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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayısı: 8/S560 

Bazı Kuruluşların, özel güvenlik teşkilâtı kurdurulmak ve özel güvenlik ön-
lemleri aldırılmak suretiyle korunmaları ve güvenliklerinin sağlanması hakkındaki 
10/12/1981 tarihli ve 8/3959 sayılı Kararnamenin eki listeye, Bank Of Credit And 
Commerce International (Overseas) Ltd. Bankası İstanbul Merkez Şubesi'nin ilave 
edilmesi; İçişleri Bakanlığının 19/10/1982 tarihli ve Başhukuk Müş. 81-103/812 sa-
yılı yazısı üzerine, 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 5/11/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

Z. BAYKARA 
Devlet Bak. • Başbakan Yrd. 

S. R. PASIN 
Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 
Dışişleri Bakanı 

K. CANTÛRK 
Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. I. ÛZTRAK 
Devlet Bakanı 

C. MENTEŞ 
Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOÛLU 
Maliyi Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 
Safi. ve Sos. Yardım Bakanı 

M. ÖZGÛNEŞ 
Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 
Milli Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 
MIHI Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A. BOZER 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 
Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 
İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖMALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 
Ulaştırma Bakanı 
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Prof. Dr. S. ÖZBEK 

Tarım ve Orman Bakanı 

i. EVLİYAOĞLU 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

Prof. Dr. A . SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Atama Kararları 
Dışişleri Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 28155 
1. Açık bulunan İkinci Derece Kadrolu Kahire Büyükelçiliği 1 inci Sınıf Hu-

kuk Müşavirliğine Merkez'den Başhukuk Müşavir Yardımcısı Veli PANCARCI'mn 
atanması uygun görülmüştür. 

2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 
22/11/1982 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU 
Başbakan 

1. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakam 

Karar Sayısı: 98310 
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 400 ek göstergeli Bakanlık Müşavir-

liğine, Konsolosluk Mevzuatı Dairesi 1. Sınıf Daire Başkam Turan Sellioğlu'ımn, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görül
müştür. 

2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür. 
22/11/1982 

Kenan EVREN 
CUMHURBAŞKANI 

B. ULUSU 1. TÜRKMEN 
Başbakan Dışişleri Bakam 

Maliye Bakanlığından : 

Karar Sayısı: 28015 
1. Açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 200 ek göstergeli Rize Defterdarlığına, 

Sivas Defterdarı Mehmet öZKAN'ın, bu suretle açılacak olan Sivas Defterdarlığına. 
1 inci derece kadro ve + 400 ek gösterge tahsisi ile Hakkari Defterdarı Abdullıadir 
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AKTAŞ'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'hın değişik 76 ncı maddesi uyarınca 
uygun görülmüştür. 

2. Bu kararı Maliye Bakam yürütür. 
7/10/1982 

Kenan EVREN 
Orgeneral 
Devlet Başkanı 

B. ULUSU 
Başbakan 

A. B. KAFAOĞLU 
Maliye Bakanı 

Karar Sayısı : 8/5483 

Yönetmelik 

İlişik «Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği-
nin yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 25/10/1982 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

B. ULUSU 

Başbakan 

Z. BAYKARA 

Devlet Bak. • Başbakan Yrd. 

S. R. PASİN 

Devlet Bakanı 

I. TÜRKMEN 

Dışişleri Bakanı 

K. CANTÜRK 

Ticaret Bakanı 

Prof. Dr. S. ÖZBEK 
Tarım ve Orman Bakanı 

I. EVLİYAOĞLU 

Kültür ye Turizm Bakanı 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Prof. Dr. I. ÜZTRAK 

Devlet Bakanı 

C . MENTEŞ 

Adalet Bakanı 

A. B. KAFAOĞLU 

Maliye Bakanı 

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 

M. ÛZGÛNEŞ 

Devlet Bakanı 

Ü. H. BAYÜLKEN 

Millî Savunma Bakanı 

H. SAĞLAM 

Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. A. BOZER 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ 

Devlet Bakanı 

S. ÇETİNER 

İçişleri Bakanı 

Dr. T. ÖNALP 
Bayındırlık Bakanı 

Prof. Dr. M. AYSAN 

Ulaştırma Bakanı 

F. İLKEL 

Prof. Dr. A. SAMSUNLU 

İmar ve İskân Bakanı 

Prof. Dr. T. ESENER M. TURGUT 
Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakan: 

M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

S. ŞİDE 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yeımin 
Merasimi Yönetmeliği 

AMAÇ VE KAPSAM 
Madde 1 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm 

kamu kurum ve kuruluşları ile bunların personelinden, Asli Devlet Memurluğuna ata
nan personelin, 657 Sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi1 gere-
ğince yemin etmeleri için kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek yemin, merasimi-
nin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 
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ÖZEL HÜKÜMLER 
Madde 2 — Devlet Memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunla-

rına sadakamla bağlı kalmak ve bu kanunları sadakatle uygulamak zorundadırlar. 
Devlet Memurları bu hususu asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç bir 
ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimde yapacakları yeminle belirlerler. 

Yemin Metni Aşağıdadır: 
«Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada 

ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuri-
yeti kanunlarım Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak 
uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki İnsani, manevi ve kültürel değerlerini 
benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Ana-
yasanın temel İlkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Tür-
kiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halin
de göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.» 

Madde 3 — Kurum ve Kuruluşlarda yemin merasiminin yapılacağı gün ata-
maya yetkili amirler tarafın,dan tayin ve tesbit edilir. 

Madde 4 — Asil Memurluğa atanan personelin tesbit edilen günde yemin me-
rasimine iştirak etmesi şarttır. 

Ancak, hastalık v.s. gibi yetkili amirlerce kabul edilebilecek mücbir sebeplerle 
yemin merasimine iştirak edemeyen memurlar tayin edilecek bir günde ajrnirlerüun 
huzurunda yemin eder. 

YEMİN MERASİMİ USUL VE ESASLARI 
Madde 5 — Yemin edecek memurlar; atamaya yetkili amir veya görevlendi

receği bir yetkili tarafından tesbit edilen günde, toplanarak önce edecekleri yeminin 
önemi hatırlatılır, yurt sevgileri, milletinn kendilerinden neler beklediği, çalışmada 
göstermeleri gereken fedakarlıklar tekrar tazelenir. 

Madde 6 — Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği yetkili, bakanlık ve 
kuruluşlarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Ünite Amirleri, İllerde daire amirleri 
merasimde bulunurlar. 

Madde 7 — Yemin edecek memurların mensubu olduğu kurum veya kurulu
şun memurları da (Hizmet ve görevi aksatmayacak şekilde bir kısmı görev başında 
kalmak suretiyle) merasim yapılacak yerde hazır bulundurulur. 

Madde 8 — Yemin edecek memurlar, «Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Ça
lışan Personelin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde» belirtilen Kılık ve Kıyafetle, temiz 
ve beyaz örtülü masanın üzerine ve masa kenarından sarkmayacak şekilde konulan 
TÜRK BAYRAĞI etrafında sıralanırlar. Bayrak üzerine kesinlikle hiçbir şey konul-
maz. 

İstiklâl Marşının çalınıp ve söylenmesinden sonra günün anlam ve önemi gö-
revlendi -ilecek bir üst yönetici tarafından açıklanır ve yemine başlanır. 

Memurlar masanın üzerinde bulunan Bayrağın üzerine ellerini koymak suretiy-
le yemin ederler. 

Madde 9 — Yemin metnini ihtiva eden Yemin Belgesi yemini yapan memur 
tarafından merasimden sonra imzalanarak sicil dosyasına konulur. 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 
Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 11 — Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür. 
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YARGI BÖLÜMÜ 

YARGITAY KARARI 
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURUL KARARI 

E. No : 1982/3 
K. No : 1982/2 
İçtihadı Birleştirmenin Konusu : 
Mirastan doğan iştirak halindeki mülkiyette, ortaklardan birinin yada bir ka-

çının kendi adına Medeni Kanununun 618. maddesi hükmüne dayanarak üçüncü kişi-
lere karşı açtığı elatmanın ünlenmesi davalarında, davanın yürütülebilmesi için diğer 
ortakların muvafakatinin alınması yada Medeni Kanunun 581. maddesi uyarınca bir 
mümessil tayin ettirilmesi gerekir. 

Anayasa Mahkemesi Raportörü Mustafa Sadrettin Aykonu, Şarkikaraağaç 
Hâkimi Adnan Kocatürk ve Avukat Ömer Rakıcı (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 
13/3/1981 gün, 8/80 E. 143 K. ve 1. Hukuk Dairesinin 17/1/1974 gün ve 68 -144 sayılı 
kararları ile Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 25/3/1981 gün ve 2559 - 3586 sayılı karan) 
arasında çelişki bulunduğundan sözederek içtihatların birleştirilmesini istemeleri üze-
rine konu incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü : 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, (elatmanın önlen-
mesi davasının mirasçıların tümü vada miras şirketine atanan temsilci tarafından açı*ü 
labileceği, ancak bir mirasçı davayı açmışsa diğerlerinin muvafakatinin sağlanması 
yada miras şirketine temsilci atanması için davacıya imkân verilmesi gerektiği) gö-
rüşündedir. 

Buna karşılık Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, (iştirak halindeki ortaklardan biri
nin, üçüncü kişilerin taşınmaza elatmaları halinde hakka etkin olmayan ve koruyucu 
niteliği bulunan bu tür davayı açmasının ve tek başına yürütmesinin mümkün olduğu 
ve terekede hak sahibi olmanın davacıya bu yetkiyi verdiği; bu itibarla terekenin 
temsil edilmesine olayda gerek bulunmadığı) görüşündedir. Böylece Hukuk Genel 
Kurulu ve 1. Hukuk Dairesi Kararlan Ue 7. Hukuk Dairesi Karan arasında bir çelişki 
olduğu ortaya çıkmış ve olayda içtihat uyuşmazlığı bulunduğu 14/6/1982 günlü top-
lantıda 2/3'yi aşan çoğunlukla kararlaştırıldıktan sonra işin esasına geçilmiştir. 

İştirak halinde mülkiyet diğer bir deyimle elbirliği mülkiyetin esası Medeni Ka-
nunumuzun 629 - 631. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Medeni Kanunumuzun 629. maddesi iştirak halinde mülkiyeti (kanun mucibin-
ve veya bir mukavele ile iştirak teşkil eden kimseler bir şeye malik olursa herbirinin 
hakkı o şeyin tamamına sari olur) biçiminde açıklamıştır. Demekkl eşya üzerinde or-
takların doğrudan doğruya haklan olmayıp eşyanın mülkiyeti ortakların tümüne ait
tir. İştirak halinde mülkiyeti meydana getiren kişilerin hepsi bir arada hak sahibidir-
ler. Bu mülkiyette malikler paydaş değil ortaktırlar. Zira mülkiyet payları ayrılmış 
değildir. Tüzel kişiliğe sahip olmayan bu ortaklıkta, hakkın süesi ortaklık olmayıp 
bir bütün halinde elbirliğiyle hareket etmek zorunda olan ortaklardır. Hakkın kulla
nılması, şey Üzerinde tasarruf yetkisi ortakların tamamına aittir. 

İştirak halinde mülkiyet ya kanundan yada kanunda sayılmış olan sözleşmeler-
den doğar. Kaynağını doğrudan doğruya kanunda bulan ve kanundan ötürü iştirak 
halinde mülkiyete varlık veren tek yol miras ortaklığıdır. Bu da Medeni Kanunun 581. 
maddesinde düzenlenmiştir. 
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İştirak halinde mülkiyette ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır. 
Bu durumdu iştirak halindeki mülkiyete konu olan hak ve malları kullanmak yönet-
mek, başkasına devretmek ve bunlardan yararlanmak ve üzerlerinde hak kurmak ve 
bunlar İçin dava açmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak yetkisini ya Yasa yad.ı 
ortaklar arasındaki sözleşme belirler. Kanunda veya anlaşmada ortaklık adına hare
ket etmek gücünün kime ait olacağı tesbit edilmemiş, ise. saydığımız tasarruflar yönün-
den ortakların oybirliğiyle karar almaları ve birlikte ha-, eket etmeleri gerekir. Bu 
kural Medenî Kanunun 63Ü 2. maddesinde açıklanmışın. Buraya kadar olan hususlar-
da gerek uygulamada ve gerekse doktrinde bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. İşti-
rak halinde mülkiyete konu olan hak ve eşyanın korunması itin gereken önlemlerin 
alınmasında ve bütün ortakların yararı sözkonusu olduğu durumları da bir ortağın 
tek başına Medeni Kanunun 618. maddesine dayanarak açtığı davayı yine tek başına 
sürdürebilmesinin mümkün olup olmadığı Doktrinde ve Yargısal uygulamalarda gö-
rüş aykırılığına neden olmaktadır ve bu husus içtihadı birleştirmenin konusunu oluş
turmaktadır. 

A. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 25/3/1981 gün ve 2559 - 3586 sayılı kararı-
nın ve buna katılan kurul üyelerinin dayandıkları esasları şu şekilde özetlenebilir : 

iştirak halinde mülkiyette ortaklardan biri üçüncü kişilerin taşınmıza elaı-
maları halinde Medenî Kanunun 618. maddesine dayanarak hakka etkin olmayan ve 
koruyucu niteliği bulunan men'i müdahale davasını açmaları mümkündür. Terekede 
hak sahibi olmak davacıya bu yetkiyi verir. Bu itibarla terekenin tenir.il edilmesine 
olayda gerek yoktur. İştirakin burada temsili değil hak sahibinin üçüncü kişiye karşı 
hakkının korunması söz konusudur. Bunun aksine bir düşünüş Medenî Kanunun 630/ 
2. maddesinde öngörülen ve ortakların yararına olan hükmün kanuna konuluş mak-
sadına aykırı düşmektedir. 

B. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, bunun doğrultusunda karar vermiş 
olan Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin kararları ve bu görüşü benimseyen Kurul Üyeleri 
çoğunluğunun dayandığı esaslar da şöyledir : 

Medenî Kanunumuzda yer alan (iştirak halinde mülkiyet) bir sistemdir. Yasa 
koyucu tarafından bu sistem kaldırılmadığı sü i tçe buna uyulması zorunludur, istırak 
halinde mülkiyetin gereği olarak miras yoluyla gelen terekeye dahil bu taşınmaza 
üçüncü kişi tarafından elatılması halinde Medenî Kanunun 61».' maddesine dayanıla-
rak ortaklardan biri yada birkaçı tarafından dava açılamaz. Davanın birlikte yada 
Medenî Kanunun 581. maddesine göre atanacak biı temsilci tarafından açılması gere
kir. Bu kural Medenî Kanunun 630/2. maddesinden kaynaklanmaktadır. Madd.' hiç bir 
yoruma yer bırakmayacak biçimde açık olup ortakların oybirliği ile karar verebile-
ceklerini öngörmektedir. Ancak bu katı görüş yargısal kararlarla kısmen yumuşatıl-
mış ve dava açma ve davayı sürdürme olarak iki aşamada mütalâa edilmiştir. Şöyleki ; 
İştirak halinde mülkiyet durumunda olan bir taşınmaza elatan üçüncü kişiye karşı 
bir ortak tek başına dava açabilir. Yalnız açtığı bu davayı sürdürebilmesi ya diğer 
ortakların muvafakatini alması yada terekeye bir mümessil tayin ettirmesi i!e müm
kün olacaktır ve bu biçimdeki uygulama (iştirak halinde mülkiyet) sistemi sınırlarını 
aşmamaktadır. 

Medenî Kanunun 618. maddesi malik olan kimseye dava açma hakkını tanımış-
tır, iştirak halinde mülkiyet biçiminde tasarruf edilen bir taşınmaz üzerinde bir or-
tağın mülkiyet hakkından söz edilemez. Zira her ortak taşınmaz malın her zerresini 
kapsayan ortaklık esası içinde hak sahibidir. Tek bir ortak adına tescili mümkün ol
mayan bir hak vardır. Diğer bir deyimle iştirak halinde mülkiyette paylaştırmadan 
önce ortağın belli bir pay üzerinde aynî bir hakkı bulunmamaktadır. Ortakların hepsi 
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birlikte maliktirler. B u itibarla iş t i rak halinde mülk iye t durumunda olan bîr taşınma-

za üçüncü bir k iş i ta ra f ından elat ı lması halinde bir or tağın Medenî Kanunun 618. mad-

desine dayanarak dava açması m ü m k ü n isede bunu sürdürebilmesi; diğer or tak la r ın 

muvafakatini almak veya terekeye bir mümessil atanmasını sağlaması ile mümkün 

olacakt ı r . 

öte yandan, ortada bir h a k k ı n kayb ı da söz konusu değildir. Zira, mirastan do

ğan ve işt irak halinde mülk iyet durumunda olan bir taşınmaza elat ı lması halinde zil

yet olan ortaklardan her birinin z i lyet l iğ in korunmasına i l işkin Medenî Kanunun 

894, 895 ve 896. maddelerinden ya ra r l anma la r ı mümkündür . 

Bu aç ık lamalar karşısında, işt i rak halinde mülk iye t konusu olan bir taşınmaza 

e lat ı lması halinde ortaklardan birinin dava açması ve bunu sürdürmesini kabul eden 

görüş Medenî Kanunun 630. maddesi 2. f ıkras ın ın yoruma elverişli olmayan h ü k m ü -

ne a y k ı r ı düşer. 

Yukar ıda belirtilen bu iki görüş enine boyuna tar t ış ı ld ıktan sonra (B) bendinde 

gösteri len esaslar Genel Kurul ta ra f ından benimsenmiş ve iç t ihat lar ın bu doğrultuda 

bir leştir i lmesi uygun bulunmuştur. 

Sonuç : Mirastan doğan iş t i rak halindeki mü lk iye t o r tak la r ından birinin yada 

bir kaç ın ın kendi adına Medenî Kanunun 618. maddesi hükmüne dayanarak üçüncü 

kiş i lere karşı açt ığı e latmanın önlenmesi davalar ında, davanın yürütülebilmesi için 

diğer or tak la r ın muvafakatinin al ınması yada Medenî Kanunun 581. maddesi hükmü 

uyar ınca bir mümessil tayini gerekt iğine ilk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamadığın-

dan 11/10/1982 günlü toplantıda oyçokluğu ile karar verildi. 

K A R Ş I O Y A Ç I K L A M A S I 

iş t i rak halindeki mülk iyet te ortaklardan birisinin, ortak mülk iyet konusu taşın-

maza üçüncü kişilerce el at ı lması durumunda bunun önlenmesi için tek başına aça-

cağı davada, öteki o r tak la r ın da muvafakatinin a l ınması gerekeceğine ilirjkîn içt ihat 

b ir leşt i rme k a r a r ı n ı yasaya uygun bulmayış ımın nedenlerini aşağıda özetl iyorum : 

Medenî K a n u n u n 630. maddesinin ikinci f ıkrasında, ... malik olduklar: şey üze-

rinde tasarruf salâhiyetinden» söz edilmektedir. A n l a ş m a z l ı k konusu, bence, buradaki 

«.tasarruf» sözcüğünde toplanmaktadır . 

ö tek i or tak lar ın da davaya muva faka t l a r ın ın aranması gerekeceğini kabul eden 

ve k a r a r ı n bu yolda çıkmasını sağlayan sayın üyeler, bir or tağ ın tek başına önleme 

davası açması halini, tasarruf teriminin kapsamı içinde görmüşler ve bunun tar t ışma 

götürmez bir kesinlik taşıdığım söylemişlerdir. Öte yandan, az ın l ık ta kalan karşı gö-

rüş sahibi arkadaşlar ımızdan bazı lar ı da, «Davanın genel anlamda bir tasarruf oldu

ğunda kuşku yoktur» demek suretiyle bu terimin anlamını genişletmişlerdir. (Hukuk 

Genel Kurulu'nun 13/3/1981 günlü k a r a r ı a l t ındaki , N. Ozanalp, M. Çenberci ve E . 

Yurdakoş imzal ı karşıoy yaz ıs ı ) . 

B u sözleriyle sayın meslektaşlar ımız, tasarrufun yalnız özel anlamda «dava» y i 

kapsamadığ ın ı kabul etmiş oluyorlar. Oysa, bizce dava, tasarrufun genel anlamı için-

de dahi düşünülemez. Dava, « t a s a r r u f l u n kapsamı dışında kalan t ir işlemdir. Bu ba-

Yargı Bölürnü Sayfa •. 3 
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kımdan, anıları maddede yazılı ve ortakların, birlikte malik oldukları yer üzerinde ta-
sarruf yetkilerini kullanmalarmda oybirliği aranması gereken karara ilişkin kural, 
dâva açma işlemini kapsamaz. Çünkü tasarruf sözcüğünü, her türlü işlemi kapsaya-
cak biçimde yorumlamak, genel dil bilgisine uymayacağı gibi, hukuk teriminolojisine 
de aykırı düşer. Bu savımızı kanıtlamak için Arapça kökenli tasarruf sözcüğünün asıl 
anlamına ve terim anlamına kısaca değinmemiz zorunlu bulunmaktadır : 

Tasarrufun kökü «sarf»'tır. Sarf ise, Ahteri-i Kebir adlı sözlükte döndürmek, 
tağyiı etmek diye tanımlanmıştır. Bu kökten türeyen tasarruf ise, bir hak veya mal 
üzerinde değişiklik ve yenilik getiren bir işlemi veya eylemi anlatır. 

Türk Hukuk Lugati'nde (Türk Hukuk Kurumu Yayını 1944), Medeni Hukuk
taki tasarruf şöyle açıklanmaktadır : «mameleke dahil bir hakkın doğrudan doğruya 
devrini, ilzamını, muhteviyatı itibariyle değişmesini, veya ortadan kalkmasını husule 
getiren bir veya birçok taraflı hukuki muameledir.» 

Arapça olan bu terimin İslâm Hukukundaki anlamı da bir mal veya hakkı, kavli 
veya fiili bir surette kullanmak, diye açıklanmaktadır. Satmak, kiralamak, ariyet, 
emanet vermek bir akdi feshetmek gibi tasarruflar kavli (sözlü); intifa, istihlâk, 
yapmak, yıkmak gibi tasarruflar fiili (eylemli) tasarruflardır. 

Çeviri yoluyla Türk toplumuna mal edilen bugünkü Medeni Kanunumuzda ge
çen tasarruf terimini açıklarken, batı dillerindeki karşılıklarını anımsatmak amacıyla 
şu üç örneği verebiliriz : Tasarrufun Almanca'daki karşılığı olan «verfügung» emir, 
buyruk anlamını taşıyor. Fransızca'daki «disposition», yerleştirmek, elinde bulundur-
mak demektir. Aynı sözcük İngilizce'de tanzim etme, düzenleme anlamına geliyor. 
Görülüyor ki üçünde de, buyruk, elinde bulundurmak, düzenlemek gibi, egemenlik kav
ramına dayanan bir özellik bulunmaktadır. Bunlar, bir hakkın veya malın sahipliği
ni, üzerindeki egemenlik durumunu anlatır. Bu yöndedir ki ünlü hukukçumuz Prof. 
Velidedeoğlu, «Türk Yurttaşlar Yasası» adıyla Türkçeleştlrdiğl Medeni Kanun metnin
de, (Türk Dil Kurumu Yayını, 1970), ege (efendi, sahip, hâkim) kökünden gelen «eğe-
nim» sözcüğünü, tasarruf yerine kullanmıştır. 

Medenî Kanunun bazı maddelerinde tasarruf, eylem ve işlem sözcükleri İle de 
karşılanabiliyor. Bunun dışındaki pek çok maddede ise doğrudan doğruya eğenim an-
lamı taşımaktadır. 

Bu durumda, taşınmazlar üzerindeki «tasarruf* teriminden, almak, satmak, 
rehnetmek, kiralamak, üzerinde bir şey yapmak veya yıkmak, sürmek, ekmek, dik-
mek, sökmek, ürün toplamak gibi eylemleri ve işlemleri anlamak gerekir. Bu tür 
eylem ve işlemler, mal üzerindeki egemenliğin belirtileridir. 

Olayımızda, yani ortaklardan birisinin dava açıp tek başına yürütmesinde, 
mal üzerinde herhangi bir yenilik ve değişiklik getiren böyle bir durum yoktur. Ak
sine, başka bir kişinin ortak mal üzerinde eylemli bir tasarrufa kalkışması vardır. 
Bundan zarar gördüğünü ileri süren ortak ise, elatmanın önlenmesi davası açmakla bu 
eylemli tasarrufa karşı çıkmış, ona «dur» demiştir. Yani elatmadan önceki durumun 
bozulmamasını, eski halin sürdürülmesini istemiştir. Dava açmakla taşınmaz üzerin-
de bir değişiklik yapılmış yada bir yenilik getirilmiş değildir. Ortağm davranışı aktif 
değil, pasif bir irade açıklamasından ibarettir. 

Yasada, şu yada bu yönde bir değişiklik yapılıncaya kadar «tasarruf.» teriminin 
anlamını bu doğrultuda belirlemek suretiyle ortaklardan birisinin tek başına elatma-
nın önlenmesi davası açmasının ve öteki ortaklardan icazet almaksızın sonuna kadar 
davayı sürdürmesinin olanak içinde bulunduğu yolundaki kabulde, yasa metnini zor-
lamak veya yasama organının görev ve yetki sınırına girmek gibi bir nitelik düşüntt-
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lemez. Keza, Medeni Kanunun dizgesinin (sisteminin) bozulması olasılığı da yoktur. 
Aksine, bilimsel açıklamalara dayalı, akla ve toplum gereksinimlerine uygun bir yo
rum İle yargı organının yasadaki bir boşluğu doldurması söz konusu olacaktır. 

Sonuç: Dava, bir İstek, bir dilek, bir başvurudan ibarettir. Dava açan kişi, 
başkasının ortaya çıkardığı bir değişik durumu yargıç önüne getiriyor. Ama, onu 
çözmek, bir sonuca bağlamak gücünden yoksundur. Bu durumda dava açmak, tüzel 
bir işlemdir, asla bir tasarruf değildir. Bu konuda bir tasarruf, ancak mahkemenin ke
sin hükmünden sonra yapılacak uygulama sırasında söz konusu olabilir. Bu nedenlerle, 
«tasarruf» terimine geniş anlam verilerek oluşturulan içtihat birleştirme kararma ka-
tılamadım. 

Ali Rıza önder 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi 

Yargı Böİümü Sayfa : 5 



Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 30 Kasım 1932 — Sayı: 17084 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden : 

Döviz Kurları Bülteni 

SAYI : 1982/224 

30 KASIM 1982 TARİHİNDE UYGULANACAKTIR 

n SAYILI LİSTE (TL. OLARAK) 

Dövizin Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 

1 ABD doları 183,00 186,66 183,00 188,49 
1 Avustralya doları 174,87 178,37 166,13 180,12 
1 Avusturya silini 10,45 10,66 10,45 10,76 
1 Batı Alman markı 73,50 74,97 73,50 75,71 
1 Belçika Frangı 3,75 3,83 3,56 3,86 
1 Danimarka kronu 20,91 21,33 20,91 21,54 
1 Fransız Frangı 25,99 26,51 25,99 26,77 
1 Hollanda florini 66,72 68,05 66,72 68,72 
1 İsveç kronu 24,57 25,00 24,57 25,3i 
1 isviçre frangı 85,59 87,30 85,59 88,16 

100 italyan lireti 12,70 12,95 12,07 13.0S 
100 Japon yeni 73,05 74,51 69,40 75,24 

1 Kanada doları 147,66 150,61 140,28 152,09 
1 Kuveyt dinarı 627,56 640,11 596,18 646,39 
1 Norveç kronu 25,82 26,34 24,53 26,59 
1 Sterlin 294,17 300,05 294,17 303,00 
1 Suudi Arabistan riyali 53,21 54,27 50,55 54,81 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 ABD Doları 17,5119 Avusturya şilini 
2,4897 Batı Alınan markı 

48,8000 Belçika frangı 
8,7517 Danimarka kronu 
7,0411 Fransız frangı 
2,7428 Hollanda florini 
7,4481 İsveç kronu 
2,1381 İsviçre frangı 

1440,94 italyan lireti 
250,51 Japon yeni 

1,2393 Kanada doları 
7,0875 Norveç kronu 
3,4392 Suudi Arabistan riyali 

1 Avustralya doları 0,95557 ABD doları 
1 Kuveyt dinarı 3,4293 
1 Sterlin 1,6075 

1 Gram 24 Ayar Külçe Altın 
Alış Fiyatı : TL. 2.530,— 
Satış Fiyatı : TL. 2.585,— 

Yargı Böİümü Sayfa: 6 
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tLÂN BÖLÜMÜ 

Yargı İlânları 
18. Nolu Tasfiye Kurulu Başkanlığından Bildirilmiştir : 

1 — Konusu : 
Pazarlıkla satışm konusu; Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesince tasfiyesine 

karar verilen ve Tasfiye İşlemleri 18. Nolu Tasfiye Kurulunca yürütülen bir bankere 
ait 1978 model 06 fUT 199 plaka numaralı Honda Accord marka hususi otomobil. 

2 — Evsafı ve muhammen bedeli : 
Belediye Oto Parkı Sıhhiye - Ankara adresinde bulunan 1978 model vişne ren

ginde Honda Accord marka SL B- 15790 B Şasi Seri No. lu EG - 810894 motor Seri 
No. lu benzinli, radyolu çok iyidurumda bulunan hususi oto için bilirkişilerce 1.200.000 
TL. değer takdir edilmiştir. 

3 — Satışa Katılma Şartları; 
a) Satış peşin para İle yapılacaktır. Satışın yapıldığı gün ve saatte satış be

deli tahsil olunacaktır. 
b) Satışm yapıldığı günü takriben 7 gün içinde satış bedelinin % 15'inden 

aşağı olmamak üzere daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde ilk alıcıyla sonradan 
teklifte bulunanlar arasında satıştan sonra 10 gün de bir defaya mahsus olmak üzere 
açık artırma ile yapılacak satış en çok arttınlan üzerine bırakılacaktır. 

c) Satıştan sonra teklifte bulunanlar teklif ettikleri meblağ karşılığını peşin 
olarak nakit veya limit dahilinde teminat mektubu yahut devlet tahvili şeklinde Ku
rulumuza yatırmadıkça arttırma talepleri kabul edilmez. 

d) Satışa katılacak kişilerin satış tarihlerinden 1 gün öncesine kadar muham
men fiatın % 10 tutarındaki teminat karşılığı parayı Başkanlığımıza veya gösterilecek 
bir banka hesabma yatırıp buna ait belgeyi satışın başlamasından önce satış komis
yonuna ibraz etmeleri gerekir. 

c) Genel katma bütçe ile döner sermayeli Kuruluşlar, kitler ve sermayesinin 
% 50 sinden fazlası devlete ait olan Kuruluşlar yukarıdaki fıkra hükmü dışında satışa 
teminat aranmaksızın pazarlıkla satışa iştirak edebilirler. 

f) Tasfiye Kurullarında görevli personel, eşleri ile anası, babası, kayın pederi, 
kardeş ve çocukları ihaleye giremezler. 

4 — Pazarlıkla Satış günü, saati ve yeri : 
Pazarlıkla satış 15/12/1982 Çarşamba günü saat 14.00 de Tasfiye Kurullarımn 

faaliyette bulunduğu G.M. Kemal Bulvarı No. 6/5 Kızılay - Ankara adresinde Baş
kanlığımızca oluşturulan bir komisyon huzurunda yapılacaktır. 
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Alıcının bu tarihte çıkmaması veya verilen değerin Komisyonca yeterli görül

memesi halinde halinde satış 23/12(1982 Perşembe günü yine aynı yer ve saatte tek
rarlanacaktır. 

5 — Pazarlıkla satış şartnamesi 18. No. lu Tasfiye Kurulundan ücretsiz temin 
edilebilir. 

6 — Satış Komisyonu pazarlık sonucu otomobili satıp satmamaya karar vere
bilir. 

m 

Bolu Asliye 1. Hukuk Mahkemesi 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığından 
Bildirilmiştir : 

Banker Bolkim - Bolu Kimya Sanayii ve Plâstik Ürünleri Değer Gürevin ve 
Ortakları Adi Komandit Şirketi'nln tasfiyesine Bolu Asliye 1. Hukuk Mahkemesince 
1V10/1982 tarihinde karar verilmiştir. 

öd*me Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnameler ve Görevli Bolu Asliye 1. Hukuk Mahkemesi tarafından ya
pılmış olan genel bildirideki esaslar dahilinde : 

1 — Banker Bolkim - Bolu Kimya Sanayii ve Plâstik Ürünleri Değer Gürevin 
ve Ortakları Adi Komandit Şirketi'nden alacaklı olanların bu ilân tarihinden itibaren 
1 ay içinde Bolu'da Defterdarlık binası 4. katda faaliyette bulunan 1 No. lu Tasfiye 
Kuruluna alacaklarını yazdırmak üzere başvurmaları, 

2 — Adı geçen Bankere ve söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
belirtilen ilgililerine borçlu olanlar ile bunların mevduat, para, mal, hak ve menkul 
kıymetlerini ellerinde bulunduranların ve geçersiz tasarruflardan yararlanmış olan
ların beyanda bulunmak üzere ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Bolu Def
terdarlık binası 4. kattaki 1 No. lu Tasfiye Kurulu Başkanlığına başvurmaları, 

3 — Adı geçen Banker ile ilgili tasfiye kararı Maliye Bakanlığının başvurusu 
üzerine verilmiş olduğundan bizzat bankerin ve. anılan Kanun Hükmünde Kararna
melerde sayılan diğer İlgililerin bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Kararna
menin 5 inci maddesinde öngörülen şekilde Tasfiye Kararını vermiş olan mahke
meye beyanda bulunmaları, 

İlân olunur. 

D Ü Z E L T M E 
29/11̂ 1982 tarihli ve 17883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ankara Asliye 

3. Ticaret Mahkemesince yayımlanması istenilen 8 Numaralı Tasfiye Kurulunun 
Borsaş A. Ş. ile ilgili ilânın son satırındaki «başvurmaları» kelimesi, «başvurmamaları» 
şeklinde düzeltilmiştir-

Iskenderun 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

DAVALILAR : 
1 — Rızkullah Bostan, Soğukkoluk Köyün. 
2 — Rızkullah Bostan (Bostanoğlu) Corci aynı adreste mukim Halen adresler 

meçhul İskenderun 
Dosya No : 1982/567 
Davacı İbrahim Alday vekili Av. Tekin Yurtman tarafından davalılar Rızkul

lah Bostan ve Rızkullah Bostan (Bostanoğlu) Corci aleyhlerine açılan tescil davası 
nedeniyle ilânen davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelinmediğinden bu kerre 
il&nen gıyap tebliğine karar verilmiştir. 

22/12/1982 günü saat 9.00 a bırakılan duruşmaya gelinmediği ve bir vekil gön
derilmediği takdirde duruşmanın yokluklarında sonuçlandırılacağı gıyap kararı yerine 
geçerli olmak üzere İlân olunur. 17701 
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Amasya Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

1982/146 
Duruşma : 21/12/1982 günü saat 9.00 da 
Mahkememize davacı M, Sefal Topala tarafından davalı Ali Ünal Topala vf 

diğerleri aleyhine ağılan taksim davasının yargılamasında : 
Davalı Ali Ünal Topala'nın tebligata yarar açık adresi tesbit edilemediğinden 

davalı adına tebligat yerine geçerli olmak üzere i İanen tebligat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Dava basit usule tabidir, yazılı delililerinizi duruşma gününden 7 gün önce 
dosyaya İbraz etmeniz, aksi takdirde dava gıyabınızda yürütülüp, gıyabınızda karar 
verileceği Hanen tebliğ olunur. 17089 

1982/146 
Duruşması : 21/12/1982 günü saat 9.00 da 
Mahkememize davacı M. Sefal Topala tarafından davalı Ali Ünal Topala ve 

diğerleri aleyhine açılan taksim davasının yargılamasında : 
Davalı Ali Ünal Topala'nın tebligata yarar açık adresi tesbit edilemediğinden 

davalı adına tebligat yerine geçerli olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Dava basit usule tabidir, yazılı delillerinizi duruşma gününden 7 gün önce 
dosyaya ibraz etmeniz, aksi takdirde dava gıyabınızda yürütülüp, gıyabınızda karar 
verileceği ilânen tebliğ olunur. 17090 

S ' 
Menemen Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1980/684 
K. No : 1982/190 
Davacı: K. H. 
Sanıklar : 
1 — Muzaffer Hataylı, Mehmet oğlu Nazife'den olma 1958 doğumlu Altınöze 

Sanbük Köyünde nüfusa kayıtlı, 
2 — Erdal Güneş, 
Suç : Kamuya ayrılmış, Kamuya açık ve herkesçe gzrülebilecek yere pankart 

asmak, 
Suç Tarihi: 1/5/1980 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar haklarında Mahkememizde isnat edilen 

suçtan yapılan duruşma sonunda : 
Sanık Muzaffer Hataylının T.C.K. nun 536/2, 40. maddeleri gereğince 1 yıl 

müddetle hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup, sanık Muzaffer Hataylı 
yapılan aramalara rağmen bulunamayışı sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 
28. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, İlân tarihinden İtibaren 15 gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 17099 

Sorgun Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/468 
Davacı Abdullah Ertürk vekili Av. Orhan Baran tarafından davalılar Bektaş 

ve arkadaşları aleyhine açılan Izalei Şüyuu davasının 19/10/1982 tarihli ara kararı 
gereğince; adresi meçhul olup, bu güne kadar kendisine tebligat yapılamayan davalı 
Salih Ertürk'e duruşma günü olan 30/12/1982 günü saat 9.30 da mahkemede bizzat 
bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği takdirde H.U.M.K. nun 
509, 510. maddeleri gereğince İşbu davetiye yerine geçerU olmak kaydı İle ilânen 
tebliğ olunur. 17086 



Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 30 Kasım 1032 — Sayı: 17884 

Çamlıdere Sulh Hukuk Hakimliğinden : 

1982/87 
Davacı Çamlıdere Peçenek bucağından Musa Kaçmaz tarafından davalılar 

malmüdürlüğü ve köy muhtarlığı aleyhine açtığı tescil davasının Mahkememizde 
yapılan açık duruşmasında : 

Dava konusu Çamlıdere Peçenek bucağı köyiçl mevkiinde kain 467 parsel sa
yılı taşınmazın batı ve kuzey kısmında bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden İti
baren Mahkememizin yukarda esas sayılı dava dosyasına üç ay içinde müracaat et
meleri üç ay içinde müracaatı olmayan kişilerin hiç bir hak talep edemeyecekleri 
duruşma gününün 28/12/1982 günü saat 9.00 a atılı olduğu ilan olunur. 

17285 • 
Karamürsel İcra Memurluğundan : 

981/9 
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cins, kıymeti, adedi, evsafı, Kara

mürsel ilçesi Cami Atik Mah., 1. Sokakta 15 ve 17/A kapı numaralarını taş ıyan kız 
meslek lisesinin tam karşısında Karamürsel tapusunun sahile : 111, Pafta : 4 Ada : 
93 ve parsel : 13 de kayıtlı 212.27 Mi İlk saha üzerinde kurulu yanyana iki adet bir 
kagir diğeri ahşap iki kattan ibaret halen virane durumunda binaların üstü marsilya 
kiremit! ile kaplı, 8 adet eski tip camları olup, evler bitişik durumdadır. 

Belediye fen idaresinden alınan yazıda : Kat alınan imar yolu genişliği, 10.00 
Cm. Kat addei : 4 Bina yüksekliği 12,50 Arka bahçe cephesi, 300 Cm. bitişik nizam 
imar durumlu, bilirkişilerce yaptırılan tetkikatta buraya 949.000,— TL. sı Dokuzyüz 
kırkdokuzbin lira değer biçilmiş olan bu taşınmazlar izaleyi şüyuu suretiyle satıla
cak olup ayrıca adresleri bugüne kadar tesbit edilemeyen Mustafa oğlu Hamit Dön
mez, Kamil Yalçın Ejder ve Muzaffer Çetln'e işbu satış ilanımn tebliğ yerine geç
mek üzere ilanen tebliğ olunmasına karar verilmiştir. 

Satış şartları : 
1 — Satış 3/1/1983 günü saat 16.00 dan 16.15 e kadar İcra Memurluğunda 

açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % Î5 ini 
ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 13/1/1983 günü aynı yerde saat 16.00 ile 16.15 de ikinci artır
maya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas
raflarım geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Dellâllye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. 

3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer İlgililerin (+) bu gayrimenkul üzerin
deki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili İle 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve 
% 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir. 

5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul et
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 981/9 satır sayılı dosya numa-
raslyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur. 17284 
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Mersin Bölge Tapulama Müdürlüğünden : 

Tarsus'a bağlı Aladağh Köyünde 62, 63, 67, 68, 69, 70, 82, 87, 211, 212, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 270, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
380 nolu parseller tesbitlne 'Fadime Şahin ve Semiha Ergör'Un itiraz etmesi üzerine 
Tapulama komisyonunun vermiş olduğu karar mutarizlerin itirazlarının reddine, tes-
bit gibi tesciline şeklinde olup komisyon kararının itiraz edenlere tebliğ gerekmektedir. 
İtiraz edenlerden Süleyman kızı Fadime Şahin'in ölü olduğu, mirasçılarının kimler ol
duğu ve açık adresleri bilinemediğinden kendilerine komisyon kararları tebliğ edile
memiştir. 

Komisyonun vermiş olduğu 10/11/1978 tarih, 63/12459, 63/12460, 67/12462, 
68/12463, 69/12464, 70/12465, 82/12486, 87/12469, 211/12532, 212/12533, 247/12543, 
248/12544, 249/12545, 250/12546, 251/12547, 252/12548, 253/12549, 254/12550, 255/ 
12551, 256/12552, 257/12553, 258/12554, 259/12555, 270/12556, 294/12565, 295/12566, 
296/12567, 297/12568, 298/12569, 299/12570, 380/12585 sayılı komisyon kararları aley
hine ilgililerin 766 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince 30 gün içinde Tarsus Tapu
lama Hâkimliğinde dava açmakta serbest bulundukları, dava açmadıkları takdirde 
kararın kesinleştirileceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

17111 /1 

Elmalı Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No: 1981/654 
K. No : 1982/52 
Hırsızlık suçundan sanık Tevfik Ünal hakkında Mahkememizce verilen 24/3/1982 

tarih ve 1982/654 Esas, 1982/52 Karar sayılı hüküm adı geçenin adresinin tesbit edi
lememesi sebebiyle tebliğ edilememiştir. 

Sanığın iş bu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında verilen hükme karşı Ka
nun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabi Hükmün kendisine tebliğ edilerek kesin
leşmiş sayılacağı, ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

17249 

Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Trabzon Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

1 — Trabzon İşletmesi K. T. U. sahasında yapım sürdürülen Agroser 640 tipi 
sera ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda miktarı yazılı muhtelif eb'atta 3 mm. lık 
cam yerine monte kaydıyle teklif toplama suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Tahmini tutar bedeli 826.074 TL. olup muvakkat teminatı 37.300 TL .dir. 
3 — İlân umum idare şartname Orman Genel Müdürlülü İstanbul, Ankara, Er

zurum, Giresun, İzmir ve Amasya ıBölge Başmüdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 10v Aralık 1982 

Cuma günü saat 14.00'e kadar İşletmemize göndermiş olacaklardır. Postadaki vaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İşletmemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
en uygun flat teklifinde bulunana yapmakta serbesttir. 

6 — Gazete ilân bedelleri dellaliye ve her türlü damga vergisi alıcıya aittir. 
İşin cinsi: Demr konstrksyon üzerne 3 mm. lık camın takılması, rrA fatı: 

131.250 TL., Mktarı M2. : 629,39 TL., Tutarı: 826.074 Ts. 
17163 / 2-2 
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Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 

6 KALEM TUĞLA, KALİTE KONTROLCA UYGUNLUĞUNA 
MÜTEAKİP BEDELİ PEŞİN ÖDENMEK KOŞULUYLA, 

SATIN ALINACAKTIR. 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 6 kalem tuğla Teknik Resim Sözleşme örneği 

ve Eksiltme Şartnamesine göre kapak zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın 
alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 15/12/1982 Çarşamba günü saat 14.30'da Müessesemiz Alım 
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat yok. 
4 — Taliplerin kapak teklif mektuplarım eksiltmenin yapılacağı gün ve saate 

kadar Komisyonumuzu adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 
5 — Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edümeyen teklif mektup

ları geçerli değildir. 
6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edüe-

bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 
7 — E. W M S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden İşi ihale edip et

memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 
17021/1-1 

6 KALEM DİKİŞLİ BORU - KALİTE KONTROLCA UYGUNLUĞUNA 
MÜTEAKİP BEDELİ PEŞİN ÖDENMEK KOŞULUYLA 

SATIN ALINACAKTIR 
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 6 kalem Dikişli Boru Sözleşme örneği ve Ek-

sütme Şartnamesine göre kapak zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alına
caktır. 

2 — Eksiltme 15/12/1982 Çarşamba günü saat 14.00'de Müessesemiz Alım Sa
tım Komisyonluğunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 2,5 dur. 
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım 

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

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

6 — Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile
bileceği giıbi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 

7 — E. L. M S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. 

17022A-1 
»——. 

Cide Devlet Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız anbarında mevcut bulunan 99 parti halinde 1895.719 M3 kayın ke
reste, 5 parti halinde 4140.11 M2 kayın parke, 1 parti halinde 556.19 M2 meşe parke 
açık artırma suretiyle vadeli olarak ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır, ürünlerimizin % 
25'i peşin bakiyesi banka mektubu karşılığı altı ay vadeli müddetsiz limit dahili sa
tılacaktır. Artırma 10/112/1982 Cuma günü saat lO.SO'da fabrikamız müdürlüğünde 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin belirli gün ve saatte satın 
almak istedikleri partilerin % 7,5 teminatlarım satış günü ve saatinden evvel fabrika
mız veznesine yatırmış olmaları ilân olunur. 17173/2-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden : 

3.468.563 keşif bedelli Rektörlük basım evi yapım ve onarımı işi ihale ilan metni: 
a) Rektörlük basım vei yapım ve onarım işi keşif bedelli : 
3.468 .S63 (Uç milyon dört yüz altmış sekiz bin beşyüz altmış üç) liradır. 
b) Şartnameler, sözleşme tasarısı, keşif özeti İstanbul Üniversitesi İnşaat ve 

Muamelât Müdürlüğünde görülebilir. 
c) İhale 10/12/1982 günü, saat 15.00'de t Ü. İnşaat ve Muamelât Müdürlüğün

de yapılacaktır. 
d) İhale, Yüksek öğretim Kurumu'na ait ihale ve satın alma da uygulanacak 

yönetmeliklere uygun olarak kapalı zarf usulü üe yapılacaktır. 
e) Bu işin geçici teminatı 104.057 (Yüzdörtbin elliyedi) liradır. 
f) İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler : 
1 — 2.600.000 TL. lık benzeri bir işi müteahhit sıfatı ile bir defada yapıp ka

bulünü yaptırdığına dair iş bitirme belgesinin aslı. 
2 — 11982 yuma ait Ticaret Odası vesikası ortaklıklar için Ticaret Odası faaliyet 

belgesi 
3 — Teknik personel bildirisi (eksiltme şartnamesi ve ekindeki hususlar dahi

linde). 
4 — Taahhüt bildirisi. 
5 — Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirimi. 
6 — 347.000 (Uçyüzkırk yedibin) liralık ilân tarihinden sonra alınmış banka 

referans mektubu (nakit kredi olarak). 
7 — İstekli ortaklık olduğu takdirde ortaklığın sirkülerini veya ortaklık adına 

tekliflerde bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğu gösterir noterce onaylı 
vekaletnameyi ibrazı gerekmektedir. 

g) İhaleye iştirak edeceklerin istenilen evrakları noksansız olarak 6/12/1982 
günü, saat 16.00'ya kadar 1. U. İnşaat ve Muamelât Müdürlüğüne teslim etmeleri gere
kir. Bu tarih ve saatten sonra evrak teslim ve tamamlanması yapılamayacaktır. 

h) Üniversite, Yüksek Öğretim Kurumu yönetmeliğine göre Ihleyi yapmakta 
olduğundan, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir, 

1) Teklif mektupları ihale saatinden 1 saat önce İhale Komisyonuna verilecek
tir. 17722 / 2-1 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

1 Kurumumuz için 1 adet yarı seyyar elektrikli kompresör satınalınaeaktır. 
2 —Bu işe ait şartname Genel Müdürlüğümüz 11. Kat 1108 nolu odadan, İs

tanbul Satınalma Müdürlüğü Odakule Kat: 12 Beyoğlu/İstanbul'dan ve Ege Linyit
leri işletmesi Müessesesi Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 Bornova-tzjıür adresinden di
lekçe ile saat 14.00 - 17.00 arası 100,— T L karşılığında temin edilebilir. 

3 — isteklilerin en geç 16/12/1982 Perşembe günü saat 16.30'a kadar fiat ve 
teslim şartlarım bildiren tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine 114-ADLI/B9 dosya 
İşareti ile alım konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat 
Servisine vermeleri koşuldur. 

4 — Teklifler 17/12/1982 Cuma günü saat 15.00'de Genel Müdürlüğümüz Sa
tınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 

5 — Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kannua tabi değildir. 

17261 / 2-2 



Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su iğleri Genel Müdürlüğürden 

1 — Aşağıda gerekli ayrıntıları verilen malzemeler teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. 
Şartname Bedeli Geçici Teminat İ H A L E 

Sıra No. İhale No. Cinsi ve Miktarı T U TL- Tarihi Saati 

1 82-78D-105 Antalya Manavgat Sanlar Pompa İstas
yonu O.G. Elektrik Teçhizatı ve Kumanda 

11.00 Panoları 600,— 400.000,— 16/12/1982 11.00 

2 82-78D-139 8 Adet Güç Transformatörü 600,— 300.000,— 20/12/1982 11.00 

3 82-54D-143 3 Kalem Manometre 600,— 15.000,— 21/12A982 11.00 

4 82-72D-135 20 Kalem Vasıta ön Camlan 600.— 160.000,— 22/12/1982 11.00 

5 82-57D-13© 2 Kalem Orta Ağırlıkta Vidalı Galvanizli 
boru 

600 — 75.000,— 23A2/1982 11.00 

6 82-72D-127 80 Kalem Caterpillar Yedek Parçalan 600,— 1.600.000,— 24/12/1982 11.00 

2 — İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. R/7 Ankara) toplanacak satrnalma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nde (Firüzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane İstanbul) 
temin edilecektir. 

3 — Banka teminat mektuplan limit dahili olacak ve teminat mektubunun limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça Ibelirtü-
mfş bulunacaktır. 

4 — isteklilerin teklif mektuplannı, İdari Şartnamenin 5. maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 
en az 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

5 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 17143/2-2 



Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğünden : 
MUĞLA 

Muh. Bed. % 7.5 Tem. 
Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev'i Adedi Adet M». Lira Lira 

Çakmak Muratlar Çk. UT. S. Normal Tomruk 7 737 207.247 7.400 115.500 
> Çk. n i . S. Kısa Tomruk 1 117 46.701 5.600 19.700 
» » Çz. m . S. Normal Tomruk 33 9305 1601.656 5.900 710.100 
> Çz. İÜ. S. Kısa Tomruk 18 3753 632.300 4.400 209.400 

» Çz. Kİ. Sanayi Odunu 11 4093 426.154 3.200 102.700 
Yörükoğlu Karataş Çz. İÜ. S. Normal Tomruk 30 7482 1273.226 5.900 564.400 

» » Çz. UT. S. Kısa Tomruk 8 2118 293.789 4.400 95.200 
» » Çz. Kİ. Sanayi Odunu 9 2701 231.418 3.200 56.100 

Yılanlı Yılanlı Çk m . S. Normal Tomruk 2 268 103.794 7.600 59.250 
» Çz. Kİ. Maden Direk 2 573 57.299 4.200 18.200 

Çk. Sanayi Odunu 1 143 27.294 3.200 6.600 
Boyalı Ardıçovası Çk. n . S. Uzun Tomruk 1 14 11.266 13.200 11.200 

» Çk. III. S. Normal Tomruk 2 265 123.338 7.600 70.400 
> Çk. III. S. Kısa Tomruk 2 264 82.619 6.000 37.300 

» Çz. İÜ. S. Normal Tomruk 9 1799 364.283 6.100 122.000 
» Çz. HI. S. Kısa Tomruk 1 221 31.179 3.340 7.800 

U M U M İ Y E K Û N 137 33851 5513.563 2.205.850 
1 — qİşletmemizin muhtelif depolarından yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 13/12/1982 Pazartesi jünü saat 14.00 de 

vadeli ve açık arttırmalı olarak satışı yapılacaktır. 
2 — Satış şartnameleri tevhit listeleri Muğla Mersin İstanbul Bölge Başmüdürlükleri ile Aydın, Nazilli, İzmir, Milas, Marma

ris, Köyceğiz, Fethiye işletme Müdürlüklerinde ve Çakmak Bölge Şefliğinde görülebilir. 
3 — Satış % 50 si vergileri ile birlikte peşin, 6 ay vadeli olarak yapılacaktır. 
4 — Alıcının belirli gün ve saatte almak istedikleri partilerin muvakkat teminatlarım İşletme Veznesine yatırarak Komis

yona müracaatları ilân olunur. 17717 / 1-1 



Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 30 Kasım 1982 — Sayı: 17884 

Sümerıbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

KAPALI TEKİF ALMAK SURETİYLE 
a) 450.000 Mt. Transfer kağıdı (Paper Zo) ZO 167 
b) 465.000 Mt. Transfer kağıdı (Paper Zy) 152 
c) 35.000 Kg. Timonex - WS veya Muadili 
d) 143.000 Kg. Reopiex-GL 
e) 2.000 Kg. Stanclere - T 206 
f) 11.000 Kg. Profor ADC/e veya Muadili 
g) 750 Kg. Ircogel 900 veya Muadili 
h) 750 Kg. Aerosil 200 veya Muadili, Satınahnacaktır. 
1 — Bu işe ait şartname ve mütemmin malûmat Müessesemiz Beykoz'daki 

Merkezinde veya Sirkeci'deki 5. Vaftıfhan altındaki İrtibat Büromuzdan temin edile
bilir. 

2 — Kapalı teklif mektuplarının en geç şartnamede yazılı tarihlerde saat 
16.00'ya kadar Müessesemiz haberleşme servisine verilmesi şarttır. 

3 — Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser
besttir. 17172/1-1 

D. B. Deniz Nakliyat T. A. S. Genel Müdürlüğünden : 

TEŞEKKÜLÜMÜZ 8220 ADET GEMİCİ KAZAĞI YAPTIRILACAKTIR 
1 — İhale kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 
2 — Konu ile ilgili şartnameler Fındıklı Meclisi Mebusan Cad. 93 - 97 Koç As

lan Han Kat 4'deki Malzeme ikmal Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — Kapalı zarf ile fiyat teklif mektupları en geç 15/12/1982 günü saat 16.00'ya 

kadar yukarıdaki adrese verilecektir. 
4— Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. 
17715 / 1-1 

•Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 

DERİN KUYU POMPASI VEYA DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1 — Karabük'de : Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Mü

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

messilliğimiz. 
3 — Ankara'da : IKüçükesat, Büklüm Sokak No. 22 deki Genel Müdürlüğümüz, 
Istekli'lerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mektup

larım geçici teminatlarıyla birlikte engeç 22 Aralık 1982 Çarşamba günü saat 14.00'e 
kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları 
ilan olunur. 17265 / 1-1 

Kırklareli - Demirköy Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — Fabrikamız ihtiyacına binaen 2 adet 5,5 KW 1450 D/D 380 volt rediktörlü 
motor ile 1 adet 75 Hp 1000 D/D. 55 KW. 380 volt Hz. Elektrik motoru kapalı zarf 
usulü eksiltme ile teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 

2 — 2 adet rediktörlü motorların muhammen bedeli 125.000 TL. den 250.000 
liradır. 
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3 — 1 adet elektrik motorunun, muhammen bedeli 234.000 lira olup, % 15* temi

nat tutarları 72.600 liradır. 
4 — Tekliflerin eksiltmenin yapılacağı 17 Aralık 19S2 Cuma günü saat 14.00 ka

dar verilmesi ve teminatı ar m yatırılmış olması. 
5 — Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 
6 — Can masrafları satıcı firmadan tahsil olunur. 
7 — Bu İşe ait teknik şartname Ankara'da Orman Ürünleri Sanayii Genel Mü

dürlüğünde, istanbul'da Orman İşletme Müdürlüğünde ve Fabrikamızda görülebilir. 
8 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
Hân olunur. 17718 / 1-1 

a 
Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden : 

-Bankamıza ait istanbul - Salıpazan Antrepolarının elektrik tesisatları yenilen
mesi ile saha aydınlatılması işleri birim fiyat esasına göre kapalı zarfla teklif ahnmk 
suretiyle eksiltmeye çıknlmıştır. 

işin ilk keşif bedeli 37.000.000 T U olup geçici teminatı 1.850.000 TL.'dır. 
Bu işe ait ihale dosyası Eminönü Banka Şubemizin üst katında bulunan inşaat 

işleri ve Projeler Müdürlüğünde incelenebilir, ancak ihaleye teklif vereceklerin 10.000 
TL. bedel karşılığında dosya satın almaları şarttır. 

ihaleye iştirak şartları dosya içindeki eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde 
mevcuttur. 

Kapalı teklif zarfları 15 Aralık 1982 günü saat 12.00'ye kadar yukarıdaki ad
reste bulunan inşaat işleri ve Projeler Müdürlüğü Tazı İşleri Şefliğine makbuz muka
bili teslim edilecektir. 

Postada vaki olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
(Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 17325 /1-1 

Ondokuzmayıs Üniversitesi Satınalma Komisyon Başkanlığından : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı yedi kalem cihaz 2547 sayılı Yüksek öğretim 
Kanununun 56. maddesi 5~c fıkrası uyarınca teklif isteme usulü ile satınahnacaktır. 

Teklifler ilk gazete ilânım takip eden (10) gün içinde satınalma komisyonunca 
açılacaktır. 

150.000,— TL. yı geçen tekliflerde % 3 muvakkat teminat alınır. 
Teklif verecek firmalar Ticaret Odası belgesi ile iştigal konularım belirten ev

rakı, teklif ettikleri fiyatlarla birlikte teklif mektubunun içine koyacaklardır. 
Malzemelerin özelliklerini gösterir şartname Satınalma • Ayniyat Levazım Mü

dürlüğünden temin edilebilir. 
Üniversite 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 
Miktarı 

C t N S 1 Adet 

1 — Hemodlaltz Makinesi 3 
2 — Anestezi Makinası ve aksesuarları l 
3 — Monitör 2 
4 — Cerrahi Mikroskop 1 
5 — Defirillatör 
6 — Fotokopi Makinası 1 
7 — Teksir Makinası 1 

17309/4-2 
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M. S. B. Ankara L e v a z ı m A m i r l i ğ i 4 No. lu Sa t ına lma K o m . Bşk. l ığından : 

Aşağ ıda cins, m i k t a r ı , muhammen bedeli ive geçici t e m i n a t l a r ı yaz ı l ı (3) kalem 
boya kapal ı zarf la eksiltmeleri h iza lar ındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda ya
pı lacakt ı r . Evsaf ve şartnamesi çal ışma saatlerinde komisyonda, İs tanbul ve İ z m i r Le 
vaz ım Amirliklerinde görülebil ir , isteklilerin kanuni şekilde haz ı r l ı yacak lan teklif 
z a r f l a r ı m ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz k a r ş ı l ı ğ ı Komisyon Bşk. l ı 
ğ ına vermeleri, postadaki gecikmeler kabul edilmez. Talipli lerin en geç 16/12/1982 
günü saat 18.00'e kadar Ankara 'da Hv . K. K. l ığ ı Is. Inş. D. Bşk. l ığ ına müracaat 
ederek ihaleye k a t ı l m a belgesi a lma la r ı şart t ı r . 

N o t : ü ç kalem m a l ı n t a m a m ı bir istekliye ihale edilebileceği gibi bir veya bir
den fazla kelemin t a m a m ı da a y n a y n isteklilere ihale edilebilecektir. 

Muhammen Geçici 
M i k t a r ı Bedeli T e m i n a t ı İ H A L E 

OINSt Kg. T L . T L . Günü Saati 

1. K l o r kauçuk lu beyaz boya 
2. » > sarı boya 
3. » > boya incelticisi 

75.000 40.500.000 
25.000 14.250.000 
50.000 13.500.000 

1.215.000 27/12/1982 11.30 
427.500 » s> 
405.000 » » 

T O P L A M 68.250.000 2.047.500 
17168/1-1 

Anta lya Belediye Başkanl ığ ından : 

Belediyemize ait aşağıda mevkii , cinsi, ada, parsel, yüzölçümü, tahmini bede'.i 
vu geçici temina t la r ı yaz ı l ı 3 adet taşınmaz 2490 sayılı Kanunun 26. ve 31. madde
lerine göre kapa l ı zarf usulü a r t t ı r m a ile satı lacaktır . İha le 20/12/1982 Pazartesi 
günü saat 15.00 de Belediye binasında Encümence yapı lacakt ır . 

Tah. Bed. Geçici Tem. 
Mevki i Cinsi Ada Parsel Yüzö lçümü Lira- L i ra K r . 

M u r a t p a ş a Mah. Kısmen çal ı l ık 
ve taş l ık tarla 595 15 54.800.00 M-. 35.620.000 1.068.600,— 

Mura tpaşa Mah. » » 595 20 30.340.00 M*. 19.721.000 591.630,— 
M u r a t p a ş a Mah. » » 595 21 135.275.00 M*. 87.928.750 2.637.862,50 

isteklilerin ihale saatinden bir saat öncesi Encümen Başkanl ığ ına verecekleri 
kapa l ı teklif mektup lar ıy la birlikte geçici teminat makbuz veya mektubu ile şirket 
veya kooperatifler için s i rküler , vekâletname vereceklerdir. 

Şar tname mesai saatleri İçinde E m l â k Müdürlüğünde görülür, isteyenlere gön-
.vri l ir . İ l â n olunur. 17758/1-1 

Yeniçubuk Belediye Başkanl ığ ından : 

Ye-niçubuk Belediye Başkanl ığınca bir adet t raktör , ik i adet romörk ve bir adet 
•' '.i • ' ı.obüs 2490 sayı l ı Yasan ın 31. maddesine göre k a p a l ı zarf usulü eksiltme su-

•-ı >.>' bedelle sat ın a l ınacakt ı r . 
•ı Traktörün muhammen bedeli 2.000.000 T L . dır. % 3 geçici teminat ı 60.000 

T L . fiiv 
2 l'.a adet i'-.l tekerlekli hidrolikli romörk muhammen bedeli 270.000 T L . olup 

«/• i geçici u n u nah 8.100 T L . dir. 
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3 — B i r adet İki tekerlekli ü s t ü kapal ı et t a s ı m a römorkun muhammen bedeli 

30.000 T L . % 3 geçici t emina t ı 9.000 T L . dir. 
4 — B i r adet dizel münübüs muhammen bedeli 2.500.000 T L . olu % 3 geçici te

m i n a t ı 75.000 T L . dir. 
a) İha les i 10/12/1982 tarihinde Cuma günü aaat 15.00 de E n c ü m e n marifeti 

ile yapı lacakt ı r . 
b) İha leye i ş t i r ak edeceklerin ev rak la r ı ile birlikte anılan gün ve saatte Bele-, 

diye İhale Komisyonu salonunda haz ı r bulunmalar ına . Postada v a k i gecikmeler kabul 
edilmez. 

İ l ân olunur. 17716 / l - l 
a 

Sosyal Sigortalar K u r u m u İ s t anbu l S a t m a l ı n a Bölge Müdür lüğünden : 

1 — Kurumumuz Bak ı rköy Doğumevi Endokrinoloji L a b o r a t u a r ı n ı n iht iyacı 4 
kalem Tıbbî Cihaz ve Malzeme teklif alma usulü ile sa t ın a l ınacak t ı r . 

2 — İha l eye i ş t i r ak etmek isteyen f i rmala r ın İdar i Ş a r t n a m e esas lar ı dahilin
de haz ı rhyacak la r ı teklif m e k t u p l a r ı m engeç 15/12/1982 Ç a r ş a m b a g ü n ü mesai saati 
sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kul luğu Cad. Mallı Han 'daki Müdür lüğümüze ver
meleri veya aynı g ü n ve saatte bulundurmak üzere posta ile göndermeler i gerekir. 

S — Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
4 — B u işe ait İdar i Ş a r t n a m e ve ih t iyaç listesi I No. lu Sa t ına lma Komisyo

numuzda mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5 — Kurumumuz A r t t ı r m a , Eks i l tme ve ihale Kanununa t ab i olmadığından 

ihaleyi yap ıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
16774/1-1 

K a r a b ü k Demir ve Çelik F a b r i k a l a r ı Müessesesi Müdür lüğünden : 

6 K A L E M O L U K L U GALVANİZLİ SAÇ S A T I N A L I N A C A K T I R 
Şa r tnames i , bedelsiz olarak aşağ ıdak i adreslerden alınabilir. 
1 — K a r a b ü k ' d e : Demir ve Çelik F a b r i k a l a r ı Müessesesi Tedarik ve i k m a l Mü

dür lüğümüz , 
2 — istanbul 'da : Sirkeci, Yal ıköşkü Cad. Yal ıköşkü H a n K a t 4 - 5 deki Mü

messil l iğimiz. 
3 — Ankara 'da : Küçükesa t , Bük lüm Sokak No. 22 deki Genel Müdürlüğümüz, 
î s tek l i ' l e r in ş a r tnamemiz esas la r ına göre haz ı rhyacak la r ı kapal ı teklif mektup

lar ını geçici t emina t l a r ıy la birlikte engeç 15 Aral ık 1982 Ç a r ş a m b a g ü n ü saat 14.00'e 
kadar K a r a b ü k ' t e k i Müessesemiz Habe r l e şme ve Arşiv Müdür lüğünde bulundurmalar ı 
i lân olunur. 17266 / 1-1 

5 T O N K U R Ş U N L E V H A S ATİNALIN A C A K T I R 
Şa r tnames i , bedelsiz olarak a şağ ıdak i adreslerden alınabilir . 
1 — K a r a b ü k ' d e : Demir ve Çelik Fabr ika la r ı Müessesesi Tedarik ve i k m a l Mü

dür lüğümüz , 
2 — istanbul'da : Sirkeci , Yal ıköşkü Cad. Yal ıköşkü H a n K a t 4 - 5 deki Mü

messil l iğimiz 
3 — Ankara 'da : IKÜçükesat, Bük lüm Sokak No. 22 deki Genel Müdürlüğümüz. 
î s tekl i ' le r in ş a r t n a m e m i z esas la r ına göre haz ı rhyacak la r ı kapal ı teklif mektup

lar ını geçici t emina t l a r ıy l a birlikte engeç 15 Ara l ık 1982 Ç a r ş a m b a günü saat 14.00'e 
kadar K a r a b ü k ' t e k i Müessesemiz Haber l e şme ve Arşiv Müdür lüğünde bulundurmalar ı 
i lân olunur. İ7287 / 2-1 
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İçel Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından : 

1 — İçel - Tarsus özel İdare lojman ve hizmet binası isi 2490 sayılı Kanun htt-
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli 35.000.000 liradır. 
3 — Eksiltme İçel özel İdare Müdürlüğü U Daimi Encümen Komisyonunda 

15/12/1982 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak İçel özel İdare Müdürlüğü D Daimî 

Encümen Kaleminde görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebümek için isteklilerin; 
A) İçel özel İdare Müdürlüğü adına 1.050.000 liralık geçici teminatı. 
B) : 1982 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirti

len ve usule göre hazırlanmış olan yapı araçları büdirgesl, sermaye ve kredi olanak
larını açıklıyan mali durum bildirgesi, eki banka referans mektubu teknik personel 
bildirgesi, taahhüt bildirgesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubun
dan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit karnesi 
(Aslını) ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge (Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar makbuz karşı
lığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 

T — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/12/1982 Per
şembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Bayındırlık İşleri Genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler 

İhale dosyasında mevcuttur. 
Keyfiyet ilan olunur. 17720 / l - i 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol-Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür
lüğü Y S E 4. Bölge Müdürlüğünden : 

A — Eksiltmeye konulan inşaatın adı : Burdur YSE 11 Müd. Sos. Tes. Bin. 
ikmal inşaatı, Keşif bedeli: 47.500.000,— TL., Banka referansı: 5.937.500,— T L , Ge
çici teminat : 1.425.000,— TL., Son müracaat tarih gün ve saati: 13/12/1982 saat 18.00, 
Eksiltmenin tarih gün ve saati : 16/12/1982 saat 11.00 de. 

B —Yukarıda yazılı Antalya YSE 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı İnşaatı ve Bur
dur YSE 11 Müd. Sosyal tesis ikmal İnşaatı belirtilen tarih ve saatte Antalya YSE 4. 
Bölge Müdürlüğü binasındaki İhale Komisyonu Başkam odasında 2490 sayılı artırma 
eksiltme ve İhale Kanununun 31. maddesi ile bu kanuna ek olarak çıkartılmış olan 
ve 26/1/1979 gün 16531 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 1/3/1979 tarihinden iti
baren yürürlüğe girmiş olan kanun hükmündeki kararname esaslarına göre ve 1983 
yılma sari olmak üzere kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. 

C — Bu işe Bakanlar Kurulunun 18/3/1981 gün ve 8/2574 sayılı kararname 
hükümleri uygulanacaktır. 

D — Eksiltme dosyaları YSE 4. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinde görüle
bilir. 

E — Eksiltmeye girebilmek için : 
1 — İsteklilerin 1982 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesi. 
2 — İşin geçici teminatı 1.425.000,— TL. dır. (Geçici teminat mektup olarak 

verildiği takdirde bu mektupların müddetslz ve Maliye Bakanlığının 12/1/1966 gün 
ve 5297-15/1923 sayılı tamime uygun olmalı limit dahil). 

3 — Yeterlilik belgesi almaları şarttır. 
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4 — Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon 

Başkanlığına verilmesi gereklidir. 
F — Yeterlik Belgesi Alabilmek İçin: 
1 — (B) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedelini ihtiva eden miktarda 

Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve suresi dolmamış müteahhitlik karnesi ve en 
az kesif bedellerinin % 80'i kadar miktarda benzeri inşaatı bir defada yapıp, geçici 
kabulünü yaptırmış olduğunu beyan eden tasdikli iş bitirme belgesini, 

2 — Şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali hazır 
faaliyet belgesi 

3 — İsteklilerin şirket olmaları halinde Noter tasdikli şirket sirkülerini, ger
çek tek kişi olmaları halinde yine noter tasdikli şahıs imza sirkülerini, 

4 — Yukarıda yazılı inşaat için istenen ve eksiltme dosyasındaki «Sözleşme'-
nin son sahifesinde belirtilen yapı araçları bildirisindeki araçların; Müteahhidin bu 
işler için ayıracağı araçlar olması, araçların kendisine alt olduğunu tevsik eden bel
gelerin veya kiralayacak şahıs veya firmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ve 
araçları kiralayana ait olduğunu teşvik eden belgelerini, 

5 — YSE 4. Bölge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinden temin edecekleri örneklere 
uygun mali durum bildirisi - teçhizat bildirisi, Uk ilân tarihinden sonra alınmış banka 
referansı, teknik personel ve taahhüt bildirilerini; yukarıda iş için yazılı müracaat 
son günü mesai saat sonuna kadar bir dilekçe ile birlikte YSE 4. Bölge Müdürlüğü 
Genel Evrakına vermeleri lâzımdır. 

G — MUracaatda Genel Evrak kaydı muteber olup, postada olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

H — Yeterlik belgesi almak için Telgraf ve Telefonla müracaat edilmez. 
I — İlgililere ilan olunur. 16775/1-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

40.000 KG. KORUYUCU FOSFATLAMA MADDESİ 
SATINALINAOAKTIR 

Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat fabrikasının ihtiyacı için 40.000 Kg. Koru
yucu Fosfatlama Maddesi satınahnacaktır. 

Bu ise ait İdari ve Teknik şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 
Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi No: 88 Taksim/ISTANBUL adresindeki 
İstanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnamelere göre düzenllyecekleri teklif mek
tuplarını kapalı bir zarf içerisinde engeç 9 Aralık 1982 günü saat 17.O0'ye kaadr 
MKE Kurumu Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne gflndermelari şarttır. 

Kurumumuz bu ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 17171/1-1 

15 TON BARYUM SÜLFAT SATINALINACAKTIR 
Kurumumuz Elmadağ Barut Fabrikasının ihtiyacı için 15 Ton Baryum Sülfat 

satmalına çaktır. 
Bu işe alt teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden İstanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim/ISTANBUL adresindeki 
istanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırhyacakları teklif mek
tuplarım kapalı bir zarf içerisinde enıgeç 9 Aralık 1982 günü saat 17.00'ye kadar Ku
rumumuz Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi di
lediğine vermekte serbesttir. 17020/1-1 



Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE 30 Kasım 1982 — Sayı: 17884 

SEKA Afyon Müessesesi Müdürlüğünden : 
Çay/AFYON 

Afyon İli Çay İlçesi Karacaören civarında Kurulan Beyaz Kamış, • Saman Se
lülozu tesisimizin üreteceği ~ % 30 toleranslı 30.000 ton Selülozun SEKA İzmit veya 
SEKA Dalaman Müesseselerimize Mamul Ambarımızdan Nakliyesi şartnamesi esasları 
dahilinde kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

a) Bu nakliye işine ait şartname bedelsiz olarak; 
1 — SEKA Afyon Müessesesi Nakliyat Ambarlar Şefliğinden. Çay/Af yon 
2 — SEKA Genel Müdürlüğü Hammadde Tedarik ve Nakliyat Müdürlüğünden. 

İzmit. 
3 — SEKA Ankara Alım - Satım Müdürlüğünden Selanik Cad. No : 5 Kızüay-

Ankara. 
4 — SEKA İstanbul Alım - Satım Müdürlüğünden Refik Saydam Cad. Haliç 

Apt. Kat 2 Şişhane - istanbul veya Karaağaç Cad. No : 115 Yücetepe/Istanbui. 
5 — SEKA İzmir Alım Satım Müdürlüğünden 27 Mayıs Meydanı Gümrük îş-

hanı Kat 3 İzmir. 
b) Teklif zarfları 14/12/1982 günü saat 17.00'ye kadar Müessesemiz Haber

leşme Şefliğine tevdi edilecek ve bu teklifler 15/12/1982 günü saat 9.00'da Komisyon 
huzurunda açılacaktır. 

c) Telefon, telgrafla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek ge
cikme ve kaybolmalar dikkate alınmayacaktır. 

d) SEKA ihaleyi yapıp yapmamakta, bölmekte geri bırakmakta ve dilediğine 
vermekte serbesttir. 16773/1-1 

s '— 

Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Satmalına Komisyon Başkanlığından : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini tutan ve kat'i teminatı yazılı malze
meler, 1601 sayılı Yasaya göre satın alınacaktır. 

Tah. Tut. Kat'i Tem. 
C i n s i Miktan Ura Lira 

i . Ahşap sunta ebatlama maklnası 1 Adet 1.900.000 114.000 
2. Ahşap kopya oyma maklnası 1 » 2,500.000 150.000 
3. Ahşap kopya freze maklnası 1 2.700.000 162.000 
4. Ah. Döner dörtlü dikey kopya maklnası 1 3.150.000 189.000 
5. Ah. Otomatik besleme ünitesi 2 500.000 30.000 
6. Ahşap otomatik çift sarsmalı tablalı zıvana 

frezesi 1 » 1.740.000 104.400 
7. Ahşap çoklu delik maklnası 1 1.760.000 105.600 
8. Ahşap dikey yatay montaj presi 1 » 2.480.000 148.800 
9. Ah. Tek taraflı otomatik mesifleme maklnası 1 3.250.000 195.000 

10. Ah. KaJibrasyon ve kontak zımpara maklnası 1 » 5.000.000 300.000 
11. Ah. Otomatik zıvana yuvarlatma maklnası 1 » 2.070.000 124.200 

2 — Şartnameler KİBM. Satınalma Komisyonundan alınabilir. 
3 — Her kalem malzeme ayrı ayn firmalara ihale edilebilir. 
4 — Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler ile faali

yet belgesi, kat'i teminat makbuzu veya limit dahili banka kat'i teminat mektubu 
en geç 20 Aralık 1982 Pazartesi günü saat 14.00 e kadar Komisyon Sekreterliğine 
teslim edilecektir. 

5 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 17721 / 2-1 
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Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü YSE. ö. Bölge 
Müdürlüğünden : 

Ankara YSE. 5. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde ve aşağıda tafsilatı yazık 
bulunan içmesuyu inşaatları 6200 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatbik edile
cek esaslara göre YSE 5. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir Yolu 9 Km. sindeki tçme-
suları Şefliği odasında kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 

S. No ; 1., işin Adı : Çankırı - Eskipazar - Kıranköy Gr. İçmesuyu inşaatı., 
Keşif Bedeli : 25.000.000,—., Geçici Teminatı > 763.750,—., ihale günü : 16/12/1982., 
İhale Saati : 14.00., Karne Grubu : B. 

a) İhale dosyaları YSE 5. Bölge Müdürlüğü İçmesuları Şefliğinde görülebilir. 
b) Kazılarda tek fiat (paçal fiat) uygulanacaktır. 
c) İşlerin geçici teminat miktarları hizalarında gösterilmiştir. (Teminat mek

tupları limit dahilinde olacaktır.) 
d) İsteklilerin en geç 14/12/1982 Sah günü mesai bitimine kadar Bölge Mü

dürlüğüne bir dilekçe ve ilgili formları ile müracaat etmeleri. 
Müracaatlarına : 
1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari işin keşif bedeli tutarı kadar B 

ve C grubu müteahhitlik karnesi aslı veya noter tasdikli sureti, 
2 — Teknik personel bildirgesi (Eksiltme şartnamesinde görülebilir.) 
3 — Mali durum bildirgeleri ve ilân tarihinden sonraki Banka referans mek

tubu. 
4 — Taabhüdündeki işleri gösteren taahhüt bildirgesi, 
5 — Makiııa teçhizat beyannamesi (Eksiltme şartnamesinde görülebüir.) 
6 — 1 9 8 2 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikalarının eklenmeleri gerek

mektedir. 
Ayrıca istekli şirket ise şirketin halen faaliyette bulunduğuna dair resmi bel

geyi, imza sürkülerini ve gerekli vekaletname asılları ve noter tasdikli suretlerini 
ibraz etmelerini. 

7 — İstekliler Yeterlik Belgesini alıp almadıklarını 15/12/1982 günü saat 13.00 
ten itibaren Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 

8 — istekliler teklif mektuplarını ihale saatinden yarım saat evveline kadar 
İhale Komisyonuna makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır. 

9 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
10 — Müracaat dilekçesine eklenecek belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 
11 — Muhtarlardan yer görme belgesi. 17326/2-1 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

KOT TİPİ KUMAŞTAN YAPILMIŞ 14350 TK. KONFEKSİYON YAZLIK 
İŞÇİ ELBİSESİ S ATIN ALINACAKTIR 

Kurumumuz Stoklar ve Anbarlar Şube Müdürlüğünün İhtiyacı olan muhtelif 
beden ve miktarlarda kot tipi kumaştan 14350 Tk. konfeksiyon yazlık işçi elbisesi sa-
tınalınacaktır. 

Bu işe ait idari şartname ve liste, Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 
Müdürlüğünden, istanbul'da (tnönü Cad. No. 88 Taksim - İstanbul) Şube Müdürlüğü
müzden temin edilebilir. 

İhaleye İştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarım kapalı zarf içerisinde en geç 9 Aralık 1982 Perşembe günü saat 17.00 kadar 
Kurumumuz İç Alım Şube Müdürlüğüne göndermeleri şarttır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen ya
pıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 

17169/1-1 
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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

20.000 Mt. MAVİ İZOLBBANT SATINALINACAKTLR 
Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının İhtiyacı için 20.000 Mt Mavi 

İzolebant satınalınacaktır. 
Bu ise ait teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük iç Alını Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi No: 88 Taksim/îSTANBUL adresindeki 
İstanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarım kapalı bir zarf içerisinde engeç 6 Aralık 1982 günü saat 17.00'ye kadar Ku
rumumuz Genel Müdürlük İç Alım Şuıbe Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 16709/1-1 

110.000 MT. BEYAZ İZOLEBANT SATINALINACAKTIR 
Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının ihtiyacı için 110.000 Mt. Be

yaz İzolebant 'satınalınacaktır. 
Bu İse alt teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alını Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Takslm/lSTANBUL adresindeki 
İstanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını kapalı bir zarf içerisinde engeç 6 Aralık 1982 günü saat 17.00'ye kadar Ku
rumumuz Genel Müdürlük İç Alım Şube Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 16770/1-1 

75.000 MT. SARI İZOLEBANT SATINALINACAKTIR 
Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının ihtiyacı için 75.000 Mt. San 

İzolebant. satınalınacaktır. 
Bu işe ait teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alım Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da İnönü Caddesi No : 88 Taksim/ISTANBUL adresindeki 
istanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebüir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını kapalı bir zarf içerisinde engeç 6 Aralık 1982 günü saat 17.00'ye kadar Ku
rumumuz Genel Müdürlük İç Alım Şuıbe Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 16771/1-1 

150.000 MT. SARI İZOLEBANT SATINALINACAKTIR 
Kurumumuz Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının ihtiyacı için 150.000 Mt. Sarı 

İzolebant satınalınacaktır. 
Bu işe ait teknik ve idari şartname Ankara'da Genel Müdürlük İç Alını Şube 

Müdürlüğünden, İstanbul'da inönü Caddesi No : 88 Taksim/lSTANBUL adresindeki 
istanbul Şube Müdürlüğümüzden temin edilebilir. 

İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını kapalı bir zarf içerisinde engeç 6 Aralık 1982 günü saat 17.00'ye kadar Ku
rumumuz Genel Müdürlük iç Alım Şube Müdürlüğüne gönderilmesi şarttır. 

Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi 
dilediğine vermekte serbesttir. 16772/1-1 
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PTT Elektronik Haberleşme Cihazlarından : 

SES FREKANS REPARTrTORÜ VE MONTAJ 
MALZEMELERİ ÜRETTIRİLECEKTIR 

1 — Ünitemiz gereksinimi için; 
DKP saç ve demir malzemeden 18 kalem ses frekans repartitörü parçası ile 13 

kalem montaj malzemesi, kapalı yazılı teklif almak suretiyle Urettirilecektir. 
2 — Bu işe alt teknik ve idari şartnameler Ümraniye - İstanbul'daki Ünitemiz 

Malzeme Müdürlüğtt'nden 1.050 TL. bedelle sağlanabilir. 
3 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için Satınalmaya katılmak isteyen firmaların 

şartnameleri satınalmaları ve kendilerine yeterlik .belgesi verebilmek üzere en geç 
29/12/1982 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ünitemize yazılı olarak başvurmaları 
gerekmektedir. 

4 — İhale 7/1/1983 Cuma günü saat 15.00'de yapılacağından istekliler teklif 
mektuplarım aynı gün ve en geç saat 14.30'a kadar ünitemiz Malzeme MUdürlüğü'nde 
bulundurmalıdırlar. 

5 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Kanuna bağlı olmadığından Müdürlüğümüz satın-
almayı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

6 — Tamamlayıcı bilgi 3512 12/24 - 25 veya 3517 35 numaralı telefonlardan alı
nabilir. 17170/1-1 

Çeşitli ilânlar 
Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünden : 

Duyuru sahibi: Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü, Samsun 
Duyuruya muhatap : Recep Oğullan İnş. Tic. Taah. îth. ve İhracat Ltd. Şti. 

İzmir Cad. No. 13 - 5, Yenişehir/Ankara. 
Duyuru Gerekçesi : Yapı işleri Genel Müdürlüğünce 29/5/1981 tarihinde ihale 

edilip 28/7/1981 tarihinde yer teslimi yapılan 345.000.000 lira keşif bedelli Çarşamba 
Endüstri Meslek Lisesi yeni bina ve konut inşaatı zeminindeki tereddütlerden dolayı 
Genel Müdürlüğümüzce yaptırılıp 3/6/1982 gün ve B. 06/2153 sayılı yazıları ile Bölge 
Müdürlüğümüze gönderilen sonuçlar üzerine bu iş yerinde hiçbir sorun kalmadığı ve 
işe başlanılarak çalışmalara hız verilmesi 3/8/1982 gün ve 2425 sayılı yazılarla tarafı
nıza bildirildiği; halde işe başlanmadığı görülmekle, 

% 12/8/1982 gün ve 04-1/08/2500 
10/9/1982 gün ve 04-1/2828 
sayılı yazımızla yapüan tebligatlara da aldırış edilmemiş ve 28/10/1982 gün ve 

Samsun 2. Noterliğinin 33281 sayıları ile keşide edilen İhtarnamede, yasal adresiniz 
iki aydan beri kapalı olduğu gerekçesi ile iade edilmiştir. 

İşbu duyurumuzun yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, Bölge Müdürlüğü
müzce Samsun 2. Noter aracılığı ile keşide edilen 28 Ekim 1982 gün ve 33281 sayılı 
ihtarnamenin, tebliğ edilmiş sayılacağından müteakip 15 gün içinde sözleşmenin fes
hedilmesi için gerekil İşlemlerin yürütüleceğinden, yukarıda süre olarak tanınan ilk 
onbeş gün içinde taahhüdün, iş programında belirtilen düzeye ulaştırılmak üzere mük-
tezl personel ve malzemelerin temin ile işe başlanılmasını ve işe başlandığının Bölge 
Müdürlüğümüze bildirilmesi ilânen tebliğ olunur. 

17719 / 1-1 
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Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Rasm İlân Kurumu Tenkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca 
Hazırlanan 15 Şubat 1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul 

Kararı'nın Bazı Maddelerini» Değiştirilmesi Hkkında 
Genel Kurul Kararı 

Karar No : 82 19 Kasım 1982 
Madde 1 — Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı kanun uyarınca yayın

lanacak ilân ve reklâmlar ile bunları yayınlayacak mevkuteler hakkındaki 15 Şubat 
li>77 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı'nın 20, 29, 54, 58, 62, 65 ve 66. maddeleri 
aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir : 

«KADRO 
Madde 20 — Gazeteler, gazete yayınından beklenen amacı gerçekteştirecek sa

yıda ve çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak kendileriyle sözleşmeler yapılıp 
ücret ödenen, sigorta primleri ile vergileri ödenmiş veya Üç ay içinde ödenmek şartı 
ile tahakkukları yaptırılmış olan ve fiilen çalışan fikir işçisi kadrosu bulundurmak 
zorundadırlar. 

Asgari kadroya dahil edileceklerin, kadro görevi dışında veya kısmen de olsa 
bedenî faaliyeti gerektiren herhangi bir iş yapmamaları ve çalıştıkları gazetenin ya
yınlandığı yerde ikâmet etmeleri lâzımdır. Bunların sayıları, görev ve Unvanları ile 
nitelikleri ve sair hususlar, gazetelerin yayın yerleri esas alınarak ayrı ayrı tesbit 
edilir. 

GENEL OLARAK 
Madde 29 — Günlük gazetelerin 2. maddede sayılan ilân ve reklâmları yaym-

layabilmelpri için : 
a) Basıldıkları matbaaların, kâğıt aldıkları satıcıların ve gazeteyi dağıtıp sa

tan bayilerin yaptırılacak kontrollara her an açık tutulmasını ve istenilecek bilgilerin 
yazılı vpya sözlü olarak verilmesini sağlayacak tedbirleri almış olmaları, 

b) Noterlikten onaylanmış olarak müteakip, madde gösterilen defterleri tut
maları, kayıtlarını günü gününe işlemeleri ve kontrol kurullarının her isteğinde bun-

-iı hazır bulundurmaları, 
e; Kurum Yönetmeliği ile bu kararda öngörülen diğer ödevleri yerine getir-

nis ' i ' - r l 

ş a r t : . : r. 

BASKİ, DAuITIM VE ASGARİ SATIŞ FİYATI 
Medde 54 — Günlük tirajı, kendileri için tesbit edilen asgarî fiilî satış miktarı 

civarındı o 'rrı gazetelerin, günlük baskılarım ara vermeden, bir defada ve normal 
süre içinde tamamlamaları lâzımdır. 

Günlük gazeteler, tarihini taşıdığı gün, yayınlandığı yerlerdeki bayilerde bu
lunacak şekilde dağıtılır. 

Günlük gazetelerin beher nüshasının satış fiyatı 10 liradan daha az ve bayi
lere ödenecek komisyon ücreti toplamı da % 40 'dan daha fazla olamaz. 

ABONELERLE İLGİLİ HUSUSLAR 
Madde 58 — Abonelerin, asgarî fiilî satışın hesabında dikkate alınması için, 

uyulması gereken esaslar ve şartlar aşağıda gösterilmiştir. 
A. Abone süresi : Gazete, hangi nev'iden olursa olsun, süresi (6) aydan az 

olan aboneler geçerli değildir. 
B. Abone oranı : Bedeli tahsil edilmiş dahi olsa, siyasî gazetelerin, kendilerine 

ait asgarî fiili satış miktarının % 30'unu aşan aboneleri dikkate alınmaz. 
C. Abone bedeli : 
al Siyasî, meslekî ve yabancı dilde yayınlanan gazetelerin abone bedelleri, 54. 

ı.'T.'Idede öngörülen asgarî satış fiyatının altına düşmemek ve indirim oram fr 40'ı geç-
enıck üzere, kendi günlük satış fiy. tı ile abone süresinin çarpımı -soiiu^u Uülauûcük 

f*'*-el ?w.*«S»rinic ıtUk abone b e l l e r i tt> ;îX,r>"-, • Bn-Jc-
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D. Abone Komisyonu : Ticaret gazeteleri dışındaki gazetelere abone sağlayan
lara hiç bir komisyon verilemez. Ticaret gazetelerine abone sağlayanlara verilecek 
komisyon ise, abone bedelinin % 25'inden fazla olamaz. 

E. Abonelere sevk zamanı : 
a) Siyasî sabah gazeteleri, ticaret gazeteleri, mesleki gazeteler ve ya bar', 

dilde yayınlanan gazetelerin, tarihini taşıdığı gün saat 9.00'a kadar, 
b) Akşam gazetelerinin ise, tarihini taşıdığı gün saat 17.00'ye kadar abonelere 

sevk edilmek üzere postaya verilmeleri şarttır. 
KONTENJAN HESABI 
Madde 62 — Gazetelerin bir günlük kontenjam, kendilerine ait gösterge sayıları 

ile varsa ek göstergeleri toplamının otuzda biridir. 
Gazetelerin bir aylık resmî ilân kontenjanı (30) gün üzerinden hesaplanır. An

cak, 32. maddenin ikinci fıkrasına göre haftada bir gün yayınlanmayan gazeteler için 
bu rakam (26) olarak alınır. 

Herhangi bir sebeple, bir aydan az süre ile resmî Hân verilmesi gereken hal
lerde gazetelerin günlük kontenjanları esas alınarak, yayınlayacağı resmî ilan mik
tarı bulunur. 

TEŞKİL 
Madde 65 —Gazetelerin denetleyecek kontrol ve geçici kontrol kurulları,, Ku

rum Genel Müdürü'nün görevlendireceği iki Kurum memuru ve bir sarı basın kartı 
taşıyan fikir işçisi olmak üzere en az Uç kişiden teşekkül eder. Gerekli görülen hal
lerde kurula bir serbest hesap uzmanı veya bir günlük gazete müdürü veya her ikisi 
birden iştirak ettirilebilir. Kurul, başkanım kendi üyeleri arasmdan seçer. 

Bu kurullarda görev alacak sarı basın kartı taşıyan fikir işçilerinin üye aday
larını, her şehir için ayrı ayrı olmak üzere, Kurum Genel Müdürü'nün gösterdiği aday 
adayJarı arasından beşer kişi olarak, Yönetim Kurulu seçer. Diğer üye adaylarım, 39. 
maddenin birinci fıkrasına bağlı kalmaksızın, duyulan ihtiyaca göre, Kurum Genel 
Müdürü tâyin eder. 

KARMA KURUL TEŞKİLİ 
Madde 66 — Gerekli görülen hallerde Kurum Genel Müdürü, 65. madde esasla

rına göre başka şehirlerin adayları arasında,! karma kontrol kurulu teşkiline veya 
bir şehirden ötekine kontrol kurulu göndermeye yetkilidir. 

İlgililerin geçici kontrol kurulu teşkilini talep hakkı bulunan hallerde, birinci 
fıkra hükmünün uygulanması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. 17336 /1-1 

Ankara Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünden : 

Muhatap : Hadiye Alaybeyoğlu 
Adresi: iskender Mahallesi Lokantacı Sokak No. 58 İsparta 
Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Caddesi 107 numarada ve imarın 2532 ada 65 par

selinde müştereken maliki bulunduğunuz binanın mahallen yapılan denetiminde 5 noh. 
dairenin salonu önüne isabet eden açık balkonun 4.00x1.00 metre ebadında h=2.90 
metre yüksekliğinde demir konstrüksiyon camekânla kapatılması nedeni ile hakkınız
da yürütülmekte olan yasal işlemler sürdürülmüş ve Belediye Encümen'ince ittihaz olu
nan 5/5/19S2 tarih 4390/5081 sayılı kararla 5 nolu dairenin 6785 sayılı imar Yasasının 
21. maddesi gereğince tahliye edilerek imar Tüzüğünün 9. maddesi gereğince mühür 
altına alınmasına ayrıca 10.000 TL. para cezasının tahsiline hükmolunmuştur. 

Söz konusu karar tarafınıza mevcut adresinizde tebliğ edilmek istenilmiş isede 
tüm aramalara rağmen adresinizde bulunmayışınız nedeni ile tarafınıza tebliği müm
kün olamamıştır. 

Bu nederJe Belediye Encümeni'nin 5/5/1982 tarih ve 4390/5081 sayılı kararı 
7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili hükümleri gereğince tarafınıza ilânen tebliğ olu
nur. 17229 / 1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 30 Kasım 1982 — Sayı: 17*84 

RESMİ GAZETE ABONELERİNİN DİKKATİNE : 
Resmi Gazete'nin yıllık abone ve satış Ücretlerinde 1 Kasım 1982 tarihin

den itibaren aşağıdaki değişiklikler yapılamıştır. 
1 — Yıllık abone Ücreti 8.000 TL. dır. 
2 — Resmi GaaM»t*>'yl posta İle alanlar için abone Ücretine 4.100 TL. 

posta ücreti eklenir. 
3 — İşletme Müdürlüğümüz satış bölümünde ^atılan gazetelerin flatı ise; 

Günündeki Günü Geçmişin 
Sayfa Flatı (TL.) Fiatı (TL.) 

32 30 50 
64 50 70 
96 70 80 

112 8ü »0 
128 90 100 
i.44 100 110 

Sayfa adedi artması halinde Hatlarda değişmektedir, 
ilgiülerin bilgisine sunulur. 

Resmî Gazete Fihristi 

Yürütme ve İdare Bölümü: 

Sayfa 

Bakanlar Kurulu Kararı 

8/5560 özel Güvenlik Teşkilatı Kurduracak Kuruluşlara Bir Bankanın 
Daha İlâve Edilmesi Kararı 1 

Atama Kararları 

IMşişleri, Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 2 

Yönetmelik 

8/5483 Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yö
netmeliği 3 

Yargı Bölümü 

— Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kuruluna Alt Bir Karar 5 

— Tttrk Parasının Yabancı Paralar Karşısındaki Kurları 10 

— İlânlar 11 

RA«S»JE-'_M.Iİİ tUalM£Vl 




