleler 8/2/1996 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Dekanlık Satınalma Müdürlüğü 
odasmda yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri teklif zarfına koymalan 
gerekmektedir. 

a) 1996 yılı tescilli Ticaret/Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinden alınacak 
belge. 

b) Tebligat adresi gösterir belge. 
c) Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname 
d) Geçici Teminat makbuzu veya limit içi mektup. 
e) Şartname ekinde bulunan taahhütname 
f) Hastane ve büyük kuruluşlardan alınmış refarans 
g) Kalifiye elaman listesi 
3 - Şartname ve ekleri Satınalma Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi 

750.000,-TL. karşılığında temin edilebilir. 
4 - Teklif mektuplan ihale günü aşağıda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyonunun 

eline geçecek şekilde postalanacak veya elden verilecektir, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tesbitte serbesttir. 
6 - Fiyatlara KDV dahil değildir. 

İhale Tah. Bed. Geç. Tem. 
İşin Adı Saati TL TL 
1 - Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Temizliği 13.30 4.500.000.000 135.000.000 
2 - İç HastalıklanA.D. Temizliği 13.40 4.650.000.000 139.500.000 
3 - Göz HastalıklanA.D. Temizliği 13.50 1.815.000.000 54.450.000 

1720/1-1-
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Gazipaşa Orman İsletmesi Müdürlüğünden : 

Parti Muh.Bed. % 3 Tem. 
Deposu Cins ve Nev'i Adedi Adet M'.DM 3. (TL.) (TL.) 
D.Çeşme 2.S.N.B.Çz. Tomruk 2 80 34.113 10.500.000 10.800.000 

»» 3.S.N.B.Çz. Tomruk 23 2041 563.358 6.800.000 115.450.000 
" 3-S.N.B.Çz. Tomruk 7 1056 157.301 5.800.000 27.550.000 

3.S.K.B.Çz. Tomruk 3 332 40.453 5.800.000 7.150.000 
Çz. Maden Dilek 2 848 34.619 4.200.000 4.400.000 

" Çz. Sanayi Odunu 27 6157 470.001 3.300.000 47.500.000 
Yapraklı Yak. Odun 18 - 678 Ster 900.000 18.700.000 
İbreli Yak. Odun 40 - 1568 Ster 800.000 38.800.000 Enka 

Cipcikli 
dere Yol ken. İbreli Yak. Odun 8 - 266 Ster 530.000 4.450.000 

M"lüler TOPLAMI 64 10514 1299.845- 212.850.000 
Sterliler TOPLAMI 66 - 2512 Ster 61.950.000 

1 - İşletmemizin Gazipaşa İşletme Şefliğinin D.Çeşme Orman dışı istif yerinde ve Doğan
ca Orman İşletme Şefliğinin Cipcikli dere orman içi istif yerinde bulunan yukarıda cins ve nev'i 
yazılı 130 parti orman envalinin tutar bedelinin % 50'si ile vergi ve resimleri peşin, kalan % 50'si 
3 aylık % 5 vade faizi için limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte 
çevrilebilen ve devlet bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şartname uyarınca 3 ay va
deli olarak 7/2/1996 Çarşamba günü saat 13.30'da komisyon huzurunda açık arttırmayla satılacak
tır. 

2 - Satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğümüze bağlı Orman İşletmeleri ile İşletmemizde görü
lebilir. 

3 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte saat 12.00'ye kadar geçici teminatlarını İşletmemiz 
veznesine yatırmalarını banka teminat mektubu verecek olanlar teminat mektuplarında İşletme 
adını ve satış tarihini bildirmeleri satışa katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona 
başvurmaları şarttır. 1818/1-1 

• 
KİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Yüzüncü Yı l Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi İhale Komisyonu 
Başkanlığından: 

60 Kalem Sarf Malzeme 
1 - Fakültemiz muhtelif laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı, geçi

ci teminatı ve niteliği belirtilen malzemelerin alımı için Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönet
meliğinin 29. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı zarf teklif usulüyle eksiltme yoluyla yapıla
caktır. 

2 - İhale 5/2/1996 tarihine rasüayan Pazartesi günü aşağıda gösterilen saatte Yüzüncü Yı l 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Odasında toplana
cak olan ihale Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname mesai saatinde 7.30-16.30 arasında Döner Sermaye İşletmesi Mü
dürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi, isteyen taliplilere 1.000.000,-TL. (Birmilyon) ücret kar
şılığı verilecektir. 

4 - İhaleye iştirak edenlerden aranacak şartlar şartnamede gösterilmiş olup 1996 Yılı Ti
caret Odası Belgesi verilmesi zorunludur. 

5 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı teklifleri en geç ihale saatine kadar, 
ikinci maddede belirtilen Döner Sermaye İhale komisyonuna makbuz karşılığı teslim edilecektir. 

6 - Her kalem için ayrı ayrı iştirak edilebilecektir. Ancak her kalemin miktarının tamamı
na iştirak mecburidir. Teslim edilen zarflar iade edilmeyecektir. Her türlü gecikme dikkate alınma
yacaktır. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Kalem No : 1 Malzemenin Cinsi: Kit Malzeme Alımı, Miktarı: 60 Kalem, T. Muh. Be

deli : 7.416.200.000,-TL., Geç. Teminatı % 3 : 222.486.000,-TL., İhale Saati: 13.30 
İlan olunur. 1814/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Hava Lojistik Komutanlığı kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığından: 

Aşağıda cins ve miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı, son teklif verme saati ile 2886 sa
yılı Kanuna göre ihale usulü belirtilen işlerin ihalesi, hizalarındaki gün ve saatte Hv.Loj.K.hğı 
kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Bşk.hğı ihale salonunda (Etimesgut/Ankara) yapılacaktır. Şart
nameler ayrı adreste bedelsiz olarak görülebilir veya bedelleri 3 ncü HİBM.K.lığı (Etimesgut/An
kara) Saymanlık Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra alınacak makbuzun aslı ve bir adet fotokopisi ile 
birlikte Hv.Loj.K.hğı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığından alınabilir. Teklifler, şartnamede belirtlen bel
gelerle birlikte aşağıda yazılı son teklif verme saatine kadar Hv.Loj.K.hğı Kay.Ynt. ve 
Kont.D.Bşk.lığına (Etimesgut/Ankara) verilecek veya iadeli taahhütlü mektupla gönderilecektir. 
Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. İhalede bizzat bulunmak isteyen istekliler 
ihale saatinden en az 45 (Kırkbeş dakika önce Hv.Loj.K.hğı nizamiyesinde hazır bulunacaklardır. 

Sıra No : 1, Malzemenin Cinsi ve Miktarı : 200.000 Kg. Mayi Oksijen-50.000 M 3 Gaz 
Oksijen-50.000 M 3 Gaz Nitrojen, Tah. Bedeli (KDV. Hariç): 8.300.000.000,—TL., Geç. Teminat 
Miktarı : 249.000.000 — TL., Şartname Bedeli: 300.000— TL., İhale Tarihi Son Teklif Verme 
Tarihi : 13/2/1996, İhale Saati : 10.00, Son Teklif Verme Saati : 9.30, İhale Usulü : Kapalı Teklif 
Usulü. 1862/1-1 

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR 

Van Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından: 
Cinsi: Muh. İlaç ve Serum., Miktarı : 151 Kalem., Muhammen Bedeli: 13.913.696.000.-

TL., Geçici Teminatı: 417.411.000.- TL., İhalenin Şekli: Kapalı Zarf., İhalenin Tarihi: 7/2/1996., 
İhalenin Saati: 10.00'da 

1 - İlimiz Van Devlet Hastanesinin zaruri ihtiyacı olan 151 kalem ilaç ve serumlar Döner 
Sermayeli Kuruluşların ihale Yönetmeliğinin 84/8213 sayılı Kanunun 29. maddesinin (a) bendi 
gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Van Devlet Hastanesi Müdür odasında yapılacaktır. 
2 - İhaleye katılacak kişilerin Türkiye'de adresi olmaları, Ticaret Odası kayıt belgesi, Ec

zane, Ecza Deposu ve imalatçılar haricindeki firmalar ihaleye katılmayacaktır. 
3 - Ticaret Odası kayıt belgesi ve ihalelere katılmama cezası almamış ve geçici teminat

larının yatırmış olmaları şarttır. 
4 - İhaleye ait şartnameler hergün mesai saatleri içerisinde Van Devlet Hastanesi Döner 

Sermaye Saymanlığında görülebilir. 
5 - Geçici teminat mektubu Devlet tahvili Banka teminatı ve nakit teminatlar Van Dev

let Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine makbuz karşılığında yatırılacaktır. 
6 - İhaleye tümüne veya kalem kalem teklif verilebilir. 
7 - Geçici teminat mektubu Ticaret odası kayıt belgesi ve usulüne uygun hazırlanmış tek

lif mektupları ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilebilir. 
8 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği ilan olunur. 1815/1-1 • 

30.000 K G . VİSKOZİTE DÜŞÜRÜCÜ SATIN ALINACAKTIR 
P E T K İ M Petrokimya Holding A.Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksinden: 
1 r- Yarımca Petrokimya Kompleksinin ihtiyacı olan 30.000 Kg. Viskozite Düşürücü ka

palı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Bu işe ait teknik şartname 1.000.000.- TL. karşılığında Şirketimiz Yarımca İç Alım 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3 - Teklifler 7/2/1996 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Yarımca Muhaberat Servisi

mize ulaşmış olmalıdır. 
4 Teklifler ayrı gün saat 14.00'den itibaren teklif sahiplerinin huzurunda açılacak olup, 

isteyen teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler. 
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi depdir. 1807/2-2 
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15 MVA 34,5/15,8 KV TRAFONUN TAMİR VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR 
TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemizde bulunan Trafonun tamir ve bakımı kapalı zarf usulü teklif almak su

retiyle yaptırılacaktır. 
2 - Bu işle ilgili şartnameler : 
A - Trafonun Tamir ve Bakımı 800.000.- TL (KDV Hariç) 
bedel karşılığı TEDAŞ İzmir Elektrik Dağıtım Müessesesi Üniversite Cad. No: 57 Kat. 3 

adresindeki Satın Alma Servisinden temin edilebilinir. 
3 - Teklif zarfı üzerine : 
A - Trafonun Tamir ve Bakımı 96.5.MA 
rumuzu yazılarak 5/2/1996 tarihinde saat 12.00'ye kadar madde 2'de belirtilen adresteki 

4.Kat. Muhaberat servisine verilmiş olacaktır. 
4 - İhaleler 5/2/1996 tarihinde saat 14.00'de huzurda açılacaktır. 
5 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabii değildir. İhaleyi yapmamakta veya dilediğine 

kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 1718/1-1 

ET SATIN ALINACAKTIR 
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Fakültemizin et ihtiyacının temini için 2886 sayüı Devlet İhale Kanununun 35. madde (a) 

bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 
1 - İhale 8/2/1996 tarihinde aşağıda belirtilen saatte Dekanlık Satın Alma Müdürlüğü 

odasında olacaktır. 
2 - İhaleye katılacak olan istekliler, 
a) 1996 yılı tescilli Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinden alına

cak belgeyi, 
b) Noter lastikli imza sirküleri ve vekaletnameyi, 
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi, 
d) Geçici teminat makbuzu veya limit için mektubu 
hazırlayacakları teklif zarfına koyacaklardır. 
3 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Dekanlık Satın Alma Müdürlüğünde bedelsiz görü

lebileceği gibi 750.000 - TL. karşılığında temin edilebilir. 
4 - Teklifler ihale günü, ihale saatine kadar ihale komisyonunun eline geçecek şekilde 

postalanacak veya elden verilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tesbitte serbesttir. 
6 - Fiyatlara KDV dahil edilmemiştir. 
Nev' i : Et, Miktarı: 2 Kalem, İhale Saati: 14.00, Tahmini Bedeli: 11.055.500.000.-TL., 

Geçici Teminatı: 331.650.000.- TL. 1721/1-1 

ARIZALI SAYAÇLARIN TEMİRATI İHALESİDİR 
TEDAŞ Antalya Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - TEDAŞ Antalya Müessesesine bağlı merkez ve ilçe İşletme Şefliklerinde köy dağı

tım panolarında kullanılan herhangibir nedenle arızalanan aktif ve reaktif elektrik sayaçların tami
ratlarının, bakımlarının, parça değişimi ve mühürleme işlemleri kapalı zarf usulü teklif almak su
reli ile ihaleten yaptırılacaktır. 

2 - S.No : 1, Grup No : 96 MÜŞ 07 03, İhale Adı : Arızalı Sayaçların Tamiratı, G.Temi-
natı: 50.000.000.- TL., KDV Dah.Dos.Bed.: 620.000.- TL. 

3 - İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburidir. Şartnameler Göksu Mah. 
Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı Antalya adresinde bulunan Antalya Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edilebüir. 

4 - Şartnameleri dahilinde hazırlanacak teklifler en geç 14/2/1996 günü saat 14.00'e ka
dar Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı Antalya adresinde bulunan Müessesemiz Evrak Kayıt 
Servisine verilecektir. Teklifler ayrı gün saat 14.30'da Müessesemizde alenen açılacaktır. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine 

kısmen yapmakta serbesttir. 1722/1 -1 
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ARIZALI SAYAÇ SÖKÜM TAKIMI İHALESİDİR 
TEDAŞ Antalya Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - TEDAŞ Antalya E.D. Müessesesi etkinlik bölgesi içerisinde bulunan merkez ve mer

keze bağlı kasaba ve köylerde abonelerin elektrik sayaçlarının teknik şartnameye göre sökülmesi, 
sökülen sayaçların yerine Müessesemize ait ara sayaçların takılması sökülen Müşteri sayaçlarının 
test ve bakımlarının yapılmasından sonra tekrar yerlerine taküması ve takibi işleri kapalı zarf usu
lü teklif almak sureti ile ihaleten yaptırılacaktır. 

2 - S.No : 1, Grup No : 96 MÜŞ 07 02, İhale Adı : Sayaç Sökülüp Takılması, G.Temina-
t ı : 20.000.000.- TL., KDV Dah.Dos.Bed. : 410.000.- TL. 

3 - İhaleye katılmak için şartname dosyası almak mecburidir. Şartnameler Göksu Man. 
Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı adresinde bulunan Antalya Elektrik Dağıtım Müessesesi 
Makina İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edilebilir. 

4 - Şartnameleri dahilinde hazırlanacak teklifler en geç 14/2/1996 günü saat 14.00'e ka
dar Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı Antalya adresinde bulunan Müessesemiz Evrak Kayıt 
Servisine verilecektir. Teklifler ayrı gün saat 14.30'da Müessesemizde alenen açılacaktır. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine 

kısmen yapmakta serbesttir. 1723/1 -1 

ARAÇ KİRALANACAKTIR 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Konya T E L E K O M Başmüdürlüğünden : 
1 - Başmüdürlüğümüz hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 50 NC tipi Kamyon, Minibüs, 

Pikap ve Binek tipi vasıta kapalı yazılı teklif almak suretiyle kiralanacaktır. 
2 - Kiralanacak olan araçlara ait İdari ve Teknik Şartname, mesai saatleri dahilinde Baş

müdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden 100.000.-TL. bedelle temin edilecektir. 
3 - İhaleye girmek isteyen araç sahiplerinin ihaleye iştirak belgelerini, Motorlu Araçlar 

Başmühendisliğinden, İdari ve Teknik Şartnameyi de Malzeme Müdürlüğünden aldıktan sonra 
teklif mektuplarını en geç 6/2/1996 tarih ve saat 17.00'ye kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Mü
dürlüğüne vermesi gerekir. 

4 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.-
5 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmiyecektir. 1724/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Sümer Holding A.Ş. Pazarlama işletmesinden : 
İsparta/Halı işletmemiz için 3.000 Kg Nebati Harman Yağı, 12.000 Kg. Toz Deterjan (Ha

lı yıkamak için) maddeleri kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satın alınacaktır. Teklif verme 
son günü 8/2/1996 saat: 15.00'e kadardır. Teklifler kapalı zarf içerisinde İşletmemiz Muhaberat 
Şefliğine belirtilen gün ve saatte verilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf 
içerisinde ayrı tarih ve saatte İşletmemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekü. Belirtilen gün ve 
saate kadar postadaki gecikmeler ile her ne sebeple olursa olsun İşletmemize ulaşmamış teklifler 
nazarı dikkate alınmayacakta. Teklif zarflarının üzerine 3502/96 dosya numaramız ile son teklif 
verme tarihi 8/2/1996 mutlaka belirtilecektir. Özel alım şartnamesi ve teklif isteme mektubu Sü
mer Holding A. Ş. Pazarlama İşletmesi Bahçekapı/İstanbul adresinden bedelsiz olarak temin edi
lebilir. 

İştirak teminatı: 10.000.000.- TL.dir. 
İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tamamen 

dilediğine vermekte serbesttir. 1811/1-1 

8 K A L E M YARDIMCI KİMYASAL MADDE SATIN ALINACAKTIR 
Muhtelif İşletmemiz için 8 kalem yardımcı kimyasal madde kapalı zarf usulü teklif temi

ni suretiyle satın alınacaktır. Teklif verme son günü 8/2/1996 saat: 15.00'e kadardır. Teklifler ka
palı zarf içerisinde İşletmemiz Muhaberat Şefliğine belirtilen gün ve saatte verilmiş olacaktır. Pos
ta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde ayrı tarih ve saatte İşletmemizde olacak şekil
de gönderilmesi gerekir. Belirtilen gün ve saate kadar postadaki gecikmeler ile her ne sebeple olur
sa olsun İşletmemize ulaşmamış teklifler nazarı dikkate alınmayacaktır. Teklif zarflarının üzerine 
3102/96 dosya numaramız ile son teklif verme tarihi 8/2/1996 mutlaka belirtilecektir. Özel alım 
şartnamesi ve teklif isteme mektubu Sümer Holding A. Ş. Pazarlama İşletmesi Bahçekapı/İstanbul 
adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 

İştirak teminatı: 10.000.000.-TL.dir. 
İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tamamen 

dilediğine vermekte serbesttir. 1812/1-1 
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MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR 
İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığından: 
2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü eksiltme ilanı 
9/2/1996 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat (12.15)da Bakırköy Özgürlük Meydanı ayrı Belediye Encümen toplantı odasında toplanacak Belediye Encümenince 20.000.000.000+ KDV 

muhammen keşif bedelli Bakırköy İlçe hudutları dahilinde idare malı asfalt kaplama Onarım, Ro-
gar, moloz Izgara temizliği yaptırılması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhaleye 
iştirak etmek için bu işe ait ihale yasasındaki sözleşme tasarısı eksiltme şartnamesi özel idare şart
name özel teknik şartname özel birim fiat tarihleri 1995 yılı özel birim fiat listesi 1995 yılı birim 
fiat tarifeleri ve eki 1995 yılı birim fiat listeleri genel teknik şartname Bayındırlık İşleri Genel 
Şartnamesi Projeleri Keşif özeti ile bu işe ait diğer evrak Fen İşleri Müdürlüğünden incelenerek 
dosyadaki tüm koşullar yerine getirilecektir. 

Bu işe ait geçici teminat 600.000.000., TL.dir. 
İsteklilerin Bayındırlık Bakanlığı yapı tesis ve onanm işleri eksiltmelerine girme yönetme

liği gereğince 
1 - BakırköyBelediye eksiltmelerine iştirak Belgesi Komisyondan iştiraki belgesi alabil

mek için son müracaat 2/2/1996 Cuma günü mesa isaati sonuna kadardır. 
Eksiltmeye iştirak belgesi alabilmek için aşağıda liste halinde istenen evrakların dilekçe

ye ekli olarak verilmesi gerekir. 
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin ek

siltmesini girebileceklerini gösterir geçerli müteahhit karnesinin adı ve noter tasdikli suret. 
b) sahip olduğu yapı araçlar taahhütnamesi ve veya belgelerin verilmesi. 
c) Teknik Personel taahhütnamesini vermesi. 
d) Mali Durum bildirisi ve belgelerini vermesi. 
e) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'undan az olmaması. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih başı ve banka 
kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli 2.000.000.000.- TL.lîk kullanılmamış 
nakit kredi 2.000.000.000., TL.lik kullanılmamış teminat mektubu kredisi 1.400.000.000.- TL.lik 
serbest mevduattı gösteren Banka referans mektubu vermesi. 

f) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini vermesi. 
g) Başarı ile bitirdiği işlere ait iş bitirme belgesi ve bu işlerin geçici ve kesin kabul tuta

naklarını. 
Not: Yukarıda istenilen bildiriler Resmi Gazete'de yayınlanan yapı tesis onarım işleri ek

siltme yönetmeliğindeki örneklerine uygun olarak yapılacaktır. 
h) bu işin başarı ile bitmesi için en az eksiltme şartnamesini 3. madde g bendindeki liste

de gösterilen makina ve teçhizatı iş başında bulundurulacağına dair pullu imzalı taahhütnameyi ib
raz etmesi gerekir, (noterden) 

j) Eksiltme şartnmesinin (3.f.maddesinin) h bendindeki üstede gösterilen teknik elemanla
rın sözleşme tasarısına uygun olarak bulunduracağına dair pullu imzalı taahhütnameyi ibraz etmek 
gerekir (noterden) 

k) İhale ilk ilan tarihinde vergi borcu bulunmadığının belgelendirilmesi (1989/1993) yılla
rına ait vergi beyannını ellerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi dairesin
den temin edecekleri borcunun olmadığına dair belge. 

1) Demirbaş defteri tasdikli sureti. 
m) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmaması. 
n) Noter tasdikli imza sirküleri verilecektir. 
o) İhak dosyasının idareden satın alınması ile ilgili satın alma makbuzu eklenecektir. 
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p) Bu ihale dosyası muhteviyatı içinde aşağıda yazılı kanun genelge ve tebliğ hükümlerine 
göre işlem yapılacaktır. 

(1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
(2) 2990 sayılı (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun bazı hükümlerini değiştirmesi hak

kında) kanun 
(3) 2886 sayılı Devlet İhale kanunun uygulama esaslarım belirten devlet ihale genelgesi ve 

ekleri. 
(4) 10/2/1995 tarih ve 22198 sayılı Resmi Gazet'de yayınlanan ihalelerde uygulanacak 

azami indirim miktarı ve oranlan ile uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterlere ilişkin tebliğ 
ve gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlana ek tebliğ. 

II - İhaleye iştirak edecek isteklilerin 1995 yılına iat Ticaret odası vesikasını geçici temi
nat mektubu veya makbuzu ile usulü dairesinde hazırlayacaktan teklif mektubun havi kapalı zarf
lan 9/2/1996 tarihine tesadüf eden Cuma günü 10.00'a kadar Bakırköy Belediye Encümeni Baş
kanlığına vermeleri gerekmektedir. 

m - Şartname bedeli 24.000.000.- TL. + KDVdir. 1719/1-1 

OTEL KİRAYA VERİLECEKTİR 
Bursa Valiliği İ l Daimi Encümeni Başkanlığından: 
Osmangazi ilçesi Uludağ yolu Kireç Ocaklan mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel İda

re Müdürlüğüne ait Turistik Gazino (Misafirhane) nun birinci yıl aylık 555.000.000.- TL. kira be
deli üzerinden 5 yıl süre ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile iha
leye çıkarılmıştır. 

İhale 7/2/1996 Çarşamba günü saat 14.00'de Bursa Valiliği İl özel İdare Müdürlüğü bina
sında bulunan İl Daimi Encümeni Toplantı salonunda yapılacaktır. 

İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Bursa Özel İdare Müdürlüğünün Emlak Müdür
lüğü servisinde mesai saatleri içinde görülebilir. 

İhaleye katılmak isteyenlerin müracaat dilekçeleri ile birlikte; 
a) Bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgah beleşini, 
b) Türkiye'de tebligat için adres beyanım, 
c) 1996 yılma ait Ticaret ve/veya Sanayi odası Belgesini, 
d) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim Beyannamesi ile ortaklarca im

zalanmış ortaklık sözleşmesini, 
g) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
h) Bursa Valiliği İl Daimi Encümeni Başkanlığı adına alınmış 999.000.000.- TL. tutann-

daki geçici teminatını, 
i) Yurt dışından yapılacak olan başvurulardan yukarıda istenen belgelerin T.C. Konsolos-

luklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekmekledir. 
j) (1989-1993) yıllarına ait Gelir ve Kurumlar vergileri Borcu olmadığına dair vergi daire

sinden 1996 yılında temin edecekleri belgeyi, 
k) İhale şartnamesini alıp okuduklarına dair Bursa Özel İdare Müdürlüğü Emlak Servisin

den alacaklan belgeye 
1) İhale şartnamesinde Öngörülen diğer belgeleri vermeleri gerekmektedir. 
Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler ka

bul edilmez. 1860/1-1 
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KAPALI ZARF USULÜ TEKLİF ALINMAK SURETİ İLE 
İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER SATILACAKTIR 

Sümer Holding A.Ş. Beykoz Peri ve Kundura Sanayii İşletmesinden : 
1 - Bu işe ait şartname Beykoz'daki İşletmemizden temin edilebilir. 
2 - Kapalı teklifler en geç 16/2/1996 tarih ve saat 16.00'ya kadar İşletmemizin Bey

koz'daki Muhaberat Servisine verilmesi şarttır. 1725/1-1 

• 
BOŞ ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : 
Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait Çukurambar-Eskişehir yolu kavşağında (Bayındır Hastane

si yanı) 2096 ada, 30 parselde takriben 29.240 m2.1ik arazi 6/2/1996 günü saat 14.00'de Müdür
lüğümüz binasında yapılacak kapalı zarf usulü ile ihale edilerek otopark yapılmak üzere kiraya ve
rilecektir. 

İhaleye İştirak Teminatı: 30.000.000.- TL.dir. 
Kat'i Teminatı : Teklif edilen fiyatın % 10'dur. 
Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 
Şartnameler Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden temin edinilir. 1810/1-1 • 

TEMİZLİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
TEDAŞ Çanakkale Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz Çanakkale İl Merkezinde bulunan hizmet binalarının temizlik işi kapa

lı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 
2 - İhale geçici teminatı 21.000.000 - TL.dir. İhaleye katılmak için şartname dosyası al

mak mecburi olup dosyalar KDV dahü 600.000.- TL. bedelle TEDAŞ Çanakkale EDM Atatürk 
Cad. Trafo Yolu Bila no Çanakkale (Tel: 217 22 98 Fax : 217 45 78) adresinden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 13/2/1996 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat Servisi
ne verilecektir. Teklifler ayrı gün 15.00'de alenen açılacaktır. 

4 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 1813/1-1 

• . 
F.LEKTROFOREZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Cerrahpaşa Tıp Faklütesi Dekanlığından : 
Fakültemiz Merkez laboratuarının ihtiyacı bulunan bir adet Elektroforez Cihazı Döner 

Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satın alı
nacaktır. 

Bu iş ile ilgili olarak; 
1 - Tahmini bedel 4.422.000.000.-TL. olup, geçici teminat tahmini bedelin % 3'ü dür. 
2 - İstekliler Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (1996 Yılı), Kanuni ika

metgah, Noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname, temsilcilik belgesi, teklif mektubu ve şart
namede istenilen diğer belgeleri bulundurmak zorundadırlar. 

3 - İhale 7/2/1996 Çarşamba günü saat 10.30'da Fakültemiz Dekanlık Binasında yapıla-
caktıf. 

4 - İhaleye ait şartname ve ekleri Döner Sermaye Saymanlığından 250.000.- TL. karşı
lığı temin edilebilir. 

5 - Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 1817/1-1 • 
5 VARİL CASTROL ANYOLPE 46 SC SENTETİK HİDROLİK YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Etibank İstanbul Alım Satım Müdürlüğünden : 
Şarkkromlan Ferrokrom İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü'nün ihtiyacı olarak 5 varil Cast-

rol Anyol PE 46 SC sentetik hidrolik yağ (fosfat esterli) kapalı zarf ile teklif alınmak suretiyle sa
tın alınacaktır. 

Bu işle ilgili şartname Müdürlüğümüz'ün "Meşrutiyet Caddesi No: 241 Tepebaşı/İstan-
bul" adresinden ahnabüir. 

Son teklif verme tarihi 8/2/1996 saat 16.30'a kadardır. 
Etibank 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 1859/1-1 
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YUFKA SATIN ALINACAKTIR 
Sırnak 1. Jandarma Asayiş Tümen Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığından : 
Sımak 1. J.Asyş.Tüm.K.lığı ve Bağlılarının ihtiyacı için aşağıda cins miktarı, tahmini fi

yatı, tahmini tutan, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati yazılı 4 Grup 8 kalem ikmal maddesi 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Uslu ile satın alınacak
tır. 4 Grup İkmal maddesinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği herbir grup ayrı ayrı istekli-
lerede ihale edilebilecektir. Eksiltmesi Şırnak Garnizonu İhale Komisyonu Başkanlığında yapıla
caktır. Teknik şartname diğer Şartnameler Şırnak Ticaret Odası, İstanbul J.İkmal Merkezi Komu
tanlığı, Ankara J.İkmal Merkezi Komutanlığı ile Komisyonumuzda görülebileceği gibi Şırnak 
Defterdarlığındanda bedelsiz olarak temin edilebilir. İsteklilerin teklif mektuplan ile şartnamede 
belirtilen belgeleri ihale saatine kadar komisyonumuza vermiş olmalan gerekmektedir. Postada 
meydana gelecek gecikmeler kabul edümeyecektir.'İlân olunur. 

Grup 
No Cinsi Miktan 

Tah.Fiyatı 
(TL.) 

Tah.Tutan 
(TL.) 

%3 Geç.Tem. 
(TL.) 

İhale 
Tarih ve Saati 

1 1. Yufka (Sımak) 25.000 Kg. 
2. Yumurta 950.000 Ad. 

65.000 
6.500 

1.625.000.000 
6.175.000.000 

7/2/1996 10.00 

GRUP TOPLAMI 7.800.000.000 234.000.000 
2 1. Yufka (Cizre) 7.500 Kg. 

2. Yumurta 240.000 Ad. 
65.000 
6.500 

487.500.000 
1.560.000.000 

GRUP TOPLAMI 2.047.500.000 61.425.000 
3 1. Yufka (Silopi) 10.000 Kg. 

2. Yumurta 300.000 Ad. 
65.000 
6.500 

650.000.000 
1.950.000.000 

GRUP TOPLAMI 2.600.000.000 78.000.000 
4 1. Yufka (Şenoba) 7.500 Kg. 

2. Yumurta 240.000 Ad. 
65.000 
6.500 

487.500.000 
1.560.000.000 

GRUP TOPLAMI 
GENEL TOPLAM 

2.047.500.000 
14.495.000.000 

61.425.000 
434.850.000 

1945/1-1 

MOTEL VE CAMPİNG KİRAYA VERİLECEKTİR 
Ortahisar Belediye Başkanlığından: 
Nevşehir İ l i , Ürgüp İlçesi, Ortahisar Kasabası Belediyesi Mülkiyetindeki Paris Motel ve 

Camping Tesisleri İhaleye çıkartılacaktır. 
1-52 Oda 104 Yatak kapasiteli Ürgüp-Nevşehir Karayolu üzerinde Göreme Kavşağında-

ki üçgen içerisinde 32880 M 2 Miktannda kayadan oyma diskoteği, yüzme havuzu bulunan Reste-
urantlı ve mutfak, vestiyer, otoparkı bulunan, Motel odalarının tabanı marley, soba ısıtmalı, duvar
lar plastik badanalı, mutfağı banyosu, tuvaleti mevcut olup, çatısı ahşaptır. 

2 - İhale Kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, tekliflerin engeç 6/2/1996 günü saat 
16.00'ya kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. 

3 - Yıllık Kira Bedeli 1.000.000.000,- TL. olup kira müddeti 10 yudır. Yühk % 40 artiş-
hdır. Geçici teminatı 30.000.000- TL.'dır. 

4 - Bu işe ait şartname Mesai saatleri günlerinde Ortahisar Belediyesi Yazı İşleri Müdür
lüğünde görüşülebilir. 1946/1-1 
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LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Doğumevi Hastanesi Baştabipliğinden: 
Hastanemizin aşağıda cins ve miktarı yazılı bulunan Laboratuvar malzemesi 84/8213 sa

yılı Kanunun 29. a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 7/2/1996 tarihinden itibaren ihaleye çı
kartılmıştır. 

Malzemenin Cinsi: Laboratuvar malzemesi alımı, Miktarı: 81 Kalem, Muhammen Bede
li : 6.380.731.000 - TL., Geçici Teminatı: 192.000.000,-TL., İhale Günü ve Saati: 7/2/1996 gü
nü saat 10.00'da 

1 - İhale 84/8213 sayılı Kanunun 29. a. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve komisyon 
marifetiyle Doğumevi Hastanesi Müdür odasında ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhaleye ait şartname veekleri mesai saatleri içerisinde 08.00-16.00 arasında Doğume
vi Hastanesi satınalma memurluğunda görülebileceği gibi isteyene ücretsiz olarak verilir. 

3 - İsteklilerden aranılan belgeler kişilerin ilgilerine göre ve şartnamede aranılanlarla bir
likte, 

a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (1996 yılı vizeli) 
b) İmza sürkesi Noter tasdikli 
c) Vekaletname (Vekaleten girenler için) 
d) Ortak girişim beyannamesi (Ortak girişim olması halinde) 
e) İhale muhammen bedel üzerinden indirim yapılabileceği gibi kalem, kalemde indirim 

yapılır. Bir Kalem için dahi ihaleye girilse yukarıda belirtilen 192.000.000 - TL. teminatın tama
mı yatırılacaktır. 

4 - İstenilen belgeler tamamlanılarak ihale günü ve saatine kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri şart olup. Her türlü gecikme kabul edilmez. Fiyatlara KDV dahil değildir. İsteklilere ve 
ilgililere duyurulur. 2003/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATİN ALINACAKTIR 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 
Kurumumuz ihtiyacına binaen 1340.MSB.0559 işaretli dosyamız konusu 35000 adet 

M427 tapası için yurt dışı piyasasından temin amacıyla ihaleye çıkılmıştır. 
Bu işe ait şartnameler TL. 1.500.000- + KDV. karşılığında Ankara'da M.K.E.K. Genel 

Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü 06330 Tandoğan/Ankara, İstanbul'da İnönü Cad. No : 88 
Taksim/İstanbul adresindeki M.K.E.K. İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhaleye katılmak için şartname alınması zorunludur. 
İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göTe hazırlayacakları fiyatlı teklif 

mektuplarım kapalı bir zarf içerisinde en geç 1/3/1996 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Kurumu
muz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tama
men yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 1948/1-1 

20 TON KÜLÇE KURŞUN SATIN ALINACAKTIR 
PİRİNÇSAN Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 
Şirketimiz ihtiyacına binaen 20 ton külçe kurşun satın alınacaktır. 
Bu ihaleye ait idari ve teknik şartnameler Kırıkkale Pirinçsan A.Ş. Genel Müdürlüğü Alım 

Servisinden temin edilebilir. 
İhaleye iştirak edecek firmalar, şartnamemize göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ka

palı zarf içerisinde 7/2/1996 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Şirketimiz Arşiv Servisine vermiş 
olacaklardır. 

Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen 
yapıp yapmamakta ve siparişi dilediğine vermekte tamamen serbesttir. 1949/1-1 



ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İsletmesi Acıpayam Müdürlüğünden: 
Satış Tarihi: 7/2/1996 

Deposunun Cins Nev'i Parti Miktan Muhammen Bedeli % 3 Geçici Teminatı 
Adı Boy ve Sınıfı Adedi Adet M3.DM3. TL. TL. 

Akalan, Akbiik, Kelekçi, l.SNB.ÇK.Tomruk 4 148 59.091 15.000.000 26.800.000 
Sandalcık, 2.SKB.ÇK.Tomruk 1 26 10.218 11.000.000 4.300.000 

2.SNB.ÇK.Tomnık 2 61 27.642 12.000.000 10.100.000 
" " " 2.SKB.ÇK.Soy.Tomruk 1 29 24.117 9.500.000 6.900.000 
»1 11 »> 3.SNB.ÇK.Tomruk 18 İ687 465.042 4.800.000-6.500.000 86.700.000 
11 II II 3.SKB.ÇK.Tomnık 16 793 258.006 3.609.000-5.500.000 42.300.000 
11 11 >> l.SNB.ÇZ.Tomruk 1 18 6.215 13.000.000 2.500.000 
» 3.SNB.ÇZ.Tomruk 8 826 168.577 3.700.000-5.800.000 27.600.000 
" " " 3.SI03.ÇZ.Tomruk 7 594 100.122 4.500.000 14.000.000 
)» ti it 2.SNB.Sedir Tomruk 1 34 24.478 13.000.000 9.600.000 
" " " 3.SNB.Sedir Tomruk 1 24 7.135 11.000.000 2.400.000 
" " " 3.SKB.Sedir Tomruk 3 174 52.783 6.000.000-8.000.000 10.300.000 
>. 11 11 3.SNB. Ardıç Tomruk 1 95 24.784 5.300.000 4.000.000 

3.SKB.Ardıç Tomruk 2 72 22.493 4.300.000 3.000.000 
" " " l.S.ÇK.Maden Direk 6 1603 101.999 4.500.000 14.000.000 
" " " 2.S.ÇK.Maden Direk 8 2518 129.254 4.000.000 15.800.000 
" " " l.S.ÇZ.Maden Direk 6 1289 84.750 4.500.000 11.800.000 
" " " 2.S.ÇZ.Maden Direk 7 2644 116.268 4.000.000 14.300.000 
" " " l.S.Sedir Maden Direk 1 212 13.958 5.700.000 2.400.000 
" " " l.S.Ardıç Maden Direk 1 1-3 1.005 5.700.000 200.000 
" Ardıç Sanayi Odunu 2 51 3.441 4.500.000 600.000 
" Sedir Sanayi Odunu 2 230 32.934 4.500.000 4.500.000 
" " " ÇKSanayi Odunu 15 2593 310.902 3.000.000 28.700.000 

ÇZ.Sanayi Odunu 7 1939 129.052 3.000.000 11.900.000 
İbreli Yakacak Odun 7 - 226 Ster 750.000 5.200.000 

TOPLAM.... 226 ster yakacak odun 128 17673 2174.266 M3 YAPACAK EMVAL 360.000.000 
1 - İşletmemizin muhtelif depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 128 parti orman emvali tutar bedelinin % 50'si peşin bakiyesinin 

% 50'si ve aylık % 5 vade faizi için limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebüine Devlet tahvilleri hazine bonoları, Dev
let Bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarınca 3 Ay vadeli olmak üzere açık artırmalı satışa çıkarümıştır. 



2 - Açık artırmalı satış 7 Şubat 1996 tarihihine raslayan Çarşamba günü saat 14.00'de Gölcük Belediyesi Satış salonunda toplanacak komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

3 - Satışa ait ilan şartname satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Mücavir İşletmelerde, İşletmemiz
de görülebilir. 

4 - Alıcıların belirtilen gün ve saatte Gölcük Belediyesinde toplanacak komisyona ihale saatinden 1 saat öncesine kadar satış şartlarım yerine getirerek geçi
ci teminatlarını komisyona yatırmaları ve Banka Teminat Mektubu verecek olanların Mektubunda satış tarihi İşletme adını belirtmeleri yatırmış oldukları teminat mak
buzu ile birlikte satış komisyonuna baş vurmaları ilan olunur. 1816/1-1 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TEDAŞ Malatya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden: 
1 - Aşağıda karakteristikleri ve miktarları belirtilen malzemeler kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. 

Geçici Teminatı Dosya Bedeli 
Grup No Malzemenin Adı Miktarı TL, TL. 

M.44.96.01 ALB-A 25/B 16 Braşman klemens 2000 Ad. 45.000.000 800.000 
Malzemenin Adı Miktarı 

ALB-A 25/B 16 Braşman klemens 2000 Ad. 
ALB-A 40/B.25 Braşman Klemens 2000 Ad. 
3x250 A Üzengili şalter 30 Ad. 
3x(200-250) A.Otomatik Şalter 50 Ad. 
İKV. Protolin 100 Ad. 
125 W. Civa buharlı balast 500 Ad. 
İzolebant 1000 Ad. 
25 Amp. otomatik sigorta 150 Ad. 
100 Amp. Kofrasigorta buşonu 800 Ad. 
100 Amp. Kofra sigorta kapağı 500 Ad. 
80 Amp. 00 boy NH buşon 500 Ad. 
100 Amp. 00 boy NH buşon 500 Ad. 
160 Amp. 0 boy NH buşon altlığı 300 Ad. 
160 Amp. 00 boy buşon altlığı 500 Ad. 
160 Amp. 0 boy buşon 300 Ad. 

2 - İhaleye iştirak etmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Malatya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü No: 9 adresindeki 
401/02 nolu odadan ücreti mukabilinde temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 12/02/1996 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz muhaberat servisine verilmiş olacaktır. Teklif mektupları ayrı gün 14.30 iha
le komisyonunca alenen açılacaktır. 

4 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte ser-
bestir. 1819/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden : 
Fabrikamız ihtiyacı 3 adet DN 80 ve DN 125 Debimetre ile birlikte 6 adet Debimetre Çeviri

cisi kapalı teklif usulü ile şartnamemiz esasları dahilinde satın alınacaktır. 
1 - İhale 6/2/1996 Salı günü saat 14.00'de Fabrikamız ofis binasında yapüacaktır. (Telf: 243 

11 20/2739 Faks: 243 38 58) 
2 - İhaleye ait geçici teminat teklif edilen bedelin % 5'i, kati teminat ise ihale tutarının 

% 10'udur. İhale ile ügüi şartname Ankara, Etimesgut'ta bulunan Fabrikamız Ticaret Servisi'nden üc
retsiz temin edilebüir. 

3 - Teklif mektuptan ihele gün ve saatine kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilmiş 
olacaktır. Postadaki gecikmeler ve telefaksla yapılan teklifler kabul edilmez. 

4 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dile-
diğine vermekte serbesttir. 1861/1-1 

ÇÜRÜK GAZ TESİSATININ ONARIMI VE YENİLENMESİ 
İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Seyitömer Termik Santralı İş-
letme Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz III. ve IV. Ünite kazanlarına ait çürük gaz tesisatının onanım ve yenilen
mesi işi kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyen firmaların Müdürlüğümüzden; 
a) Şartname almaları, 
b) Yer görme belgesi almaları mecburidir. 
Bu ihaleyle ilgili şartnameler, 
TEAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 8 
Telefon = 0 274 22 338 05-22 338 06 
Fax =0 274 22 338 03 
Seyitömer Kütahya adresinden KDV dahil 1.000.000.- (Y.Birmüyon ve 00/00) TL. bedel 

karşüığı temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen firmalar, teklif mektuplarını en geç 14/2/1996 Çarşamba gü

nü saati 3.00'e kadar Kütahya Ticaret odasındaki Müdürlüğümüze ait teklif kutusuna atacaklar ya
da ayrı gün ayrı saat'e kadar Müdürlüğümüz Muhaberat servisine vereceklerdir. 

4 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı Müdürlüğümüze geç intikal eden 
teklifler ile belirlenen gün ve saat'den sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp 
yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 2004/1 -1 

Çeşitli İlânlar 
Mamak Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden : 
İlçemiz Tuzluçayır Mahallesinde bulunan imarın 6727 ada 12 parselde yer alan Feyzullah 

Çınar Parkı içerisinde "Trafo Yeri" ayrılmasına ilişkin yapılan plan değişikliği müdürlüğümüz ilan 
tahtasında askıya çıkarılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 1394/1-1 

İlçemiz Boğaziçi, Ekin, Çiğiltepe Mahallesinde yaptınlan ıslah imar planı kapsamında ka
lan ve aşağıda ada parsel numaralan belirtilen taşınmazlarda yapılan dağıtım değişiklikleri Müdür
lüğümüz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır. 

İlgililere duyurulur. 
Âda Parsel 

37877 5-9 
36391 3 
36402 3 
36426 10-3 
37759 7-1 1717/1-1 
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Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden : 
Aşağıda kimliği yazılı bulunan Müteahhitler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. mad

desi uyarınca 1 (Bir) yıl müddetle ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır. 
YASAKLANAN MÜTEAHHİTLER 
1 - Aksaray Ticaret Odasına kayıtlı 2973 Ticaret, 5171 Oda Sicil ve 31294 karne nolu 

Mustafa oğlu 1949 Aksaray doğumlu M.Hulki Kaya, 
2 - Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 9191 Ticaret, 15689 oda sicil ve 8235 karne nolu 

GÜNTUR Turizm Paz. Petrol San. ve Tic.A.Ş. 
3 - İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 176203/123697 Ticaret Sicil nolu TAYPAR Taşıt 

Araçları Yedek Parçalan Tic.A.Ş. 
Bu karar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Duyurulur. 1609/1-1 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından : 
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ULUSLARARASI MENKUL 

KIYMETLER SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYETTE BULUNMAK 
İSTEYENLERE DUYURULUR 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesinde fa
aliyette bulunmak isteyen yerli ve yabancı Borsaca işlem yetkisi verilmiş ve önerilmiş aracı kuru
luşların müracaatlarının kabulüne 1/2/1996 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve 24/7/1995 tarih ve 22353 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi 
Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca müracaatlar aşağıda şekilde yapılacaktır. 

1 - Müracaatçıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan temin edecekleri " İMKB 
Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu'nu doldurula
rak ekleri ile birlikte İMKB aracılığıyla Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Ge
nel Müdürlüğü'ne iletmeleri gereklidir. 

2 - Faaliyet Ruhsatı süresi 5 yıl olup, ruhsat ücreti 5.000,- ABD dolandır. Başvuruda bu
lunanlar bu ücreti T.C. Merkez Bankası nezdindeki Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu 
İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi TL. 450.231.041,- ya da $ 951.101.041 
numaralı hesaba yatırarak makbuzunu Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu'na eklerler. Sözkonusu 
meblağ müracaatın kabul edilmemesi halinde iade edilir. 

3 - "Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu" 
doldurulmadan yapılan müracaatlar geçersizdir. 

4 - DTM "Faaliyet RuhsatTnın verilmesi hususunda takdir hakkına haiz olup, inceleme 
sonucu yapılan müracaatı reddedebilir. 

5 - Konu ile ilgili bilgi ve dokümanlar, İMKB tarafından müracaatçılara ücretsiz olarak 
verilecektir. 

Adres: 
Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

Uluslararası Pazar Müdürlüğü 
İstinye 80860 İstanbul 
Tel: (90) (212) 298 23 76 
Santral: (90) (212) 298 21 00 
Fax : (90) (212) 298 25 00 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
İnönü Bulvarı Emek-06510 Ankara 
Tel : (312) 212 82 59 - 212 87 61 
Santral: (312) 212 88 00 (20 hat) 

212 50 00 (50 hat) 
Fax:(312)212 89 06 1687/1-1 
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Keçiören Kadastro Müdürlüğünden : 
Kızılcahamam ilçesi Kasımlar Köyü 209,264 ve 366 nolu parsellerin kadastro tesbite kar

şı vaki itiraz sonucu 209 ve 264 nolu parsellerin tesbit tutanaktan 2304 hisse kabul edilerek 864 
hissesi tesbitte adı geçen Mehmet kızı Vahide Kaşık 512 hissesi Hasan kızı Ayşe Duman, 412 his
sesi Mustafa oğlu Mehmet Duman, 156 şardan 312 hissesi Mehmet evladan Limon Duman ve 
Şihli Duman ve 12 hissesi Hasan oğlu Ali Eğri ve 9 ardan 36 hissesi Al i evladan Ömer Yılmaz ve 
Hatice Eğri ve Yeter Tutak ve tesbitte adı geçmeyen Ali oğlu Hasan ve 156 hissesi Mehmet kızı 
Keziban Duman ve 366 nolu parselinde tamamı 3840 hisseye kabul edilerek 1440 hissesi tesbitte 
adı geçen Mehmek kızı Vahide Kaşık ve 768 hissesi Hasan kızı Ayşe Duman ve 772 hissesi Mus
tafa oğlu Mehmet Duman ve 260 ardan 780 hissesi Mehmet evlatları Limon Duman ve Şihli Du
man ve Kezban Duman ve 20 hissesi Hasan oğlu Al i Eğri ve 15 erden 45 hissesi Al i evladan Ömer 
Yılmaz ve Hatice Eğri ve Yeter Tutak ve 15 hissesininde tesbitte adı yazılmayan Al i oğlu Hasan 
adlarına tescillerine 24/6/1975 tarih ve 975/7 karar nosu ile karara bağlanmıştır. 

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 30. maddeleri gereğince komisyon kararı adresleri tesbit edilemeyen Hasan kızı Ayşe Duman, Mustafa oğlu Mehmet Duman, Hasaıvoğ-
lu Ali Eğri, AH evlatlan Al i ve Ömer Yılmaz ve Hatice Eğri ve Al i oğlu Hasan'a ilan yolu ile teb
liğine, Gazete yayın tarihinden itibaren 5 gün geçtikten sonra ilan başlamış sayılacağı ve (30) otuz 
günlük süre içinde Kızılcahamam Kadastro Mahkemesine dava açma haklarının bulunduğu, dava 
açılmadığı takdirde Komisyon kararının kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 
Sıra No İlçesi Köyü Parsen No Komisyon kararının Tarihi Karar No 

1 Kızılcahamam Kasımlar 209 24/6/1975 975/7 
2 Kızılcahamam Kasımlar 264 24/6/1975 975/7 
3 Kızılcahamam Kasımlar 366 24/6/1975 975/7 

1947/1-1 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından : 
Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı'nın C bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiş, yeni bir 

bend eklenerek D bendi E bendi olmuştur. 
Madde 7/C Genel Esaslara ve Geçiş Sürelerine Uygun Adaylar Arasında Seçim Esasları : 
a) Çalışma Durumlan (95) 
(Çalışma durumlarında son 5 yıl dikkate alınır.) 
* 1. Ligde teknik sorumlu olarak çalışmak 19 puan 
* 2, Ligde teknik sorumlu olarak çalışmak 17 puan 
* 3. Ligde teknik sorumlu olarak çalışmak 15 puan 
* 1. Ligde alt yapı teknik sorumlusu olarak çalışmak 13 puan 
* 1. Ligde alt yapı teknik sorumlusu olarak çalışmak 11 puan 
* 3. Ligde alt yapı teknik sorumlusu olarak çalışmak 9 puan 
* 1. Ligde profesyonel takım antrenörü olarak çalışmak 7,puan 
* 2. Ligde profesyonel takım antrenörü olarak çalışmak 5 puan 
* 3. Ligde profesyonel takım antrenörü olarak çalışmak 3 puan 
* Liglerde Kaleci Antrenörü veya liglerin alt yapılarında antrenör olarak çalışmak 2 puan. 
(*) Bu seçeneğin toplam puanı, yukarıdaki kategorilerdeki puanların, kişinin o kategoride 

çalıştığı yıl ile çarpılmasıyla bulunur. 
b) En az 5 yıl profesyonel futbol oynayıp, üniversite mezunu olmak 5 puan, 
c) 45 yaşın üzerinde olanlardan her yıl için, toplam puandan (-5) puan düşürülür. 
D) Seçim esaslarındaki Puan Eşitliğinde Uygulanacak Tercih Sıralaması: 
a) A Milli olma sayısı 
b) En az 10 defa diğer milli olma sayısı 
c) Profesyonel futbolcu olarak oynadığı yıl sayısı 
d) En az bir yabancı dil bilmek ve üniversite mezunu olmak 
e) Beden Eğitimi ve spor Bölümlerinin futbol ihtisas dalı mezunu olmak 
E) Teknik Direktör Kurs Diplomasim Alma Şartlan : 
a) Kursu başarı ile bitirmiş olmak, 
b) Asgari düzeyde lisan bildiğini belgelemiş olmak, 
1. Yabancı dille eğitim yapan bir okuldan mezun olmak, 
2. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı lisans kurslarının en az 1. etabını bitirmiş ve belge 

almış olmak, 
3. Hiçbir kursa girmeden, kendi imkanlanyla yabancı dil bildiğini belirtenler, 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulacak kurulda başarılı olmak zorundadır. 

1950/1.-1 
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aS OCAK 1996 OUN0 SAAT İS:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ 
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BAŞKASI KURLARI 
BÜLTEN NO: 1996/18 

DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 
SSSss*SB*sSB5nS33BSiai«l •f S • R? a Sf 3 3« B B S B a m s t a t s * < ı x ı ı ı ı > « = 3 E 3 & a s s r : 

1 ABD SOLARI 61.608 61,918 61,423 62,104 
1 ALMA» BARKI 41,751 41,961 41,626 42,087 
1 AVUSTRALYA DOLARI 45,331 45,559 44,651 45,696 
1 AVUSTURYA SİLİMİ 5,933 5.963 5,903 5,981 
1 BELÇİKA FRANGI 2,029 2,039 2,019 2,045 
1 DABİKARKA KRONU 10,784 10,838 10,730 10,871 
1 13,570 13,638 13,434 13,67» 
1 BRANŞIZ FRANGI 12,149 12,210 12,113 12,247 
1 ROTıLAlfTtA FLORİNİ 37,257 37,444 36,884 37,556 
1 İSPANYOL PEZETASI 490 497 478 505 
1 İSVEÇ KRONU 8,923 8,968 8,878 8,995 
1 İSVİÇRE FRANGI 51,929 52,190 51,773 52,347 
100 İTALYAN LİRETİ 3,865 3,884 3.826 3,896 
1 JAPON TENİ 574 580 561 588 
X KANASA DOLARI 44,887 45,113 44,438 45,248 
1 SIN E l i DİNARI 205,738 206,772 201,623 207,392 
1 NORVEÇ KRONU 9,516 9,564 9,468 9,593 
1 İNGİLİZ STERLİNİ 93,472 93,942 93,192 94,224 
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 16.428 16,511 16,182 16,561 
1 AVRUPA PARA BİRİNİ (ECU) 76,506 76,890 
1 LUKSEMBURO FRANGI 1,953 2,037 
1 İRLANDA LİRASI 92,404 97,088 
1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 384 406 
1 YUNAN DRAHMİSİ 239 250 
1 BULGAR LEVASI 466 501 
1 İRAN RİYALİ 4 S 
1 SURİYE LİRASI 984 1.056 
1 T " » LEYİ 6 9 
X ONDUN SİMAEI 74,553 86,150 
X YENİ İSRAİL ŞEKELİ 17,706 20,461 

ÇAPRAZ KURLAR 
s s : x 3 s ı s s a r S 3 s x s » a s s s s 3 s s s a a a 

X ABD DOLARI 1.4756 alınan MARKI 
X ABD DOLARI 1.3591 AVUSTRALYA DOLARI 
X ABD DOLABI 10.3840 AVUSTURYA ŞİLİNİ 
X ABD SOLARI 30.3670 BELÇİKA FRANGI 
X ABD DOLARI 5.7128 DANİMARKA KRONU 
t ABD DOLABI 4.5400 FİN MARKKASI 
X ABD DOLARI S.0710 FRANSIZ FRANGI 
X ABD SOLARI 1.6536 HOLLANDA FLORİNİ 
X ABD SOLARI 124.60 İSPANYOL PEZETASI 
X ABD DOLARI 6.9040 İSVEÇ KRONU 
X ABD DOLARI 1.1864 İSVİÇRE FRANGI 
X ABD DOLARI 1594.00 İTALYAN LİRETİ 
X ABD DOLABI 106.78 JAPON YENİ 
X ABD DOLABI 1.3725 KANADA DOLARI 
X ABD DOLARI 6.4740 NORVEÇ KRONU 
X ABD DOLARI 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 
X KUVEYT DİNARI 3.3395 ABD DOLARI 
X İNGİLİZ STERLİNİ 1.5172 ABD DOLARI 
1 AVRUPA PARA BİRİNİ (ECU) 1.2418 ABD DOLARI 

BİLGİ İÇİN: 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.4578 ABD DOLARI 
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 90,264 TÜRK LİRASI 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
İDARE MERKEZİ 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'MCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU) 
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

14-03-1996 3B 48 87.670 
29-03-1996 3B 63 84.063 
14-02-1996 9B 19 94.908 
15-05-1946 9B 110 73.400 
20-03-1996 12T 54 66.216 
22-03-1996 12T 56 85.734 
03-04-1996 12T 68 82.882 
17-04-1996 12T 82 79.633 
25-04-1996 12T 90 77.816 
21-05-1996 12T 116 72.112 
03-07-1996 12T 159 63.371 
25-07-1996 12T 181 59.233 
20-08-1996 12T Z07 54.629 
29-01-1996 3BKV 3 99.113 
09-02-1996 3BKV 14 96.195 
19-02-1996 3BKV 24 93.634 
11-04-1996 3BKV 76 81.015 
24-04-1996 3BKV 89 78.041 
08-05-1996 3BKV 103 74.925 
01-02-1996 4BKV 6 98.297 
07-02-1996 4BKV 12 96.714 
11-03-1996 4BKV 45 88.402 
29-05-1996 4BKV 124 70.420 
21-02-1996 5BKV 26 93.128 
28-02-1996 5BKV 33 91.370 
27-03-1996 5BKV 61 84.538 
05-04-1996 5BKV 70 82.412 
19-06-1996 5BKV 145 66.122 
13-02-1996 7BKV 18 95.164 
07-03-1996 7BKV 41 89.385 
02-04-1996 7BKV 67 83.117 
03-05-1996 7BKV 98 76.027 
13-03-1996 12T 47 87.914 
31-05-1996 12T 126 70.002 
12-02-1996 9B 17 95.421 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE 
TARİHİ TANIM 

VADEYE KALAN 
GÜN SAYISI 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

28-02-19% 3H 33 91.370 
14-03-1996 3H 48 87.670 
20-03-1996 3H 54 86.216 
11-0+-1996 3H 76 81.015 
14-03-1996 4H 48 87.670 
16-07-1996 6H 172 60.899 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE ayrı OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER 
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN 
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR 
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR. 

3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ 
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ
MELERDE VE HAZİNE*CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE 
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

02-02-1996 24T-D 145.53 242.739 
03-0Z-1996 24T-D 145.53 242.340 
14-02-1996 24T-D 150.67 242.827 
17-02-1996 24T-D 150.67 241.589 
23-02-1996 24T-D 150.67 239.112 
10-03-1996 24T-D 157.56 238.618 
11-03-1996 24T-D 157.56 238.188 
21-03-1996 24T-D 149.55 227.077 
24-03-1996 24T-D 144.00 221.180 
01-04-1996 24T-D 144.00 218.033 
07-04-1996 24T-D 138.57 211.310 
11-04-1996 24T-D 138.57 209.796 
19-04-1996 24T-D 131.41 201.250 
10-05-1996 24T-D 128.16 191.393 
31-12-1996 60T-D 107.77 107.656 
01-01-1997 60T-D 107.77 107.361 
11-07-1997 60T-D 109.28 159.417 
01-01-1998 60T-D 107.77 107.361 
11-01-1998 60T-D 107.77 104.417 
01-O7-1999 60T12-D 7.67 106.185 
11-10-1996 18T2-D 54.49 131.860 
27-01-1996 12T-OZ TEFE+6 168.460 
15-02-1996 9B-0Z TEFE+6 139.341 
14-03-1996 12T-0Z TEFE+6 150.596 
06-04-1996 12T-0Z TEFE+6 144.111 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGL 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL Ü2 

25-04-1996 12T-OZ TEFE+6 140.231 
27-06-1996 12T-OZ TEFE+6 124.046 
14-07-1996 12T-OZ TEFE+6 132.102 
16-08-1996 12T-OZ TEFE+6 127.827 
27-10-1996 12T-OZ TEFE+6 114.570 
25-12-1996 12T-OZ TEFE+6 104.783 
29-12-1996 12T-OZ TEFE+6 104.166 
30-12-1996 12T-OZ TEFE+6 104.012 
01-01-1997 12T-OZ TEFE 103.306 
02-01-1997 24T-OZ TEFE+6 103.561 

139.114 01^05-1997 24T-OZ TEFE+6 
103.561 
139.114 

06-05-1997 36T-OZ TEFE+6 138.630 
18-05-1997 36T-OZ TEFE+6 137.470 
26-05-1997 36T-OZ TEFE+6 136.697 
15-06-1997 36T-OZ TEFE+6 135.009 
21-06-1997 36T-OZ TEFE+6 134.528 
24-06-1997 36T-OZ TEFE+6 134.287 
14-07-1997 24T-OZ TEFE+6 132.102 
28-07-1997 36T-OZ TEFE+6 130.399 
25-12-1997 24T-0Z TEFE+6 104.783 
01-01-1998 60T-OZ TEFE+6 103.710 
11-07-1999 60T-OZ TEFE+6 132.467 
31-12-1999 60T-OZ TEFE+6 104.135 
01-01-2000 60T-CZ TEFE+6 103.710 
11-01-2000 60T-OZ TEFE+6 102.226 
07-04-2000 60T-OZ TEFE*1.15 143.944 
11-07-2000 60T-OZ TEFE 128.401 
31-12-2000 60T-OZ TEFE 103.439 
01-01-2001 60T-02 TEFE+6 103.710 
11-01-2001 60T-OZ TEFE+6 102.226 
07-04-2005 120T-OZ TEFE*1.15 143.944 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

T.C. BAŞBAKANLIK» HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

30-01-1996 3B01 62.510 
20-06-1996 6B01 61.876 
09-07-1996 6B01 61.665 
02-03-1998 36T01 63.445 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 alınan MARKI KARŞILIĞI! 

02-02-1996 3BI6 42.163 
19-02-1996 3B16 42.177 
21-06-1996 6B16 41.824 
26-06-1996 6B16 41.795 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

21-02-1996 24G012 65.880 
21-03-1996 246012 65.445 
21-02-1997 366012 65.737 
21-03-1997 36G012 65.575 
19-09-1997 36G012 65.602 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (1O0.OO0.-TL ÜZERİNDEN) 

20-12-1996 31.5G TEFE+6 138.727 
05-05-1997 36G TEFE+6 138.727 
09-05-1997 36G TEFE+6 138.340 
10-05-1997 36G TEFE+6 138.244 
12-05-1997 36G TEFE+6 138.050 
16-05-1997 36G TEFE+6 137.664 
18-05-1997 36G TEFE+6 137.470 
03-06-1997 36G TEFE+6 135.973 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM 11 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

31-01-1996 06 61.550 
01-03-1996 06 61.201 
31-03-1996 OG 60.856 
18-04-1996 06 60.651 
30-06-1996 OG 59.834 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 26-01-1996 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI) 

31-07-1996 OG 59.493 
01-09-1996 OG 59.146 
30-09-1996 OG 58.835 
18-10-1996 OG 58.643 
01-11-1996 OG S8.495 
31-12-1996 OG 57.868 
31-01-1997 OG 57.548 
01-03-1997 OG 57.242 
31-03-1997 OG 56.927 
18-04-1997 OG 56.739 
01-05-1997 OG 56.604 
30-06-1997 OG 55.983 
31-07-1997 OG 55.665 
01-09-1997 OG 55.339 
30-09-1997 OG 55.045 
18-10-1997 OG 54.863 
01-11-1997 OG 54.722 
31-12-1997 OG 54.122 
31-01-1998 OG 53.814 
01-03-1998 OG 53.528 
01-05-1998 OG 52.932 
31-07-1998 06 52.054 
01-09-1998 OG 51.749 
01-11-1998 OG 51.172 
31-01-1999 OG 50.323 
01-03-1999 OG 50.056 
30-09-1999 08 48.134 
31-03-2000 OG 46.542 

T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

02-02-1998 360 TEFE+6 165.717 
17-02-1998 360 TEFE+6 159.493 
16-12-1998 360 TEFE+6 106.170 

7- T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA İHRAÇ EDİLEN 
GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

24-05-1997 24G2D 91.08 115.764 

8- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA 
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R 

Yasama Bölümü : 

T B M M Kara r ı 
Sayfa 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Kütahya Milletvekili Mustafa 
KALEMLİ 'n in Seçildiğine Dair Karar 1 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Milletlerarası Andlasma 
95/7718 Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Eko

nomik İşbirliği Anlaşması'nm Onaylanması Hakkında Karar 3 

Bakanlar Kuru lu Karar la r ı 
95/7531 Yozgat İh, Boğazlıyan İlçesinde Boğazhyan Şeker Fabrikası Anonim 

Şirketi Tarafından Bir Şeker Fabrikası Kurulup İşletilmesine İzin Ve
rilmesi Hakkında Karar 11 

95/7730 Temelli-Malıköy Çevre Düzeni Nazım İmar Planında Pafta Numara
lan ve sınırları Belirtilen Alanlarda 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 
Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Karar 11 

Yönetmelikler 
— Binicilik Yarışma Yönetmeliği 15 
— Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uz

manlık Kadrolarına Atarımalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Yönetmelik 30 

Genelge 
— Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşayirler Oda-

lan Birliği Başkanlığının Mecburi Meslek Kararlarına İlişkin Genelgesi (1996/1) 3i 

Tebliğ 
— Mecburi Standard : 95/112-113 Sayılı Tebliğ 32 
İ lânlar 
a • Yargı İlânları 57 
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 66 
c - Çeşitli İlânlar 87 
— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma 

Senetlerinin Günlük Değerleri 90 

DUYURU 

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" cep kitapçığı ebadında hazırlanarak, KDV dahil 
40.000.- TL. karşılığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü' nde (Erguvan 
Sokak No: 2 06250 Ulus - Ankara) satışa sunulmuştur. 

Posta ile taleplerde 30.000 - TL. taahhütlü posta ücreti kitap bedeline ilave edilerek 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Anka-
ra/Dışkapı şubesi nezdindeki 30423 - 2065 numaralı hesabına yatırılması ve banka dekontunun 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü' ne gönderilmesi gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyat ı : (KDV. dahil) 30.000,-TL. 


