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Genel Hükümler 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı basın yayın organlarının gaze
teciliği meslek olarak seçmiş mensupları ile Devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına ve
rilecek basın kartlarına ait esas ve usulleri belirlemektir. 

Dayanak 

Madde 2 — B u Yönetmelik, 231 sayılı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Basın Kartlarının Çeşitleri 

Madde 3 — Basın kartları, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafın
dan verilir ve gerektiğinde iptal edilir. B u kartlar; 

a) Sarı basın kartı, 

b) M a v i basın kartı, 

Olarak i k i çeşittir. 

Madde 4 — San basın kartı; 

a) Sahibi veya mensubu bulundukları yayın organlarının ve kendilerinin nitelikleri, bu 
Yönetmelikte belirlenen Türk yayın organlarının Türk vatandaşı mensuplarına, 

b) Yabancı yayın organları için Türkiye 'de görev yapan ve nitelikleri bu Yönetmelik
te belirtilen Türk vatandaşı gazetecilere, 
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c) Yönetmeliğin 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddelerinde yer alan kuruluşların, 
bu maddelerde sayılan görev ünvanlarını kadrolu olarak taşıyan ve fiilen bu görevi ifa 
eden mensuplarına "fiili göreve bağlı olarak", 

d) Yayın organları veya basın kuruluşlarıyla hizmet bağı bulunanlardan 
40 ıncı ve müteakip maddeler uyarınca tesbit edilenlerle 24 üncü maddenin son 
fıkrasında sayılanlara "sürekli olarak", 

e) Yabancı bir yayın organında çalışan ve Türkiye'ye görevle geçici olarak 
gelen Türk uyruklu gazetecilere görev süresi için ve sarı basın kartı taşımaktayken 
işlerinden ayrılan, ancak mesleki alanda iş imkanını bulamadığını belgeleyen basın 
mensuplarına 37 nci maddede belirtilen süreler için "geçici olarak", 

Verilebilir. 

Mavi Basın Kartı 

Madde 5 - Yabancı yayın organlarını Türkiye'de temsil eden veya bu yayın 
organı için çalışan ya da Türkiye'de ikametgahı olmamakla beraber, görev alanı 
Türkiye'yi de içine alan veya geçici olarak gelen yabancı uyruklu gazetecilere, 
Türkiye'de Türkçe veya yabancı dilde yayın yapan basın yayın organlarının yabancı 
uyruklu mensuplarına, mavi basın kartı verilebilir. 

Genel Nitelikler 

Madde 6- San basın kartı alabilmek için, bu Yönetmeliğin diğer 
maddelerinde belirtilen özel nitelikler saklı kalmak kaydıyla, 

a) En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, 

b) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, 

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi; 

Ağır hapis, 5 yıldan fazla hapis cezalarından veya Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlardan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına girenlerden biriyle 
veya yayın tehdidiyle para ve menfaat temini, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, 
inancı kötüye kullanma, yalan yere şahadet, yalan yere yemin etmek, iftira, suç 
tasnii, resmi mercileri iğfal, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, istimal ve istihlak 
kaçakçılığı suçu dışındaki kaçakçılık suçlarından veya resmi ihale ve alım-satımlara 
fesat karıştırma,; Devlet sırlarını açığa vurma, kasıtlı vergi kaçırma suçlarından 
birinden, 
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Hükümlü bulunmamak, 

d) Müracaat tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak, 

Şarttır. 

Basın Kartlarının Niteliği 

Madde 7- Basın kartları kişiye özel olup, başkaları tarafından kullanılamaz. 

Basın kartı taşıyanlar bunları "Kimlik Belgesi" olarak kullanabilirler. 

Basın Kartlarının Sağladığı Kolaylıklar 

Madde 8- Basın kartları sahipleri, 

a) Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kurum 
ve kuruluşlann, şehir içinde veya dışında işlettikleri belli tarifeli taşıt araçlarında, 
indirimli veya parasız olarak sağlıyacakları ulaşım kolaylıklarından yararlanırlar. 

b) Resmi makamlarca yönetilip girilmesi ücrete bağlı bulunan müze, galeri, 
sergi, stadyum ve hipodromlarla benzer yerlere parasız olarak girebilirler. 

c) Kanuni veya idari sebeplerle gizli yürütülen bir işlem yapılmayan her türlü 
olay ve toplantı yerine serbestçe girebilirler. 

d) özel nitelikte olmayan her türlü törenlere kabul olunur ve görevlerini 
en kolay yapabilecekleri yerleri alırlar. Davetiye gönderilmiş olması gireceklerin 
sayısının kısıtlandığını gösterir. 

e) Kartlarını göstererek, posta işletmesi merkezlerinden, gazetelere, ajanslara 
ve mensup oldukları kurumlara indirimli tarife ve öncelikle telgraf, faks çekmek, 
telefon etmek, teleks ve benzeri gereçlerden faydalanmak haklarından yararlanırlar. 

f) Kart taşıyanlara, istedikleri zaman, kendi adlarına olmak şartıyla indirimli 
tarife ile telefon verilir ve konuşma ücretlerinde indirimli tarife uygulanır. 

g) Basın kartı taşıyanların görevleri sırasında, bu maddede belirtilen 
kolaylıkların sağlanmasında, güvenlik kuvvetleri görevlileri ile kamu kuruluşları 
ilgilileri, kendilerine yardımcı olurlar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 



Sayfa : 4 RESMÎ G A Z E T E 9 Ağustos 1998 - Say ı : 23428 

h) Basın kartı taşıyanların ve basın organlarının çalışmalarını kolaylaştırmak, 
süratle haberleşmelerini ve ulaşımlarını sağlamak amacıyla, Basın kartı sahibi 
kişilere, görevleri sırasında kullanılmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğünce 
"Basın Trafik Kartı" verilir. 

Bu kartı taşıyan kişilere, Karayolları Trafik Kanununun temel kurallarına 
uymak ve trafiğin emniyetle seyrini bozmamak kaydıyla, Devlet törenlerinde, milli 
veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet 
büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer görev hallerinde, 
trafik görevlilerinin bulunduğu yerlerde ve onların vereceği işaret ve talimatlar 
doğrultusunda, gerektiğinde park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi 
kolaylıklar sağlanır. 

Basın Trafik Kartlarının verilmesi, kullanılması, sağlıyacağı kolaylıklar ve 
gerektiğinde geri alınmasına ait esaslar ve usuller Emniyet Genel Müdürlüğü ve Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce birlikte tesbit edilerek duyurulur. 

Geçerli basın kartı taşımadıkları halde "Basın Trafik Kartı" kullananlara] 
tesbiti halinde, bu kartlar iptal edilir ve bu kartı kullananlara 5 yıl süre ile basın kartı, 
kullandıranlara da 5 yıl süreyle Basın Trafik Kartı verilmez. 

Yukarıdaki esaslar uyarınca sağlanan kolaylıklardan yararlanmak üzere 
araçlarında, Emniyet Genel Müdürlüğünce verilecek "Basın Trafik Kartı" dışında, 
"Basın" ibaresi bulunan plaka, tabela veya kart taşıyanlara ait varsa basın kartları 
iptal edilir ve bu kişilere hakettikleri tarihten başlayarak 5 yıl süre ile basın kartı 
verilmez. 

İKİNCİ KISIM 

Sarı Basın Kartı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Sahiplerine ve Mensuplarına Sarı Basın Kartı Verilebilecek 
Süreli Yayın Organlarının Nitelikleri ve Kontenjanları 

Sarı Basın Kartı Verilebilecek Süreli Yayın Organlarının Genel 
Nitelikleri 

Madde 9 - Sahip ve mensuplarına sarı basm kartı verilebilecek yayın 
organlarının nitelikleri aşağıdaki maddelerde gösterilmiştir: 
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Yönetmelikte belirtilen sayfa yüzölçümlerinde; 1.60 metrekare . 58x76 
cm.lik iki yaprak kağıt; 1.20 metrekare 40x76 cm.lik iki yaprak kağıt veya 58x76 
cm.lik bir buçuk yaprak kağıt; 0.80 metrekare 58x76 cm.lik bir yaprak kağıt; 0.60 
metrekare 40x76 cm.lik bir yaprak kağıt; 0.40 metrekare 58x76 cm.lik yarım yaprak 
kağıt olarak hesaplanır. 

Bu Yönetmelik uygulamasında, Basın Kanunu hükümlerine göre gerekli 
bildirimde bulunarak haftada en az 6 gün çıkan yayınlar günlük; haftada 6'dan az 
günde veya haftada bir gün çıkan yayınlar haftalık; bir haftadan fazla veya 30 
günden daha az ara ile çıkan yayınlar 15 günlük; 30 günde bir veya daha fazla ara 
ile çıkan yayınlar aylık; iki, üç veya dört ayda bir çıkanlar iki, üç veya dört aylık 
yayın olarak tanımlanır. 

Günlük Siyasi Gazeteler 

Madde 10 - San basın kartı; 

a) Ofset-rotatif veya rotatif gibi sistemlerle basılan ve sayfalarının yüzölçümü 
toplam 1.20 metrekareden az olmayan; 

1) Günlük siyasi gazetelerin sahibi ile genel yayın müdürü veya genel 
yayın yönetmeni veya genel koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya 
idare müdürlerinden l'i, sorumlu yazı işleri müdürü, yazı işleri müdürü, yayın 
yönetmeni, sayfa sekreteri (sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), redaktör, 
istihbarat şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, 
ressam, grafıker, düzeltmen olarak çalışanlara, aylık tirajı 750.000'i geçen gazetelerde 
bölge veya il temsilcisi sıfatıyla çalışanlar ile bunlardan, yüzölçümü en az 1.60 
metrekare olanların yurtdışı bürolarında çalışan aynı unvanlı, Türk uyruklu 
mensuplarına, 

2) Günlük siyasi akşam gazetelerinin sahibi ile genel yayın müdürüne, 
yayın yönetmenine, gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri 
müdürüne ve ayrıca yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri (sorumlu yazı işleri müdür 
yardımcısı), istihbarat şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, 
düzeltmen, karikatürist, ressam ve grafıker sıfatıyla çalışanlardan 15 kişiye, 

3) Yurtdışında yayınlanan ve yüzölçümü toplamı 1.60 metrekareden az 
olmayan günlük siyasi gazeteler ile yüzölçümü toplamı 2.40 metrekareden az olmayan 
haftalık gazete veya dergilerin, daha önce en az 5 yıl basın kartı taşımış olmaları 
şartıyla, Türk uyruklu sahip ve sorumlu yazı işleri müdürüne, 

b) Düz makinada basılan günlük siyasi gazetelerden, sayfalarının 
yüzölçümü toplamı; 
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1) 1.20 metrekareden az olmayanların sahibine, genel yayın müdürüne, 
gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve ayrıca 
yazı işleri müdürü, sayfa sekreteri (sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), 
istihbarat şefi, haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, ressam, 
grafiker, karikatürist ve düzeltmen sıfatıyla çalışanlardan 10 kişiye, 

2) 0.80 metrekareden az olmayanların sahibine, gazetenin yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve ayrıca başyazar, yazar, muhabir, 
foto muhabiri, düzeltmen sıfatıyla çalışanlardan 4 kişiye, 

3) 0.60 metrekareden az olmayanların sahibi ile gazetenin yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve muhabirlerinden 2'sine, 

4) 0.40 metrekareden az olmayanların sahibi ile gazetenin yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden birine ve muhabirlerinden birine, 

Verilebilir. 

G ü n l ü k Ticare t , Mes l ek ve Spor Gazeteleri 

Madde 11- Ofset-rotatif, rotatif, düz ofset veya düz tipo gibi sistemlerle 
basılan: 

a) Mesleki, ticari haber, tercüme ve makalelerle, yazarlarının görüş ve 
incelemelerini yayınlayan, günlük ticaret veya meslek gazetesi niteliğini 
taşıyan, her sayısındaki sayfaların yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan 
günlük gazetelerin; 

1) Sahibi ile gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri 
müdürlerinden birine ve ayrıca genel yayın müdürü, sayfa sekreteri (sorumlu yazı 
işleri müdür yardımcısı), istihbarat şefi veya haber müdürü, başyazar, yazar, 
muhabir, foto muhabiri ve düzeltmen sıfatıyla çalışanlardan 10 kişiye, 

2) Günlük fiili satışı 10 bin sayıyı geçenlerde, sahibi ile genel yayın 
müdürüne veya gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri 
müdürlerinden birine ve aynca, sayfa sekreteri (sorumlu yazı işleri müdür 
yardımcısı), istihbarat şefi veya haber müdürü, başyazar, yazar, muhabir, foto 
muhabiri ve düzeltmen sıfatıyla çalışanlardan 15 kişiye, 

b) Özellikle sporla ilgili haber ve makalelerle, yazarlarının görüş ve 
incelemelerini yayınlayan, günlük spor gazetesi niteliğini taşıyan ve her sayısındaki 
sayfaların yüzölçümü toplamı 1.20 - metrekareden az olmayan günlük spor 
gazetelerinin; 
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1) Sahibi ile gazetenin yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri 
müdürlerinden birine ve ayrıca sayfa sekreteri (sorumlu yazı işleri müdür 
yardımcısı), istihbarat şefi, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, 
grafiker ve düzeltmen sıfatıyla çalışanlardan 10 kişiye, 

2) Günlük fiili satışı 20 bin sayıyı geçen spor gazetelerinde yukarıdaki 
ünvanlarla çalışanlardan 30 kişiye, 

San basın kartı verilebilir. 

Haftada Bir veya Daha Az Ara İle Çıkan Siyasi Gazete ve Dergiler 

Madde 12 - Haftada bir veya daha az ara ile çıkan siyasi gazete ve 
dergilerden, sayfalarının yüzölçümü toplamı; 

a) 1.20 metrekareden az olmayanların sahibine ve yayınlandığı yerde 
oturan sorunlu yazı işleri müdürlerinden birine, ayrıca, genel yayın müdürü, sayfa 
sekreteri (sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), başyazar, yazar, istihbarat şefi, 
muhabir, foto muhabiri, ressam, grafiker,karikatürist ve düzeltmen sıfatıyla 
çalışanlardan 8 kişiye, (Bu kontenjan, aynı sıfatlarda çalışmak kaydıyla, aylık fiili 
satışı 30.000'i geçenlerde 10 kişiye, 60.000'i geçenlerde 20 kişiye kadar artırılabilir.) 

b) 0.80 metrekareden az olmayanların sahibi ve yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile yazar ve muhabir sıfatı ile 
çalışanlardan 3 kişiye, 

c) 0.60 metrekareden az olmayanların sahibi ile yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürü ve muhabirlerinden birine, 

San basın kartı verilebilir. 

Günlük, Haftada Bîr veya Daha Az Ara İle Çıkan ve Siyasi Olmayan 
Gazete ve Dergiler 

Madde 13 - Günlük, haftada bir veya daha az ara ile çıkan, her 
sayısındaki sayfaların yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olmayan ve ofset-
rotatif, rotatif gibi sistemlerle basılan gazete ve dergilerden; 

a) Haftalık veya daha az ara ile çıkan spor gazete ve dergilerinin sahibi ve 
yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile bir sayfa 
sekreterine (sorumlu yazı işleri müdür yardımcısı), foto muhabirlerinden ikisine, 
muhabir veya yazarlarından birine, 
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b) Günlük ve haftalık magazinlerin, çocuk, kadın, radyo-televizyon, 
sanat ve meslek dergi ve gazetelerinin muhtevalarının en az yansı yazı olmak 
şartıyla, sahibine, genel yayın yönetmenine veya müdürüne ve yayınlandığı yerde 
oturan sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca sayfa sekreteri (yazı işleri 
müdür yardımcısı), yazar, muhabir, foto muhabiri, ressam, grafîker ve karikatürist 
sıfatıyla çalışanlardan 5 kişiye, 

Aylık fiili satışı, günlüklerde 20.000, haftalıklarda 40.000 sayıyı geçenlerin 
sahibi ile genel yayın yönetmeni veya müdürüne ve yayınlandığı yerde oturan 
sorumlu yazı işleri müdürüne, ayrıca müessese müdürü, yazar, muhabir, foto 
muhabiri, ressam, grafîker, karikatürist ve düzeltmen sıfatıyla çalışanlardan 20 
kişiye, 

c) Mizah dergilerinin sahibine, yayınlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri 
müdürlerinden biri ile ayrıca sayfa sekreteri (sorumlu yazı işleri müdür 
yardımcısı), yazar, karikatürist, ressam, grafîker ve düzeltmen olarak 
çalışanlardan beş kişiye, (aylık fiili satışının 50.000 sayıyı geçmesi halinde aynı 
unvanlarla 10 kişiye), 

San basın kartı verilebilir. 

Onbeş G ü n l ü k , Ayl ık ve Daha Fazla Süreli Y a y ı n l a r 

Madde 14 - San basın kartı; 

a) Onbeş günde veya ayda bir defa yayınlanan ve her sayısındaki sayfalarının 
yüzölçümleri toplamı 1.60 metrekareden az olmayan süreli yayınların, fikir, sanat, 
kültür ve eğitim niteliği taşımaları şartıyla, sahibi ile yayınlandığı yerde oturan ve 
geçimini yalnızca bu yayın organından sağlayan sorumlu yazı işleri müdürüne ve bir 
muhabir ile bir foto muhabirine, 

Bunlardan, son üç aylık fiili satış ortalaması 30.000'in üzerinde bulunanlarda, 
ayrıca yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist ve düzeltmen olarak çalışanlardan 6 
kişiye daha, 

b) 2 ayda bir, Türkçe veya yabancı dilde yayınlanan, her sayısındaki 
sayfalarının yüzölçümleri toplamı 2.40 metrekareden az olmayan ve Türkiye'yi politik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönden tanıtıcı nitelik taşıyan yayınların sahibi ile 
yayınlandığı yerde oturan ve geçimini yalnızca bu yayın organından sağlayan 
sorumlu yazı işleri müdürüne, 

Bunlardan, her sayısındaki fiili satış ve dağıtım ortalaması 30.000'in 
üzerinde bulunanlarda ayrıca yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist ve 
düzeltmen sıfatıyla çalışanlardan 5 kişiye daha, 
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c) 3 veya 4 ayda bir, Türkçe veya yabancı dilde yayınlanan, her 
sayısındaki sayfalarının yüzölçümleri toplamı 2.40 metrekareden az olmayan ve 
Türkiye'yi politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden tanıtıcı nitelik taşıyan 
yayınların sahibi ile yayınlandığı yerde oturan ve geçimini yalnızca bu yayın 
organından sağlayan sorumlu yazı işleri müdürüne, 

Verilebilir. 

Türk Haber Ajansları ve Televizyon Prodüksiyon Merkezleri 

Madde 15 - Sarı basın kartı; 

a) En az beşmilyar lira ödenmiş sermayesi bulunan Türk haber ve fotoğraf 
ajanslarında; 

1) Ofset-rotatif ve rotatif gibi sistemlerle basılan en az 10 adet günlük 
siyasi gazete ile veya ulusal nitelikteki radyo veya televizyon kuruluşu ile günün 
rayicine göre paralı haber veya haber filmi anlaşması yaptığını ve günde 10.000 
kelimelik haber bülteni yayınladığını, aylıklı kadrosunda daha önce san basın kartı 
taşımış en az 10 gazetecinin bulunduğunu belgelendiren ajansların, 

Sahibi, asli kadrolarında aylıkla çalışan genel müdür, genel müdür 
yardımcısı, başyazar, yazar, müessese müdürü veya idare müdürü, haberlerle ilgili 
bölge veya şube müdürü, müdür yardımcısı, sorumlu yazı işleri müdürü, redaktör, 
istihbarat şefi, muhabir, foto muhabiri, haber kameramanı ve düzeltmen sıfatıyla 
çalışanlarına, 

veya 

2) Günlük tiraj toplamı 250.000'den az olmayan yayın organları ile paralı 
haber veya TV haber filmi verme anlaşması yapan veya ulusal nitelikteki radyo veya 
televizyon kuruluşu ile haber veya haber filmi anlaşması yapan ve aylıklı 
kadrosunda daha önce san basın kartı taşımış en az 5 gazeteci bulunduğunu 
belgelendiren ajanslann sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürlerinden biri ile ayrıca, 
redaktör, yazar, muhabir, foto muhabiri, düzeltmen ve haber kameramanı sıfatlarıyla 
çalışanlardan toplam 10 kişiye, 

veya 

3) Ticari ve ekonomik haber ajanslarından, aylıklı kadrosunda daha önce 
san basın kartı taşımış en az üç gazeteci çalıştırdığını, günlük en az" 5.000 kelime 
haber bülteni yayınladığını ve bültenlerine, günün rayicine göre, en az 1000 paralı 
abone yaptığını belgelendirenlerin, sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü ile 
ayrıca yazar, muhabir sıfatıyla çalışanlardan 5 kişiye, 
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4) Gürdük tiraj toplamı 250.000'den az olmayan yayın organları ile paralı 
fotoğraf veya TV haber filmi verme anlaşması yapan veya ulusal nitelikteki radyo 
veya televizyon kuruluşu ile fotoğraf ve haber filmi anlaşması yapan ve aylıklı 
kadrosunda daha önce san basın kartı taşımış en az üç gazeteci bulunduğunu 
belgelendiren fotoğraf ajanslarının, sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü ile ayrıca 
muhabir, foto muhabiri, haber kameramanı sıfatıyla çalışan 5 kişiye, 

5) karalı anlaşma yaptığı yabancı radyo-televizyon kuruluşlarında, 
Türkiye hakkında malzemeleri kendileri tarafından sağlanmış yayının 
gerçekleştirildiğini ve aylıklı kadrosunda daha önce sarı basın kartı taşımış üç 
gazeteci bulundurduğunu belgelendiren aktüel film ajanslarında, sahibi ve sorumlu 
yazı işleri müdürü ile ayrıca muhabir, foto muhabiri, haber kameramanı sıfatıyla 
çalışan 5 kişiye, 

b) Günlük tiraj toplamı 250.000'den az olmayan yayın organı ile paralı 
haber veya TV haber filmi verme anlaşması yapan veya ulusal nitelikteki radyo veya 
televizyon kuruluşu ile haber ve haber filmi anlaşması yapan ve aylıklı kadrosunda 
daha önce san basın kartı taşımış en az beş gazeteci bulunduğunu belgelendiren 
ajansların sahibi ile sorumlu yazı işleri müdürüne ve ayrıca redaktör, yazar, 
muhabir, foto muhabiri ve haber kameramanı sıfatıyla çalışanlardan toplam 5 kişiye, 

c) Televizyon prodüksiyon merkezlerinde; 

Haber amaçlı televizyon programlan üreten ve en az beşmilyar lira ödenmiş 
sermayeye sahip olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan yayın izni almış ulusal 
nitelikte 2 radyo-televizyon kuruluşu ile yıllık program sözleşmesi imzaladığını ve 
kadrosunda evvelce san basın kartı taşımış en az 10 gazeteci çalıştırdığım belgeleyen 
televizyon prodüksiyon merkezlerinin genel müdürüne, yönetim kumlu başkanına, 
haber müdürü ve haber müdür yardımcısına, ayrıca prodüktör, muhabir, kameraman, 
metin yazan ve redaktör spiker olarak daimi kadroda sürekli görev yapanlardan 20 
kişiye, 

Verilebilir. 

Yabancı Yayın Organlarının Türk Uyruklu Mensupları 

Madde 16 - Yabancı yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarından; 

a) Yabancı yayın organlarını Türkiye'de temsil eden Türk uyruklu gazeteciye 
veya yabancı uyruklu temsilciye yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gazetecilerden 
birine, doğrudan doğruya Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce, 
Yönetmel ik te öngörülen diğer şartlan taşımaları kaydıyla, 29'uncu maddedeki 
bekleme süresine tabi olmaksızın san basın kartı verilebilir. Ancak, bu şekilde kart 
verilebileceklerin sayısı 25'i geçemez. 
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Diğer çalışanlara, yerli yayın organları mensuplarına uygulanan hükümler 
çerçevesinde, san basın kartı verilebilir. 

b) Yabancı yayın organlarında sözleşmeli olarak çalışan ve görevle, belirli 
ve geçici bir süre için Türkiye'ye gelen Türk uyruklu gazetecilere, usulünce 
müracaatla çalışma durumlarını kanıtlayacak belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla, üç 
ayı geçmemek üzere, görev süresinin tarihlerini taşıyan san basın kartı verilebilir. 
Bu kartlar, görev süresinin sonunda hükümsüzdür. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yayın Organlarının Yerine Getirmeleri Gereken Diğer Nitelik ve Şartlar 

Düzenli Yayınlanmak 

Madde 17 - Kanuni sebepler ve belgelendirilen tabii afetler dışında her 
ne sebeple olursa olsun, bir yıl içinde günlük gazetelerin 15, haftalık ye daha sık ara ile 
çıkanların 6, onbeş günlüklerin 3, aylıkların 1, haber ajanslarının 15 sayıdan fazla 
yayınlarına ara vermemeleri, yayın tarihlerinde düzensizlik göstermemeleri şarttır. 
Dergilerde de aynı şartlar aranır. 

Kanuni ve belgelendirilmiş tabii afetler sebebiyle de olsa, süreli yayınların 1 
yıldan fazla yayınlarına ara vermeleri halinde, sahip ve mensuplarının sarı basın 
kartları hükümsüzdür ve iptal edilir. 

Yayına Ara Vermemiş Olmak 

Madde 18 - Günlük gazeteler, Basın Kanunu hükümlerine göre vermiş 
oldukları beyannamelerinde belirtilmiş ise, haftada bir gün yayınlanmayabilirler. 

Ancak; 

a) Birden fazla sayısı birlikte yayınlanan süreli yayınlar ile, 

b) Sayfaların yüzölçümü toplamı 1.20 metrekareden az olan günlük 
gazetelerle, haftalık, 15 günde veya 1 ayda, 2 ayda ya da 3 veya 4 ayda bir çıkan 
yayınlarda üçte birden fazla oranda, sayfa düzeni, yazılar, başlıklar ve 
puntolar bakımından birbirinin aynı olan veya reklam-röportajlara, ilanlara, klişe 
ve.hazır tefrikalara yer veren veya normalin üstünde yan boşlukları bulunan veya 
okunmayacak şekilde basılan süreli yayınlar, yayınlatma ara vermiş sayılır. Bu ara 
verme, günlük yayınlar için bir yılda 10, haftalık ve daha az süre ile çıkanlar için 4, 
onbeş günlük ve aylıklar için 2 sayı itibariyle hesaplanır. 
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Süreli Yayınların Gönderilme Mecburiyeti 

Madde 19 - Sahip ve mensuplarına san basın kartı verilebilmesi için, 
süreli yayınların her sayısından ikişer adedinin Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğüne, Genel Müdürlük il müdürlüklerinin bulunduğu illerde yayınlananların 
ise ayrıca birer adedinin il müdürlüklerine de gönderilmesi şarttır. 

Gazete, dergi ve ajansların yayınlarına ara verip vermedikleri, yayın tarihinde 
düzensizlik gösterip göstermedikleri, gönderilen bu sayılara dayanılarak Basın-Yaym 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde Ve il müdürlüklerinde tutulacak kayıtlardan 
tesbit edilir. Düzenli gönderilmeyen süreli yayınların sahip ve mensuplarına san basın 
kartı verilmez. 

Günlük gazeteler 15, haftalık veya daha fazla ara ile çıkanlar 6, onbeş 
günlükler 3, aylıklar 1, haber ajansları 15'den fazla sayılarını göndermedikleri takdirde, 
bunların sahip ve mensuplarına verilmiş olan san basın kartları iptal edilir. Bu süreli 
yayınların mensupları eksikleri kendileri gönderirlerse, bunların kartları iptal edilmez. 
Ancak, mensuplarını yayın göndermek durumunda bırakan yayın sahiplerinin kartları, 
tekrar hak kazansalar dahi, üç ay geçmedikçe yenilenmez. 

Bu sebeple kartları iptal edilenlere 39 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine 
göre yeniden san basın kartı verilebilir. 

Mensuplarına Sarı Basın Kartı Verilmeyecek Süreli Yayınlar 

Madde 20 - Aşağıda yazılı şekillerde basılan ve yayınlanan süreli yayınların 
sahip ve mensuplarına san basın kart verilmez: 

a) Çıktığı yerdeki matbaalarda basılmayan günlük, haftada bir veya daha fazla 
ara ile çıkan gazete ve dergiler, (birkaç yerde baskı yapanlar hariç) 

b) Prova tezgahı, teksir veya fotokopi makinasıyla basılan süreli yayınlar, 
(ajans bültenleri hariç) 

c) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre düzenli yayınlanmayan veya 18 inci 
maddesine göre yayınma ara vermiş sayılan süreli yayınlar, 

d) Yazılarının üçte birinden fazlası sayfa düzeni, başlık, metin ve punto 
bakımından aynı olan ve ayrı ayrı adlar altında yayınlanan süreli yayınlardan alıntıyı 
yapan yayınlar, 

e) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve 
iktisadi devlet teşekkülleri tarafından çıkarılan süreli yayınlar, (Ancak bu süreli 
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yayınlarda sarı basın kartı taşıyan gazeteci çalıştırılması halinde, bunların bu 
Yönetmelik hükümlerine göre çalışacakları başka bir süreli yayından san basın kartı 
alma haklan saklıdır.) 

f) Sayfalarının yüzölçümleri toplamı 0.40 metrekareden az olan günlük, 0.60 
metrekareden az olan haftalık, 1.60 metrekareden az olan onbeş günlük ve aylık süreli 
yayınlar ile 2.40 metrekareden az olan 2, 3 veya 4 ayda bir yayınlanan süreli yayınlar, 

g) Yüzölçümü bu Yönetmelik hükümlerine uymakla beraber, içinde en az 
üçte bir oranında haber ve ülke konularıyla ilgili yazı bulunmayan günlük, haftalık, 
15 günlük, aylık, 2, 3 ve 4 aylık yayınlar, (üçte bir oranı, süreli yayının normal 
yüzölçümü dikkate alınarak hesaplanır) 

h) İçindekiler, haber, fikir, sanat, kültür ve eğitim açısından yeterli bir 
yayın organı niteliği taşımayan süreli yayınlar, 

i) Türkiye'de bulunan yabancı temsilciliklerin çıkardıkları süreli yayınlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sarı Basın Kartı Alabilecek Yayın Organları 

Sahip ve Mensuplarının Nitelikleri 

Madde 21 - Bu Yönetmelikte belirtilen süreli yayınların sahibi ve sorumlu 
yazı işleri müdürleri ile mensupları, yürürlükteki Basın Kanunu ile ek ve 
değişikliklerinde nitelikleri belirtilen kimselerdir. 

Gazetecilik mesleğinde, daimi kadrodaki aylık ücretle çalışmada san basın 
kartı verilecek gazetecinin; 

a) Yayın organının daimi kadrosunda, aylık ücretle, fiilen ve devamlı şekilde 
çalışması, bu ücretin 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 1475 
sayılı Iş Kanunu hükümleri uyarınca tesbit edilmiş asgari ücretin altında olmaması, 

b) Anonim şirketler dışında, yayın organı sahipliğine ortak olmaması, 

c) Resmi, özel ve ticari kuruluşta ücretli veya ücretsiz görev almaması veya 
anonim şirketlerle kooperatiflerde ortaklık hariç, herhangi bir kuruluşun sahibi veya 
ortağı olmaması, 
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d) Gazete, dergi veya matbaada, esas gazetecilik görevinden ayrı olarak ücret 
karşılığı olsun veya olmasın gazetecilik dışında iş görmemesi, 

e) Borsalar, odalar, bankalar ve benzeri kuruluşlar tarafından çıkartılan süreli 
yayınların sahip ve mensuplarının, bu kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz ayrıca görevli 
olmaması, 

Şarttır. 

Yayın organı sahiplerinin, bu maddenin (a) bendi dışındaki diğer hususları 
taşımaları şarttır. 

İstisna 

Madde 22 - a) Her sayısındaki sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.80 
metrekareden az olmayan günlük gazete sahipleri hakkında 21 inci madde hükümleri 
uygulanmaz. 

b) Ankara, İstanbul ve İzmir illeri belediye sınırları dışında yayınlanan ve 
her sayısındaki sayfalarının yüzölçümü toplamı 0.40 metrekareden az olmayan 
günlük siyasi gazete sahipleri için, gazetesini bastığı kendi matbaasında 
matbaacılık yapmak, basın dışında iş sayılmaz. 

c) Kanun ve toplu iş sözleşmesi gereği, çalıştığı iş yeri ile kadro veya iş 
sözleşmesi devam etmek şartıyla iş yerinin yönetimine katılan gazeteci basın dışında iş 
yapmış sayılmaz. 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi veya il yahut Belediye Meclisi 
üyesi olmak, gazetecilik mesleği temsilcisi sıfatıyla kooperatiflerde, maaşlı memur 
bulunmamak şartı ile Basın İlan Kurumunda görevli olmak, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunda gazetecilikle ilgili bir işte çalışmak, gazetecilik mesleği ile 
ilgili okullarda mesleki dersler vermek, beş yıl devamlı san basın kartı taşımış olmak 
şartıyla genel, katma ve özel bütçeli dairelerde, Valilik ve Belediye Başkanlıklarında, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde, sermayesinin yarısından fazlası bu daire ve 
teşekküllere ait resmi ve özel kuruluş ve şirketlerle, kanunla kurulmuş teşekküllerde 
ve ödenmiş sermayesi en az 5 milyar lira olan kuruluşlarda basın ve halkla ilişkiler 
müşavirliği (Müdürlüğü, Başkanlığı) görevinde bulunmak, basın dışında bir iş 
sayılmaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sarı Basın Kartı Verilecek Diğer Görevler 
(Devlet Enformasyon Hizmetleri) 

Çeşitl i Birimler 
Madde 23 - Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görevlerde 

çalışanlardan: 

a) Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimde çalışan, 
daha önce en az beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla, en çok 15 
kişiye, 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Evrak ve Basın Halkla İlişkiler Daire 
Başkam ile bu Birime bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan, daha önce 
en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla, en çok 10 kişiye, 

c) Başbakanlık Basın Müşavirine, Halkla İlişkiler Başkanına ve bu birimde 
basınla doğrudan doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışanlardan en çok 10 
kişiye, Başbakanlık Müsteşarlığınca ad ve unvanları bildirilecek aynı işlerde görevli en 
çok 5 kişiye, 

d) Genelkurmay Başkanlığında, Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire 
Başkam ile Genelkurmay Başkanlığınca ad ve ünvanları bildirilecek aynı işlerde 
görevli en çok 7 kişiye, 

e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda bu birimin başkanına 
ve bu birimde çalışan ve daha önce en az beş yıl basın kartı taşımış olan 2 kişiye, 

f) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş valiliklerde, en az beş yıldan beri. 
kadrolu olarak fiilen bu görevi sürdüren, bu birimin sorumlusuna, 

San basın kartı verilebilir. 

Bu madde gereğince basın kartı alanların, bu görevden basın kartı verilmeyen 
başka bir göreve geçmeleri halinde taşıdıkları kartlar, ayrılış tarihinden itibaren 
hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar, taşıma hakkının kaybedildiği tarihten geçerli 
olmak üzere iptal edilir. 

Basm-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

Madde 24 - Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, 

a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları ile birim sorumlularına, 
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b) Enformasyon, haber ve basın yayınla ilgili olarak görev yapan şube 
müdürlerine, şeflere, redaktörlere, fotoğrafçılara, mütercim ve uzmanlara, tanıtma ve 
enformasyon görevlilerine, 

c) Genel Müdürlükçe Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete ve 
dergilerin yazı işleri mensuplarına, 

d) Taşra teşkilatında II Müdürü ile bu Müdürlüklerin basın, yayın ve 
enformasyon alanında görev yapanlarına, 

v e) Yurtdışı teşkilatında basın müşaviri, basın ataşesi ve basın ataşe yardımcısı 
olarak görev yapanlara, 

Sarı basın kartı verilebilir. 

Bu madde gereğince sarı basın kartı alanların, bu görevden basın kartı 
verilmeyen başka bir göreve geçmeleri halinde taşıdıkları kartlar, ayrılış tarihinden 
itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar, taşıma hakkının kaybedildiği tarihten 
geçerli olmak üzere iptal edilir. 

Genel Müdürlük görevine atanmış olanlara, görevlerinin hitamında ve 
müracaatları halinde sürekli nitelikte san basın kartı verilir. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu ve Özel Radyo ve Televizyonlar ile Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Televizyonu 

Madde 25 - a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda; 

1) Başkan ve Üyelerine, 

2) Yayın Hizmetleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, İzleme ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı başkanları 
ile bu birimlerde kadrolu olarak uzman sıfatıyla fiilen çalışan en çok 35 kişiye, 

b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda; 

1) Yönetim Kurulu üyelerine, 

2) Genel Müdür ve genel müdür yardımcılarına, 

3) Genel sekretere, basınla ilişkiler ve protokol müdürüne, 
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4) Yayın Denetleme Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve üyelerine, 

5) Haber Dairesi Başkanlığında; Başkan ve başkan yardımcısı ile haber 
müdürüne, radyo haberleri müdürüne, televizyon haberleri müdürüne, parlamento 
haberleri müdürüne, dış haberler müdürüne, spor haberleri müdürüne, yurtdışı yayınlar 
redaksiyon müdürüne, Kıbrıs haberler müdürüne ve bu müdürlerin yardımcılarına, 

6) Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığında; Başkan ve başkan yardımcısı ile 
planlama ve değerlendirme müdürüne, yayın müdürüne, denelim müdürüne ve bu 
müdürlerin yardımcılarına, 

7) Radyo Dairesi Başkanlığında; Başkan ve başkan yardımcısı ile yapım 
planlama ve koordinasyon müdürüne, yayın hizmetleri koordinasyon müdürüne ve bu 
müdürlerin yardımcılarına, 

8) Televizyon Dairesi Başkanlığında; Başkan ve başkan yardımcısı ile 
program planlama ve koordinasyon müdürüne, denetim ve redaksiyon müdürüne, yayın • 
müdürüne, dış kaynaklar müdürüne, program ve prodüksiyon müdürüne ve bu 
müdürlerin yardımcılarına, 

9) Eğitim Dairesi Başkanlığında; Başkan ve başkan yardımcıları ile eğitim 
uygulama müdürü ile müdür yardımcısına, 

10) Bölge müdür ve yardımcısına, 

11) Radyo müdürleri ve yardımcıları ile eğitim ve kültür yayınlan müdürüne, 
yayın yönetim müdürüne ve bu müdürlerin yardımcılarına, 

12) Televizyon müdürü ve yardımcısı ile ön denetim ve redaksiyon müdür ve 
müdür yardımcısına, 

13) Ayrıca, yukarıda belirtilen daire başkanlıkları ve müdürlüklerde 
çalışanlardan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde 
yeralan tanımlara göre haber, program üretim ve yayınını kapsayan (her türlü idari 
işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, müzik, tiyatro, eğlence, drama, artistik hizmetler, 
transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) devamlı kadrolarında görev yapan denetçilere, 
program ve prodüksiyon şeflerine, sözleşmeliler dahil; şef redaktör, redaktör, muhabir, 
stajyer muhabir ve haber mütercimlerine, televizyon ve radyo haber-program 
spikerlerine, yönetmen, şef prodüktör, prodüktör ve yardımcı prodüktörler ile yayın 
koordinatörleri ve yayın şeflerine, yabancı dil masası şef ve yardımcılarına, baş ve şef 
kameraman, kameraman ve kamera asistanlarına, foto film müdürüne, baş ve şef 
fotoğrafçılar ile fotoğrafçılara, resim seçicilere, 
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c) özel Radyo ve Televizyonlarda; 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca frekans tahsisi ve tescil işlemleri 
tamamlanmak suretiyle kendilerine yayın izni verilen ve günlük yayınının en az beşte 
biri haber, eğitim ve kültür ağırlıklı programlardan oluşan ulusal, bölgesel veya yerel 
nitelikteki özel radyo ve televizyon kuruluşlarından; 

1) Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve televizyonların, genel müdürü ile 
yönetim kurulu başkanına, şirket sermayesinin % 10'undan aşağı olmamak üzere en 
fazla hisseye sahip olanlardan 2 kişiye, haber müdürlerine, haber müdür yardımcılarına 
ve ayrıca bölge müdürleri veya temsilcilerine, prodüktör, muhabir, kameraman ve 
haber-program spikerlerine, 

2) Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların, genel müdürü ile haber 
müdürüne ve ayrıca prodüktör, muhabir, kameraman ve haber-program spikeri sıfatıyla 
çalışanlardan 15 kişiye, 

3) Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların, genel müdürü ile haber 
müdürüne ve ayrıca prodüktör, muhabir, kameraman ve haber-program spikeri sıfatıyla 
çalışanlardan 10 kişiye, 

4) Sadece bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyoların genel 
müdürü ile haber müdürüne ve ayrıca bunların haber birimlerinde, yukarıda (b) ve (c) 
bentlerinde sayılan unvanlarla çalışanlardan, bölgesel nitelikte yayın yapanlarda 
en fazla 8, yerel nitelikte yayın yapanlarda en fazla 5 kişiye, 

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunda; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun haber ve program ünitelerinde, 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Televizyon Dairesi Başkanlığında san basın kartı 
alabileceklere benzer görevlerde kadrolu olarak çalışan 16 kişiye, 

San basın kartı verilebilir. 

Bu madde gereğince san basın kartı alanların, bu görevden basın kartı 
verilmeyen başka bir göreve geçmeleri halinde taşıdıkları kartlar, ayrılış tarihinden 
itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar, taşıma hakkının kaybedildiği tarihten 
geçerli olmak üzere iptal edilir. 

Anadolu Ajansı 

Madde 26 - Anadolu Ajansında; 

a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, 
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b) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, 

c) Yurt içinde ve dışında haber ve yayınla ilgili daire başkanları, müdürler, 
müdür yardımcıları, şefler, muhabirler, çevirmen muhabirler, spor ve foto 
muhabirleri ile haber kameramanı, yazar ve düzeltmen olarak çalışanlara, 

San basın kartı verilebilir. 

Basın Mesleğini Temsil Edenler 

Madde 27 - San basın kartı; 

a) Kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen basın 
kuruluşlarının başkanlarına, başkan yardımcılarına, genel sekreterine, idari müdürüne, 

b) Yayın organlarında çalışanların kurdukları sendikalardan, en çok san basın 
kartı taşıyan üyeye sahip gazeteciler sendikasının genel yönetim kumlunun, 
yöneticileri arasında teklif edeceği en çok 6 kişiye, 

c) 10 uncu maddenin (a) bendinin 1 nolu alt bendinde nitelikleri belirtilen 
günlük siyasi gazetelerden en yüksek tirajla birlikte, bünyesinde en çok san basın kartı 
taşıyan gazeteciyi çalıştıran en az 15 gazeteyi temsil eden gazete sahipleri 
sendikasından, bu sendika yönetim kurulunca teklif edilecek 3 kişiye, 

d) Basın-ilan Kurumu yönetim kurulu üyelerine, genel müdür ve genel müdür 
yardımcılarına, il müdürlerine, koordinasyon müdürüne, ilan ve kontrol hizmetleriyle 
görevli müdüre, 

e) İletişim fakülteleri dekardan ile gazetecilik, radyo-tv ve halkla ilişkiler 
bölüm başkanlarına, bu görevleri devam ettiği sürece, 

Verilir. 

f) Gazetecilik mesleğini ifa etmekteyken Parlamento üyeliğine seçilen 
gazetecilerden, evvelce en az 10 yıl san basın kartı taşımış olanların kartları, 
Parlamento üyelikleri süresince devam eder. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Müracaat, Kart Verileceklerin Tesbiti, Kartların 
Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi 

Müracaat 

Madde 28 - Bu Yönetmelikte belirtilen san basın kartı verilebilecek 
görevlerde bulunan yayın organları sahip ve mensupları, sarı basın, kartı taleplerinde, 
Basm-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan san basın kartı 
beyannamesini, üç nüsha halinde, eksiksiz ve doğru olarak doldurup, fotoğraflarını 
yapıştırır, tarih koyar ve imza ederler. 

Yayın organları sahipleri veya beyannameleri onaylamaya yetkili oldukları 
yazıyla Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne bildirilen san basın kartı 
hamili kişiler, bu beyannamelere, Damga Vergisi Kanunu gereğince bulunulan yıl 
için belirlenen miktarda damga pulu yapıştınp imzalar, tarih koyarak mühürle tasdik 
ederler. 

Beyannameler, gazetecilerin 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunla ek ve 
değişikliklerine göre işverenle imzaladıkları sözleşmenin, iki tarafın da imzalarını 
taşıyan tarihli ve tasdikli suretleri ve iki fotoğrafla birlikte, Ankara'da oturanlar için 
doğrudan doğruya Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne, Genel 
Müdürlüğün il müdürlüğü bulunan yerlerde oturanlar için bu müdürlüklere, diğer 
yerlerde ise valiliklere verilir. 

Yayın organım değiştirenlerin ise, beyannameleriyle beraber ayrıca, yeni 
sözleşmelerinin aslım veya tasdikli suretini de göndermeleri şarttır. 

Beyannamenin, tarih ve sayısı kayıtlı bir sureti müracaat sahibine geri verilir. 

İl müdürlükleri ve bu müdürlüklerin bulunmadığı illerde valilikler, basın kartı 
beyannamesinin arkasına görüşlerini yazdıktan sonra, bir tanesini kendi dosyalarında 
alıkoyarak, aslını ekleri ile birlikte geciktirmeksizin Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğüne gönderirler. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu mensuplarının sarı basın kartı 
beyannameleri, gerekli belgelerle birlikte, Genel Müdür veya yetkili yardımcısı 
tarafından imzalanmış, tarih konulup mühürle tasdik edilmiş olarak Basm-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilir. 
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istek sahibi iş değiştirdikçe, sarı basın kartı beyannamesiyle aynı şekilde 
müracaat etmekle yükümlüdür. 

ilk defa sarı basın kartı alacak olan gazetecilerin (ajanslar ile özel radyo ve 
televizyonlarda çalışanlar dahil), gerekli ilk müracaatta bulunduktan soma, bekleme 
sürelerinin bitiminden en az üç, en çok altı ay önce, bekleme süresi içindeki mesleki 
çalışmalarını gösterecek belgeleri de ekleyecekleri san basın kartı beyannamesiyle, 
yukarıda belirtildiği gibi tekrar usulünce müracaat etmeleri gerekir. 

Bekleme S ü r e s i 

M a d d e 29 - İlk defa san basın kartı alabilmek için: 

a) Habercilik ve gazetecilikle ilgili bir öğrenim gördüğü ibraz edeceği 
belgeden anlaşılıp bu öğrenim derecesinin yüksek olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca 
tasdik edilen fakülte veya yüksek okul mezunları ile başka bir fakülte veya yüksek 
okulu bitirdikten sonra basın konusunda "master" eğitimini tamamlayanların 18 ay, 

b) Diğer fakülte ve yüksek okullar mezunlarının 24 ay, 

c) Lise ve dengi okul mezunlarının 30 ay, 

Süre ile yayın organında veya mensubuna san basın kartı verilebilecek 
kuruluşta çalışmış olmaları şarttır. 

Bu süre, istek sahibine ait san basın kartı beyannamesinin Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğün il müdürlüklerine 
kaydolduğu tarihten itibaren hesap edilir. 

Bekleme süresine esas hizmet süresinin belgelendirilmesinde, san basın kartı 
beyannamesinden başka herhangi bir belgeye itibar edilmez ve askerlik görevi, 
gazetecilikteki hizmet süresinden sayılmaz. 

Ancak ilk beyannamenin valiliğe verilmesi halinde ve valilikçe Basın-Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin geciktiği veya beyannamenin 
postada kaybolduğu tespit edildiği takdirde, beyanname sahibindeki tarih, sayı yazılı 
ve tasdikli beyanname sureti, bekleme süresinin başlangıcında esas alınır. 

İ s t i s n a 

M a d d e 30- Bu Yönetmeliğin 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilenlerle, 25 
inci maddesinin (a) bendinin 1 numaralı alt bendinde, (b) bendinin 1 ve 2 numaralı alt 
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bentlerinde, 26 net maddesinin (a) ve (b) bentleri ile 27 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) 
ve (e) bentlerinde sayılanlar için 29 uncu maddedeki bekleme süreleri aranmaz. 

Süreli Yayın Sahipleri İçin Bekleme Süresi 

Madde 31 - Süreli yayın sahipleri için bekleme süresi, 17 nci ve 18 inci 
maddeler gereğince süreli yayınların aralıksız yayınlanması şartıyla : 

a) Günlük ve haftalık gazete ve dergilerin sahipleriyle haber ajansları ve 
televizyon prodüksiyon merkezlerinin sahipleri için 1 yıl, 

b) Onbeş günde veya ayda bir defa yayınlanan dergilerin sahipleri için 18 ay, 

c) Diğer yayın organları sahipleri için 24 aydır. 

San basın kartı hamili olan süreli yayın sahibinin değişmesi halinde, 
10 uncu maddenin (a) bendinin 1 numaralı alt bendinde nitelikleri belirtilen 
gazetelerin yeni sahipleri ile 15 inci maddede nitelikleri belirtilen Türk haber, fotoğraf 
ve film ajanslarının yeni sahipleri için bekleme süresi aranmaz, öteki süreli yayınların 
yeni sahipleri için, bu maddenin ilgili diğer hükümleri uygulanır. 

Bu sürenin hesaplanmasında san basın kartı beyannamesinin Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünde veya Genel Müdürlük il müdürlüklerinde 
kaydedildiği tarih esas alınır. 

Ancak, ilk beyannamenin valiliğe verilmesi halinde ve Valilikçe Basın-Yaym 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin geciktiği veya beyannamenin 
postada kaybolduğu tespit edildiği takdirde, beyanname sahibindeki tarih, sayı yazılı 
ve tasdikli beyanname sureti bekleme süresinin başlangıcında esas alınır. 

İlk İnceleme 

Madde 32 - ilk defa san basın kartı talebinde bulunmak üzere, 28 inci madde 
uyarınca usulünce Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne müracaat 
edenlerden Genel Müdürlükçe gerek görülenleri gösteren listeler, Basın Kartı 
Komisyonuna katılan basın kuruluşlarına gönderilerek, müracaatçıların durumu 
hakkında bilgi ve görüşleri istenir. 

Bu kuruluşlar görüşlerini en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler. 
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Bilgi İsteme 

Madde 33 - 28 inci madde hükümlerine göre düzenlenerek Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilen beyannameler incelenir. Ayrıca, 
müracaat sahibinin durumu ve fiilen gazetecilik yapıp yapmadığı hakkında 
gerektiğinde; 

a) Valiliklerden, 

b) Genel Müdürlük il müdürlüklerinden, 

c) Vergi Dairelerinden ve Sosyal Sigortalar Kurumundan, 

d) Basın İlan Kurumundan, 

e) İlgili diğer kuruluşlardan, 

Bilgi istenebilir. 

Komisyondan Görüş Talebi 

Madde 34 - Çeşitli yerlerden alınacak cevaplan taşıyan belgelerle, 28 inci 
maddenin son fıkrası uyarınca müracaat sahibi tarafından verilen beyanname ve ekleri, 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce birleştirilerek 48 inci maddede 
belirtilen Komisyona intikal ettirilir. Basın Kartı Komisyonu, ilk defa san basın kartı 
verilmek üzere kendisine intikal ettirilen dosya üzerinde yapacağı incelemeyle birlikte, 
müracaat sahibinin nitelikleri ve mesleki bilgisini de gözönünde tutarak yapacağı bir 
değerlendirme sonunda talebi, Basın Kartı Komisyonunun Yönetmelikte belirlenen 
toplanma, görüşme ve karar verme usulleri içinde sonuçlandım. 

Komisyonca alınan kararlar, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü'nün onayı ile kesinleşir. 

Basın Kartı Komisyonunun en az üçte bir üyesi tarafından hakkında 
tereddüte düşülen müracaat sahibi, Komisyon toplantısına davet edilerek bu konuda 
kendisiyle gerekli görüşmeler yapılarak karara varılır. 

Müracaat sahibi, kart almasına engel durumunun giderilmesi halinde yeniden 
san basın kartı talebinde bulunabilir. 
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Kart lar ın Y a y ı n Organları Mensuplar ına Ulaşt ırı lması 

Madde 35 - San basın kartı, Ankara'da Genel Müdürlük, il müdürlüğü 
bulunan yerlerde bu müdürlükler, diğer yerlerde valilikler aracılığıyla Sahiplerine 
gönderilir. Valilikler ve müdürlüklerce, varsa eski kart alınarak yeni kart verilir ve 
durum Genel Müdürlüğe bildirilir. 

Görev Değiş t iren Gazetecilerle, Süresi Değ işen Süreli 
Yayın Mensuplar ı 

Madde 36 - Mensubu bulundukları yayın organlarının veya aynı yayın 
organlanndaki görevlerini değiştirenlerin, san basın kartları varsa, bunları bir ay içinde 
geri vererek, 28 inci maddedeki şekilde yeniden beyannameyle müracaatta bulunmak 
suretiyle yeni görevlerinden san basın kartı talep etmeleri, kartları yoksa, bekleme 
sürelerinin hesaplanması için, durumu, yeni san basın kartı beyannamesiyle aynı 
maddede belirtilen yerlere bildirmeleri şarttır. 

Sahibi bulunduğu süreli yayını devrederek başka sıfatla san basın kartı 
isteğinde bulunanlar hakkında 29 uncu madde hükümleri, sahibi bulunduğu yayının 
yayın süresini değiştirenler hakkında da 31 inci madde hükümleri uygulanır. Bu 
uygulamada, süreli yayın sahibi sıfatıyla verilmiş olan ilk beyannamenin Basın-Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde veya il müdürlüklerindeki kayıt tarihi esas 
alınır. 

İşsiz Gazeteciler ve Bunlara Geçici Sarı Basın Kart ı Verilme Şartları 

Madde 37 - San basın kartı sahibi veya san basın kartı almak üzere 
usulünce müracaatta bulunmuş olan yayın organları mensuplarının işlerinden 
ayrılmaları halinde, durumun 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 212 sayılı Kanunla 
değiştirilen 9 uncu maddesinde yazılı mercilerden başka, ayrıca yayın organları sahibi 
(Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı mensupları için, bu genel 
müdürlüklerce) ve işinden ayrılan yayın organı mensubu tarafından onbeş gün içinde, 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne taahhütlü mektupla bildirilmesi 
zorunludur. Askerlik sebebiyle görevinden ayrılanlar için de bu bildirimin yapılması 
şarttır. 

İşinden ayrılan san basın kartı taşıyan gazetecinin, basın kartını ayrılış 
tarihinden itibaren üç ay içinde geri vermesi gerekir. Ancak meslek dalında iş 
imkanının bulunamaması halinde, durumlarını 27 nci maddenin (a), (b) ve (c) 
bentlerinde belirtilen gazeteci meslek örgütlerinden en az birince belgelendirenlerden; 
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a) Kıdemi 5 yıla kadar olanlara 6 ay, 

b) Kıdemi 5-10 yıl olanlara 9 ay, 

c) Kıdemi 10 yıldan fazla olanlara 15 ay, 

daha sarı basın kartı taşıma hakkı tanınabilir. Bu hakkın tanınabilmesi için, 
ilgililerin yukarıda andan basın meslek kuruluşlarından alacak! an belgeyi 
ekleyecekleri san basın kartı beyannamesi ile 28 inci maddedeki şekilde usulünce 
müracaat etmeleri şarttır. 

Bu kişilere, ellerindeki eski kartlar alınarak, tanınan "Geçici" süre için geçerli 
olmak üzere yeni sarı basın kartı verilir. Bu gazetecilerin işe girmeleri halinde, derhal 
ve usulünce Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
zorunludur. 

Askerlik görevi veya emeklilik sebebiyle işinden ayrılanlarla basın dışında bir 
iş sahibi olanların san basın kartlarını, gerekli yazılı bildirimde bulunarak, derhal iade 
etmeleri zorunludur. 

Bu madde uyarınca geçici süreli san basın kartı taşımakta olanların da, basın 
dışında bir iş sahibi olmamaları gerekir. Aksi halde kartları hükümsüzdür ve bu kartlar, 
taşıma hakkım kaybettikleri tarihten geçerli olmak üzere, derhal iptal edilir. 

Sahibi bulunduğu süreli yayını başkasına devreden veya yayınma son verenler 
için san basın kartını geri verme süresi, devir veya yayına son verme tarihinden 
itibaren 1 aydır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Sarı Basın Kartının İptali 

Kartların İptali 

Madde 38 - Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmadıktan veya bu 
nitelikleri kaybettikleri anlaşılan kişilere verilen fiili göreve bağlı san basın kartları ile 
varsa basın, trafik kartları, Genel Müdürlükçe iptal edilir. Durum bir genelge ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Telekom ve Türk Hava Yollan merkez ve bölge 
müdürlükleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollan, Denizyolları, Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, 27 nci maddede belirtilen 
basın meslek kuruluşları ile ilgili diğer yerlere duyurulur. 
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Kartları iptal edilecekler hakkında; 

a) Görevinden veya mensubu bulunduğu yayın organından ayrılıp başka bir 
görevden veya yayın organından müracaatla kart istemeyenler için (süreli yayın 
sahipleri hariç), ayrılış tarihinden itibaren üç ayın sonunda, 

b) Sahibi bulunduğu süreli yayını başkasına devreden süreli yayın sahibi için, 
devir tarihinden itibaren bir ayın sonunda, süreli yayının devriyle birlikte 5953 sayılı 
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkında Kanunla ek ve değişikliklerine göre yeni sahibe devredilmeyen o süreli 
yayının mensupları için, devir tarihinden itibaren üç ayın sonunda, 

c) Yayınma son veren süreli yayın sahibi için, kapanış tarihinden itibaren bir 
ayın sonunda, diğer mensupları için ise aynı tarihten itibaren üç ayın sonunda, 

d) 18 inci madde ile 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekillerde 
yayınlarına ara veren süreli yayın sahipleri için, son ara veriş tarihinden itibaren bir 
ayın sonunda, mensupları için ise, aynı tarihten itibaren üç ayın sonunda, 

e) 37 nci maddede yazılı süreler içinde gerekli bildirimleri yapmayanlar için, 
bu sürenin sonunda, 

f) Kendisinin veya mensubu bulunduğu yayın organının durumu bu 
Yönetmeliğin diğer hükümlerine uymayanların kartları hakkında, bu dunun öğrenildiği 
zaman derhal, 

g) Basın kartı olup da 21 inci madde hükümlerine aykırı olarak iş sahibi 
olanlardan, basın kartım Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne geri 
vermeyenler için, derhal, 

İptal işlemi, taşıma hakkının kaybedildiği tarihlerden geçerli olmak üzere 
uygulanır. 

h) Askerlik sebebiyle işinden ayrılıp kartını iade etmeyenlerin basın kartları 
hükümsüzdür ve aynı şekilde derhal iptal edilir. 

ı) Kaybedilen kartlar da, sahibinin müracaatı üzerine derhal iptal edilir ve 
durumu Yönetmelik hükümlerine uygun ise kendisine yeni kart verilir. 

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 37 nci madde ile basın 
çalışanlarına tanınan haklar saklıdır. Ancak, geçici süreli kart taşıdığı süre içinde 
basın dış ında iş sahibi olup, bu durumu bildirmeyenler hakkında da bu maddenin (g) 
bendi hükmü uygulanır. 
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Kartı İptal Edilenler İçin Bekleme Süresi 

Madde 39 - a) San basın kartı iptal edilenlere, kart almaya engel halleri 
ortadan kalksa bile, usulüne uygun şekilde yeniden kart istedikleri tarihten itibaren üç 
ay 

b) Taşıma hakkını kaybettikleri halde kartlarını geri vermeyenlerle, iptal 
edilen kartlarını iptalin genelge ile duyurulma tarihinden itibaren 15 gün içinde geri 
vermeyenlere, usulüne uygun şekilde yemden kart istedikleri tarihten itibaren 1 yıl, 

c) Haklarında 38 inci maddenin (g)' bendi uygulananlar ve kullanma haklarını 
kaybettikleri halde kartlarını devam edenlerle başkalarına kartlarım kullandıranlara, 
san basın kartı taşımalarına engel teşkil eden halleri ortadan kalkmış olsa bile bu 
tarihten itibaren 5 yıl, 

Geçmedikçe yeni kart verilmez. 

Ancak, kartlarını kaybedenlerle 70 inci madde uyarınca kartlarını değiştirenler 
hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Ayrıca 19 uncu madde gereğince kartları iptal edilenlerden, süreli yayınlarını 
zamanında gönderdiklerini resmi belgelerle ispat eden süreli yayın sahipleri ile süreli 
yayının 17 nci madde uyarınca düzenli yayımlandığını belgeleyen mensuplarına 
derhal yeni kart verilir. 

Y E D İ N C İ B Ö L Ü M 

Sürekli Nitelikte Sarı Basın Kart ı 

Sarı Basın Kart ın ın Sürekli l ik Kazanması 

Madde 40 - Aşağıdaki maddelerde sayılan şartların tamamlanması halinde 
san basın kartı süreklilik kazanır ve niteliklerin kaybedilmesi neticesini yaratacak bir 
tutum ve davranış tesbit edilip karar verilmedikçe geri alınmaz. 

Komisyona Teklif ve Müracaat 

Madde 41 - Bir yayın organı veya basın kuruluşuna bağlı olarak fiilen basın 
mesleğini sürdürmekte olanlardan; 

a) En az 20 yıl fasılasız basın kartı taşıdığı, veya 
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b) En az 25 yıl, günlük gazetelerle, haftalık dergilerde, radyo ve televizyon 
kurumlarında, bu Yönetmelikte nitelikleri sayılmış olan haber ajanslarında veya 
gazetecilikle ilgili kuruluşların basın kartı alabilecek hizmetlerinde bilfiil çalışmış 
olduğu, 

c) Yönetmeliğin 6 nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan niteliklerde 
olduğu, 

d) Basın mesleği dışında bir iş sahibi olmadığı, 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kayıtlarından tesbit 
edilenlerin, bu niteliklerini kanıtlayıcı belgeleri taşıyan işlem dosyası, adı geçenlere 
"San Basın Kartının Sürekli Taşınması Hakkının Verilmesi" teklifiyle 48 inci madde 
uyarınca kurulan Basın Kartı Komisyonuna sunulur. 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün teklifi yanında, belirtilen 
şartlan haiz olan gazeteci de usulünce ve yazılı olarak böyle bir talepte bulunabileceği 
gibi Komisyon üyeleri de, mensubu bulundukları basın kuruluşunun yönetim kurulu 
karan alınmak kaydıyla bu teklifte bulunabilirler. 

San basın kartı taşıyan gazetecilerden en az kesintisiz 17 yıl san basın kartı 
taşıdıktan veya bu maddenin (b) bendinde, anılan gazetecilikle ilgili kuruluşların san 
basın kartı alabilecek aylıklı kadrolarında bilfiil 20 yıl çalıştıktan soma emekliye 
ayrılanlar, (c) ve (d) bendlerindeki niteliklere sahip ve aranan sürelerde, bağlı 
bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna ait primleri bu görevlerden tam ve eksiksiz 
yatırılmış olmak kaydıyla, san basın kartlarının, süreklilik kazanması için Basın-Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Mesleği fiilen sürdürdüğü sırada gazeteciliğe devam edemeyecek derecede 
malûl kaldığı ilgili kanun hükümleri gereğince kabul edilenler, yukarıdaki süreler 
aranmadan müracaat edebilirler. 

Bilgi İsteme 

Madde 42 - Komisyon, müracaat sahibinin durumunun tesbit ve takdirine esas 
olacak ve gerekli görürse, dosyadaki bilgileri tamamlayacak bilgi ve belgeleri Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü aracılığıyla ilgili kuruluşlardan isteyebileceği 
gibi, özellikle 43 üncü maddede sayılan hususları kanıtlamaya yarayacak eser ve 
yayınlar ile ödülleri yine aynı şekilde doğrudan doğruya gazeteciden de isteyebilir. 
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Mesleki Başarının Tespit ve Takdiri 

Madde 43 - San basın kartlarının süreklilik kazanması amacıyla Komisyona 
teklif edilen kişinin mesleki çalışma alanındaki eserleri ve basın kuruluşlarından 
kazandığı ödülleri veya mesleki başarısıyla yaygın biçimde tanındığının, ayrıca örnek 
mesleki tutumuyla temayüz etmiş olduğunun Basın Kartı Komisyonunca tesbit ve 
takdir edilmiş olması gerekir. 

Basın Kartı Komisyonu, san basın kartının süreklilik kazanması talebi ile 
kendisine intikal ettirilen müracaatları, 49 ve 50 nci maddelerde belirtilen toplanma 
ve karar alma usulleri içinde sonuçlandırır. 

Kart Düzenleme 

Madde 44 - Komisyonca alınan kararlar Genel Müdürlükçe onaylandıktan 
soma kesinleşir ve haklarında olumlu karar alınanlar için sürekli nitelikte san basın 
kartı düzenlenir. 

Sürekli nitelikteki san basın kartı, Genel Müdürlükçe gazetecinin sarı basın 
kartı beyannamesinde belirtilen ikametgah adresine gönderilir. 

Komisyon Kararlarının Duyurulması 

Madde 45 - Komisyon kararlarının ilgili bölümü, Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünce, hakkında karar alman kişiye ve teklifte bulunan 
basın kuruluşuna yazı ile duyurulur. 

Yeniden İnceleme 

Madde 46 - Komisyonun, haklarında red kararı almış olduğu kişilerin 
durumlarının yeniden incelenmesi, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce 
veya öneride bulunan basın kuruluşunca, red kararının gerekçesinde belirtilen 
hususlarda değişiklik olduğunu gösterecek yeni belgelerin bulunması ve kendilerinin 
de isteği kaydıyla, Komisyondan bir daha istenebilir. 

Haklarında Komisyonca takdiren red karan verilmiş olanların talepleri, ancak 
red kararının verildiği tarihi izleyen iki toplantıdan sonra ve ilgilinin yeniden 
başvurusu halinde, Komisyon gündemine alınabilir. 
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Sürekli Kar t ın İptali 

Madde 47 - Sürekli nitelikteki san basın kartı sahiplerinin, basın mesleğiyle 
bağdaşmayan ve mesleğin onurunu zedeleyen işler yaptığı, hal ve davranışlar edindiği 
veya 6 ncı maddenin (b) ve (c) bentlerine aykırı dununa düştüğü tespit edildiği 
takdirde durundan, 48 inci madde uyarınca kurulan Basın Kartı Komisyonunca 
incelenir ve kartın iptal edilip edilmeyeceği hususunda karar verilir. Bu karar Basın-
Yaym ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün onaylaması halinde yürürlüğe girer. 

SEKİZİNCİ B Ö L Ü M 

Basın Kartı Komisyonunun Oluşumu 
Toplanma ve Karar Usulleri 

Basın Kart ı Komisyonunun Oluşumu 

Madde 48 - San basın kartını sürekli olarak taşıyabilecek basın mensupları ile 
ilk defa san basın kartı alacak veya kartları iptal edilecek basın mensupları hakkında 
Genel Müdürlükçe gönderilecek dosyalan incelemeye yetkili olan Basın Kartı 
Komisyonu şu üyelerden oluşur: 

a) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce Basın Şeref Kartı sahibi 
gazetecilerle, san basın kartını sürekli olarak taşıyan gazeteciler arasından seçilecek 
birer temsilci, 

b) Kamu yararına çalıştığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen ve merkezleri 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan en çok san basın kartlı üyeye sahip basın meslek 
kuruluşlarının yönetim kurullarınca, kendi üyeleri arasından seçilecek birerden üç 
temsilci, 

c) Basın mesleğinde fikir işçisi olarak çalışanları, memleket ölçüsünde en 
geniş şekilde temsil ettiği bünyesindeki san basın kartı sahibi fikir işçisi sayısı ile 
tesbit olunan gazeteci sendikaları merkez teşkilatı yönetim kurulunun sendika üyeleri 
arasından seçeceği üç temsilci, 

d) İki ayrı ilde en çok san basın kartı taşıyan gazeteci çalıştırmakta olan basın 
yayın organlarını bünyesinde toplayan iki gazete sahipleri sendikasının yönetim 
kurullarınca seçilecek birerden iki temsilci, 

e) Ankara. İstanbul, İzmir büyükşehir belediyeleri sınırları dışında çıkan gazeteler 
mensuplar ını en geniş şekilde temsil ettikleri, san basın kartı sahibi üyesi en çok 
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olduğu tesbit edilmek suretiyle anlaşılan iki basın meslek kuruluşunun yönetim 
kurullarınca ayrı ayrı seçilecek birerden iki temsilci, 

f) Basın Konseyim temsilen, Basın Konseyi Yüksek Kurulunca üyeleri 
arasından seçilecek bir temsilci, 

g) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden iki temsilci. 

Komisyonun (g) b e n d i dışındaki üyelerinin en az on yıl, (g) b e n d i . uyarınca 
seçilen üyelerinin ise en az beş yıl sarı basın kartı taşımış olmaları gerekir. 

Komisyonun Toplanması 

Madde 49 - Basın Kartı Komisyonu, yılda en az iki defa ve Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünce toplantıya çağrılır. 

Komisyon kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Basm-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü temsilcilerinden biri raportör olarak görev 
yapar. 

Karar Usulleri 

Madde 50 - Komisyon, üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır. Kararlar, 
Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. 

Ancak, yeterli çoğunluğun sağlanamaması veya diğer bir sebeple toplantının 
veya incelemenin yapılamaması halinde, bu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde 
yapılacak ikinci toplantıda Komisyon, üye tam sayısının üçte biri ile toplanır, hazır 
bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

Komisyon kararları gerekçeli olarak alınır ve bir tutanakla tesbit edilir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mavi Basın Kartı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ortak Hükümler 

Yetki 

Madde 51 - Yıllık veya geçici mavi basın kartı; 

a) Yabancı basın yayın organlarım temsilen, Türkiye'de ikametgah sahibi 
olarak faaliyet gösteren, 

b) Türkiye'de ikametgah sahibi olmamakla beraber görev alanı Türkiye'yi 
de içine alan, 

c) Geçici olarak Türkiye'ye gelen, 

Yabancı uyruklu gazetecilere, 

d) Türkiye'de Türkçe veya yabancı dilde yayınlanan yayın organlarının 
Türk vatandaşı olmayan mensuplarına, 

Verilebilir. 

Mavi basın kartının verilip verilmemesi hususunda Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü takdir hakkına sahiptir. 

Yabancı Yayın Organları Mensupları 

Madde 52 - Bu Yönetmelikte anılan yabancı yayın organları mensupları; 
yabancı ülkelerdeki gazeteleri, dergileri, haber ve fotoğraf ajanslarını, radyo ve 
televizyonları ve aktüalite filmi çeken kuruluşları Türkiye'de temsil eden veya 
Türkiye'de ikametgah sahibi olmamakla beraber, görev alanı Türkiye'yi de içine alan 
yabancı uyruklu gazetecilerle, Türkiye'deki yayın organlarının Türk vatandaşı olmayan 
mensuptandır. 
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Türkiye hakkında eser yazmak, konferanslar hazırlamak, aktüalite filmi 
çekmek maksadıyla veya yabancı resmi enformasyon kuruluşlarının temsilcisi olarak 
geçici bir süre için gelecekler, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce 
yabancı yayın organları mensubu gibi kabul edilebilir. 

Türkiye'de Çıkan Yayın Organlarının Yabancı Uyruklu 
Mensupları 

Madde 53 - Türkiye'de çıkan yayın organlarının Türk vatandaşı olmayan 
mensuplarına mavi basın kartı verilebilmesi için, kendilerinin sözleşmeli olarak 
çalışmaları, asgari ücretin üstünde ücret almaları ve gazetecilik dışında bir iş 
görmemeleri, mensubu bulundukları yayın organlarının her sayısındaki sayfalarının 
yüzölçümü toplamının 1.20 metrekareden az olmaması ve günlük gazete niteliğinde 
bulunması şarttır. 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yayımlanan yabancı 
dillerdeki yayın organlarında yüzölçümü ve günlük olma niteliği aranmaz. 

Mavi Basın Kartı Verilmeyecekler 

Madde 54 - Mavi basın kartı; 

a) Türkiye'deki yabancı elçilik, konsolosluk veya resmi heyet memur ve 
mensuplarına, 

b) Devletin, ülkenin ve milletin birlik ve bütünlüğü hakkında olumsuz veya 
gerçek dışı yayınlan tespit edilenlere, 

Verilmez. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yıllık Mavi Basın Kartı 

Kart Verilebilecek Olanlar 

Madde 55 - Yıllık mavi basın kartı, 

a) Bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde anılan yayın organlarından gazete, 
dergi, siyasi haber ve fotoğraf ajansı, aktüalite filmi ve radyo-televizyon kuruluşlarını, 
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sürekli hizmet bağıyla bağlı olmak kaydıyla Türkiye'de daimi ve ücretli olarak temsil 
eden veya Türkiye'de ikametgah sahibi olmamakla beraber, görev alanının Türkiye'yi 
içine aldığım belgeleyen ve basın dışında işi bulunmayanlara, 

b) 53 üncü maddede tarifi yapılan yayın organları mensuplarına, 

Verilebilir. 

Müracaa t Şekli 

Madde 56 - Mavi basın kartı alabilmek için; 

a) 52 ve 53 üncü maddelerde anılan yayın organları mensupları, Basın-Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki mavi basın kartı 
beyannamesini eksiksiz ve doğru doldurup, fotoğraflannı yapıştırır, tarih koyup imza 
ederler. Bu beyannamelere; 

1) Adıgeçen yayın organı tarafından görevlendirildiklerini belirten belgeleri, 

2) Yayın organının yayınlandığı veya gazetecinin Türkiye'ye gelmeden önce 
faaliyette bulunduğu ülkedeki Türkiye büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından 
alınacak Türkiye'de çalışma vizesini, 

3) Mensubu bulundukları yabancı yayın organlarının yayımlandığı ülkenin 
Türkiye'deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından alınacak takdim 
mektuplarını, 

4) Vesikalık dört fotoğraflarını, 

5) Temsil ettikleri yayın organlarında sözleşmeli olarak ücretle çalıştıklarını 
belirten belgeleri, 

6) Ücretlerini Türkiye'ye transfer ettiklerine dair banka dekontlarım, 

Eklerler. 

b) Beyannameler ekleriyle birlikte Ankara'da Basın-Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğüne, Genel Müdürlüğün il müdürlüğü bulunan yerlerde bu 
Müdürlüklere verilir. Bu müdürlükler, mütalaalarım bildirmek suretiyle, 
beyannamelerden birini ekleriyle birlikte Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğüne gönderirler. 
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Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kart isteğinde bulunanların 
niteliklerinin belgelendirilmesi için gerekli göreceği her türlü bilgi ve belgeyi 
müracaatçıdan isteyebilir. 

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılan müracaat sahiplerine beş yıl 
sureyle mavi basın kartı verilmez. 

İlk Defa Kart Verilmesi 

Madde 57 - 55 inci maddenin (a) bendinde belirtilen yayın organları 
mensuplarından mavi basın kartım ilk defa alacaklara, (5) nolu alt bent dışında 56 net 
madde uyarınca yapacakları müracaatla birlikte Türkiye hakkında kendileri tarafından 
yazılmış ve yayınlaştınlmış en az 6 haber kupürü vermeleri veya memleketimiz 
hakkında, malzemesi kendileri tarafından sağlanmış en az 3 radyo ve televizyon yayını 
yaptıklarını veya bir aktüalite filmi çevirerek gösterdiklerini belgelendirmeleri halinde, 
başlangıçta üç aylık bir süre için geçerli olacak kart verilebilir. Bu kimseler, kartın 
verildiği tarihten itibaren geçecek ilk üç aylık süre içinde, Türkiye hakkında en az 6 
haber ve fotoğraf yayınlattırdıklarını veya en az üç radyo-televizyon yayını yaptıklarını 
veya bir aktüalite fîlmi gösterdiklerini belgelendirdikleri takdirde, kartları o yılın 
sonuna kadar uzatılabilir. 

İstisna 

Madde 58 - Yabancı yayın organını daimi muhabir sıfatıyla temsille 
görevlendirilen ve daimi muhabir sıfat ve görevi dışında herhangi bir işi 
bulunmayanlardan, ilk defa mavi basın kartı alacak olanlara, 57 nci madde hükümleri 
uygulanmaksızın doğrudan doğruya yıl sonuna kadar geçerli mavi basın kartı 
verilebilir. 

Haber Ajansları île Radyo-Televizyon Kuruluşlarının Kontenjanı 

Madde 59 - Yabancı haber ajansları ile radyo-televizyon kuruluşlarının 
Türkiye'deki teşkilatlarında sürekli hizmet bağıyla bağlı olmak kaydıyla daimi ve 
ücretli olarak çalışan yabancı mensuplarından en çok 5 kişiye basın kartı verilebilir. 

Diğer Yayın Organlarının Kontenjanı 

Madde 60 - 55 inci maddedeki diğer yayın organı mensuplarından ilgili yayın 
organının teklif edeceği en çok iki kişiye mavi basın kartı verilebilir. 
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Kartların Geri Verilmesi 

Madde 61 - Yıllık mavi basın kartı almış olan kişilerin mensubu bulundukları 
yayın organlarındaki görevlerinden ayrıl maları veya bu organların kapanmaları veya 
durumlarının Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uymaması halinde, taşımakta oldukları 
mavi basın kartlarını, bu durumun doğuşu tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne geri vermeleri zorunludur. 

Kartların Yenilenmesi 

Madde 62 - 55 inci madde gereğince verilmiş bulunan yıllık mavi basın 
kartlarının yemlenmesi sırasında veya gerektiğinde, niteliklerinin Yönetmelik 
hükümlerine uyduğunun yeniden belgelendirilmesi veya 56 nci maddenin (a) bendine 
dayanılarak kart verilenlerden bir önceki yıl içinde mensubu bulundukları yayın 
organlarından; 

a) Gazete, dergi, siyasi haber ve fotoğraf ajanslarında Türkiye hakkında en az 
12 makale veya en az 24 haber veya fotoğraf yayınladıklarının, 

b) Radyo-televizyon ve aktüalite filmi kuruluşlarında, Türkiye hakkında, 
malzemesi kendileri tarafından sağlanmış en az 12 yayının yapıldığının veya aktüalite 
filminin gösterildiğinin, 

Belgelendirilmesi istenebilir. 

53'üncü madde uyarınca mavi basın kartı alanların kartları, yerli yayın 
organları mensuplarına uygulanan hükümlere göre yenilenebilir. 

Kartların İptali 

Madde 63 - Mavi basın kartı taşımakta olan yayın organları mensupları; 

a) Kartlarını 61 inci madde hükümlerine göre geri vermedikleri, 

b) 62 nci madde hükümlerine göre verdikleri belgeler yeterli görülmediği, 

c) Kendisinin veya mensubu bulunduğu yayın organlarının durumu, bu 
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uymadığı, 

Takdirde kartları iptal edilir ve durum ilgililere duyurulur. 
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Kartları iptal edilenlere, kart almaya engel teşkil eden durumları ortadan 
kalksa dahi, iptal tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Mavi Basın Kartı 

Kart Verilebilecek Olanlar 

Madde 64 - Bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde belirtilen yabancı yayın 
organlarının mensuplarından geçici bir zaman için Türkiye'ye geleceklere, 
inceleyecekleri konu ve görecekleri iş için, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü tarafından geçici mavi basın kartı verilebilir. 

Kartın verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlük takdir hakkına sahiptir. 

Sürenin Uzatılması 

Madde 65 - Geçici mavi basın kartlarının geçerlilik süresi Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünce uzatılabilir. Bu işlem kartların yenilenmesi 
suretiyle yapılır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Kartını Kaybedenler 

Madde 66 - Basın kartını kaybeden yayın organları mensupları, durumu 
mahalli gazetelerden birinde ilan ettirdikten sonra, bu ilanın çıktığı gazeteyi, 2 fotoğraf 
ve aynı yayın organında çalıştıklarım belirten belgeyi ekleyecekleri bir dilekçeyi, 
28 inci maddede belirtilen şekilde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirerek yeni kart talebinde bulunurlar. 

Ancak kart hamilleri bir takvim yılı içinde iki defadan fazla sayıda, zayi veya 
yıpranma nedeniyle, kart yenileme talebinde bulunamazlar. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37 



Sayfa: 38 RESMÎ G A Z E T E 9 Ağustos 1998 - Say ı : 23428 

Müeyyide 

Madde 67 - Kullarıma haklarını kaybettikleri halde kartlarım geri vermeyenler 
veya süresi biten kartlarını kullanmakta devam edenler veya başkalarının kartlarım 
kullananlar hakkında, bu Yönetmelikteki hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

Dizgi, fon, tertip şekil bakımından veya san, mavi ve bu renk tonlarım veya 
"BASIN" ibaresini kullanmak suretiyle, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünce verilen basın kartları ile karıştırmaya ve benzetmeye imkan verecek 
biçimde üyelik veya kimlik kartı düzenleyen kişilere, yayın organları ve meslek 
kuruluşları sahip ve mensuplarına ve bu gibi kartları kullananlara basın kartı 
verilmeyeceği gibi, bunlara daha önce kart verilmiş ise, bu kartlar derhal iptal edilir ve 
iptal tarihinden itibaren 5 yıl süre ile yeniden basın kartı verilmez. 

Türk Ceza Kanununun bu konudaki hükümleri saklıdır. 

Gerçeğe Aykırı Beyanname Dolduranlar 

Madde 68 - Beyannamelerin gerçeğe aykırı olarak doldurulması halinde, 
gerek beyanname sahipleri gerek beyannameyi imzalayanlar hakkında Türk Ceza 
Kanununun hükümlerine göre kovuşturma yapılır. 

Gerçeğe aykırı beyanla doldurulduğu anlaşılan beyannameyi onaylayanlar, 1 
yıl için basm kartı taşıma hakkını kaybederler. Beyanname sahibinin kartı hemen iptal 
edilir ve kart almalarına engel olan durumları ortadan kalksa bile, engel durumunun 
ortadan kalktığı tarihten itibaren üç yıl geçmedikçe yeni kart verilmez. 

Bu hüküm san basın kartı almak için müracaat etmiş olup, süresini 
doldurmayı bekleyenlere de uygulanır ve ceza süreleri bekleme sürelerine eklenir. 

Her Yılın Sonunda Bildirim 

Madde 69 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilmiş olan basın kartlarının 
kullanılmaya devam edilebilmesi için her yılın Aralık ayı içinde yayın organı sahibi 
veya temsilcisi tarafından iş yerine bağlı basın mensuplarının taşıdıkları basın 
kartlarım gösterir tasdikli listeleriyle birlikte yıllık vizeleri yapılmak üzere Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne gönderilir. 

Bu listede gazetecinin ücreti ve sözleşme veya toplu sözleşmenin geçerliliğini 
koruduğuna dair kaydın da bulunması şarttır. 
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Gerekli bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan işyerinin 
uyarılmasından onbeş gün soma, istenilen husus yerine getirilmezse, yayın organı 
sahibinin veya temsilcisinin basın kartı iptal edilir. 

37 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre basın kartı 
taşıyanların da her yılın aralık ayı içinde durumları değerlendirilir. 

Kartların toptan değiştirilmesine karar verilip Genel Müdürlükçe duyurulması 
halinde basın kartı taşıyanların, 28 inci maddedeki şekilde ve usulde beyanname 
doldurmaları ve onbeş gün içinde Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 
göndermeleri şarttır. 

Kartların Toptan Değiştirilmesi 

Madde 70 - Basın kartlarının ne zaman değiştirileceğine Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğü karar verir ve bu kararım ilgili kuruluşlara duyurur. 

Kartlar değiştirileceği zaman yeni kartların örnekleri gönderilmek suretiyle, 
yürürlük tarihi ilgililere bir genelge ile bildirilir. Bu genelgede, kartları imzaya yetkili 
kılınanların imza örnekleri de belirtilir. 

İnceleme 

Madde 71 - Basın kartlarının toplu olarak her değiştirilişinde san basın kartı 
verilenlerin ve mensup oldukları yayın organlarının adlarını gösteren birer liste, 
eskiden verilmiş basın kartlarının hükümsüz olduğunu bildirmek üzere yapılacak 
duyurularda belirtilecek tarihten itibaren en çok üç ay içinde 48 inci maddede belirtilen 
Komisyonda temsil edilen basın meslek kuruluşlarına gönderilir. Yıl içinde verilecek 
basın karılan hakkında da üç ayda bir aynı işlem yapılır. 

Bu kuruluşların yetkili organları, listeler üzerinde yapacakları incelemeler 
sonunda ve en geç bir ay içinde, Yönetmelik hükümlerine aykırılık veya gerçeğe aykırı 
beyan sebebiyle veya mesleki bakımdan basın kartı taşıması mahzurlu kişilerin 
bulunduğu kanaatına varırlarsa, bunların adlarını ve bu kanaatlerinin teferruatlı ve 
gerekçeli sebep ve delillerini, açık ve seçik olarak, kuruluş adına yazı ile Basın-Yaym 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne bildirirler. 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, yukarıda belirtilen bilgiler 
olumsuz ise, bunları ilgiliye veya onun mensup olduğu yayın organının sahip veya 
yetkili temsilcisine intikal ettirerek, en geç 15 gün içinde cevaplarım alacağı gibi, 
ayrıca yetkili Devlet kuruluşlarına da durumu tahkik ettirir ve alınacak cevaplara göre, 
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gerektiğinde söz konusu basın kartlarının iptaline karar verir ve sonucu ilgili basın 
meslek kuruluşlarına bildirir. 

Saklı Haklar 

Madde 72 - Evvelce verilmiş olan Basın Şeref Kartları ile emekli gazetecilere 
verilmiş olan kartlar, süreklilik hakkı kazanmış san basın kartı olarak ve mevcut 
"Şeref Kartı" ibaresi muhafaza edilerek, sürekli nitelikte veya göreve bağlı olarak 
usulünce verilmiş geçerli san basın kartlarının geçerliliği de, geri alınmayı gerektirecek 
herhangi bir durumun olmaması şartıyla, bu Yönetmeliğin yayınımdan sonra da devam 
eder. 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 73 - 10/9/1986 tarihli ve 19217 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Basın Kartları Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarında fiilen çalışıp halen san basın kartı 
taşıyanlardan, bu Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinde san basın kartı 
alamayacak bir kadroda bulunanlar, taşıdıkları san basın kartlarını, Basın-Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünce yapılacak ilk genel kart değişimine kadar 
kullanmaya devam ederler. 

Yürürlük 

Madde 74 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 75 - Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yaym ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakam yürütür. 
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Balıkesir Üniversitesinden : 
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Yöresi Kültürünü 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 

Kurulu; 
Madde 1- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin Ek-1 inci maddesi 

uyarınca, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Balıkesir Yöresi Kültürünü 
Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. 

Amaç ve Çalışma Alanı 
Madde 2- Merkez, Balıkesir yöresi ile ilgili olarak; 

a) Di l , Edebiyat, Tarih ve Halk Kültürü ürünleri ile ilgili araştırmalar yapar ve bu 
konuda yapılan başka araştırmalara katkıda bulunur, 

b) Araştırma, derleme ve incelemelerle ilgili yayın yapar, 

c) Kongre, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenler ve 
düzenlenmiş olanlara katılır, 

d) Kültür, Di l , Edebiyat, Halk Kültürü, Etnografya, Tarih alanlarında yazılı, sözlü, 
görüntülü bilgi, belge ve eserleri tespit eder, derler, arşiv ve kütüphane oluşturur, 

e) Sergiler açar, yarışmalar ve kurslar düzenler, 

f) Balıkesir Üniversitesinin diğer birimleri ile iş birliği yapar, ilgili birimlere eğitim ve 
öğretim desteği sağlar, 

g) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer bilim ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapar. 

Organlar 
Madde 3- Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama 

Merkezinin organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 
Madde 4- Müdür, Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten müdür tekrar 

atanabilir. Müdür, bir müdür yardımcısı atayabilir. Altı aydan fazla görevde bulunmaması 
halinde müdürün görevi kendiliğinden sona erer. 

Müdürün Görevleri 
Madde 5- Müdür; 

a) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur, 

b) Merkez Kurullarına başkanlık eder, 

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygular, 
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d) Merkez bütçesi ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü 
aldıktan sonra Rektörlüğe sunar. 

Yönetim Kurulu 
Madde 6- Yönetim Kurulu; müdür , atanmış ise müdür yardımcısı, müdürün önerdiği 

on aday arasından Rektör tarafından seçilen beş öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu 
üç yıl için seçilir. Üyeliği sona erenler tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar 
organıdır. Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Toplantı en az dört üye ile 
yapılabilir ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde müdürün 
oyu iki sayılır. 

Yönetim Kurulunun Görevleri 
Madde 7- Yönetim Kurulu; 

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimiyle ilgili konularda karar alır, 

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık bütçe teklifi ve faaliyet raporu hakkında görüş 
bildirir, 

c) Merkezin amacına uygun olarak bilim, inceleme, yayın ve benzeri konularda çalışma 
grupları oluşturur, 

d) Onursal ve muhabir üyeler seçebilir. 

Danışma Kurulu 
Madde 8- Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sanat 

Tarihi alanlarında görev yapan öğretim elemanları Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Ayrıca 
Merkezin amacına uygun çalışmalar yapan ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenlerden 
müdürün önereceği kişiler de Rektör tarafından Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu 
şekilde seçilen üyelerin sayısı doğal üyelerin sayısının üçte birinden fazla olamaz. Danışma 
Kurulu müdürün çağrısı üzerine toplanır. 

Danışma Kurulunun Görevleri 
Madde 9- Danışma Kurulu; 

a) Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile ilgili görüş bildirip önerilerde bulunur, 

b) Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri önerir, 

c) Yönetim Kurulunun getireceği diğer konulan görüşüp önerilerde bulunur. 

İta Amiri 
Madde 10- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir 

kısmını müdüre devredebilir. 

Yürürlük 
Madde 11- B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Mersin Üniversitesinden : 
Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 

5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

M A D D E 1 — 29 Ağustos 1996 tarih ve 22742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 
"Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin değişik 5 inci maddesi
nin a bendinin (i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"i) Yükseklisans programlarına, lisans başarı düzeyi değerlendirilerek lisans öğreni
mini bitirenler alınır. Yabancı di l sınavının yapılıp yapılmayacağı, i lg i l i anabilim/anasanat 
dalı kurulunca kararlaştırılır." 

Yürürlük 

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

Yürütme 

M A D D E 3 — B u Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Muğla Üniversitesinden: 

Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 

M A D D E 1 — 7/11/1994 tarih ve 22104 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Muğla 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmetiği 'nin 19/7/1997 tarih 
ve 23504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 26 ncı maddesi aşağıda
k i şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 26 — Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak 
nitelendirilirler. B u öğrencilerden, normal öğrenim süresi içerisinde tekrara kaldığı veya faz
ladan aldığı derslerle beraber, bulunduğu yarıyılın bütün derslerini alarak en azından normal 
ders yükünü tamamlayıp, 38 inci madde hükümleri dışında E sınavlarına kalmaksızın, o ya
rıyıl sınavı sonucunda bütün derslerini başarmış olmak kaydı ile not ortalaması 3.00 - 3.49 
arasında olan öğrenciler "Şeref Öğrencisi", 3.50 - 4.00 arasında olan öğrenciler ise "Yüksek 
Şeref Öğrencisi" sayılırlar. B u öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilân edilir." 

M A D D E 2 — Aynı Yönetmeliğin 19/7/1997 tarih ve 23504 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Yönetmelikle değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 27 — Genel not ortalaması ve/veya yarıyıl sonu ortalaması 2.00'nin altında 
olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden üçüncü ve daha üst yarıyıl öğren
cisi olanların normal öğrenim süresi içerisinde tekrara kaldığı ve bulunduğu yarıyılın bütün 
derslerini alabilmeleri için her yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalamalarının en az 1.80 ol
ması gerekir. Her yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalamaları 1.80'den az olan öğrenci
ler, 28 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel not ortalamalarını belirtilen düze
ye çıkartıncaya kadar, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları dersleri tekrar ederken, top
lam ders yükü normal eğitim-öğretim süresinde bulunmaları gereken yarıyılın ders yükünü 
geçmeyecek şekilde yeni dersler alabilirler. Yarıyıl tekrarı yapan öğrenciler yalnızca tekrar 
ettikleri yarıyıl derslerini alabilirler. B u şekilde ders tekrarında da 29 uncu madde hükümle
ri gözönüne alınır. 

Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azamî öğrenim süresi hesabına dahil edilir." 
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M A D D E 3 — Aynı Yönetmeliğin 8/7/1996 tarih ve 22690 sayılı Resmî Gazete'de ya
yımlanan Yönetmelikle değişik 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Madde 34 — Diploma verilebilmesi için öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ba
şarmış olması yanında, genel not ortalamalarının 2.00'nin altında olmaması gerekir. B u şart
ları yerine getirdiği tespit olunan öğrenciler Rektörlükçe mezun olduğu dekanlık veya yük
sek okul müdürlüğüne bildirilir. Dekanlık ve yüksek okul müdürlüğünce yapılan incelemeler 
sonucunda mezuniyet şartlarını yerine getirdiği anlaşılan öğrenciler, i lg i l i yönetim kurulu ka
rarı ile diploma almaya hak kazanırlar." 

M A D D E 4 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
M A D D E 5 — B u Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Trakya Üniversitesinden: 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine 

ve Bir Ek Madde Eklenmesine 

Dair Yönetmelik 

M A D D E 1 — 7/8/1993 tarih ve 21661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürür
lüğe giren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 34 — Bir inci , ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda tüm dersler (genel zo
runlu dersler ve stajlar hariç) başarılmadan bir üst sınıfa geçilmez. Bu sınıflarda bütünleme 
dönemi sonunda tek ders başarısızlığı olduğunda, bir somaki ders yılı başlamadan önce ba
şarısız olunan ders için tek bir sınav hakkı verilir. B u sınavda bitirme ve bütünleme sınavla
rının aşama ve oranları aynen uygulanır. 

Öngörülen tüm dersler ve stajlar başarı ile tamamlanmadan internlik dönemine başla-
namaz, ancak internlik çalışmalarına başlamak üzere olan öğrenciler için Yönetim Kurulu 
kararı ile ders yılı içerisinde de bütünleme sınavları açılabilir." 

M A D D E 2 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 

"Ek Madde 1 — 34 üncü maddedeki bu Yönetmelik değişikliği 1998-1999 eğitim-öğ-
retim yılında öğrenime başlayanlar için uygulanacaktır. Ancak daha önce başlayıp sınıf kay
bedenler de bu Yönetmelik değişikliği hükümlerine tabidir." 

Yürürlük 

M A D D E 3 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

M A D D E 4 — B u Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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Tebliğ 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : 

Mecburi Standard Tebliği 
(Tebliğ No: ÖSG-98/59-60) 

Hadde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 9758 HD 
21.3 S3 " K a b l o l a r - P o l i v i n i l Klorür Yalıtımlı - Beyan G e r i l i m i En Çok 450/750 
V Olan Bölüm 3 - S a b i t T e s i s a t İçin Tek Damarlı Kılıfsız K a b l o l a r " standardı 
Resmi Gazete'de yayımı t a r i h i n d e n i t i b a r e n 6 ay sonra mecburi o l a r a k 
uygulanacaktır. 

Madde 2 - Adı geçen s t a n d a r d kapsamına g i r e n malı üreten ve satanların 
s t a n d a r d hükümlerine uymaları g e r e k m e k t e d i r . 

Madde 3- Bu standarda a i t hükümler S/1/1985 t a r i h l i ve 3143 sayılı, 
10/6/1930 t a r i h l i ve 1705 sayılı, 18/11/1960 t a r i h l i ve 132 sayılı Kanunlara 
göre Bakanlığımızca uygulanacaktır. 

ICS 29.060..20 TÜRK STANDARDI TS 9758 
HD 21.3 S3/Şubat 1997 

KABLOLAR-POÜVİNİL KLORÜR YALITIMLI-
BEYAN GERİLİMİ EN ÇOK 450/750 V OLAN 

BÖLÜM 3 - SABİT TESİSAT İÇİN TEK DAMARLI KILIFSIZ KABLOLAR , 

1 - KAPSAM 
Bu standard, beyan gerilimleri en çok 450/750 V olan polivinil klorûr yalıtımlı tek damarlı kılıfsız sabit tesisat 
kablolarının özelliklerini kapsar. 
Bütün kablolar, HD 21.1'deki ilgili özelliklere ve kablonun her bir tipi bu standardda verilen belirli özelliklere 
uygun olmalıdır. 
NOT - Bu standardda. kabloların dıs boyutları EN 60719'a uygun olarak hesaplanmıştır, 
2 - GENEL AMAÇLAR İÇİN, RİJİT İLETKENLİ, TEK DAMARLI KILIFSIZ KABLOLAR" 
2.1 - KOD GÖSTERİLİŞİ 
H07V-U, Som iletkenli kablolar için 
H07V-R, örgülü rijit iletkenli kablolar için 
2.2 - BEYAN GERİLİMİ 
450/750 V 
NOT - Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablo kullanıldığında 600/1000 

V (HD 516'ya bakınız). 
2.3 - YAPILIŞ 
2.3.1 - İletken 
İletkenlerin Sayısı : 1 
İletkenler. HD 383'de 

Som iletkenler Sınıf 1 
Örgülü iletkenler Sınıf 2 
için verilen özelliklere uygun olmalıdır. 

2.3.2 - Yalıtım 
İletkenin etrafına uygulanan yalıtım, TI1 polivinil klorür bileşiği olmalıdır. 

Yalıtım kalınlığı Çizelge 1, Sütun 3'de belirtilen değere uygun olmalıdır. 
Yalıtım direnci, Çizelge 1, Sütun 6'da verilen değerden daha az olmamalıdır. -
2.3.3 - Dış Çap 
Kablonun ortalama dış çapı, çizelge 3, Sütun 4 ve Sütun 5'de verilen sınırlar içinde olmalıdır. 
2.4 - DENEYLER 
Madde 2.3'deki özelliklere uygunluk, gözle muayene yapılarak ve Çizelge 2'de verilen deneylerle kontrol 
edilmelidir. 

2.5 - KULLANMA KILAVUZU (Bilgi İçin) 
HD 516'ya bakınız. — 
(*) Bu kablo tipi, 227 IEC 01" tipine benzerdir. Ancak değiştirilmiş özelliklere sahiptir. 
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ÇİZELGE 1 - H07V-U ve HÛ7V-R Tipleri İçin Genel Bilgiler 

1 2 3 5 6 
İletkenlerin 
Anma Kesit 
Alanı 

(mm2) 

İletken Sınıfı 
(HD 383) 

Yalıtım Kalınlığı 
öngörülen 
Değer 

(mm) 

Ortalama Dış Çap 70°C'da 
Yalıtımın En 
Küçük Direnci 

(Mohm.km) 

İletkenlerin 
Anma Kesit 
Alanı 

(mm2) 

İletken Sınıfı 
(HD 383) 

Yalıtım Kalınlığı 
öngörülen 
Değer 

(mm) Alt Sınır 
(mm) 

Ost Sınır 
(mm) 

70°C'da 
Yalıtımın En 
Küçük Direnci 

(Mohm.km) 

1.5 1 0,7 2,6 3.2 0,011 
1.5 2 0,7 2,7 3,3 0,010 
2,5 1 0,8 3.2 3,9 0.010 
2,5 2 0,8 3,3 4,0 0,009 

4 1 0,8 3,6 4.4 0.0085 
4 2 0,8 3,8 4.6 0,0077 
6 1 0,8 4,1 5.0 0,0070 
6 2 0.8 4,3 5,2 0.0065 

10 1 1.0 5,3 6,4 0,0070 
10 2 1.0 5,6 6.7 0.0065 
16 2 1.0 6,4 7.8 0,0050 

25 2 1.2 8,1 9.7 0,0050 
35 2 1.2 9.0 10.9 0,0043 
50 , 2 1.4 10.6 12.8 0,0043 

70 2 1.4 12,1 14,6 0,0035 
95 2 1.6 14,1 17,1 0.0035 

120 2 1.6 15,6 16.8 0,0032 

150 2 1.8 17.3 20,9 0,0032 
185 2 2,0 19,3 23,2 0,0032 , 
240 2 2,2 22,0 26.6 0,0032 

300 2 2,4 24,5 29,6 0,0030 
400 2 2,6 27,5 33,2 0.0028 

ÇİZELGE 2 - H07V-U ve H07V-R Tipleri İçin Deneyler 
1 2 3 4 5 

Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi Deney Metodunun Verildiği Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi 
HD Madde 

1 Elektrik Deneyleri 
1.1 İletkenlerin Direnci T.S 21.2 2.1 
1.2 2300 V d a Gerilim Deneyi T.S 21.2 2.2 
1.3 70°C'de Yalıtım Direnci T.S 21.2 2.4 
1.4 Yalıtımın d.a.'ya Karşı Uzun Süreli 

Dayanıklılığı T 21.2 2.5 
1.5 Yalıtımdaki Kusurların Yokluğunun 

Kontrolü R 21.2 2.6 

2 Yapılış ve Boyut Karakteristikleri İle 
İlgili Şartlar 

2.1 Yapılış Şartlarına Uygunluğun Kontrolü T.S 21.1 Göz ve elle muayene 

Yalıtım Kalınlığının ölçülmesi 
deneyleri 

2.2 Yalıtım Kalınlığının ölçülmesi T.S 21.1 1.9 
2.3 Dış Çapın Ölçülmesi T.S 21.2 1.11 
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ÇİZELGE - 2 'nin devamı 

1 2 3 4 5 
Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi Deney Metodunun Verildiği Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi 

HD Madde 
3 Yalıtımın Mekanik özellikleri 

3.1 Yaşlandırmadan önceki Çekme Deneyi T 505.1.1 9.1 
3.2 Yaşlandırmadan Sonraki Çekme Deneyi T 505.1.2 . 8.1.3.1 
3.3 Kütle Kaybı Deneyi T 505.3.2 8.1 

4 Yüksek Sıcaklıkta Basınç Deneyi T 505.3.1 8.1 

5 Düşük Sıcaklıktaki Deneyler 
5.1 Yalıtım İçin Bükme Deneyi (+) T 505.1.4 8.1 
5.2 Yalıtım İçin Uzama Deneyi (*) T 505.1.4 8.3 
5.3 Yalıtım İçin Darbe Deneyi T 505.1.4 8.5 

6 Isı Şoku Deneyi T 505.3.1 9.1 

7 Yangın Şartları Altındaki Deney T 405.1 -
(+) Sadece ortalama dış çapları en çok 12,5 mm olan damarlara uygulanır. 
D Sadece ortalama dış çapı 12,5 rrim'yi geçen damara uygulanır. 

3 - GENEL AMAÇLAR İÇİN BÜKÜLGEN İLETKENLİ TEK DAMARLI KILIFSIZ K A B L O L A R (*) 

3.1 - KOD GÖSTERİLİŞİ 
H07V-K 

3.2 - BEYAN GERİLİMİ 
4507750 V 

NOT - Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablo kullanıldığında 60071000 
V (HD 516'ya bakınız). 

3.3-YAPILIŞ 

3.3.1 - İletken 
İletken sayısı: 1 

İletkenler, HD 383'de Sınıf 5 için verilen özelliklere uygun olmalıdır. 

3.3.2-Yalıtım 
İletkenin etrafına uygulanan yalıtım, TI1 polivinil klorür bileşiği olmalıdır. 

Yalıtım kalınlığı, Çizelge 3, Sütun 2'de belirtilen değere uygun olmalıdır. 

Yalıtım direnci, Çizelge 3, Sütun 5'de verilen değerden daha az olmamalıdır. 

3.3.3 - Dış Çap 
Ortalama dış çap, Çizelge 3, Sütun 3 ve Sr un 4'de verilen sınırlar içinde olmalıdır. 

3.4 - DENEYLER 
Madde 3.3'deki özelliklere uygunluk gözle muayene yapılarak ve Çizelge 4'de verilen deneylerle kontrol 
edilmelidir. 

3.5 - KULLANMA KILAVUZU (Bilgi İçin) 
HD 516'ya bakınız. 

(*) Bu kablo tipi, 227 IEC 02 tipine benzerdir. Ancak değiştirilmiş özelliklere sahiptir. 
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ÇİZELGE 3 - H07V-K Tipi İçin Genel Bilgiler 

1 2 3 4 5 
İletkenlerin 
Anma Kesit Alanı 

(mm1) 

Yalıtım Kalınlığı 
öngörülen Değer 

(mm) 

Ortalama Dış Çap 
70»C ,da En Küçük 
Yalıtım Direnci 

(Mohm.km) 

İletkenlerin 
Anma Kesit Alanı 

(mm1) 

Yalıtım Kalınlığı 
öngörülen Değer 

(mm) Alt Sınır 
(mm) 

Ûst Sınır 
(mm) 

70»C ,da En Küçük 
Yalıtım Direnci 

(Mohm.km) 

1,5 0,7 2,8 3,4 0,010 
2,5 0,8 3,4 4,1 0,009 
4 0,8 3,9 4,8 0,007 

6 0,8 4.4 5,3 0,006 
10 1,0 5.7 6,8 0,0056 
16 1,0 6,7 8,1 0,0046 

25 1,2 8.4 10,2 0,0044 
35 1,2 9,7 11,7 0,0038 
50 1,4 11.5 13,9 0,0037 

70 1.4 13.2 16,0 0,0032 
95 1.6 15,1 18,2 0,0032 

120 1.6 16.7 20,2 0,0029 

150 1.8 18,6 22,5 0,0029 
185 2,0 20,6 24,9 0,0029 
240 2.2 23,5 28,4 0,0028 

ÇİZELGE 4 - H07V-K Tipi İçin Deneyler 

1 2 3 4 5 
Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi Deney Metodunun Verildiği Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi 

HD Madde 
1 Elektrik Deneyleri 

1.1 İletkenlerin Direnci T,S 21.2 2.1 
1.2 2500 Vde Gerilim Deneyi T,S 21.2 2.2 
1.3 70*C'da Yalıtım Direnci T.S 21.2 2.4 
1.4 Yalıtımın d.a.'ya Uzun Süreli 

Dayanıklılığı T 21.2 2.5 
1.5 Yalıtımdaki Kusurların Yokluğunun 

Kontrolü R 21.2 2.6 

2 Yapılış ve Boyut Karakteristikleri İle 
İlgili Şartlar 

2.1 Yapılış Şartlarına Uygunluğun Kontrolü T.S 21.1 Göz ve el ile muayene 
2.2 Yalıtım Kalınlığının Ölçülmesi T,S 21.1 1.9 
2.3 Dış Çapın ölçülmesi T.S 21.2 1.11 

3 Yalıtımın Mekanik özellikleri 
3.1 Yaşlandırmadan önceki Çekme Deneyi T 505,1.1 9.1 
3.2 Yaşlandırmadan Sonraki Çekme Deneyi T 505.1,2 8.1.3.1 
3.3 Kütle Kaybı Deneyi T 505.3.2 8.1 
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ÇİZELGE - 4 'ün devamı 

1 2 3 4 5 
Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi Deney Metodunun Verildiği Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi 

HD Madde 
4 Yüksek Sıcaklıkta Basınç Deneyi T 505.3.1 8.1 

5 Düşük Sıcaklıktaki Deneyler 
5.1 Yalıtım İçin Bükme Deneyi (+) T 505.1.4 8.1 
5.2 Yalıtım İçin Uzama Deneyi (*) T 505.1.4 8.3 

6 Isı Şoku Deneyi T 505.3.1 9.1 

7 Yangın Şartlan Altındaki Deney T 405.1 -
(+) Sadece ortalama dış çaplan en çok 12,5 mm olan damarlara uygulanır. 
(*) Sadece ortalama dış çapı 12,5 rnm'yi geçen damara uygulanır. 

4 - İÇ BAĞLANTILAR İÇİN SOM İLETKENLİ TEK DAMARLI KILIFSIZ KABLO" 
4.1 - KOD GÖSTERİLİŞİ 
H05V-U 

4.2 - BEYAN GERİLİMİ 
300/500 V 

4.3 - YAPILIŞ 
4.3.1 - iletken 
İletken sayısı: 1 

İletkenler, HD 383'de Sınıf 1 için verilen özelliklere uygun olmalıdır. 

4.3.2-Yalıtım 
İletkenin etrafına uygulanan yalıtım, TI1 tipi polivinil klorür bileşiği olmalıdır. 

Yalıtım kalınlığı, Çizelge 5, Sütun 2'de belirtilen değere uygun olmalıdır. 

Yalıtım direnci, Çizelge 5, Sütun 5'de verilen değerden dan? az olmamalıdır

ÇİZELGE 5 - H05V-U Tipi için Genel Bilgiler 

1 2 3 4 5 
İletkenlerin Yalıtım Kalınlığı 70°C'da En Küçük 
Anma Kesit Alanı öngörülen Değer Ortalama Dış Çap Yalıtım Direnci 

(mm1) (mm) Alt Sınır Üst Sınır (Mohm.km) 
(mm) (mm) 

0,5 0,6 1,9 2,3 0,015 
0,75 0,6 2,1 2.5 0,012 
1 0,6 2,2 2,7 0,011 

4.3.3 • Dış Çap 
Ortalama dış çap, Çizelge 5, Sütun 3 ve Sütun 4'de verilen sınırlar içinde olmalıdır. 

O Bu kablo tipi, 227 IEC 05 tipine benzerdir. Ancak değiştirilmiş özelliklere sahiptir. 
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4.4 - DENEYLER 
Madde 4.3'deki özelliklere uygunluk gözle muayene yapılarak ve Çizelge 6'da verilen deneylerle kontrol 
edilmelidir. 

4.5 - KULLANMA KLAVUZU (Bilgi İçin) 
HD 516'ya bakınız. 

ÇİZELGE 6 - H05V-U Tipi İçin Deneyler 

1 2 3 4 5 
Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi Deney Metodunun Verildiği Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi 

HD Madde 
1 Elektrik Deneyleri 

1.1 İletkenlerin Direnci T.S 21.2 2.1 
1.2 2000 Vde Gerilim Deneyi T.S 21.2 2.2 
1.3 7D°C'da yalıtım Direnci T.S 21.2 2.4 
1.4 Yalıtımın d.a.'ya Uzun Süreli 

Dayanıklılığı T 21.2 2.5 
1.5 Yalıtımdaki Kusurların Yokluğunun 

Kontrolü R 21.2 2.6 

2 Yapılış ve Boyut Karakteristikleri İle 
İlgili Şartlar 

2.1 Yapılış Şartlanna Uygunluğun Kontrolü T,S 21.1 Göz ve el ile muayene 
2.2 Yalıtım Kalınlığının Ölçülmesi T.S 21.1 1.9 
2.3 Dış Çapın Ölçülmesi T.S 21.2 1.11 

3 Yalıtımın Mekanik Özellikleri 
3.1 Yaşlandırmadan önceki Çekme Deneyi T 505.1.1 9.1 
3.2 Yaşlandırmadan Sonraki Çekme Deneyi T 505.1.2 8.1.3.1 
3.3 Kütle Kaybı Deneyi T 505.3.2 8.1 

4 Yüksek Sıcaklıkta Basınç Deneyi T 505.3.1 8.1 

5 Düşük Sıcaklıktaki Deneyler 
5.1 Yalıtım İçin Bükme Deneyi T 505.1.4 8.1 
5.2 Yalıtım İçin Uzama Deneyi T 505.1.4 8.3 

6 Isı Şoku Deneyi T 505.3.1 9.1 

7 Yangın Şartları Altındaki Deney T 405.1 -

5 - İÇ BAĞLANTILAR İÇİN BÛKULGEN İLETKENLİ TEK DAMARLI KILIFSIZ KABLO 1 " 1 

5.1 - KOD GÖSTERİLİŞİ 
H05V-K 

5.2 - BEYAN GERİLİMİ 
300/500 V 

5.3 - YAPILIŞ 

5.3.1 - İletken 
İletken sayısı : 1 

İletkenler; HD 383'de Sınıf 5 için verilen özelliklere uygun olmalıdır. 

(') Bu kablo tipi, 227 IEC 06 tipine benzerdir. Ancak değiştirilmiş özelliklare sahiptir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 50 
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5.3.2 - Yalıtım 
İletkenin etrafına uygulanan yalıtım, TI1 tipi polivinil klorür bileşiği olmalıdır. 

Yalıtım kalınlığı, Çizelge 7, Sütun 2'de belirtilen değere uygun olmalıdır. 

Yalıtım direnci, Çizelge 7, Sütun 5'de verilen değerden daha az olmamalıdır. 

5.3.3 - Dış Çap 
Ortalama dış çap Çizelge 7, Sütun 3 ve Sütun 4'de verilen sınırlar içinde olmalıdır. 

5.4 - DENEYLER 
Madde 5.3'deki özelliklere uygunluk gözle muayene ve Çizelge 8'de verilen deneylerle kontrol edilmelidir. 

5.5 - KULLANMA KILAVUZU (Bilgi İçin) 
HD 516'ya bakınız. 

1 2 3 4 5 
İletkenlerin Yalıtım Kalınlığı 70"C'da En Küçük 
Anma Kesit Alanı Öngörülen Değer Ortalama Dış Çap Yalıtım Direnci 

(mm1) (mm) Alt Sınır Üst Sınır (Mohm.km) (mm1) 
(mm) (mm) 

0,5 0,6 2,1 2.6 0,013 
0,75 0.6 2,2 2.7 0,011 
1 0,6 2.4 2,8 0,010 

1 2 3 4 l 5 
Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi Deney Metodunun Verildiği Sıra No. Deneyler Deney Kategorisi 

HD Madde 
1 Elektrik Deneyleri 

1.1 İletkenlerin Direnci T,S 21.2 2.1 
1.2 2000 V d e Gerilim Deneyi T.S 21.2 2.2 
1.3 70"C'da Yalıtım Direnci T.S 21.2 2.4 
1.4 Yalıtımın d.a.'ya Uzun Süreli 

Dayanıklılığı T 21.2 2.5 
1.5 Yalıtımdaki Kusurların Yokluğunun 

Kontrolü R 21.2 2.6 

2 Yapılış ve Boyut Karakteristikleri İle 
İlgili Şartlar 

Göz ve el ile muayene 2.1 Yapılış şartlarına Uygunluğun Kontrolü T.S 21.1 Göz ve el ile muayene 
2.2 Yalıtım Kalınlığının ölçülmesi T.S 21.1 1.9 
2.3 Dış Çapın ölçülmesi T.S 21.2 1.11 

3 Yalıtımın Mekanik özellikleri 
3.1 Yaşlandırmadan önceki Çekme Deneyi T 505.1.1 9.1 
3.2 Yaşlandırmadan Sonraki Çekme Deneyi T 505.1.2 8.1.3.1 
3.3 Kütle Kaybı Deneyi T 505.3.2 8.1 

4 Yüksek Sıcaklıkta Basınç Deneyi T 505.3.1 8.1 

5 Düşük Sıcaklıktaki Deneyler 
5.1 Yalıtım İçin Bükme Deneyi (+) T 505.1.4 8.1 

6 Isı Şoku Deneyi T 505.3.1 9.1 

7 Yangın Şartlan Altındaki Deney T 405.1 -

Yürütme ve İdare Bolümü S a y f a : 51 
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EK MA 
(Bilgi İçin) 

BU STANDARDDA ATIF YAPILAN ULUSLARARASI STANDARDLARIN KARŞILIĞI OLAN 
TÜRK STANDARDLARI 

EN, ISO, IEC vb. 
No 

Adl 
(Inqlllzce) 

TS No Adı 
(Türkçe) 

EN 60719 Calculation of the lower and 
upper limits for the average outer 
dimensions of cables with circular 
copper conductors and of rated 
voltages up to and including 
450/750 V 

TS 8608 
EN 60719 

Anma Gerilimleri 45ÛV750 
Volta Kadar (450/750 Volt 
Dahil) Olan Dairesel Bakır 
İletkenli Kabloların Ortalama 
Dış Boyutlarının AH Ve Ost 
Sınırlarının Hesaplanması 

H0 21.1 Polyvinye cloride insulated 
cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V Part 1: 
General requirements 

TS 9756 
HD21.1 S2 

Kablolar-Pollvinil Klorûr 
Yalıtımlı-Anma Gerilimi En 
Çok 450/750 V Olan Bolum 1-
Genel Özellikler 

HD21.2 Polyvinyl cloride insulated cables 
of rated voltages up to including 
450/750 V - Part 2 : Test methods 

TS 9757 
HD21.2 S2 

Kablolar - Polivinil KlorOr 
Yalıtımlı - Anma Gerilimi En 
Çok 450/750 V Olan BölOm 2: 
Deney Metotları 

HD 505.1.1 Common test methods for 
insulating and sheathing materials 
of electric cables • Part 1: 
Methods for general application 
section 1 - Measurement of 
thickness and overall dimensions-
Tesl for determining the 
mechanical proper ties 

TS 7201 
EN 60811-1-1 

Elektrik Kablolarının Yalıtım 
Ve Kılıf Malzemeleri - Ortak 
Deney Metotları Bölüm 1: 
Genel Uygulama Kısım 1: 
Kalınlığın Ve Dıştan Dışa 
Boyutların Ölçülmesi -
Mekanik Özelliklerin Tayini 

HO 505.1.2 Insulating and sheathing 
materials of electric cables 
common test methods Part 1 : 
General Application Section 2: 
Thermal ageing methods 

TS 7202 
EN 60811-1-2 

Elektrik Kablolarının Yalıtım 
Ve Kılıf Malzemeleri - Ortak 
Deney Metotları Bölüm 1: 
Genel Uygulama Kısım 2. Isıl 
Yaşlandırma Metotları 

HD 505.3.2 Insulating and sheathing 
materials of electric cables 
common test methods Part 3 -
Methods specific to PVC 
compounds section 2 - Loss ot 
mass test - Thermal stability test 

TS 7423 
EN 60811-3-2 

Elektrik Kablolannın Yalıtım 
Ve Kılıf Malzemeleri Ortak 
Deney Metotları Bölüm 3: PVC 
Bileşikleri İçin Özel Metotlar 
Kısım 2: Kütte Kaybı Deneyi-
Isıl Kararlılık Deneyi 

HD 505.3.1 

HD 505.1.4 

Insulating and sheathing 
materials of electric cables 
Common test methods Part 3: 
Methods specific to PVC 
compounds section 1 - Pressure 
test al high lemprature - Tests for 
resistance to cracking 
Insulating and sheathing -

materials of electric cables 
Common lest methods Part 1 -
General application Section 4: 
Test at tow temperatures 

TS 7422 
EN 60811-3-1 

TS 7204 
EN 60811-1-4 

Elektrik Kablolarının Yalıtım 
Ve Kılıf Malzemeleri Ortak 
Deney Metotları Bölüm 3: PVC 
Bileşikleri için Ozei Metotlar 
Kısım 1: Yüksek Sıcaklıkta 
Basınç Deneyi-Çatlamaya 
Karşı Dayanıklılık 
Elektrik Kablolarının Yalıtım 
Ve Kılıf Malzemeleri - Ortak 
Deney Metotları Bölüm 1: 
Genel Uygulama Kısım 4: 
Düşük Sıcaklıktaki Deneyler 

HD 383 Conductors of insulated cables TS 6570 
HD 383 S 2 

Yalıtılmış Kablolar İçin 
İletkenler 

HD 405-1 Test on electric cables under fire 
conditions Part 1: Test on a single 
vertical insulated wire or cable 

TS 8609 
HD 405.1 S 1 

Yangın Şartlarında Elektrik 
Kablolarına Uygulanan 
Deneyler BOlum 1: Düşey 
Konumdaki Yalıtılmış Tek Bir 
Tel Veya Kabloya Uygulanan 
Deney 

HO 516 Guide to Use of Low-voltage 
Harmonized Cables 

TS HD516S2 Alçak Gerilim Harmonize 
kablolar için Klavuz 
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T. C. 
Resmî Gazete 

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

Kuruluşu : 7 E k i m 1920 
9 Ağustos 1998 

P A Z A R 
S a y ı : 23428 

İLÂN BÖLÜMÜ 
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 

21.000 A D E T LASTİK BURÇ, 15.000 A D E T K A P I FİTİLİ, 8.000 A D E T ÜST 
K A P A K FİTİLİ, 11.000 A D E T T O P R A K L A M A CONTASI 

SATIN A L I N A C A K T I R 
Türk Telekominikasyon A.Ş. Fabrika Müdür lüğünden : 
21.000 Adet Lastik Burç, 15.000 Adet Kapı Fit i l i , 8.000 Adet Üst Kapak Fitili , 11.000 

Adet Topraklama Contası iç piyasadan satın alınacaktır. 
İdari ve Teknik Şartnamesine göre, yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme, kapalı yazılı 

teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
Bu malzemeye ait şartnameler, normal çalışma gün ve saatlerinde İST./Ümraniye'de bulu

nan Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden 2.000.000,-TL. makbuz mukabilinde alınabilir. 
İhaleye girmek isteyen firmaların şartnameleri mutlaka Fabrikamızdan almış olmalan şart

tır. 
Malzemenin ihalesi 25/8/1998 günü saat 15.00'de yapılacaktır. 
Teklif mektupları engeç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdürlüğümüze teslim 

edilmeli ve aynı gün ve saate kadar Malzeme Müdürlüğünde bulunacak şekilde posta ile gönderil
melidir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Gerekli bilgi 412 80 00/232 veya 335 17 57 no.lu telefonlardan istenebilir. 
2886 sayılı Kanuna tabi değiliz. 22200/1 -1 

MUHTELİF M A L Z E M E SATIN A L I N A C A K T I R 
U C 4 - 6 2000 Adet Fitil Conta 
U C 6 - 18 
U C 6 - 18/T 
U C 8 - 18 15000 Adet Fitil Conta 
U C 8 - 18/T . 
Conta Bant Rulo Makara (4-6) 2000 Adet 
İç piyasadan satın alınacaktır. 
İdari ve Teknik Şartnamesine göre, yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme, kapalı yazılı 

teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
Bu malzemeye ait şartnameler, normal çalışma gün ve saatlerinde İST./Ümraniye'de bulu

nan Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden 5.000.000,-TL. makbuz mukabilinde alınabilir. 
İhaleye girmek isteyen firmaların şartnameleri mutlaka Fabrikamızdan almış olmalan şart

tır. 
Malzemenin ihalesi 27/8/1998 günü saat 14.00'de yapılacaktır. 
Teklif mektuplan engeç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdürlüğümüze teslim 

edilmeli ve aynı gün ve saate kadar Malzeme Müdürlüğünde bulunacak şekilde posta ile gönderil
melidir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Gerekli bilgi 412 80 00/232 veya 335 17 57 no.lu telefonlardan istenebilir. 
2886 sayılı Kanuna tabi değiliz. 22201/1-1 
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KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI Y A P T I R I L A C A K T I R 
İller Bankası Genel Müdürlüğünden : 
İş Yeri : Urla II (İzmir); Keşif Bedeli : 3.000.000.000.000.-TL.; Geçici Teminat : 

90.000.000.000.-TL.; İhale Dosya Bedeli : 303.800.000.-TL. 
Yukarıda belirtilen inşaat işi kapalı teklif usulü ile ve ihale dosyasında mevcut "İHALE 

G E N E L ŞARTNAMESİ"ndeki esaslar dahilinde eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Bu ihalede ortak girişim kabul edilmeyecektir. 
İHALE DOSYASI; Bedeli Bankamız Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yatı

rılarak Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir. Aynca, ilgilenenler dilerlerse, ör
nek ihale dosyasını Kanalizasyon Dairesi Başkanlığında görebilirler. 

A - YETERLİK BAŞVURUSU 
İstekliler aşağıda yazılı belgeleri "İHALE G E N E L ŞARTNAMESİ"ekindeki (Örnek: 1)'e 

uygun olarak düzenleyecekleri başvuru dilekçesi ile birlikte, kapalı bir zarf içinde, en geç 
19/8/1998 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar "Atatürk Bulvarı No:21 Opera /ANKARA" adre
sindeki Bankamız Genel Evrakına teslim edecekler veya bu tarih ve saate kadar Bankamızda ola
cak şekilde postalayacaklardır. Bu süre içinde Bankamıza verilmeyen veya intikal etmeyen başvu
rular ile belirtilen gün ve saatten sonra yapılan noksan evrakların tamamlanması amaçlı girişimler 
dikkate alınmayacaktır. 

Kapalı zarfın üzerine; 
Urla II (İzmir) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi Yeterlik Başvurusu 
İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Atatürk Bulvarı No:21 

Opera/ANKARA 
(Tetkik Danışma Komisyonu Başkanlığı) 

yazılacaktır. 
İstekliler başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 
1 - Noter tasdikli İMZA SİRKÜLERİ, 
2 - (A) grubundan, 1998 yılı fiyatları bazında en az keşif bedeli tutarında MÜTEAHHİT

LİK KARNESİ'nin aslı ile bir fotokopisi, 
3 - TİCARET ve/veya SANAYİ ODASI BELGESİ'nin aslı, 
4 - İstekli bir şirket ise, TİCARET SİCİL GAZETESİ'nin aslı ve bir fotokopisi veya no

ter tasdikli sureti, 
5 - MALİ D U R U M BİLDİRİMİ ve B A N K A R E F E R A N S M E K T U B U ' n u n aslı, 
6 - İŞ BİTİRME veya İŞ D U R U M BELGESİ, 
İsteklinin bir taahhütte müteahhit sıfatı ile tamamlayarak son başvuru tarihten geriye doğ

ru en çok 15 yıl önce geçici kabulünü yaptırdığı ve 1998 yılı fiyatları bazında en az; 
a) Keşfin % 25'i kadar kanalizasyon tesisi, veya atıksu arıtma tesisi veya deniz deşarjı in

şaatını veya, 
b) Keşfin % 50'si kadar içmesuyu tesisi veya içmesuyu arıtma tesisi veya içmesuyu dre

naj inşaatı veya, 
c) Keşfin % 300'ü kadar diğer herhangi bir yapım işini, 
yaptığını gösteren, i lgil i Resmi Kurum veya Kuruluş tarafından düzenlenmiş iş bitirme 

belgesinin aslı ve bir fotokopisi veya, 
d) İsteklinin müteahhit sıfatı ile bir Resmi Kurum veya Kuruluşa karşı taahhüt edilmiş de

vam etmekte olan bir işi varsa, ihzarat hariç 1998 yılı fiyatları bazında yukarıda 6a, 6b, 6c şıkla
rında iş cinslerine göre belirlenen oranlarla bulunacak miktarların en az 1,25 katı tutarında inşaat 
ve imalat yaptığını gösteren onaylı hakedişin veya iş durum belgesinin aslı ve fotokopisini veya, 

e) Belge tutarının 1/5 oranındaki miktar en az işin keşif bedeli kadar olan "İŞ D E N E T L E 
M E V E YÖNETME" belgeleri, 
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7 - TAAHHÜT BİLDİRİMİ, 
8 - İsteklinin taahhüdü altında son 10 yıl içinde BİTİRİLEN İŞLER BİLDİRİMİ, 
9 - İsteklinin 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığını bildiren beyanı, 
10 - İsteklinin 1992-1996 yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığını gös

terir belgenin aslı ve fotokopisi, 
Bu ihalede, ihaleye katılması uygun bulunan istekliler için yeterlik belgesi düzenlenmeye

cek, ihaleye katılmaya hak kazananlar tekliflerin açılması aşamasında İhale Komisyonu'nca açık
lanacaktır. İhaleye katılmaya hak kazanamayan isteklilerin teklifleri açılmaksızın iade edilecektir. 

B - TEKLİF V E R M E 
a) İhaleye katılmak üzere başvuruda bulunan isteklilerin hepsi "İHALE G E N E L ŞART-

NAMESİ"nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini en geç 21/8/1998 Cu
ma günü saat 10.00'a kadar Bankamız Genel Evrakına vereceklerdir. (Teklif dış zarfının üzerine 
isim ve adres ile hangi işe ait olduğu yazılacaktır.) 

Zamanında verilmeyen veya postada geciken teklifler kabul edilmeyecektir. 
b) Teklif zarflan 21/8/1998 Cuma günü saat 14.30'da Kanalizasyon Dairesi Başkanlı

ğ ı n d a toplanan İhale Komisyonu tarafından açılacaktır. 
Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine tabi ol

mayıp, isteklileri yeterli görüp görmemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi teklif evrakı ge
çerli bulunanlardan dilediğine vermekte serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 22262/1 -1 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türkiye Seker Fabr ika lar ı A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından : 
1 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından ihaleye 

konan iş; Artova Ziraat Bölge Şefliğine bağlı Yeşilyurt Kantar Sahasının Kaldırım inşaatıdır. 
2 - İşin keşif bedeli 11.000.000.000.-TL. (Onbirmilyar ve 00/00 liradır) 
3 - İstekliler bu işe ait ihale dosyasını 11/8/1998 Salı tarihinden itibaren Turhal Şeker Fab

rikası Müdürlüğünün İnşaat Servisinde mesai saatleri dahilinde inceleyebileceklerdir. 
4 - İsteklilerin ihaleye katılma belgesi (Yeterlik) almak için 17/8/1998 Pazartesi günü sa

at 17.30'a kadar müracaat dilekçesi ile birlikte işin Özel Şartnamesi ve Şirketimiz Tip İhale Şart
namesinde belirtilen belgeleri (C grubu) müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek sureti ile ek
siksiz olarak Fabrikamız Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılma belgesi alan istekliler ihale dosyasını Fabrikamız Ticaret Servisinden 
10.000.000.-TL (Onmilyonlira) tutarındaki vezne makbuzu mukabilinde temin edebileceklerdir. 

6 - İhale, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile 
20/8/1998 Perşembe günü saat 14.00'de Fabrikamız Ofis Binasında yapılacaktır. Teklifler ihale sa
atine kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 

7 - İhaleye ait geçici teminat keşif bedelinin % 3'ü olup, kesin teminat ihale bedelinin 
% 6'sı kadardır. 

8 - Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
9 - İştirakçilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamız Ofis Binasında hazır bulunmaları gerek

mektedir. 
10 - İhale Şartnamemiz ve Sözleşmemiz 88/13181 sayılı B.K.Karamamesine tabi bulun

maktadır. 
11 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'na tabi bulunmamakta olup yeterlik verip vermemekte veya işi dilediğine vermekte ser
besttir. 22300/1-1 
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İNŞAAT İŞt YAPTIRILACAKTIR 

Sivas Valiliği İhale Komisyonu Başkanlığından : 

1 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü tarafından Sivas İli Şehir Merke

zine yaptırılacak 22 derslikli ilköğretim okulu inşaatı işi Kapalı zarf usulü ile ihaleye konulmuş

tur. 

2 - Valilik tarafından yapılacak ihale sonucunda okul inşaatı ile ilgili sözleşme Türkiye 

Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü ile yapılacak, inşaatın teknik ve mimari kontrollüğü ile 

ödemeler Banka tarafından yerine getirilecektir. 

• 3 - Valilik, yapılacak ihaleden dolayı ve ihaleden sonra vukuu bulacak ihtilaflardan do

layı hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. 

4 - İhale; Vakıflar Bankası Yönetim Kumlu veya Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğünün 

tasdiki ile yürürlüğe girecektir. 

5 - İş bitim tarihinin 1999 yılma sarkması halinde müteahhit sözleşme ile tayin edilen be

delden fazla para veya fiyat farkı ve ek süre talebinde bulunamayacaktır. 

6 - Okulun yapımı ile ilgili anahtar teslimi ihale şartnamesi ve ekleri (Proje, Teknik şart

lar ve diğer özellikleri ihtiva eden sözleşme ekleri) banka tarafından hazırlanmış olup, İhale Vali

lik tarafından yapılacak, diğer tüm işlemler Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü ta

rafından yürütülecektir. 

7 - Bu işin ihalesinde 17 Mart 1998 tarih ve 23289 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

"1998 Yılında girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler 

Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanmayacaktır. 

8 - İhale 25/8/1998 Salı günü saat 11.00'de Sivas Valiliği İhale Komisyonunca Sivas 

Özel İdare Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

9 - İhale şartnamesi, sözleşme, malzeme listesi, genel teknik şartname, özel şartname, 

özel teknik şartname, protokol örneği ve projeler Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde görülebilir. 

10 - İSTEKLİLERİN : 

A - Yeterlik için; 

İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için son müracaat tarihi olan 

21/8/1998 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Sivas Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne örneği

ne uygun dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) grubu müteahhitlik karnesini, (aslını 

ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini) 

b) Ticaret ve Sanayi Odasından yılı içerisinde alınmış belgesini, 

c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
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d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, 

e) 1992-1996 (5 Yıl) yıllarına ait (1992'den soma kurulan şirketler için kurulduğu yıldan 

itibaren Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair i lgil i Vergi Dairesinden 1998 yılında, 

ÖRNEK 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 

f) Mal i Durum Bildirisi ve belgelerini, 

g) Yapı araçtan taahhütnamesini, 

h) Teknik personel taahhütnamesini, 

i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini, 

j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 

k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini, 

1) Değerlendirilmeye alınmasını istediği işlerle i lgil i beyanı ve bu işlere ait belgeleri, ver

mesi, 

m) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredilerinden herhangi birinin 

20.000.000.000 - TL.'den az olmaması, 

gerekmektedir. 

B - İhaleye Katılabilmek için ihale saatine kadar alındı belgesi karşılığında aşağıda bel

gelerin verilmesi gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç Zarf (İdareden temin edilecek örneğine uygun teklif mektubu) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

c) Noter tasdikli imza sirküleri 

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

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca im

zalanan ortaklık sözleşmesi, 

f) Sivas Valiliği İhale Komisyonu Başkanlığı adına alınmış 10.000.000.000- TL. ' l ik ge

çici teminat mektubu veya geçici teminat alındı belgesi 

11 — Dosya İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içeri

sinden herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya tamamlanması konusunda müracaat kabul edilme

yecektir. 

12 - Telgraf ve fax'la yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

13 — İhale komisyonumuz 2886 Sayılı Yasa hükümlerine tabii değildir. Komisyon ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 

Keyfiyet ilan olunur. 21914/1-1 
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TIBBİ CİHAZLAR KİRALANACAKTIR 
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner 

Sermaye Satın Alma Komisyon Başkanlığından : , 
Hastanemiz ihtiyaçları Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 30. Maddesi uya

rınca Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. 
Bölüm: Hastanemiz Bölümleri, Cins i : Cihaz Kiralama, Miktarı: 5 Adet Cihaz (60 ar ay

lık süre ile), Muhammen Bedel i : Yok, G.Teminatı: Teklif Edilen Cihaz Fiyatının % 3, İhale Ta
rihi : 21/8/1998, İhale Saati : 14.00 

CİHAZLAR : 1 - M R Magnetik Rezonans Görüntüleme Cihazı 
2 - Uzaktan kumandalı Çok Maksatlı Dijital Radyografi sistemi 
3 - Mammografi Sistemi 
4 - Spect Gamma Kamera 
5 - Koroner Anjiyografı ve Hemodinami Cihazı 
N O T : Yukarıda belirtilen cihazlar şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda Finansal 

Kiralama suretiyle Hizmet Satın alması yapılacaktır 
A - Yukarıda Hastanemize ait malzemelerin ayrıntılı listesi, idari ve teknik şartnamesi 

C.Ü. Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi D.S. Satın alma Müdürlüğünden bedel
siz olarak alınabilir. 

B - İhale 21/8/1998 tarihinde Cuma günü saat 14.00 Hastanemiz D.S. Satın Alma Ko
misyon Başkanlığı odasında yapılacaktır. 

C - İhaleye iştirak edecekler zarfların 21/8/1998 tarihinde Cuma günü ihale saatine ka
dar istenen belgelerle birlikte D.S. Satın alma Müdürlüğüne vermiş olacaklardır. 

1 - % 3 geçici teminat mektubu (Limit için süresiz) veya vezne alındısı. 
2 - İştigal konularını belirten Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili mesleki kuruluşlar

dan alınan kayıt belgeleri. 
3 - İkametgah belgeleri. 
4 - Noter tasdikli imza sirkülerini teklif mektupları ile birlikte vereceklerdir. 
D - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
E - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
F - Alternatif teklif kabul edilir. 
G - Firmalar tekliflerinde her malzeme için bir fiyat vereceklerdir. 22104/1-1 • 

H A S T A N E İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
Pendik Kadın Doğum Hastansi İkmal İnşaatı işinin 28O.OO0.OO0.OO0-TL.+KDV muham

men bedelle ihalesi yapılacaktır. 
Geçici Teminat: 8.400.000.000,-TL. 
Şartname : 40.000.000 - T L . bedelle Yapı İşleri Müdürlüğü'nden satın alınabilir. Ayrıca 

Müüdrlüğü'nden ücretsiz olarak görülebilir. 
Yukarıda yazılı iş 1 Eylül 1998 tarihinde Saat: 14.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye En

cümeninde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif eksiltme usulü 
şartnamesi uyarınca ihale olacaktır. 

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

İlan olunur. 21913/1-1 



9 Ağustos 1998 - S a y ı : 23428 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 59 

O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R 
Devlet Orman İşletmesi Balıkesir/Edremit Müdür lüğünden : 

Parti Miktarı Muh.SaLBed. %3 Geç.Tem. 

Deposunun Adı Cins Nev'i ve Sınıfı Adedi M3-Ster (TL.) (TL.) 

Kocakır 2.S.N.Boy Çk.Tom. 1 4.224 36.000.000 5.000.000 

Kocakır 3.S.U.Boy.Çk.Tom. 1 13.104 28.000.000 11.000.000 

Kocakır-Havran 3.S.N.Boy.Çk.Tom. 6 168.510 21.000.000 106.000.000 

Hav.Kockr.Brh. 3.S.K.Boy.Çk.Tom. 3 33.632 18.000.000 18.000.000 

Hav.Koc.Top.Brtı.3.S.N.Boy.Çz.Tom. 17 451.303 19.000.000 257.000.000 

Hav.Koc.Top.Brh.3.S.K.Boy.Çz.Tom. 24 545.626 17.000.000-16.100.000 264.000.000 

Kocakır 3.S.U.Boy.Gök.Tom. 1 22.197 25.000.000 17.000.000 

Kocakır 3.S.N.Boy.Gök.Tom. 3 67.602 20.000.000 41.000.000 

Kocakır 3.S.K.Boy.Gök.Tom 1 17.056 16.000.000 8.000.000 

Kocakır 3.S.N.Boy.Kay.Tom.(İK-KK) 4 68.610 16.CM000-22.000.000 45.000.000 

Kocakır 3.S.K.Boy.Kay.Tbm.(İK-KK) 3 41.826 14.000.000-19.000.000 24.000.000 

Kocakır 3.S.K.Boy Kes.Tom. 1 6.189 16.000.000 3.000.000 

Kocakır l.S.Çk.Tel.Dir.9m.-ll m. 7 219.825 3i.rmooo-33.ooo.ooo 204.000.000 

Kocakır-Havran l.S.Çk.Mad.D. (PÇ-KK) 3 32.888 18.000.000-20.000.000 20.000.000 

Kocakır 2.S.Çk.Mad.D. (PÇ-KK) 3 41.984 16.fXtO.000-18.000.000 20.000.000 

Hav.Koc.Burhan 2.S.Çz.Mad.D. (PÇ-KK) 3 54.432 15.000.000-17.000.000 24.000.000 

Kocakır 2.S.Kay.Mad.D. (PÇ) 3 47.951 15.000.000 22.000.000 

Kocakır 2.S.Kes.Mad.D.(PÇ) 3 7.058 13.000.000 3.000.000 

Kocakır-Havran Çk. Sanayi Odunu 3 53.059 14.000.000 22.000.000 

Burh.Kockr.Toph. Çz.Sanayi Odunu 14 251.698 15.000.000-14.000.000 106.000.000 

Kocakır Kayın Sanayi Odunu 2 27.165 13.000.000 11.000.000 

Kocakır Meşe San.Od. (S) 1 2.564 11.0000.000 1.000.000 

Gürgendağ (O.İ.) Yapraklı Li f Yon.odunu 6 731 5.100.000 112.000.000 

Kocakır-Havran Hiz.Vas.ve Müs.Araç 7 7 150.000.000-300.000.000 65.000.000 

T O P L A M 120 2.178.503 M3 1.409.000.000 

731 ST. 

7 Ad. 

İşletme Müdürlüğümüzün muhtelif depolarında ve orman içinde bulunan orman emvalle
ri 20 Ağustos 1998 PERŞEMBE günü Saat 14.00 de Müdürlüğümüz satış salonunda toplanacak 
komisyon huzurunda açık arttırma suretiyle satüacaktır. 

Emvaller Ek No: 1,2,4 ve 6 model nolu şartname esasları dahilinde ihale edilecektir. Şart
name esasları İşletmemizde, civar İşletme Müdürlüklerinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğün
de ve Orman Genel Müdürlüğünde görülebilir. 21739/1-1 
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.İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi Kaymakamlığı İhale Komisyonu Başkanlığından : 
1 - Doğubayazıt İlçesi 16 Derslikli İlköğretim Okulu 2. kısım inşaat işi 2886 Sayılı Dev

let İhale Kanununun 8 l/p maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 
2 - İşm tahmin edilen keşif bedeli 67.153.115.158-TL.'dir. 
3 - İhale 20/8/1998 Perşembe günü saat 14.00'da Doğubayazıt Kaymakamlığı toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İlçe M i l l i Eğitim Müdür

lüğünde görülebilir. 
5 - İSTEKLİLERİN "Yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesi'ne, İhale 

Şartnamesine Ek özel şartname'ye "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma yönetmeli-
ği"ne ve 2. maddede adı geçen tebliğ hükümlerine uygun olarak; 

A - İhaleye katılmak için 20/8/1998 Perşembe günü saat 12.00'a kadar örneğine uygun 
başvuru dilekçesi ile birlikte; 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış B gurubundan en az işin keşif bedeli kadar 
Müteahhitlik karnesinin aslı, 

b) Ticaret ve Sanayi odası Belgesini, 
c) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca, 

imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 
e) 1992-1996 yıllarına ait (1992'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itiba

ren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 1998 Yılında ÖR
N E K 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, 

f) Mal i Durum bildirisi ve belgelerim, 
g) Yapı araçları Taahhütnamesini, 
h) Teknik personel Taahhütnamesini, 
i) İhale şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge

leri vermesi, 
j) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be

delinin % 10'dan daha az olmaması gerekmektedir. 
B - İhaleye katılabilmek için ise, İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlaya

cakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 20/8/1998 Perşembe günU saat 
12.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerek
mektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) İç Zarf, 
b) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, 
c) Noter tasdikli imza sirküleri, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 
e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or

tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 
f) M i l l i Eğitim Müdürlüğü adına alınmış 2.014.596.000- TL . tutarında geçici teminat 

Makbuzu veya banka teminat mektubu, 
6 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 
7 - Telgraf veya Faksla yapılacak Müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecik

meler kabul edilmeyecektir. 
İlan olunur. 22257/1-1 
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SERA MALZEMESİ A L I N A C A K T I R 
Tarım Kred i Kooperatifleri 6. Bölge Birliği Müdürlüğünden : 

A N T A L Y A 
Birliğimize bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sera tesislerinde kullanılmak üze

re aşağıda miktarları ve evsafı belirtilen mallar kapalı zarf usulü teklif alınarak satın alınacaktır. 
— Alınacak sera tesis mal ve malzemeleri şunlardır : 
Malın Cinsi ve Niteliği Miktarı 

T ve Köşebent Sera Demiri 58.600 ton (+,-%30) 
3 mm ve 4 mm Yerli Sera Camı 198.100 m (+,-%30) 
Bezir Yağı (17 kg/teneke) 2025 Adet (+,-%30) 
Bezir Tozu (30 kg/torba) 2.400 Adet (+,-%30) 
- Konuya ilişkin şartnameler Bölge Birliğimizden ücretsiz olarak temin edilebilir. (Aliçe-

tinkaya Caddesi No: 104 A N T A L Y A ) 
- T ve Köşebent Sera demiri (Kütük malı ST 37 Standardı), 3 mm. ve 4 mm. Yerli sera 

camı (şişe camı yerli ürünü), bezir yağı, ve bezir tozu ihalesi 20/8/1998 günü saat 10.30 da Bölge 
Birliğimizde gerçekleştirilecektir. 

Teklif zarflan Birliğimize (Ted.Paz.Servisine) teslim edilecektir. 
- Birliğimize gerek görüldüğü taktirde ihaleleri takiben açık eksiltme (Aynı gün saatlerde) 

yapılacaktır. 
- Bu işe ait geçici teminat tutan, İhale şartnamesinde belirtilmiştir. 
- Birliğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve/veya diledi

ğine kısmen veya tamamen vermekte ya da mallan partiler halinde almakta serbesttir. 
T e l : 0-242 311 99 00(6 hat) 
Fax : 0-242 311 99 06 - 311 99 07 22295/1-1 • 

M A D E N DİREĞİ NAKLİYE İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Türkiye Kömür İşletmeleri Oltu Linyitleri İşletmesi Başmühendisliğinden : 

O L T U / E R Z U R U M 
Başmühendisliğimize bağlı Balakaya ve Sütkans ocaklannda kullanılacak olan 1.000 m3 

maden direği Genel ve Özel şartnamede hükümleri doğrultusunda Erzurum ve Artvin Orman 
Bölge Müdürlüğüklerine bağlı depolardan taşıttınlacaktır. 

1 - Konu ile ilgili şartnameler, TKİ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İç 
Alımlar Şube Müdürlüğü Hipodrom/Ankara ile Başmüiıendislimiz satın alma şefliğinden ücretsiz 
olarak temin edilebilir. 

2 - İhale 1/9/1998 tarihinde yapılacağından tekliflerin aynı gün saat 14.00'e kadar 
Başmühendisliğimiz muhaberat servisine verilmesi gerekmektedir. 

3 - İhale, kapalı zarf usulü olup teklifler aynı gün saat 15.00'de Başmühendisliğimiz 
Satın Alma Komisyonun huzurunda ve katılmak isteyen iştirakçilerin yanında açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler, telgraf, telex ve fax ile yapılan teklifler 
dikkate alınmaz. 

5 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapma
makta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 22101/1-1 

TAŞINMAZ M A L SATILACAKTIR 
İzmir Büyûksehir Belediye Başkanlığından : 
Mülkiyeti Belediyemize ait izmir İli Konak İlçesi Üçkuyular Mah. (Güzelyalı Eski 

Troleybüs atölyesinin bulunduğu yer) 2915 ada 54 parselde kayıtlı 19507 m2 miktanndaki 
taşınmazın (Kentsel Aktivite Merkezi "Bu alanda çarşı, büro, restoran, sinema, tiyatro, eğlence ve 
dinlenme tesisleri, katlı otopark ve konut alanı olabilecek") satılması işi 2886 sayılı Kanunun 37. 
maddesi gereğince Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile ihale edilecektir. (İmar durumu ve çaplı 
krokisi dosyasında mevcuttur) TAHMİN EDİLEN BEDELİ : 1.950.700.000.000- TL. 
(Birtrilyondokuzyüzellimilyaryediyüzmilyon lira) GEÇİCİ TEMİNATI : 58.521.000.000-TL. 
(Ellisekizmilyarbeşyüzyirmibirmilyonlira) E K TEMİNATI : 195.070.000.000,- TL . 
(Yüzdoksanbeşmilyaryetmişmilyonlira)dır. İhalesi 25/8/1998 Salı Günü saat: 15.00'de Belediye 
binasında toplanacak Encümen'de yapılacaktır. Şartnamesi Kararlar ve Tutanaklar Şube 
Müdürlüğü İhale Bürosunda çalışma saatleri içinde görülebilir veya 1.000.000 - TL . bedel 
karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin Şartnamede yazılı istenen belgelerle birlikte teklif mektu-
plannı ihale günü en geç saat 14.30'a kadar Encümen Başkanlığı'na vermeleri gerekir. Postadaki 
vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur. 21911/1-1 
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DİNLENME V E EĞİTİM MERKEZİ O L A R A K K U L L A N I L A N A L A N 
KİRAYA VERİLECEKTİR 

Emekli Sandığı Genel Müdür lüğünden : 
Mülkiyeti T C . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ait olan, Aydm-Kuşadası Soğucak 

Köyü Plaka Mevkiinde bulunan 544, 802, 548 ve 546 no'lu parsellerde kayıtlı toplam 63.633 
m 2 ' l ik arsa (T.C. Emekli Sandığı Dinlenme ve Eğitim Merkezi olarak kullanılan alan) üzerine ta
til köyü yapılmak ve işletilmek üzere, 30 yıl süre ile kiraya verilecektir. 

a) İhalenin geçici teminatı 5.000.000.000,- TL.'dır. 
b) İhale şartnamesi aşağıdaki adreslerden çalışma saatleri içinde 10.000.000,- TL . karşı

lığında sağlanabilir. 
c) İhale kapalı zarf ve komisyon huzurunda yazılı teklif usulleri ile yapılacaktır. Teklifler 

en geç 18/9/1998 Cuma günü saat 17.30'a kadar aşağıdaki Genel Müdürlük-Ankara adresine el
den verilmiş olacaktır. 

d) Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve
ya dilediğine vermekte serbesttir. 
Adres Bilgi Alınacak Telefonlar 
1 - T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Ankara 0.312.414 12 30-31 

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 
Atatürk Bulvarı No: 227 Kavaklıdere/ANKARA 

2 - T.C. Emekli Sandığı Aydın : 0.256.681 01 35-36-37 
Kuşadası Eğitim Merkezi 
Davutlar/Kuşadası-AYDIN 

3 - T.C. Emekli Sandığı İzmir : 0.232.441 78 77 
İzmir Bölge Müdürlüğü 
Cumhuriyet Bulvarı No: 5 35252 
Konak/İZMİR 

http://www.emekli.gov.tr 
e-mail: bilgi@emekli.gov.tr 21812/4-1 

POLİKARBONAT SATIN A L I N A C A K T I R 
T ü r k Telekomünikasyon Anonim Şirketi Fabrika Müdür lüğünden : 
450 Ton Polikarbonat (% 7 Kat GRİ) 
Malzemesi iç-dış pisayadan satın alınacaktır. 
İdari ve Tenik Şartnamesine göre, yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme, kapalı teklif 

alma usulü ile satın alınacaktır. 
Bu malzemeye ait şartnameler, normal çalışma gün ve saatlerinde İstanbul/Ümraniye'de 

bulunan Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden 5.000.000 - TL. makbuz mukabilinde alınabilir. 
İhaleye girmek isteyen firmaların şartnameleri mutlaka Fabrikamızdan almış olmaları şartır. 
Malzemenin ihalesi 10/9/1998 günü saat 14.00'te yapılacaktır. 
Teklif mektupları engeç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdürlüğümüze teslim 

edilmeli ve aynı gün ve saate kadar Malzeme Müdürlüğünde bulunacak şekilde posta ile gönderil
melidir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Gerekli bilgi 412 80 00/232 veya 335 17 57 no.lu telefonlardan istenebilir. 
2886 sayılı Kanuna tabi değiliz. 21915/1-1 

KİT SATIN A L I N A C A K T I R 
İzmir Büyüksehir Belediye Başkanlığından : 
Belediyemize bağlı Eşrefpaşa Hastanesi Baştabipliğinde kullanılmak üzere 40.000 adet 

S.Y.Kiti , 40.000 Adet HBS A g Ki t i , 40.000 adet Anti HIV kiti alınması işi 2886 Sayılı Kanunun 
37. Maddesi gereğince Kapalı Teklif (Eksiltme) Usulü ile ihale edilecektir. Tahmin Edilen Bedeli: 
K D V Hariç 38.400.000.000- T L . (Otuzsekizmilyardörtyüzmilyonlira), Geçici Teminatı : 
1.152.000.000- T L . (Birmilyaryüzelliikimilyonlira) İhalesi 25/8/1998 Salı günü saat: 15.00'de 
Belediye binasında toplanacak Encümen'de yapılacaktır. Şartnamesi Kararlar ve Tutanaklar Şube 
Müdürlüğü İhale Bürosunda çalışma saatleri içinde görülebilir veya 5.000.000 - TL . bedel karşı
lığında temin edilebilir. İsteklilerin şartnamede yazılı istenen belgelerle birlikte teklif mektupları
nı ihale günü engeç saat: 14.30'a kadar Encümen Başkanlığına vermeleri gerekir. Postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmaz. Duyurulur. 21912/1-1 
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PLASTİK TÜP SATIN A L I N A C A K T I R 
Mak ina ve K i m y a Endüstr is i Kurumu Genel Müdür lüğünden : 
Kurumumuz ihtiyacına binaen 1305. PSY. 0295 işaretli dosyamız konusu 2 kalemde top

lam 21.000.000 adet Plastik Tüp'ün (12-16 Kalibre) yurt dışından temini amacıyla ihaleye çıkıl
mıştır. 

Bu işe ait şartnameler 3.000.000.-TL.+ K D V . 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 göre hazırlayacakları fiyatlı teklif 

mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 18/9/1998 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. 22196/1-1 

MUHTELİF H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R 
Mak ina ve K i m y a Endüstr is i H U R D A S A N Hurda İşletmeleri A.Ş. Genel Müdür lü

ğünden : 
M K E Kurumu Hurda Sanayi ve Ticaret A . Ş. Genel Müdürlüğü ( A N K A R A ) Seymen Hur

da İşletmesi (İZMİT) ve Kırıkkale Hurda İşletmesi Müdürlükleri sahasında mevcut teknik özellik
leri ve durumu itibariyle ihtiyaç fazlası olan kalem muhtelif hurda ve stok fazlası malzeme kapa
lı zarfla teklif almak suretiyle 20 Ağustos 1998 tarihinde satışa arz edilmiştir. 

Şartnameler, Genel Müdürlük Pazarlama Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile A l i 
ağa, Kırıkkale ve Seymen Hurda İşletmesi Müdürlüklerinden temin edilebilinir. 

Teklifler en geç 20 Ağustos 1998 Perşembe günü saat 14.00'a kadar Pazarlama Müdürlü
ğüne (Hipodrom Cad. N o : l I 3 / A N K A R A ) verilmiş olacaktır. 

İsteyen firmalar teklif mektuplarının açılması sırasında ihale odasında bulunabilirler. 
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 
Pazarlama Müdürlüğü : 03123840238 - 03123841065 - 03123840307 
Aliağa Hur. İşi. M d . : 02326251120 . 
Kırıkkale Hur. İşi. Md. : 03182242898 
Seymen Hur. İşi. M d . : 02623412195 22202/1-1 

200 A D E T A N A DAĞITIM ÇATISI SATIN A L I N A C A K T I R 
T ü r k Telekomünikasyon A.Ş. Fabrika Müdür lüğünden : 
200 Adet Ana Dağıtım Çatısı malzemesi İç piyasadan satın alınacaktır. 
İdari ve Teknik Şartnamesine göre, yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme, kapalı yazılı 

teklif alma usulü ile satın alınacaktır. 
Bu malzemeye ait şartnameler, normal çalışma gün ve saatlerinde İST./Ümraniye'de bulu

nan Fabrikamız Malzeme Müdürlüğünden 3.000.000.-TL. makbuz mukabilinde alınabilir. 
İhaleye girmek isteyen firmaların şartnameleri mutlaka Fabrikamızdan almış olmaları şart

tır. 
Malzemenin ihalesi 20/8/1998 günü saat 15.30'te yapılacaktır. 
Teklif mektupları en geç eksiltme gün ve saatine kadar Malzeme Müdürlüğümüze teslim 

edilmeli ve aynı gün ve saate kadar Malzeme Müdürlüğünde bulunacak şekilde posta ile gönderil
melidir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Gerekli bilgi 412 80 00/232 veya 335 17 57 No.lu telefonlardan istenebilir. 
2886 sayılı Kanuna tabi değiliz. 22199/1 -1 
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O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 
Devlet Orman İsletmesi Devrek Müdürlüğünden : 
Bölge Müdürlüğü : Zonguldak İhali Tarihi : 19/8/1998 

İşletme Müdürlüğü : Devrek Yol Durumu : Asfalt 
Deposu : Muhtelif 

Emvalin Parti M i k t a r Muh.Bed. % 3 Geç.Tem. 

Cins ve Nev' i Adedi Adet M3.DM3. (TL.) (TL.) Not 

l.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 1 17 18.054 50.000.000 27.000.000 7c 0,5 İnd. 

2.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 1 34 25.793 40.000.000 31.000.000« 7c 8,4 İnd. 

2.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 1 33 22.523 38.000.000 26.000.000 % 13 İnd. 

2.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt Çam Tom 1 13 10.785 30.000.000 10.000.000 7c 31,3 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 11 646 304.310 21.700.000 199.000.000 7o 39,9 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 14 827 381.884 25.000.000 287.000.000 7c 30,8 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 5 253 128.934 42.000.000 163.000.000 

3.Sn.Nb.İn.Kt.Kr.Çam Tom. 6 753 146.186 21.000.000 93.000.000 % 33,8 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 1 52 25.994 21.000.000 17.000.000 7c 35,3 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Çam Tom. 1 49 21.809 36.000.000 24.000.000 

3.S.Nb.Kr.Kl.Kt.Gökn.Tom. 5 286 123.144 24.000.000 89.000.000 % 32,8 İnd. 

3.S.Nb.Kr.İn.Kt. Gökn.Tom. 1 120 23.990 19.000.000 14.000.000 % 39,5 İnd. 

3.S.Nb.Kr.Kl.Kt. Meşe Tom. 4 270 98.232 24.000.000 71.000.000 

3.S.Nb.Kr.İn.Kt. Meşe Tom. 1 124 21.392 18.000.000 12.000.000 

3.S.Nb.Kr.Kl.Kt. Meşe Tom. 2 141 36.714 21.000.000 24.000.000 

l .Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kaym T. 2 36 22.070 40.000.000 27.000.000 % 20,5 İnd. 

2-Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kayın T. 3 118 48.723 35.000.000 52.000.000 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kayın T. 35 2074 854.488 21.000.000 539.000.000 % 46,3 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kayın T. 7 374 140.326 23.500.000 99.000.000 % 39,9 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kayın T. 9 550 226.309 25.000.000 170.000.000 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kayın T. 15 300.000 25.000.000 225.000.000 Tahmini 

3.Sn.Nb.Kr.İn.Kt.Kaym T. 4 499 93.001 16.200.000 46.000.000 % 53,3 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.İn.Kt.KayınT. 6 120.000 18.000.000 65.000.000 Tahmini 
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Emvalin 
Cins ve Nev ' i 

Parti 
Adedi 

M i 
Adet 

k t a r 

M3.DM3. 

Muh.Bed. 

(TL.) 
% 3 Geç.Tem. 

(TL.) Not 

3.Sn.Nb.Kr.İn.Kt.Kayın T. 4 490 88.472 18.000.000 48.OQO.000 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kayın T. 12 616 168.926 21.350.000 109.000.000 % 39,9 İnd. 

3.Sn.Nb.Kr.KI.Kt.Kayın T. 3 188 47.709 23.000.000 33.000.000 

3.Sn.Nb.Kr.Kl.Kt.Kayın T. 9 180.000 23.000.000 125.000.000 Tahmini 

3.Sn.Nb.Kr.İn.Kt.Kayın T. 3 314 31.107 16.000.000 15.000.000 

2.Sn.Göknar Maden Direk 1 ı.ıo 10.366 10.000.000 4.000.000 % 57 İnd. 

Çam Yuvarlak San.Od. 1 85 3.207 12.000.000 2.000.000 % 46,7 İnd. 

Çam Yuvarlak San.od. 2 10.000 16.000.000 5.000.000 Tahmini 

Meşe Yuvarlak San.Od. 8 100.000 15.000.000 45.000.000 Tahmini 

Meşe Yuvarlak San.Od. 2 924 29.752 15.000.000 13.000.000 

Kayın Yuvarlak San.Od. 6 3060 114.298 16.000.000 55.000.000 

Kaym Yuvarlak San.Od. 23 290.000 16.000.000 140.000.000 Tahmini 

Kayın Yarma Sanayi Od. 29 Ster 815 12.000.000 294.000.000 

Meşe Yarma Sanayi Od. 1 Ster 23 12.000.000 9.000.000 

Yapraklı Yakacak Odun 18 Ster 629 5.000.000 97.000.000 % 39,9 İnd. 

Yapraklı Yakacak Odun 21 Ster 546 6.500.000 107.000.000 

279 Parti 4268.408 
2013 Ster 

3.411.000.000 

1 - İşletmemiz Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarları belirtilen 163 Parti Or

man emvali açık artırmalı ve satışa çıkarılmış olup; 19/8/1998 ÇARŞAMBA günü saat 14.00'de 

İşletmemiz Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - a) Yapraklı yapacak emval hariç asli orman ürünlerinin bütün açık artırmalı satışla

rı: Satış bedelinin % 50'si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan miktar 3 aya kadar vadeli 

olarak yapılacaktır. 

b) Yapraklı yapacak orman ürünleri açık artırmalı satışları: Satış bedelinin % 45'i ile ver

gi, fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan miktar 6 aya kadar vadeli olarak yapılacaktır. 

c) İbreli ve yapraklı her türlü asli orman ürünü açık artırmalı satışlarında aylık % 4 vade 

faizi uygulanacaktır. Vade faizi vade sonunda bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve te

minat mektubuna faiz tutanda ilave edilecektir. 

d) Vade süresi dolan teminat mektupları satışa konu emvalin cinsine bakılmaksızın İşlet

me Müdürlüklerince 15 gün, Orman Bölge Müdürlüklerince 15 gün olmak üzere toplam 30 gün 

uzatılabilecektir. 
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e) Açık artırmalı satışlarda mücbir sebebe binaen gününde satışın yapılamaması durumun

da gecikme süresi için satışın peşin yapılacak ödeme miktarı üzerinden % 10 aylık gecikme faizi alı

nacaktır. Satışın vadeli yapılması durununda vade başlangıç tarihi gecikme parelelinde uzatılmaya

cak, şartnamede belirtilen son tarih olarak kabul edilecektir. Geçici teminatı kat'i teminata çevirmek 

suretiyle 15 günlük ek süre talep edilmesi halinde aylık % 10 gecikme faizi alınacaktır. 

3 - Satış öncesi bilgi cetvelinde tahmini miktar olarak belirtilen partiler adet ve hacmen 

kesin olmayıp eksik ve fazla olabilir. Kesin adet ve miktarlar satış günü belli olacak olup, satış bu 

kesin miktarlar üzerinden yapılacaktır. 

4 - Satışa iştirak, son sene vizesi yapılmış Kapasite Belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası 

Belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yetkili olduklarına dair NOTER Tas

dikli vekaletnamelerini veya temsil belgelerini, Kanuni ikametgah adreslerini gösterir tasdikli bel

geyi ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edebilirler. 

5 - İsteklilerin teminatlarını en geç 13.30'a kadar İşletme Veznesine yatırmaları, Banka 

teminat mektubu vereceklerin Teminat Mektubunda ihale tarihini ve İşletme adını belirterek mü

racaatları şarttır. 

6 - Bu satışa ait ilan, satış öncesi bilgi cetveli, model şartname, Orman Genel Müdürlü

ğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde 

görülebilir. 

T E L NO : 0 372 556 1009 

F A X NO : 0 372 556 3059 

B A N K A H E S A P NO: T.C. ZİRAAT B A N K A S I 304230/224029-3 

İlan olunur. 22410/1-1 

E L M A - ERİK SATİLACAKTİR 

Ata türk Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 - Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1998 yılı mahsulü 220.000 Kg. Elma ile 32.000 

K g . Erik, hasadı alıcısına ait olmak üzere dalında açık arttırma usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 20 Ağustos 1998 Günü Saat 14.00'de İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyat uygun görülmediği taktirde ihale 27 Ağus

tos 1998 günü Saat 14.00'de aynı yer ve şartlarda tekrar edilecektir. 

3 - İhale muhammen tutarı Û.280.000.000,- T L . olup, geçici teminat tutarı 

614.000.000-TL.dir. 

4 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla dilediği kadar partiye iştirak 

edebilirler. 

5 - İhaleye ait şartnamenin temini için, İşletmemizden mesai saatleri içerisinde temin 

edilebilir ve 0.226.8141006 - 8142935 No'lu Telefonlardan bilgi alınabilir. 

6 - TİGEM 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dile

diğine yapmakta veya en uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 22409/1-1 
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H A S T A N E TADİLATI Y A P T I R I L A C A K T I R 

T C D D İsletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından : 

Kuruluşumuzca yapımı planlanan Eskişehir Hastanesi Genel Tadilatı işinin Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı 1988 yılı Birim Fiyatları üzerinden birim fiyat esasına göre Kapalı Teklif Alma 

Yöntemi ile Yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı Birim Fiyatları ile 21.946.479.566-

TL.'dır. 

2 - Geçici Teminat miktarı 660.000.000,- TL.'dir. (İhale safhasında istenilecek olan te

minat, Banka Mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 

3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uya

caklardır. 

a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya Tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 

b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. ' 

I) İştirakçi gerçek kişi ise Noter tasdikli imza sirkülerini; şirket ise Noter tasdikli şirket 

sirküleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine Noter tasdikli imza sirkülerini, 

II) Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana

yi Odası Kayıt Belgesinin aslını veya aynı odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartım, 

III) Yapı Araçlan Bildirisini, 

- Yapı Araçlan Yükümlülük Belgesi, 

Bu işin yapımı sırasında gerekli görülecek araçların temin edileceğine dair yükümlülük 

belgesi, yapı araçlan bildirisine eklenecektir. 

IV) Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mal i Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari

hinden sonra alınmış, keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10 u oranında nakit ve % 10 u ora

nında teminat mektubu kredisi tutannda banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek

tupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V) Teknik Personel bildirisini, 

Bu iş için bir İnşaat Mühendisinin işin adına Noterden Tasdikli taahhütnamesi ile diploma

sı Teknik Personel Bildirisine eklenecektir. 

Yukanda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında aynca gerekli görülecek 

diğer elemanlara ait Yükümlülük Belgesi Teknik Personel Bildirisine eklenecektir. 

VI) Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini, (Taahhüt 

bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII) İsteklilerin; Yüklenici olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt ettikleri benzer 

karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelerinin aslını, 

VII) Vergi durum bildirisi ile belgelerini, 

IX) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) grubun

dan en az keşif bedeli kadar Yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini vere

ceklerdir. Yeterlik Belgesi ancak kapasite ve Mal i İmkanlan ile tecrübeleri bakımından Kuruluşu

muzca yeterli görülenlere verilecektir. 
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4 - İhale ile ilgili diğer hususlar, şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 
İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesinde görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 17/8/1998 Pazartesi günü saat 
17.00'ye kadar T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında bulunan Belge 
Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş olacaktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 20/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müra
caat ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Teklif Mektubu Örneği, 
c) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik Belge

si, 
7 - İhale 24/8/1998 Pazartesi günü saat 14.00'de T C D D Genel Müdürlüğü İnşaat Daire

si Başkanlığında yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler Teklif Mektupları ile birlikte aşağıdaki bel
geleri engeç 24/8/1998 tarihi saat 12.00'ye kadar T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez İn
şaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa) 
d) 660.000.000,- TL.l ik Geçici Teminat (Teminat Banka Mektubu olduğu takdirde süre

siz olacaktır.) 
e) İhale dosya tetkik belgesi 
f) İşyeri Görme Taahhütnamesi 
8 - SüTesi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22184/2-2 

17 A D E T KİŞİSEL BİLGİSAYAR İLE YAZICI V E 
Y A Z I L I M L A R I SATIN A L I N A C A K T I R 

T C D D İşletmesi Genel Müdür lüğü Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu 
Başkan l ığ ından : 

1 - Tekliflerin en geç 25/8/1998 Salı günü saat 14.00'e kadar Ankara'da T C D D Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş ol
ması şarttır. 

2 - Şartnameler, Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi, İstanbul'da Sir
keci Veznesinden ( K D V dahil) 1.500.000 - TL . bedelle temin edilebilir. 

3 - Teklifle birlikte, teklif edilen bedelin % 3'ü nisbetinde geçici teminat verilecektir. 
4 - Bankalarca verilecek geçici ve kesin teminat mektuplarında yer alacak hususlar şart

name ekindeki örneklerde gösterilmiştir. Bu eklerde gösterilen bilgileri taşımayan teminat mek
tupları kabul edilmiyecektir. 

5 - T C D D 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap
makta veya dilediğine ihale etmekte tamamen serbesttir. 22183/2-2 



9 Ağustos 1998 - Say ı : 23428 RESMÎ G A Z E T E Sayfa: 69 

YENİ K U Y U VİNÇ BİNASI ÇATI ÖRTÜSÜ V E KALORİFER K A N A L L A R I N I N 
ISLAHI İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Kurumumuz; 
- Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi "Yeni Kuyu Vinç Binası Çatı Örtüsü ve Kalorifer 

Kanallarının Islahı" işi birim fiyat esası ve 88/13181 sayılı Kararnameye tabi olmak kaydıyla Ka
palı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

1 - İhale 25/8/1998 günü saat 15.00'de Kurumumuzun Genel Müdürlük Toplantı Salo
nunda ( Z O N G U L D A K ) yapılacaktır. 

2 - Söz konusu işin tahmin edilen bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 5.022.142.764 - TL. 
olup, T T K . Satın Alma Dairesi Başkanlığı adına alınmış limit içi geçici teminatı 151.000.000-
TL.'dir. 

3 - İsteklilerin yeterlilik belgesi için; 
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tesbiti için 12/8/1998 Çarşamba günü 

TTK. Genel Müdürlüğü Mevzuat Muhaberat ve Muamelat Şube Müdürlüğü ( Z O N G U L D A K ) ad
resine saat 14.00'e kadar örneğine uygun T T K . Satın Alma Dairesi Başkanlığına başvuru dilekçe
si ile birlikte: 

a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (B) Grubundan en az işin keşif bedeli ka
dar müteahhitlik karnesini, (Aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) 

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, 

c) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, 
d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 
e) 1992-1996 (5 yıl) yıllarına ait Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Ver

gi Dairesinden 1997 yılında temin edecekleri belgeyi, 
f) Cezalı olmadığına dair yazılı beyanını, 
g) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesini, 
h) Teknik personel taahhütnamesini, 
i) Yapı araçları taahhütnamesi, 
i) Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri, 
j) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanım ve belgeleri, 
k) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisi, 
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, 
m) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belge

leri vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde j , k, I fıkralarındaki bil
gi ve belgeler aranmaz.) 

n) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif be
delinin % 10'undan az olmaması gerekmektedir. 

B - İhaleye katılabilmek için, teklif mektubu ile birlikte; 
a) İhaleye katılma belgesini, 
b) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, 
c) Noter tasdikli imza sirkülerini, 
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 
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e) T T K . Satın Alma Dairesi Başkanlığı adına alınmış 151.000.000,-TL. tutarındaki 
Geçici Teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubunu kapalı zarf içinde TTK. Genel Müdür
lüğü Mevzuat, Muhaberat ve Muamelat Şube Müdürlüğü ( Z O N G U L D A K ) adresine en geç 
25/8/1998 Salı günü saat 14.00'e kadar ulaşacak şekilde posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderi
lecek veya bizzat kayıt numarası ile makbuz karşılığında T T K . Genel Müdürlüğü Mevzuat, M u 
haberat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne aynı gün ve saate kadar elden teslim edilecektir. 

4 - İhale Şartnamesi ve diğer evraklar TTK. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Baş
kanlığında görülebilecektir. 

5 - Başvuru dosyast idareye verildikten sonra (Son müracaat tarihinden önce bile olsa) 
dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 
yönünde yapılacak başvurular dikkate alınmaz. 

6 - Evrakların eksik olması usulüne uygun ve tam olmaması ve de noter tasdiki gereken 
evrakların noter tasdik tarihi ihale ilanından sonra olmaması durumunda isteklilerin başvurulan 
dikkate alınmaz. 

7 - Uygun Bedel teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla terci
he layık görülenidir, 

8 - Telgraf ve Fax'la yapılacak müracaaüar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

9 - Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, İhaleye Katılma Bel
gesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. 

21156/2-2 

2 K A L E M D E 3737 T A K I M KIŞLIK K O T İŞÇİ ELBİSESİ, 
1583 T A K I M SİYAH ŞAYAK ELBİSESİ SATIN ALİNACAKTİR 

İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi Genel Müdür lüğünden : 
Dosya No : 98-840/1901-1902 
Şartnamesi bedelsiz olarak İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Tedarik ve İkmal Müdür

lüğünden alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslanna göre hazırlayacakları kapalı teklif mektup
larını en geç 24/8/1998 günü saat 14.00'a kadar Şirketimiz Personel Müdürlüğü Haberleşme Ar
şiv Biriminde bulundurmalan gerekmektedir. 21736/2-2 

H U R D A K A B L O S A T I L A C A K T I R 
Türk Telekom İMODSAN Müessesesinden : 
1 - Müessesemiz sahasında bulunan takriben; 
- 250 ton yağlı hurda kablo (içerisinde çok az miktarda fiber optik kablo kanşık 

vaziyette), 
- 30 ton kurşunlu kablo, 
- 20 ton çelik zırhlı kablo 
İdari ve Teknik Şartname esaslanna uygun olarak satılacaktır. 
2 - İhale kapalı teklif almak suretiyle yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait şartname "Macunköy Organize Sanayi Bölgesi Yenimahalle-ANKARA" 

adresinde bulunan Müessesemiz veznesinden veya İstanbul (Gayrettepe) ve İzmir'de bulunan 
Türk Telekom Başmüdürlüklerinden 1.500.000 - T L . karşılığı temin edilebilir. 

4 - İhale 24/8/1998 Pazartesi günü saat 15.00'de Müessesemizde yapılacaktır. 
5 - İstekli firmalann, tekliflerini en geç aynı gün saat 14.00'e kadar İdari ve Sosyal İşler 

Müdürlüğümüze vermeleri şarttır. 
6 - Geciken teklifler kabul edilmez. 
7 - İdaremiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 22259/2-2 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
T C D D 2. Bölge Müdür lüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından : 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan Irmak Zonguldak Hattı K im. 269+325'deki 21 Mt.lik 

çelik köprüye radye ve kanat duvarı yapılması inşaatı işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yı
lı birim fiyatları birim fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak 
suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 46.802.825.630.-TL.dir. 
2 - Geçici teminat miktarı 1.405.000.000.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 
I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir

küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 
II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana

yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 
III - Yapı araçlan bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye

terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinalan bulundurması. 
1 Adet Dozer 1 Adet Loder 
1 Adet Ekskavatör 1 Adet Kamyon 
1 Adet Betoniyer 1 Adet Vibratör 

Yukanda istenilen araçlann kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslım aynca bu 
araçlan da içeren 1998 yılı envanter kayıtlanmn noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç
ları kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname
de araçlann bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirti
lerek bu durumda yukanda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır.) 
Yukarıda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında aynca gerekli görülen diğer araçlann temin 
edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçlan bildirisine eklenecektir. 

IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari
hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora
nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek-
tuplan tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V - Teknik personel bildirisi : Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 
teşvik eden Resmi Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet înş. Tek
nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında aynca gerekli görülecek 
olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru
luşlarına taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve
ya İş Bitirme belgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 
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IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru
bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve
receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanlan ile tecrübeleri bakımından Kurulu-
şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile i lgi l i diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameleı T C D D 2. 
Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 
T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola
caktır. 

6 - T C D D ' c e yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 
ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 
b) Teklif mektubu örneği, 
c) İşyeri görme belgesi, 
d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 
7 - İhale 28/8/1998 Cuma günü saat 10.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İha

leye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 28/8/1998 tarihi saat 
9.30'a kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 
d) 1.405.000.000.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 
e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 
f) İşyeri Görme Belgesi 
8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/1/2-1 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan İrmak Zonguldak Hattı Kim. 271+900 ile 272+000'da 

bulunan 100 metrelik istinad duvarı yapılması inşaatı işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yı
lı birim fiyatları birim fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak 
suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 36.757.321.414.-TL.dir. 
2 - Geçici teminat miktarı L103.000.000.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 
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I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir
küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 

II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana
yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 

III - Yapı araçlan bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye
terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinalan bulundurması. 

1 Adet Dozer 1 Adet Loder 
1 Adet Ekskavatör 1 Adet Kamyon 
1 Adet Betoniyer 1 Adet Vibratör 

Yukanda istenilen araçların kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslını ayrıca bu 
araçlan da içeren 1998 yılı envanter kayıtlannın noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç
ları kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname
de araçların bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirti
lerek bu durumda yukanda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır.) 
Yukarıda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülen diğer araçların temin 
edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçları bildirisine eklenecektir. 

IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari
hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora
nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek
tupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V - Teknik personel bildirisi : Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 
teşvik eden Resmi Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet İnş. Tek
nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 
olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru-
luşlanna taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve
ya İş Bitirme belgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 
IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru

bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve
receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımından Kurulu-
şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 
Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 
TCDD 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola
caktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 
ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 
b) Teklif mektubu örneği, 
c) İşyeri görme belgesi, 
d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 
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7 - İhale 28/8/1998 Cuma günü saat 10.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İha
leye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 28/8/1998 tarihi saat 
9.30'a kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 
d) 1.103.000.000.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 
e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 
f) İşyeri Görme Belgesi 
8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/2/2-1 

Kuruluşumuzca yapımı planlanan İrmak Zonguldak Hattı Kim. 278+900 ile 279+000 ara
sında kıyı duvarı ve 100 Ml.lik istinad duvarı ve 1 Mt.lik menfez yapılması inşaatı işi, Bayındır
lık ve İskan Bakanlığı 1998 yılı birim fiyatları birim fiyat esasına göfS kapalı teklif alma yöntemi 
ile yüklenici seçimi yapılmak suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 44.258.035.815.-TL.dir. 
2 - Geçici teminat miktarı 1.328.000.0O0.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 
I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir

küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 
II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana

yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 
III - Yapı araçları bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye

terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinalan bulundurması. 

Yukanda istenilen araçların kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslını aynca bu 
araçlan da içeren 1998 yılı envanter kayıtlannın noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç
ları kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname
de araçların bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirti
lerek bu durumda yukarıda istenilen faturalar ve envanter kayıtları kiraya verenin adına olacaktır.) 
Yukanda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülen diğer araçlann temin 
edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçlan bildirisine eklenecektir. 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

1 Adet Dozer 
1 Adet Ekskavatör 
1 Adet Betoniyer 

1 Adet Loder 
1 Adet Kamyon 
1 Adet Vibrator 
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IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mal i Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari
hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora
nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek
tupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V - Teknik personel bildirisi : Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 
teşvik eden Resmi Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet İnş. Tek
nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları, teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 
olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru
luşlarına taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve
ya İş Bitirme belgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 
IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru

bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve
receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımından Kurulu-
şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile i lgil i diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 
Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 
T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola
caktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 
ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 
b) Teklif mektubu örneği, 
c) İşyeri görme belgesi, 
d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 
7 - İhale 28/8/1998 Cuma günü saat 14.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İha

leye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 28/8/1998 tarihi saat 
13.30'a kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 
d) 1.328.0OO.0OO.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 
e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 
f) İşyeri Görme Belgesi 
8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte 

veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/3/2-1 
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İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
T C D D 2. Bölge Müdür lüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından : 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan Irmak Zonguldak Hattı Kim. 279+100 ve 230 arasında 

130 metre istinat duvarı yapılması inşaatı işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yılı birim fiyat
ları birim fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak suretiyle ek
siltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 47.021.254.982.-TL.dir. 
2 - Geçici teminat miktarı 1.411.000.000.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 
I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir

küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 
II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana

yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartım, 
III - Yapı araçları bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye

terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinalan bulundurması. 
1 Adet Dozer 1 Adet Loder 
1 Adet Ekskavatör 1 Adet Kamyon 
1 Adet Betoniyer 1 Adet Vibratör 

Yukarıda istenilen araçların kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslını ayrıca bu 
araçları da içeren 1998 yılı envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç
lan kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname
de araçların bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirti
lerek bu durumda yukanda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır.) 
Yukanda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülen diğer araçların temin 
edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçları bildirisine eklenecektir. 

IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari
hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora
nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek
tupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V - Teknik personel bildirisi : Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 
teşvik eden Resmi Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet İnş. Tek
nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında aynca gerekli görülecek 
olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru
luşlarına taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve
ya İş Bitirme belgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 
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IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru
bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve
receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımından Kurulu-
şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile i lgil i diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 
Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 
T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola
caktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 
ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır.» 

a) Yeterlik belgesi, 
b) Teklif mektubu örneği, 
c) İşyeri görme belgesi, 
d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 
7 - İhale 28/8/1998 Cuma günü saat 14.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. İha

leye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 28/8/1998 tarihi saat 
13.30'a kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 
d) 1.411.000.000.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 
e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 
f) İşyeri Görme Belgesi 
8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/4/2-1 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan Irmak Zonguldak Hattı K im. 271+100 ve 271+350 

arasında 250 metre istinat duvarı yapılması inşaatı işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yılı bi
rim fiyatları birim fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak su
retiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

. 1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 19.124.787.808.-TL.dir. 
2 - Geçici teminat miktarı 574.000.000.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş/ertakhk-

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 
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I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir
küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 

II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana
yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 

III - Yapı araçtan bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye
terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinaları bulundurması. 

1 Adet Ekskavatör 1 Adet Kamyon 
1 Adet Betoniyer 1 Adet Vibratör 

Yukanda istenilen araçlann kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslını ayrıca bu 
araçlan da içeren 1998 yılı envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç
ları kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname
de araçlann bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirti
lerek bu durumda yukanda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır.) 
Yukanda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülen diğer araçlann temin 
edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçları bildirisine eklenecektir. 

IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari
hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora
nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek
tupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V - Teknik personel bildirisi: Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 
teşvik eden Resmi Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet İnş. Tek
nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukanda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 
olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 
bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru
luşlarına taahh'' ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve
ya İş Bitirme 1 elgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 
IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru

bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve
receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımından Kurulu-
şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 
Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 
T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola
caktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 
ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 
b) Teklif mektubu örneği, 
c) İşyeri görme belgesi, 
d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 
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7 - İhale 31/8/1998 Pazartesi günü saat 10.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 
İhaleye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 31/8/1998 tarihi 
saat 9.30'a kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 
b) Noter tasdikli imza sirküleri, 
c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 
d) 574.000.000.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 
e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 
f) İşyeri Görme Belgesi 
8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/5/2-1 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 
Kuruluşumuzca yapımı planlanan Irmak Zonguldak Hattı K im. 272+920 ve 273+030 

arasında 110 metre istinat duvan yapılması inşaatı işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yılı bi
rim fiyatları birim fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak su
retiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatlan ile 30.530.321.720.-TL.dir. 
2 - Geçici teminat miktarı 916.000.000.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 
I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir

küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 
II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana

yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 
III - Yapı araçlan bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye

terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinalan bulundurması. 
1 Adet Dozer 1 Adet Loder 
1 Adet Ekskavatör 1 Adet Kamyon 
1 Adet Betoniyer 1 Adet Vibratör 

Yukanda istenilen araçlann kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalannın aslını aynca bu 
araçlan da içeren 1998 yılı envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç
tan kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname
de araçlann bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerii olacağı belirti
lerek bu durumda yukanda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır.) 
Yukanda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülen diğer araçlann temin 
edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçlan bildirisine eklenecektir. 



Sayfa : 80 RESMÎ G A Z E T E 9 Ağustos 1998 - Sayı : 23428 

IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari

hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora

nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek

tupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V - Teknik personel bildirisi : Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 

teşvik eden Resmi Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet İnş. Tek

nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukanda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında aynca gerekli görülecek 

olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 

bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru-

luşlanna taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve

ya İş Bitirme belgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 

IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru

bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve

receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanlan ile tecrübeleri bakımından Kurulu-

şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 — İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 

Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 

T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola

caktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 

ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 

b) Teklif mektubu örneği, 

c) İşyeri görme belgesi, 

d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 

7 - İhale 31/8/1998 Pazartesi günü saat 10.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 31/8/1998 tarihi 

saat 9.30'a kadar 2, Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 

b) Noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 

d) 9I6.000.000.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) \ 

e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 
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f) İşyeri Görme Belgesi 

8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte 

veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yap

makta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/6/2-1 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

Kuruluşumuzca yapımı planlanan Irmak Zonguldak Hattı K i m . 273+500 ile 540 arasında 

40 metre istinat duvarı yapılması inşaatı işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yılı birim fiyat

ları birim fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak suretiyle ek

siltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 13.501.792.036.-TL.dir. 

2 - Geçici teminat miktarı 405.000.000.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 

3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 

a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 

b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 

I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir

küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 

II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana

yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 

III - Yapı araçlan bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye

terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinalan bulundurması. 

1 Adet Ekskavatör 1 Adet Kamyon 

1 Adet Betoniyer 1 Adet Vibratör 

Yukanda istenilen araçlann kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalannın aslını aynca bu 

araçları da içeren 1998 yılı envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç

lan kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname

de araçların bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirti

lerek bu durumda yukanda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır.) 

Yukanda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında aynca gerekli görülen diğer araçlann temin 

edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçlan bildirisine eklenecektir. 

IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari

hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora

nında teminat mektubu kredisi tutannda banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek

tupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 
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V - Teknik personel bildir isi : Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 

teşvik eden Resini Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet İnş. Tek

nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları teknik personel bildirisine eklenecektir. 

Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 

olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 

bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru

luşlarına taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve

ya İş Bitirme belgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 

IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru

bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve

receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımından Kurulu-

şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 

Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 

T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola

caktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 

ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 

b) Teklif mektubu örneği, 

c) İşyeri görme belgesi, 

d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 

7 - İhale 31/8/1998 Pazartesi günü saat 14.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 31/8/1998 tarihi 

saat 13.30'a kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 

b) Noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 

d) 405.000.000.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 

e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 

f) İşyeri Görme Belgesi 
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8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 
olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve
ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak
ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/7/2-1 

Kuruluşumuzca yapımı planlanan Irmak Zonguldak Hattı Kim. 233+465'de çelik köprü 
ayaklarına kayalama ve kanat duvarı yapılması inşaatı işi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1998 yı
lı birim fiyatları birim fiyat esasına göre kapalı teklif alma yöntemi ile yüklenici seçimi yapılmak 
suretiyle eksiltmeye çıkarılarak yaptırılacaktır. 

1 - Adı geçen işin takribi keşif bedeli 1998 yılı birim fiyatları ile 38.495.379.284.-TL.dir. 
2 - Geçici teminat miktarı 1.155.000.000.-TL.dir. (İhale safhasında istenilecek olan temi

nat, banka mektubu olduğu takdirde süresiz olacaktır.) 
3 - İhaleye iştirak için yeterlik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki hususlara uyacak

lardır. 
a) İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaklardır. (Özel veya tescil edilmemiş ortaklık

lar kabul edilmeyecektir.) 
b) Başvuru dilekçesinde kanuni ikametgah adresi belirtilerek, aşağıdaki belgeler eklene

cektir. 
I - İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirkülerini, şirket ise noter tasdikli şirket sir

küleri ile teklif mektubu ve belgelerdeki imzalara ait yine noter tasdikli imza sirkülerini, 
II - Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret veya Sana

yi Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı Odadan alınmış 1998 yılı vizesini içeren kimlik kartını, 
III - Yapı araçları bildirisini; bu işin yapımı sırasında kullanılmasında zaruret görülen ye

terli kapasitede aşağıda cinsi ve adedi yazılı makinaları bulundurması. 

Yukanda istenilen araçların kendi malı olduğunu kanıtlayan faturalarının aslını ayrıca bu 
araçlan da içeren 1998 yılı envanter kayıtlarının noterden tasdikli suretlerini söz konusu bu araç
ları kiralayacak ise temin edeceği yerden alacağı noterden tasdikli taahhütnameyi (Taahhütname
de araçlann bu iş için kullanılacağı ve taahhütnamenin işin bitimine kadar geçerli olacağı belirti
lerek bu durumda yukarıda istenilen faturalar ve envanter kayıtlan kiraya verenin adına olacaktır.) 
Yukanda istenilen araçlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülen diğer araçların temin 
edileceğine dair yükümlülük belgesi, yapı araçlan bildirisine eklenecektir. 

IV - Sermaye ve kredi imkanını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin adına ve ilan tari
hinden sonra alınmış keşif bedelinin en az kullanılmamış % 10'u oranında nakit ve % 10'u ora
nında teminat mektubu kredisi tutarında banka referans mektubunun aslını (Banka referans mek-
tuplan tarih, sayı ve imza sahiplerinin isim ve kaşelerini içerecektir.) 

V - Teknik personel bildir isi : Bu iş için en az 5 yıl bu ve benzeri inşaat işinde çalıştığını 
teşvik eden Resmi Dairelerden alınmış şantiye şefi belgeli bir İnş. Mühendisi ve bir adet İnş. Tek
nikeri işin adına taahhütnameleri ile diplomaları teknik personel bildirisine eklenecektir. 

İNŞAAT İŞİ Y A P T I R I L A C A K T I R 

1 Adet Dozer 
1 Adet Ekskavatör 
1 Adet Betoniyer 

1 Adet Loder 
1 Adet Kamyon 
1 Adet Vibrator 
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Yukarıda istenilen teknik elemanlara ve bu işin yapımı sırasında ayrıca gerekli görülecek 

olan diğer elemanlara ait yükümlülük belgesi teknik personel bildirisine eklenecektir. 

VI - Taahhüdü altında bulunan işleri belgeleyen ve açıklayan taahhüt bildirisini (Taahhüt 

bildirisine belgeler mutlaka eklenecektir.) 

VII - İsteklilerin, yüklenici olarak son beş yılda bitirmiş olduğu Kamu Kurum ve Kuru

luşlarına taahhüt ettikleri benzer karakter ve önemdeki bir işi bitirdiklerine dair Geçici Kabul ve

ya İş Bitirme belgelerinin aslını, 

VIII - Vergi durum bildirisi ile belgelerinin aslı, 

IX - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış (B) gru

bundan en az keşif bedeli kadar yüklenici karnesinin aslını veya noterden tasdikli fotokopisini ve

receklerdir. Yeterlik belgesi ancak kapasite ve mali imkanları ile tecrübeleri bakımından Kurulu-

şumuzca yeterli görülenlere verilecektir. 

4 - İhale ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde belirtilmiş olup, bu şartnameler T C D D 2. 

Bölge Müdürlüğünden görülebilir. 

5 - Bu duyuruda belirtilen biigi ve belgeler en geç 14/8/1998 günü saat 17.00'ye kadar 

T C D D 2. Bölge Müdürlüğünde bulunan Belge Komisyon Başkanlığına yazı ekinde verilmiş ola

caktır. 

6 - TCDD'ce yeterli görülenler 18/8/1998 ve 21/8/1998 tarihleri arasında şahsen müracaat 

ederek İhale Komisyonu Başkanlığından aşağıdaki belgeleri alacaklardır. 

a) Yeterlik belgesi, 

b) Teklif mektubu örneği, 

c) İşyeri görme belgesi, 

d) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair Dosya Tetkik belge

si. 

7 - İhale 31/8/1998 Pazartesi günü saat 14.30'da 2. Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edecekler teklif mektupları ile birlikte aşağıdaki belgeleri en geç 31/8/1998 tarihi 

saat 13.30'a kadar 2. Bölge Müdürlüğü İnşaat İhaie Komisyonu Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

a) Yeterlik Belgesi, 

b) Noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa) 

d) 1.155.0OO.0O0.-TL.lik geçici teminat (Teminat banka mektubu olduğu takdirde süresiz 

olacaktır.) 

e) İhale Dosya Tetkik Belgesi, 

f) İşyeri Görme Belgesi 

8 - Süresi içinde yapılmayan, eksik belge ile ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada 

olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabii olmayıp Yeterlik Belgesi verip vermemekte ve

ya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi de yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmak

ta serbest olup, nedenlerini açıklamak zorunluluğunda da değildir. 

İlgililere duyurulur. 22350/8/2-1 



O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 

Devlet Orman İşletmesi Azdavay Müdür lüğünden : 

Parti 

Deposu Cins ve Nev' i Adeti 

Sökü 3.S.N.B Çam Tomruk 1 

Sökü-Merkez 3 S.N.B Çam Tomruk 7 

Sökü, Sabuncular Merkez 3 S.N.B. Çam Tomruk 14 

Sökü 3 S.N.B. S.Çam Tomruk 1 

Sabuncular 3 S.N.B Çam Tomruk 1 

Sökü, Sabuncular 3.S.K.B Çam Tomruk 2 

Sökü, Sabuncular, Merkez 3 S.N.B Göknar Tomruk 22 

Sabuncular 3 S.N.B Göknar Tomruk 1 

Sabuncular 3 S.N.B Göknar Tomruk 2 

Sabuncular 3 S.N.B Göknar Tomruk 1 

Sökü 3 S.K.B Göknar Tomruk 1 

Sabuncular, Merkez 3 S.N.B Kl.Kayın Tomruk 7 

Sabuncular, Merkez 3 S.K.B Kl.Kaym Tomruk 2 

Sabuncular, Merkez 3 S.N.B İn.Kayın Tomruk 9 

Miktarı Muhammen Bedeli % 3 Teminatı 

M3.DM3 (TL.) (TL.) İzahat 

27.977 25.000.000 21.000.000 Teminatı irat 

211.274 20.000.000 127.000.000 % 31 İndirimli 

457.916 21.000.000 289.000.000 % 27 İndirimli 

26.758 23.500.000 18.900.000 % 20 İndirimli 

22.424 17.700.000 11.900.000 % 39 İndirimli 

22.853 16.200.000 11.200.000 % 38 İndirimli 

733.023 22.700.000 499.900.000 % 15 İndirimli 

31.143 23.500.000 22.000.000 Teminatı irat 

56.152 13.600.000 23.000.000 % 49 İndirimli 

27.484 21.700.000 17.900.000 % 18 İndirimli 

3.909 13.000.000 1.600.000 % 45 İndirimli 

98.182 16.500.000 48.800.000 % 50 İndirimli 

13.500 14.700.000 6.000.000 % 50 İndirimli 

146.363 14.200.000 62.7000.000 % 46 İndirimli 



Parti Miktarı Muhammen Bedeli % 3 Teminatı 

Deposu Cins ve Nev' i Adeti M3.DM3 (TL.) (TL.) İzahat 

Merkez 3 S.K.B İn.Kaym Tomruk 1 5.325 13.000.000 2.100.000 % 46 İndirimli 

Sabuncular, Merkez 3 S.N.B KI. Meşe Tomruk 2 19.798 17.500.000 10.500.000 % 39 İndirimli 

Sabuncular, Merkez 3 S.NB İn. Meşe Tomruk 2 23.403 14.200.000 10.000.000 % 39 İndirimli 

Sökü 2 S.Çam Maden Direk 1 22.889 16.000.000 11.000.000 Teminatı irat 

Merkez 2 S.K.B. Çam Maden Direk 2 37.577 14.000.000 17.100.000 1998 Yılı İstihsali 

Sökü 2 S.K.B Çam Mad. Direk 1 21.098 11.500.000 7.300.000 1998 Yılı İstihsali 

Sökü, Sabuncular 2 S. Göknar Maden Direk 2 57.804 14.000.000 24.400.000 1998 Yılı İstihsali 

Sabuncular, Merkez 2 S.Göknar Maden Direk 3 40.360 16.000.000 19.400.000 1998 Yılı İstihsali 

Merkez 2 S.Kayın Maden Direk 2 40.851 11.500.000 14.2000.000 % 33 İndirimli 

Merkez 2 S.Meşe Maden Direk _1_ 5.966 12.000.000 2.200.000 1998 Yılı İstihsali 
T O P L A M 88 2154.029 1.279.100.000 

1 - Yukarıda müfredatı yazılı 88 Parti orman emvali hizalarında yazılı fiyatlarla açık artırmalı olarak 20/8/1998 PERŞEMBE günü saat 14.00'de İş
letmemiz salonunda Komisyon huzurunda ihalesi yapılacaktır. 

2 - Çam, Göknar emvalleri mal bedelinin % 50 si ile vergi ve fon karşılığı peşin, kalan miktar 3 aya kadar vadeli aylık % 4 aylık vade faizli, Yap
raklı emvallerde % 45 ile vergi fon ve harçlar karşılığı peşin kalan miktar 6 aya kadar aylık % 4 vade faizi uygulanarak satışı yapılacaktır. Gecikme faizi ay
lık % 10 dur. 

3 - İhaleye iştirak edeceklerin Ek-1,2 nolu şartnamelerin a, b, c, d, e bendlerinde belirtilen belgeleri teminat yatırmadan önce ibraze edeceklerdir. 
İhaleye katılacakların % 3 geçici teminatlarını aynı gün ihale saatinden önce İşletmemiz veznesine yatırmaları şarttır. 

4 - İhaleye ait ilan, müfredatlı bilgi Orman Genel Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile mücavir İşletmelerde görülebilir. 
22197/1-1 



O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR 

Akhisar Orman İşletme Müdür lüğünden 
Muh.Bed. Geç.Tem. 

Depo Adı Cins ve Nevi Yol Dur. P.No Adet M3DM3 (TL.) (TL.) 
Karaköy, Çinge 3.S.NB.Çk.Tomruk Asfalt •ıo 1611 259.310 19.000.000 152.000.000 
Çinge 3.S.NB.Çk.Tomruk 7 499 160.380 20.000.000 99.000.000 
Çinge 3.S.KSB.Çk.Tomnık 1 208 19.140 16.000.000 10.000.000 
Çinge 3.S.KSB.Çk.Tomruk 1 82 15.224 17.000.000 8.000.000 
Çinge 3.S.KSB.Çk.Tomruk 3 355 41.049 16.750.000 22.000.000 
Çinge 3.S.KSB.Çk.Tomruk 2 113 25.320 17.500.000 14.000.000 
Kavakalan 3.S.NB.Çz.Tomruk 1 51 7.557 17.500.000 4.000.000 
K.Köy, K.Alan, Çinge 3.S.NB.Çz.Tomruk 9 674 192.978 19.000.000 114.000.000 
K.Köy, K.alan, Çinge 3.S.KSB.Çz.Tomruk 10 2708 317.897 16.250.000 161.000.000 
K.Köy, K.alan, Çinge 3.S.KSB.Çz.Tomruk 16 2207 578.348 17.000.000 303.000.000 
K.Köy, K.alan, Çinge, K.ağaç 3.S.KSB.Çz.Tomruk " 21 3699 500.410 15.750.000 248.000.000 
Çinge, K.Köy.K.alan Çz.Sanayi Odun 50 21477 662.363 12.500.000 275.000.000 
Çinge, K.Köy.K.alan.K.ağaç Çz.Sanayi Odun 65 17543 1237.328 13.000.000 518.000.000 
Süleymanköy Çz.Sanayi Odun 2 371 27.131 12.000.000 11.000.000 
Soma orm.içi İbr.Yak.Odun Orm.yolu 30 Ster 3016 2.500.000 241.000.000 
Çinge (Maden) S.köy,K.ağaç İbr.Yak.Odun Asfalt 4 293 3.500.000 33.000.000 
Kırkağaç İbr.Yak.Odun 5 429 2.012.000 28.000.000 

T O P L A M 237 51598 4044.435 
3738 st. 

2.241.000.000 

Ür.Yıh j n Y u z . 
1998 

95.96.97 %60 

1 - İşletmemizin muhtelif depolarında mevcut olan emvallere ait 20/8/1998 günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon hu 
zurunda açık artırmalı satış yapılacaktır. 

2 - Bu satışa iştirak etmek isteyenlerin 279 sayılı tebliğin EK/NO: 1 Model şartnamesinde istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır. 
3 - Satışların vadeli yapılması durumunda satış bedelinin % 50 si vergi fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan miktar 3 aya kadar % 4 aylık vade faiz 

l i olarak satılacaktır. Mücbir sebebe binaen satışın yapılmaması durumunda gecikme süresi için satışın toplam mal bedeli üzerinden % 10 gecikme faizi alı 
nacaktır. 

4 - Tebligat yasası gereğince 7 gün içinde alınan tebligatlar tebliğ tarihinden sonra alınan tebligatlarda ise 7 gün tebliğ tarihi sayılır. 
5 - Satışa ait şartname ve İlan Orman Genel Müdürlüğünde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde şartname ve ebat listesi İşletmemizde görülebilir. 
6 - Satışa iştirak etmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 22198/1-1 



TIBBİ CİHAZ SATIN A L I N A C A K T I R 

Siirt Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

İşin Nevi Cinsi Miktarı 
Muh.Bed. 

(TL.) 

Muh.Tutan Geçici Teminat 
(TL.) (TL.) İhale Şekli İhale Tarihi İhale Saati İhale Yeri 

Tam Vücut Bilgisayarlı Siirt Dev.Hast. 
Tomografi Cihazı/Spirallı Spiralli Tomografi l 147.000.000.000 147.000.000.000 4.410.000.000 Kapalı Zarf 21/8/1998 11.000 Baştabiblik Odası 

Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale şekli, ihale tarihi ve ihale saati yazıtı, Hastanemiz ihtiyacı olan 1 adet Tam Vücut 

Bilgisayarlı Spiralli Tomografi cihazı için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesi ile buna ek olarak çıkarılan 84/8213 sayılı Döner Sermaye 

İhale Yönetmeliğinin 29 ncu maddesinin (a) bendi gereğince " K A P A L I Z A R F " Usulü eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmış bulunmaktadır. 

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERİN ; 

1 - İstenilen geçici teminatlarını yatırmaları 

2 - Kanuni ikametgah belgelerini getirmelerini 

3 - Ticaret odası veya ticaret tasdiknamelerini (1998 yılı noter tasdikli) ibraz etmeleri 

4 - Kişi veya firma adına iştirak edeceklerin NOTER tasdikli vekaletnamelerini, imza sirkülerini, hazırlayacakları teklif mektuplarını 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 37 maddesi ile 84/8213 sayılı Döner Sermaye İhale Yönetmeliğinin 30 maddesine uygun olarak İhale Komisyonuna vermeleri şart

tır. 

5 - İhaleye ait şartnameler mesai saati içinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebilir isteyenler 20.000.000 - TL. karşılığın

da alabilirler. 

6 - Söz konusu cihazla ilgili daha önce kurulduğuna dair R E F E R A N S belgeseninin ibraz edilmesi, 

İlan olunur. 22291/1-1 



O R M A N EMVALİ S A T I L A C A K T I R . 
Devlet Orman İşletmesi Keşan Müdürlüğünden : 

Yol 
Deposu Durumu Emvalin Cinsi 

Parti 
Adedi Adet M3.DM3. 

Muh. Bedeli 
(TL.) 

% 3 Teminatı 
(TL.) 

İzzetiye Asfalt 3. S. Nor. By. Çz. Tomruk 2 374 68.690 18.500.000 38.000.000 
İzzetiye Asfalt 3. S. Nor. By. Çk. Tomruk 2 196 37.230 22.000.000 24.000.000 
İpsala Rampası 3. S. Nor. By. Kavak Tomruk 5 473 87.418 12.000.000 32.000.000 
İzzetiye Asfalt 3. S. Kısa By. Çz. Tomruk 37 6198 827.620 16.500.000 410.000.000 
İzzetiye Asfalt 3. S. Kısa By. Çz. Tomruk 2 487 61.180 13.000.000 24.000.000 
Yerlisu Asfalt 3. S. Kısa By.Çz. Tomruk 19 4753 575.575 16.500.000 285.000.000 
İzzetiye Asfalt 3. S. Kısa By. Çk. Tomruk 24 2986 379.340 19.000.000 216.000.000 
İpsala Rampası 3. S. Kısa By. Kavak Tomruk 4 556 63.767 10.000.000 19.000.000 
İzzetiye Asfalt Çz. Sanayi Odunu 12 2749 169.426 13.000.000 66.000.000 
İspala Rampası Kavak Sanayi Odunu 2 736 17.530 7.000.000 37.000.000 
İzzetiye Asfalt 2.S.Çz.Maden Direk 29 8595 402.940 15.000.000 181.000.000 
İpsala Makta Diki l i Kavak Ağacı 13 1746 968.925 10.000.000 291.000.000 
Karagöl Makta Diki l i Kavak Ağacı 6 612 332.116 10.000.000 100.000.000 

157 30461 3991.757 1.723.000.000 

1 - İşletmemiz depolannda bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 157 parti orman emvalinden; 
a) İbreli yapacak emvalleri % 50'si ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktarı 3 aya kadar vadeli olarak satılacaktır. 
b) Yaprakıl yapacak emvalleri % 45'i ile vergi ve kesenekleri peşin, kalan miktar 6 aya kadar vadeli olarak satılacaktır. 
c) Diki l i kavak ağaçlan satışlan satış bedelenin % 40'ı ile vergi ve fon ve harçlar karşılığı peşin, kalan miktar 3 aya kadar vadeli olarak yapılacaktır. 
d) Tüm orman emvallerinin açık artırmalı satışlan ile dikili ağaç açık artırmalı satışlarında aylık % 4 vade faizi uygulanacaktır. Vade faizi, vade sonun

da bakiye mal bedeli ile birlikte tahsil edilecek ve teminat mektubuna faiz tutanda ilave edilecektir. 
e) Teminat olarak limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen Devlet Tahvilleri verilebilir. 
2 - Açık artırma 20 Ağustos 1998 tarihine raslayan Perşembe günü saat 14.00'de İşletmemiz Satış Salonunda yapılacaktır. 
3 - Alıcılann şirket adına girdikleri takdirde şirketi temsil eden, başkalan adına vekil olarak girenler noterden tasdikli vekaletname ile şartnamede 

belirtilen ihaleye katılabilme belgesini Komisyona ibraz etmek mecburiyetindedirler. 
4 - Bu satışa ait ilan şartname ve satış önce bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme 

Müdürlüğüne bağlı İşletme Şefliklerinde ve ayrıca İstanbul, İzmir, Bursa Orman Bölge Müdürlükleri ile Çan, Kırklareli, Bayramiç, Tekirdağ, Çanakkale, 
Balıkesir, Edirne, Edremit, Yenice, Demirköy, Biga, Vize, Kalkım, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 

• 5 - Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 13.30'a kadar geçici teminatlarını İşletmemiz Veznesine yatırmaları gerek
mektedir. 

ilan olunur. 22348/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1998 - Sayı: 23428 

Çeşitli İlânlar 
Kemerköy Elektr ik Anonim Şirketi Genel Müdür lüğünden : 

SINAVLA ELEMAN ALINACAKTIR 
Şirketimiz merkezinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnane (KHK) hükümlerine tabi 

olarak sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 2495 sayılı kanun ile bu kanun uygulamasına 
ilişkin yönetmelik çerçevesinde aşağıda nitelikleri belirtilen pozisyonlarda açıktan sınavla KORU
MA VE GÜVENLİK GÖREVLESİ alınacaktır. 

Kadro Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sınavla Alınacak Personel Sayısı 9, Gö
rev Yeri : Kemerköy Elektrik A.Ş. Genel Müdürlüğü. 

1 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak. 
b) 2495 Sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

hakkındaki Kanunun 16. maddesinde öngörülen; 
- Kamu haklarından kısıtlı olmamak, 
- Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhang ibir suretle 

karışmamış veya katılmamış olmak, 
- Yapılacak soruşturma sonucu başvurma tarihine göre son 5 yıl içinde herhangi bir sisa-

yi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları veya bağlı kuruluşlannda görev yapmış bu
lunmamak, 

c) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastası veya vücut sakatlığı ile özürlü ol
mamak (bu husus daha sonra Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenecek ve sınavı kazananlardan iste
necektir. 

d) Askerlik hizmetini tamamlamış olmak. (Adaylann askerliğini komando, çavuş, onbaşı 
olarak yapmış olması tercih sebebidir; bu husus Askerlik Şubesinden alınacak belge ile saptana
caktır.) 

e) Lise ve lise dengi okul mezunu olmak (EMK Lisesi, Teknik Lise ve Yüksek okul me-
zunlan hariç) 

t) Sınav tarihi itibariyle 30 yaşı aşmamış olmak. 
g) Adayların en az 1.70 cm. veya daha yüksek boyda olması. 
2 - ALINACAK PERSONEL 
Alınacak personel 399 sayılı KHK'ye göre istihdam edilecek ve ücretleride bu statüye gö

re ödenecek olup, aynca Personel Yönetmeliğimize göre işe alınacak, personelin başka yere ata
ması yapılmayacaktır. 

3 - İSTENECEK BELGELER 
a) İştalep formu. (Milas Merkez Ortaokulu karşısındaki Şirketimiz İrtibat Bürosundan ya

da Kemerköy Elektrik A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Servisinden alınacak ve müracaat sahibi 
tarafından doldurulacak.) 

b) Öğrenim belgesi. (Aslı veya Noter tasdikli sureti) 
c) 2 Adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf.) 
d) Askerlik terhis belgesi. (Askerlik şubesinden) 
e) Nüfus cüzdanı sureti. 
4 - SINAV ŞEKLİ 
a) Adaylar yazıh (Test) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacaktır. 
b) Adaylann yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için 100 puan üzerinden, 70 puan alma-

lan esastır. 
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c) Adaylann sınav giriş belgeleri ile beraber kimlik tesbitinde kullanılmak üzere yanlann-
da ayrıca fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdan veya sürücü belgesi) ile yumuşak 
uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir. 

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ 
a) Adayların yazılı sınavı 29 Ağustos 1998 tarihinde yapılacak olup; sınava girecek aday

ların sınav yeri ve saati 11 Ağustos 1998 tarihinden itibaren başvuru yerinde ilan edilecektir. 
b) Yazılı sınav sonuçlarının ilan şekli, tarihi ve yeri yazılı sınavın yapıldığı gün duyurula

caktır. 
c) Yazılı sınavı kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri yazılı sınav sonuçlarının ila

nında belirtilecektir. 
6 - BAŞVURU ŞEKLİ 
a) Başvurular 11 Ağustos 1998 Salı günü başlayacak 25 Ağustos Sah günü mesai bitimin

de sona erecektir. 
b) Sınava katılmak isteyen adaylar 3. maddede belirtilen belgeler ile birlikte mesai saat

leri içersinde Milas Merkez Ortaokulu karşısındaki Şirketimize ait İrtibat Bürosuna veya Kemer
köy Elektrik A.Ş. Genel Müdürlüğüne yakın olan yerleşim alanlarından müracaat edeceklerin ise 
Kemerköy Elektrik A.Ş. Personel Servisine şahsen müracaat edeceklerdir. 

c) Sürenin bitiminden sonra müracaat kabul edilmeyecektir. 
d) Genel Müdürlüğümüze bu ilanın yayınlanmasından önce yapılmış müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 
7 - BAŞVURU ADRESİ 
1) Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Ören-Milas/MUĞLA 
2) Milas Merkez Ortaokulu karşısındaki Şirketimize ait İrtibat Bürosu. 
Sınavla ilgili bilgi için Telefon numarası: 
0 (252) 5322655 ve 5322656 22260/1-1 

Yenimahalle Kadastro Müdür lüğünden : 
Sincan İlçesi osmaniye Köyünde 378 ve 379 parsel nolu taşınmazların tapu sicilinde ka

yıtlı yüzölçümleri ile gerçek yüzölçümleri arasında farklılık bulunduğu tesbit edilmiş, tapulama sı
rasında yüzölçümü hesaplamasından kaynaklandığı anlaşılan teknik hatanın, 3402 sayılı Kadastro 
Kanununun 41. maddesi uyarınca düzeltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

378 nolu parselin 21875 m2 olan yüzölçümün 25300 m2 ve 379 nolu parselin 23625 m2 
olan yüzölçümünün 18600 m2 olarak düzeltilmesine ilişkin tüm malik ve hak sahiplerine gerekli 
tebligat çıkarılmışsada maliklerden Ali Osman oğlu Ali Harmandar, Yaman oğlu Ermehmet Cey
hun, Yaman oğlu Önder Ceyhun, Mustafa oğlu Şevki Öztürk, Kazım oğlu Abdullah Temiz, Bay
ram oğlu Durali Özsoy, Durmuş oğlu Osman Alkan, Ömer oğlu Hacı Mehmet Alkan, Battal oğlu 
Rıza Arıcan, Mehmet oğlu Bilal Öztürk, İsmail kızı Şefika Öztürk, Mehmet kızı Zeliha Öztürk, 
Rıfat oğlu Fahri Öztürk'e düzeltme kararı ve eki krokili teknik rapor tebliğ edilemediğinden, adı 
geçenlerin Müdürlüğümüze müracaatları hususunun 7201 Sayılı Yasa uyarınca ilanen tebliğine. 

Neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra başlayan 30 günlük süre içinde, Mahalli Sulh Hu
kuk Mahkemesinde düzeltmenin kaldırılması yolunda dava açılmadığı takdirde yapılan düzeltme 
işleminin kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 22258/1-1 
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Türkiye Cumhuriyeti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından : 
SİNAV İLANI 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Özel İdare
leri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli müessese ve işletmeler
de, ilk defa Memuriyete atanacaklara ait Sınav Yönetmeliği"nce yazılı ve mülakatla belirtilen ni
telik ve şartları taşıyan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara Başbakanlık 
Devlet Personel Başkanlığı'nın 16/6/1998 - 06160 sayılı izinlerine istinaden Başkanlığımıza bağ
lı birimlerde çalıştırılmak üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi, açıktan personel alınacaktır. 

Sınıfı : G.İ.H., Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Kad-Der: 9-10-11-12, Sayısı : 
19, Aranılan Özellikler : Lise ve Dengi veya Yüksek okul mezunu olmak. 

1 - BAŞVURACAKLARDA A R A N A C A K NİTELİKLER : 
a) Yukarıda yazılı öğrenim şartlarını taşımak (Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter tasdik

li suretini beyan etmek zorundadır.) 
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde tespit edilen genel ve özel 

şartlarla i lgil i yönetmelikteki şartları taşımak. 
c) Mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak. 
d) Başvuruda bulunup ta belirtilen nitelik ve şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların 

kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sa

katlığı ile özürlü bulunmamak. 
f) Askerliğini yapmış olmak, 1968 ve daha sonrası doğumlu olmak, en az 1.70 cm boyun

da olmak, 
g) Düzgün fiziki yapıya sahip olmak, gece gündüz görevini yapmasına engel olabilecek 

herhangi bir engeli bulunmamak, 
h) Yapılacak soruşturma sonucuna göre son beş yıl içinde herhangi bir siyasi partiye üye 

olmamak veya siyasi partinin organları yahut kuruluşlarında görev yapmamış olmak, 
i) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle 

karışmamış veya katılmamış olmak, 
2 - BAŞVURU YERİ, Z A M A N VE ŞEKLİ : 
a) Yukarıda belirtilen «nitelik ve şartları taşıyan adaylar 13/8/1998 günü saat 8.00'den 

27/8/1998 günü 17.30'a kadar BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (Personel ve Eğitim 
Daire Başkanlığı) ESKİŞEHİR adresine başvuruda bulunabileceklerdir. 

b) Adaylar başvuru yapılacak yerden lemin edecekleri İŞ TALEP Formunu tam ve eksik
siz olarak doldurup aynı yere teslim edeceklerdir. 

c) Başvuru esnasında adaylara sınava giriş belgesi verilecektir. Posta ile yapılan başvuru
lar dikkate alınmayacaktır. 

d) Yazılı sınav sonuçları 2/9/1998 tarahinde başvuru kabul edilen yerde ilan edilecek olup, 
mülakat ise 5/9/1998 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylara ayrıca tebligat ya
pılmayacaktır. 

e) Adayların sınav giriş belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanların
da ayrıca fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi) bulundurma
ları gerekmektedir. 

3 - BAŞVURU E S N A S I N D A İSTENECEK B E L G E L E R : 
a) 2 adet.fotoğraf (Son altı ay içersinde cepheden çekilmiş, düzgün kıyafetli ve güneş göz-

lüksüz olacak.) 
b) Nüfus Cüzdanı veya tasdikli sureti. 
c) Öğrenim belgesi aslı veya tasdikli sureti. 
d) Askerlik terhis belgesi. 
4 - SINAV ŞEKLİ YERİ V E K O N U L A R I : 
a) Yazılı sınavlar test usulü ile yapılacaktır. Yazılıyı kazananlar mülakata alınacaktır. 
b) Yazılı sınavlar 31/8/1998 tarihinde Saat: 10.00'da ESKİŞEHİR'de yapılacaktır. 
c.ı Yazılı sınav Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye Coğ

rafyası, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkçe Kompozisyon ve Matematik konularında yapılacak
tır. 22292/1-1 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 09-08-19?« TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE 
ALINAN DEVLET İC BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. 
(T.-DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU) 
VADE 

TARİHİ TANIM 
VADEYE KALAN 
GÜN SAYISI 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

19-08-1998 68S 10 95, .973 
02-09-1998 6BS 2* 94 .130 
23-09-1998 6BS 45 92. .854 
30-09-1998 6BS 52 90, .502 
02-12-1998 6BS 115 Sİ. ,744 
06-01-1999 6BS 150 76. .923 
03-02-1999 6BS 178 72. ,807 
01-11-1998 8BS 87 85. ,070 
16-09-1998 9BS 38 90. .869 
16-12-1998 9BS 129 80. ,578 
27-01-1999 9BS 171 73. 042 
17-02-1999 9BS 192 70. ,298 
10-03-1999 9BS 213 67. ,589 
14-04-1999 9BS 248 63, .310 
12-08-1998 11BS 3 91. .841 
17-02-1999 11BS 192 71. 500 
22-04-1999 11BS 256 62. 320 
16-09-1998 12TS 38 87. 359 
18-11-1998 12TS 101 82. 468 
25-11-1998 İZTS 108 81. ,472 
17-03-1999 12TS 220 67. 695 
23-03-1999 12TS 226 66. 038 
07-04-1999 12TS 241 64. 601 
05-05-1999 12TS 269 61. 200 
12-05-1999 12TS Z76 59. 425 
02-06-1999 12TS 297 57. 993 
16-06-1999 12TS 311 55. 495 
28-07-1999 İZTS 353 51. 381 

HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞE 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI 1100 .000.-•TL ÜZERİNDEN! 

06-08-1999 
06-08-1999 
06-08-1999 

I2H1 
12H1A 
12H1K 

TÜFE*20 
TÜFE*20 
TÜFE*20 

99.066 
£2.183 
46.883 

2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI 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) 

01-07-1999 60T12-0 7.67 101.979 
20-08-1998 12T-0Z TEFE 159.455 
30-10-1998 İZT-OZ TEFE 143.352 
06-11-1998 İZT-OZ TEFE 141.693 
26-11-1998 12T-0Z TEFE 136.917 
29-12-1998 İZT-OZ TEFE 129.030 
30-12-1998 12T-0Z TEFE 128.791 
01-01-1999 12T-0Z TEFE 132.072 
22-01-1999 12T1 ' TÜFE*18.90 143.792 
22-01-1999 12T1A TÜFE*16.90 75.891 
22-01-1999 12TIK TÜFE»18.90 67.901 
15-02-1999 İZT-OZ TEFE 121.344 
24-02-1999 12T1 TÜFE«30.95 144.423 
24-02-1999 12T1A TÜFE»S0.95 71.272 
24-02-1999 12T1K . TÜFE»30.95 73.151 
26-02-1999 12T-0Z TEFE 118.813 
05-03-1999 24T4 TÜFE»25 118.173 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 09-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

16-03-1999 12T-OZ TEFE 114.324 
24-03-1999 12T-OZ TEFE 113.007 
25-03-1999 12T-OZ TEFE 112.788 
25-03-1999 12T1 TÜFE*24 129.002 
25-03-1999 12T1A TÜFE*24 67.398 
25-03-1999 12T1K TÜFE«24 61.604 
02-04-1999 24T4 TÜFE«24 111.782 
08-04-1999 12T-OZ TEFE 109.776 
09-04-1999 12T-OZ TEFE 109.563 
09-04-1999 24T4 TÜFE*22 109.034 
21-04-1999 12T1 TÜFE*19 117.533 
21-04-1999 12T1A TÜFE*19 63.971 
21-04-1999 12T1K TÜFE*19 53.562 
24-04-1999 12T-OZ TEFE 106.433 
25-04-1999 12T-OZ TEFE 106.225 
02-05-1999 24T4 TÜFE*22 104.118 
06-05-1999 12T-OZ TEFE 103.997 
07-05-1999 24T4 TÜFE*25 104.133 
14-05-1999 24T4 TÜFE*29.95 128.442 
26-05-1999 12T1 TLİFE*23 113.039 
26-05-1999 12T1A TÜFE*23 59.800 
26-05-1999 12T1K TÜFE*23 53.239 
31-05-1999 12T-0Z TEFE 99.114 
03-06-1999 12T-0Z TEFE 98.548 
04-06-1999 24T4 TÜFE*32 124.691 
05-06-1999 12T-0Z TEFE 98.173 
16-06-1999 12T1 TÜFE*Z5 111.101 
16-06-1999 12T1A TÜFE*25 57.446 
16-06-1999 12T1K TÜFE*25 53.665 
18-06-1999 24T4 TÜFE*32 121.427 
03-07-1999 12T-OZ TEFE 93.081 
11-07-1999 60T-0Z TEFE+6 97.579 
2S-07-1999 12T1 TÜFE«23 102.921 
28-07-1999 12T1A TÜ>E»23 53.066 
28-07-1999 12T1K TÜFE»23 49.855 
26-11-1999 24T4 TÜFE*26 124.280 
24-12-1999 23T4 TÜFE*32 129.448 
24-12-1999 24T4 TÜFE«32 123.009 
01-01-2000 60T-OZ TEFE+6 132.861 
11-01-2000 60T-0Z TEFE+6 130.459 
31-03-2000 24T-0Z TEFE 101.789 
07-04-2000 60T-OZ TEFE»1.15 115.943 
01-01-2001 60T-OZ TEFE+6 129.764 
11-01-2001 60T-OZ TEFE+6 127.418 
01-01-2002 60T-OZ TEFE+6 112.692 
11-01-2002 60T-OZ TEFE+6 110.655 
08-07-2002 60T-OZ TEFE 74.015 
09-07-2002 60T-OZ TEFE+6 79.390 
11-12-2002 60T-0Z ""EFE 107.176 
16-12-2002 60T-OZ TEFE+6 114.577 
31-12-2002 60T-OZ TEFE ı6 119.560 
01-01-2003 60T-OZ TEFE+6 119.342 
11-01-2003 60T-OZ T E F E 1 6 117.183 
08-07-2003 60T-OZ TEFE 78.051 
09-07-2003 60T-OZ TEFE+6 84.060 
07-04-2005 120T-OZ TEFE*1.15 112.523 
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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET
LERİNİN TIP VE VADELER İTİBARIYLA 09-08-1998 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 

4- T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 ABO DOLARI KARŞILIĞI) 

25-09-1999 
15-11-1999 

36T201 
36T201 

278.950 
275.787 

VAOE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
t l ALMAN MARKI KARŞILIĞI) 

17- 08-1998 
18- 12-1998 
23-12-1998 
18-11-1999 

6B16 
6B16 
6B16 
36T216 

155.8*7 
153.387 
153.286 
154.546 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 FRANSIZ FRANGI KARŞILIĞJ ) 

13-10-1998 6B17 46.048 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ DEĞER 
(1 HOLLANDA FLORİNİ KARŞILIĞI) 

14-10-1998 6B18 136.851 

5- T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ 
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ 

OTOYOL SENETLERİ 

VADE 
TARİHİ TANIM 

BUGÜNKÜ OEĞER 
t l ABO DOLARI KARŞILIĞI) 

01-09-1998 OG 269.183 
30-09-1998 OG 267.714 
01-11-1998 OG 266.111 
31-01-1999 OG 261.656 
01-03-1999 OG 260.268 
31-03-1999 OG 258.847 
01-05-1999 OG 257.395 
01-09-1999 OG 251.754 
30-09-1999 OG 250.416 
31-03-2000 OG 242.1S4 

T.C. BAŞBAKANLIK, ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINCA 
İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ 

VADE 
TARİHİ 

12-10-1998 
16- 12-1998 
12-10-1999 
17- 02-2000 

TANIM 

120T-D 
120T-D 
240T-D 
240T-D 

KUPON 
FAİZ ORANI 

87.09 
86.59 
87.09 
85.50 

KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER 
(100.000.-TL ÜZERİNDEN) 

171.819 
155.986 
171.819 
140.524 

7- 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 

Yürütme ve İdare Bölümü : 

Sayfa 
Yönetmelikler 
— Basın Kartları Yönetmeliği 1 

— Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Yönetmeliği 41 

— Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci 

Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 43 

— Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeli

ğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 43 

— Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 

B i r Maddesinin Değiştirilmesine ve B i r Ek Madde Eklenmesine Dair Yönet

melik 44 

Tebliğ 
— Mecburi Standard: 98/59-60 Sayılı Tebliğ 45 

İlânlar 
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 53 

- Çeşitli İlânlar 90 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük 

Değerleri 93 

DUYURU 
Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden 

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye işletmesi Müdürlüğü'ne yapılacak ödemelerle 

ilgili Banka Hesap Numaraları: T.C. Ziraat Bankası Ankara Dışkapı Şubesi nezdindeki 

Resmî Gazete Aboneler için, 3042312037 ve 30423/97179, İlan için, 30423/2064 ve 

30423197194, Baskı Siparişleri için, 30423/2065 ve 30423/97207, Mevzuat Külliyatı Aboneler 

için, 30423/653649 ve 30423/97273, Mevzuat Bilgi Sistemi Aboneler için 304231664479 ve 

30423/97325 dir. 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı-. (KDV. dahil) 90.000,-TL. 




